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OD AUTORA 
Pośród wielu sztuk teatralnych, którym można byłoby nadać tytuł 

„Alicja w krainie czarów", iedna, moim skromnym zdaniem, zasługuj e 

na największą uwagę: jest to sztuka zawierająca próbę uchwycenia 
absurdu praw i zależności łączących człowieka ze zbiorowością ludzką . 

Absurd ów przebija z każdej niemal stronicy książki i determinuje 
wszystkie ważniejsze sytuacje obu snów Alicji. Uświadamiałem sobie 
jego istnienie coraz bardziej w miarę posuwania się przekładu tej ba
jeczki, a po kilku latach ponownie odczułem jego obecność w bardzo 
zbliżonej postaci, kiedy tłumaczyłem „Hamleta". 

I odtąd - choć w pierwszej chwili może to zabrzmi zupełnie nie
prawdopodobnie - wydaje mi się, że pomiędzy oboma tymi utworami 
istnieJe bliskie powinowactwo wniosków, do których dochodzą ich bo
haterowie. Jeśli mając to tylko na uwadze, spojrzymy na „Alicję" uwol-



oiwszy się od beztroski, z jaką czyta się pogodne opowiastki dla dzieci, 
być może stwierdzimy ze zdumieniem, że chwilami przypomina ona 
„Hamleta" napisanego na wesoło. 

Chciałbym dodać, że nieistotna jest dla mnie przepaść dzieląca me
chanizmy napędowe obu utworów. Można nad nią przerzucić most, po
mimo istnienia bardzo poważnej przeszkody, którą jest pozorna - jak 
s ię okaże - różnica płynąca z tego, że Hamlet sam określa prawa ota
czającego świata, gdy mała Alicja jedynie słucha biernie tego, co świat 
zechce jej o tych prawach zakomunikować. A jeśli przypomnimy sobie, 
że świat Alicji jest światem jej snu, wytworzonym przez uśpiony umysł, 
pojmiemy, że żadna ze zdumiewających, napotkanych przez nią istot 
nie mogła zakomunikować jej spostrzeżeń, które w umyśle tym nie 
is tniały wcześniej: na jawie. Gdyż każda z nich jest Alicją, niczym 
więcej . 

Tak więc oboje - Alicja i Hamlet - są samotni i zd:mi jedynie na 
s iebie. I wyciągają podobne wnioski, choć niełatwo dostrzec na pierw
szy rzut oka ich podobieństwo . Trudno się zresztą temu dziwić, jeśli 

weźmiemy pod uwagę, że na przestrzeni obu tomów swych przygód 
Alicja nie doznaje żadnej prawdziwej przykrości, a Hamlet został przez 
aulorn już na wstępie wyposażony w taką ilość kłopo~ów, jakich nie 
zaproponowano żadnemu z bohaterów tragedii greckiej. 

Nie pragnę zresztą w tym krótkim wstępie, mającym jedynie uspra
\Viedliwić moje widzenie „Alicji" na scenie, rozwodzić s ię rozpaczliwie 
nad powinowactwem tej bajeczki z największą tragedią leatru . T y 1'1 

bardziej że nieważne jest tu, czy sowa córka piekarza mogłaby zamie
szkiwać Krainę Czarów, ani to nawet, że sceny Hamleta z Rosenkranze;n 
i Guildensternem mogłyby dosłownie niemal istnieć w rozmowie naszej 
bohaterki z którymikolwiek dwoma baśniowymi istotami w jej śnic. 

Tego rodzaju efektownych transmisji, porównań i sztuczek można byłoby 
przytoczyć tu co najmniej kilkadziesiąt i nie prowadziłyby one do ni
CZE'go, prócz prostego stwierdzenia, że w utworach należących do wiel
kie) literatury zawsze dadzą się odkryć takie lub inne podobieństwo . 

Dla mnie jedynie ważne w mojej hipotezie pokrewieństwa obu utworów 
jest podobne uchwycenie owego absurdu praw i zależności łączący.::h 

rzłowieka ze światem. I taką właśnie (po kilku bezowocnych p:ób;i ch 
napisania jej inaczej) zobaczyłem ,.Alicję" jako u twór sceniczny. N a -
leży ona, moim skromnym zdaniem, do osobliwego gatunku, który na
zwałbym Tragedią na Wesoło, utworem, w którym następuje miażdżenie 
duszy i los\ człowieka przez zbiorowość. ukazane pogodnie , chwilami 
alegorycznie i bez natychmiastowych praktycznych konsekwencji. Jak 
to w miłej, bezpretensjonalnej bajeczce. 

Maciej Słomczyński 



KAŻDY KTO ŚNIŁ 

(a ś nili śmy wszyscy), wie, że niemal wszystkie sny składają się z nieja
snego ciągu wydarzeń mających własną logikę senną, łańcuch przyczyn 
i skutków, które częściowo wymykają się śpiącemu, choć wie on, że są 
z nim związane, i dlatego często stara się je rozpaczliwie uporządkować 
przed przebudzeniem. Mówiąc słowami Alicji: „Trochę to trudno zro
zumieć ... nasuwa jakieś myśli ... ale nie wiem dokładnie, jakie!" Jednym 
z podstawowych praw snu jest to, że może on łączyć z sobą ludzi, któ
rzy nigdy s ię nie spotkali, i fragmenty rzeczywistości, które nigdy nie 
mogłyby sąsiadować z sobą na jawie. Podświadomość wyrzuca na po
wierzchnię fragmenty filmu, a sen jest zdumiewającym, choć podległym 
prawom, montażystą , sklejającym je w całość, na którą śpiący nie ma 
pozornie wpływu, choć cały materiał pochodzi wyłącznie od niego. 
W sferze języka klasycznym przykładem owego sennego montażu są 

sławne już dziś słowa-walizki z poematu „,Dżabbersmok", których zna
czeni e Humpty-Dumpty wyjaśnia Alicji. Zatrzymam się na chwilę przy 
nich . gdyż są one kluczem do konstrukcji .,Przygód Alicji w Krainie 
Czarów". Sprawa jest pozornie bardzo prosta: połówki dwu różnych 

słów, złączone ze sobą , tworzą trzecie słowo, które natychmiast zaczy
na żyć autonomicznym, pełnym, choć nie znanym dotąd życiem. To spa
janie, przenikanie i mieszanie strzępków jawy uznał Carroll za pod
stawowe prawo snu. Nawiasem mówiąc , myślę, że nie będzie wiele prze
sady w twierdzeniu, że bez tego krótkiego, zabawnego poemaciku książ
ka „Finnegans Wake", najbardziej enigmatyczne dzieło naszych cza
sów, nigdy nie mogłaby powstać w tej postaci, w jakiej ją znamy. 
Oczywiście Joyce zwielokrotnił dla swoich celów wynalazek Carrolla, 
ale choć sen Alicji w Krainie Czarów jest krótkim snem małej dziew
czynki, a sen w „Finnegans Wake" ogromnym snem całej ludzkości wi
rującej w nieskończonym czasie cyklicznie między śmiercią a zmart
wychwstaniem, nie umiałbym powiedzieć, którego . z nich uważam za 
lepszego pisarza. Bo choć bronimy się przed tego rodzaju cenzurkami, 
zawsze dokonujemy klasyfikacji na swój prywatny użytek. 

[Ze wstępu do wydania „Alicja 
w Krainie Czarów". Warszawa 1975) 
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PIOSENKA GĄSIENICY 

Było smaszno, a jaszmije smukwijne 
Swidrokrętnie na zegwoiku wężały, 

Peliczaple stały smutcholijne, 
I zbłąki~;ie rykoświstąkały. 

„Ach, Dżabbersmoka strzeż się, strzeż! 
Szponów jak kły i tnących szczęk! 

Drżyj, gdy nadpełga Banderzwierz 
Lub Dżubdżub ptakojęk!" 

W dłoń ujął migbłystalny miecz, 
Za swym pogromnym wrogiem mknie ... 

Stłumiwszy gniew, wśród Tumtum drzew 
W zadumie ukrył się. 

Gdy w czarsmutśleniu cichym stał, 
Płomiennooki Dżabbersmok 

Zagrzmudnił pośród srożnych skal, 
Sapgulcząc poprzez mrok! 

Raz-dwa! Raz-dwa! I ciach! I ciach! 
Miecz migbłystalny świstotnie! 

Łeb uciął mu, wziął i co tchu 
Galumfująco mknie. 

„Cudobry mój, uściśnij mnie, 
Gdy Dżabbersmoka ściął twój dos! 

O wleloy dniu! Kalcj! Kału! 
Smleselił się rad w głos. 

Było smaszno, a jaszmijc smukwijnc 
Swidrokrętnie na zeg-wniku wężały, 

Peliczaple stały smutcholijne 
I zbłąkinie rykoświstąkały .•• 
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Kiedyś raz Tu czrkaj! r woźnego 
Myszka mała Nudzę się Chcesz mieć?" 
Kota złego Już od rana , Na to Kot: 
Spotkała Więc uczynię „Adwokatem, 
„W sądzie C'hcę To dziś! " Sędzią, 

Cię oskarżyć!'! Rzekła ·Mysz: Woźnym 

Rzeki Kot Zły „Hej, koki;:o! I Katem 
Widząc Mysz. Cóż to'? .Ja sam będę, 
Radzę ci, Sąd bez sędziego, .Ja sam te:i: 
Nic uciekaj Bez przysięgłych, Skażę ciebie 
I na proces Obrońcy Na śmierć!" 
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PIOSENKA BIAŁEJ WIEŻY 

Słuchaj mnie pilnie, moja duszko, 
Opowiem ci pokrótce, 
Jak napotkałem raz staruszka 
Siedzącego na furtce. 
Wiedziałem, że staruszek kryje 
Prawdę już nazbyt długo, 
Więc rzekłem: „Powiedz, z czego żyjesz?" 
I bęc go w łeb maczugą! 
Łagodnym wejrzał na mnie wzrokiem 
I rzekł: „l\'yruszam w drogę, 
A jeśli stanę nad potokiem, 
Popijam, ile mogę. 
I tak to (mrugną! ku mnie) żyję 
I skarby zbieram moje. 
Zaszczyt mi sprawisz, gdy wypiję 
Z potoka zdrowie twoje!" 

Let·z ja myślałem o sposobie , 
Jak go odżywiać piaskiem 
I z wolna dzięki temu sobie 
Zgromadzić tłuszcz pod paskiem. 
Więc trząść począłem starca ciałem 
Chwyciwszy go za szyję. 
„Czym się zajmujesz'?" - zawołałem. 

- Powiedz mi, 'l. czego żyjesz!" 

Lzy otarł on jedynie, 
i\ mnie wpadł pomysł prosty . 
.Jak dzięki g-otowaniu w winie 
Przed rdzą ratować mosty. 
Podziękowałem mu scrdC'eznie 
Za udział w tej rozmowie, 
Lecz głównie za to, że tak grzecznie 
Chciał wypi(· moje zdrowie . 
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