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Le\.vis Carroll (właśc. Dodgson Charles J..utwidge) 1832--
1898, angielski pisarz i matematyk. Syn matematyka 
i anglikańskiego duchownego. Studio\ivał w Rugby i w Oks
fordzie, gdzie pędził resztę życia, a w 1855-1881 wykła
dał matematykę. Wydał szer2g traktatów matematycznych, 
z których najważniejszy to „Euclid and His Modern Rl · 
vals" (11379, Euklides i jego nowożytni ry\vale). W 1877 r. 
został wyświęcony na diakona, ale nigdy nie podjął obo
\viązkÓ \\' duszpasterskich. Sławę przyniosły mu nie prace 
naukowe, lecz książki dla dzieci, przede wszystkim „Alicja 
,v Krainie Czarów" (Alice in vVonderland, 1865), „Po dru
giej stronie zwierciadła" (Through the Looking Glass, 
1'872). Ich specyfika uczyniła Carrolla jednym z prekurso
rów literatury współczesnej, a szczególnie teatru absurdu . 
Przygody Alicji w Krainie Czarów dokonują się zgodnie 
z prawami rządzącymi marzeniem sennym i zachm,vują jego 
absurdalną logikę. Ujawniają one działanie podś...viadomo !5 -

ci, vvyrażającej się także w przejęzyczeniach, których przy·· 
kłady znajdujemy w licznych wierszykach wprowadzonych 
do utworu i parodiujących znane w Anglii wiktoriański(; j 

utwory dla dzieci. Nie są to jedno.k pastisze, lecz rodza.i 
nonsensov,,rne j satyry na ckliwe wierszyki moralizujące. „Po 
drugie.i stronie zwierciadła" to przybrany w formę povvieści 
" 1ykład zasad gry \V szachy, których Carroll rzeczywiście 

uczył Alicj ę Pleasaunce Liddel - pierw01.vzór Alicji książ
ko-vvej. Konstrukcja powieści i posunięcia jej postaci dosto
sowane są do figur sz?chowych. Niemniej jednak książka 
jest zabawna i czytelna bez rozszyfrov,1ywania zasad gry. 
Zawiera takż2 liczne wiersze, powstałe na podobnej zasa
dzi0 jak w „Alicj i" . Ciekawy ze wzgJędóv,; · ęzykowych jest 
znany i cytownny nonsensowny po mat „J abb rwocky", w-



wierający szereg wyrazów, które są zbitkami rdzeni kilku 
innych i niosą treść wszystkich swych części składowych. 
Inwencja Carrolla nie ogranicza się do słowotwórstwa -
używa on także figur mowy, gry słów i wieloznacznikóv . .r; 
w warstwie słownej jest prekursorem Joyce'a i Simpsona. 
( .. J Carroll stosuje absurd intelektualny, utrzymany w ra
mach nonsensowne.i logiki, który we współczesnym dra
macie awansował do roli pełnoprawnego środka wyrazu 
artystycznego. Obie książki Carrolla (mowa o „Alicji w Kra
inie Czarów" i „Po drugiej stronie zwierciadła" - przyp. 
M.G). ( ... ) są szeroko cytowane w literaturze angielskiej, 
a wiele ukutych przez Carrolla wyrażeń weszło do języka 
codziennego. 

(w: Małym słowniku pisarzy angielskich 
i amerykańskich, Wiedza Powszechna, 
Warszav,1a 1971) 

Żyła sobie mała A1a 
Nie za mała, lecz w sam raz, 
No - umówmy się, że miała 
Ukończonych kilka k las. 

By nie skrywać prawdy całej, 
Chcecie - wierzcie, nie - to nie, 
Dnia pewnego Ali małej 
Coś zdarzyło się we śnie . 

Oto wyobraźni fala 
Ją uniosła gdzieś tam - hen, 
Nie wiedziała mała Ala, 
Czy to jawa, czy to sen? ... 

Ale dzielna brnęła śmiał<l, 
Myśląc sobie o tym, że 
Niezbyt dobrze jest być małą, 
Lecz być dużą - również źle. 

I tak dalej, i tak dalej, 
Miała Ala przygód sto, 
A z tych sennych Ali szaleństw 
Najważniejsze zaś jest to ... 

Sen to bardzo ważna sprawa, 
Nie należy zeń się śmiać, 
Zwłaszcza wtedy, kiedy jawa 
Niezbyt wiele może dać. 

Nikt z nas nie miał nic na myśli, 
My życzymy miłych snów, 
A gdy Ali się coś przyśni, 
Może się spotkamy znów .. . 

Andrzej Strzelecki 



Dzieła, zebrane Lewisa Carrolla zostały wyda.ne przez Nonesuch Press 
w opasłym tomie liczącym 1293 str-0ny. Nie ma więc już żadnych wymó
wek : Lewis Carroll raz na zawsze musi już być pełny. Win'l1'.śmy go móc 
objąć całego i bez res zty. Tylko nie udaje się to - znów nam s ię to nie 
udaje. Już myślimy, że go mamy, ale spoglądamy jeszcze raz i - widzi
my oksfordzkiego duchownego. Już myślimy , że mamy przynajmnie-j wie
Jebn~o C. L. Dogsona , tymczasem spoglądamy jeszcze .raz i - widzimy 
elfa z bajki. Książka rozpada się nam w rękach na dwoje. Aby jq s calić, 

zwracamy się do życia. 

Tylko 7.e wielebny C. L . Dogson nie miał życia . Przeszedł przez św iat 

tak lekko, że nie zostawił śladu. Tak b:ernie wtopił się w Oksford. że 

st.al s i ę niewidoczny. Przyjął ws?.ystkie konwencje: był pruderyjny, pe
dantyczny, pobe>żny i jowia·lny. Jeżeli ciało profesorskie Ok'sfordu w 
XIX wieku ożyw iał jakiś duch, to on był jego kwintesencją. Był tak do
bry, że U'W iel bia ły go rndzone siostry, tak niewinny, że jego rodzony 
siostrzeniec nie miał o nim nic do powiedzenia. Możliwe tylko, jak śmiało 
napomyka, że „jakiś cień rocwrowania przysłaniał życie Lewisa Car.rol
la". Ale pan Dcd.gson natychmiast -0drzeka się tego cienia. ,„M-0je życie 

- mówi· - jest wolne od wszelkich prób i kłopotów". A jednak ta bez
barwna med·uza zawierała w sobie naijtwardszy kryształ. Zawierała d zie 
ciństwo. I ba.rdzo to niezwykłe, gdyż normalnie dziecifrstwo po-wo'l i bled
nie. Kiedy chłopiec staje się mężczyzną, a dziewczynka kob ietq , utr zy 
mujq s:ę w nich strzępy dziec.iństwa. Dz:eciństwo powraca, czasami w 
dzień, częściej w nocy. Ale z Lewisem CarroUem było inac?.ej. Z ja1kiegoś 

n ie wiadomego nam pow-0du jego dzieciń-s two zosta·lo równo odrąbane. 

Zamieszkało w nim całe i nienaruszone. Nie mógł go ro7.kruszyć. Toteż 

\V miarę jak płynęły lata, ta zasada w centrum jego i>toty, ten twardy 
blok czystego dzieciństwa wysysał żywotne soki dojrzałego czlowieka. 
Lewis Ca.r.rol.\ "przemykał s i ę przez świa t dor.osłych jak c i eń, materiali
zując się jedynie na plaży Eastbourne w towarzystwie małych dziew czy
nek , którym podpinał spódniczki agrad'kami. Ponieważ jednak dzieciństwo 
pozostało w nim nieJ11arusz.one, mógł robić to, co jeszcze n!·komu się nie 
udało : mógł wra:cać do tego świata, mógł go odtwarzać, żebyśmy i my 
stawali się na powrót dzie ćmi. 

Aby przemienić nas w dzieci, Lewis Carroll najpierw nas usypia . „ W 
dół , w dól, w dól. Czy ten upadek n i gdy się nie skoń-czy" (cytat 
z „Alicji w Krai·nie Cza.rów" przyp. wyd.). Spadamy cornz niżej i n'.
żej w ten przeraża ·jący, dziko niekonsekwentny, a jednak id eoalnie log icz
ny świat, w którym czas mknie albo zatrzymuje się w .rn.iejscu , przestrzeń 
się rozciąga albo kurczy. Jest to świat snu . Jest to także 'kra ina marzeń. 
Przychodzą bez żadnego świadomego wys i łku z. naszej strony. B iały Kró
lik, M<Jrs i Stolarz jeden po drugirn„ kolej.no przemien:ają s ię jeden w 
drugiego i zabawnymi· susami przemykaj<! nam przez głowc:. I to dlatego 

te dw ie opowieści o Alicji nie są książkam i dla d·zie ci, to są jedyne 
ks i ążki, w których my staijemy się dziećmi. Prezydent W.ilson, królowa 
Wiktoria·, autor artykułów wstępnych w „The Times", niedawno zmarły 
lord Sa1isbury, każdy niezależn i e od wieku, znaczenia lub braku zna
czen ia staje się dzieck '.em. Stać s:~ d zieckiem znaczy stać się bardzo d-0-
słownym, odbierać wszystko jako tak dziwne, że już_[ ... ] nie jest zaska
kujące. Być [.„]. bezwzględnym, a jednak tak uczuc'owym, że byle 
skarcenie czy chmurka przysłania n:.im ludz:om cały świat. To znaczy: 
być Al i cją w krainie czarów. 

A także być Al'.cją po drug ie j stronie lustra. W~dzieć świat na opak. 
Wielu wspaniałych satyryków i moralistów pokaz.uje nam świat na opak 
; każe nam go widzieć tak, jak go widzą ludzie dorośli. bez l i tości. Jeden 
Lewis CarroH pokazuje nam ten świat na opak tak, jak go widzi dz:ec
ko, i każe nam się śmiać, jak śmieją się dzieci - beztrosko. Tańczymy 
po a'lejkach pure-nonsensu zaśmiewa,jąc się: 

Było smaszno, a jaszm ije smukwi·jne 
Swidrokrętnie na zegwniku wężały, 

Pcl iczaple stały smu tchoHjne 
I zbląk i n i e rykoświstąkały. 

(p iosenka z „Alicji w Kra inie Czarów" - przyp. wyd.) 

A P-Otem budzimy się. Żadna z przemian, jaki:11 podlega Alicji w 
krainie cza rów, nie jest w części tak niesamowita. Kogo bowiem widz'. 
my po przebudzeni1u? Czy to w ielebny C. L. D<>dgson? Czy Lewis Car.roll? 
Czy połączenie ich obu? Ten złożony stwór zamierza stworzyć ekstraO"cen
zurowane wydanie Szekspira na użytek dziewic brytyjskich. Zakli na je, 
aby myślaly o śmierci i dąc do teatru i zawsze, zawsze zdawały sobie spra
wę, że „prawdziwym celem życia jest praca na,d własnym char akt e -
re m„.". Czy więc, mimo ich liczebności·, te 129'3 strony mogą stanowić 

jakąś niepodzielną całość. 

Virgin ia Woolf 

Esej „Lewis Carroll" napisany zoS'tal w styczn iu 1939 r. Tłumaczenia do
konała Ewa Zycieńska. (W: Virginia Woolf, Poch·yla wieża. Eseje Hterac
Kie. Czytelnik, Warszawa 1977). 
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OD Tł.UMACZA 

Minęło wiele dziesiątków lat od chwili ukazania się „Przygód 
Alicji" w druku, nim zaczęto rozumieć , że jest to nie tylko wspa
niała bajka dla dz ieci, ale także arcydzieło opisu działania ludz
kiej podświadomości. J est to zapewne jedyny wypadek w dzie
jach piśmiennictwa , gdzie jeden tekst zawiera dwie zupełnie 
różne książki: jedną dla dzieci i drugą dla bardzo dorosłych. 

„Alicja" dla dzieci jest opowiastką pełną niezwykłych przy
gód, zdumiewających bohaterów, zabawnych wierszyków i nag
łych zwrotów akcji, zupełnie zrozumiałych i przyjętych w kró
lestwie bajki. 

„Alicja" dla dorosłych jest drugim, obok „Finnegans Wake" 
Joyce'a, arcydziełem , którego myślą przewodnią jest analiza 
umysłu ludzkiego pogrążonego we śni e. I tak jak język „Finne
gans Wake", język „Alicji" rządzony jest gramatyką snu i ryt
mem snu: przenikanie, zwalnianie, powtórzenia, nagłe zmiany 
tempa, monotonia i następujące tuż po niej porwane strzępki 
widzenia: wszystko to dotyczy w jednakowym stopniu struktury 
akcji i języka . L ecz owa inność w stosunku do świata na jawie 
nie ogranicza się , oczywiście do spraw tak zewnętrznych . 

Każdy, kto śnił (a śniliśmy wszyscy), wie, że niemal wszystkie 
sny składają się z niejasnego ciągu wydarzeń mających własną 
logikę s enną, łańcuch przyczyn i skutków, które częściowo wy
mykają się śp i ącemu, choć wie on, ż e są z nim związane, i dlate
go często stara się je rozpaczliwie uporządkować przed prz~b_u
dzeniem. Mówiąc słowami Alicji: „ Trochę to trudno zrozum1ec .. . 
nasuwa jakieś myśli „ . ale nie wiem dokładnie jakie!" Jednym 
z podstawowych praw snu jest to, że może on łączyć z sobą ludzi, 
którzy nigdy się nie spotkali, i fragmenty rz:czywis:oś.ci, któ~: 
nigdy nie mogłyby sąsiadować z sobą na jawie. Podsw1ad~mosc 
wyrzuca na powierzchnię fragmenty filmu, a sen jest zdumiewa
jącym , choć podległym prawom, montażystą , sklejającym je w 
całość, na którą śpiący nie ma pozornie wpływu, choć cały ma
te riał pochodzi wyłącznie od n~go . W sferze jężyka klasycznym 
przykładem owego sennego montaż u są sławne już dziś słowa-wa-

• 

lizki z poematu „ Dżabber-smok", których znaczenie 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 róż
nych słów, złączone z sobą, tworzą trzecie słowo, które natych
miast zaczyna żyć autonomicznym, pełnym , choć nie znanym 
dotąd życiem. To spajanie, przenikanie i mieszanie strzępków 
jawy uznał Carroll za podstawowe prawo snu. Nawiasem mówiąc, 
myślę, że nie będzie wiele przesady w twierdzeniu, ż e bez tego 
krótkiego, zabawnego poemaciku książka „Finnegans Wake", 
najbardziej enigmatyczne dzieło naszych czasów, nigdy nie mog
łaby 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 dzi ewczynki, 
a sen w „Finnegans Wake" ogromnym snem całej ludzkości wi
rującej w nieskończonym czasie cyklicznie między śmiercią 

a zmartwychwstaniem, nie umiałbym powiedzieć, którego z nich 
uważam za lepszego pisarza . Bo choć bronimy się przed tego 
rodzaju cenzurkami, zawsze dokonuj emy klasyfikacji na swój 
prywatny użytek. 

To, co napisałem powyżej, napisał em po to, żeby przyznać si c; 
Czytelnikowi do ogromnych trudności związanych z przekładem 
t ej pozornie prostej książeczki. Chciał em, żeby zawierała ona 
to samo, co zawiera oryginał: owe dwie nałożone na siebie książ
ki - dla dzieci i dla dorosłych. A poza tym, aby była napisana 
językiem snu, gramatyką snu, prześnionego w wiktoriańskiej 

Anglii. Zapewne żądałem od siebie zbyt wiele. Najprawdopodob
niej, chcąc przenieść wszystko, musiałem wiele pogubić w dro
dze. Na pewno książka ta n ie jest napisana „najpiękniejszą pol
szczyzną". Lecz jest to język, który wydawał mi się najdokładniej 
przylegający do mojego zamiaru . 

Maciej Słomczyński 

(z.e Wstępu do II w y dan ia „P r zy gód Al icji w K rainie 
Czarów" ora z „o lym, co Al ic ja odkryła po dru gie j 
s tronie lustra" , Czy teln ik , Wa rsza wa 1975). 
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Macka czarna jak dno studni, 
W krąg pioruny tylko dudnią, 
Wyją wilki i kojoty, 
Śpij, syneczku, śpij mój złoty.„ 

Śpij, syneczku, śpij maluśki ... 
A nie pobrudź, śpiąc, pieluszki, 
Weź się w kupę, oczka stuśnij, 
Śpij syneczku, śpij maluśki. 

Jak nie zaśniesz, nie dostaniesz 
Jutro pieprzu na śniadanie, 
A jak zrobisz siusiu we śnie, 
To okupisz to boleśnie„. 

Śpij, syneczku, śpij maluśki, 
A nie pobrudź, śpiąc, pieluszki, 
Weź się w kupę, oczka zmruż„. 
Nie mam czasu - śpij i już! 

Zaśnij draniu, zamknij ryjek, 
Jak nie zaśniesz, to cię zbiję, 
Pieprzu wsypię ci do ucha, 
Jeśli mnie nie będziesz słuchał ... 

Śpij, syneczku, śpij maluśki , 
A nie pobrudź, śpiąc, pieluszki, 
Weź się w kupę, oczka zmruż„. 
Nie mam czasu - śpij i już! 

Andrzej Strzelecki 

• 

... 
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O piękna Bibi, wiotka jak struna, 
Suczko o oczach jako dwa lody, 
Przybądź, a my ci twego kołtuna 
W mig rozczeszemy, dla twej wygody. 
O Bibi hej , 
O Bibi chciej 
Tu przybyć, 
O Bibi 
Litość miej! 
O śliczna Bibi, smukła jak kolec, 
Suczko o łapkach jak biszkopciki. 
Przybądź , a my ci pchełeczki twoj e, 
W mig wyłapiemy w nasze słoiki. 
O Bibi h ej, 
O Bibi chciej„. 
O cudna Bibi, j eśli ni e zechcesz 
Do nas przyjechać - to nic nie zmieni, 
J es t u nas stara suka Barbara 
I ona zawsze wszystko doceni. 
O Bibi h ej, 
O Bibi chciej.„ 

Andrzej Strzelecki 
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