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Druk: Zak ł. Grar. w Gdal'l.sku, zam . 114 J-2. 

Andrzej Ceynowa 

Z ALICJĄ W KRAINIE CZARÓW 

11 dostaliśmy naszą Alicję w krainie czarów. Ale chyba nie te. do której 
tradycja i krytycy nas przyzwyczaili . A widziano 1 opisano ją różnie. 

Jedni nadymają się i intonują: Alicja to wielkie dzieło wielkiego artysty. 
To arcydzieło, bez Którego nie powstałby ani Ulisses ani Finnegan s Wake, ani 
wiele innych arcydzieł literatury XX wieku. 

Inni pożyczają kitel od Freuda i w upojeniu pokazują nam Alicję i Po dru
giej stronie lustra jako zwierciadła tłumionego erotyzmu Charlesa Ludwidge'a 
Dod<:isona /1832 - 1898/. Odkrywają też dla nas, że sukienka diakona Kościoła 
Anglikańskiego i toga profesora matematyki to tylko sprytne płaszczyki dla 
jego niecnych chuci. 

Można i trochę spokojniej. ale z nie mniejszymi fanfarami, głosić chwałę 
Lewisa Carrolla - wielkiego analityka pospólnego snu i podświadomości, który 
pierwszv orzed'stawił tajniki ludzkiej duszy wyzwolonej z pęt świadomości. 

Można - czemu nie? - dać się omamić tytułowej Krainie Czarów i kazać się 
Carrollowi, jak Alicji w jej śnie, przemieniać w dowolną postać, jaka się komu 
we śnie wymarzy . Można - ale po co? Czy nie wystarczy nam ta Alicja i ten 
Carroll - alter ego i pseudonim literacki Dodgsona , którego Dodgson dla nas 
stworzył między 1862 a 1871 rokiem? Przecież i tak są wystarczająco bogaci . 

Powiedzieć, że Alicja j1est książką, którą mogą czytać i dorośli, i dzieci, to 
powiedzieć za mało . Bo Alicja Dodgsona - Lewisa to dwa utwory w jednym 
tekście . Postaram się wyjaśnić ten paradoks. Dwa utwory w jednym tekście 
muszą oprzeć się na dwu różnych językach . 

Alicja to przede wszystkim powiastka dla dzieci o Alicji, która w swoim dzie
cięcym mózgu wyśniła różne dziecięce różności, a Carroll opowiedział je 
dziesięcioletnim językiem . A język ten dość zdecydowanie różni się od języka 
dorosłych . 

Język dorosłych jest nietykalnym narzędziem przekazywania irnformacji. 
Dla dorosłego umysłu język jest przeźroczysty: myśl przechodzi przezeń jak 
przez szybę i zatrzymuje się dopiero na przedmiocie . N ie ma w zasadzie innej 
funkcji, niż możliwie najwierniejsze opisywanie stanów rzeczy i zja~ isk. 
Aby dobrze opisywać świat, język musi1 stosować się do rzeczywistości. 

Inny jest język dziecka. Po pierwsze - jest tak konkretny, jak przedmiot 
rzeczywisty . Po drugie - dziecko żąda, aby język pozwalał rnu manipulować 
sobą, pozwalał mu tworzyć światy, w których rzeczy stosowałyby się do tego, 
co się o nich mówi . Jest to język prywatny, dosłowny i twórczy, dla którego 
prawodawcą i twórcą jest dziecko . 

I taki język, język najbardz iej zrozumiały dla kilkuletniej Alicji Liddell, 
Carroll wybrał dla swojego utworu. Alicja dla dzieci, to opowieść zbudowana 
z elementów świata dorosłych , na które nakłada s i ę fragmentaryczna wiedza 
dziecka oraz logika - i poezja zarazem - dosłowności ; logika dziecięcego ujmo
wania słów . I ~szystko to ujęte w szerokie, lecz wymagające ramy skojarzeń 
sennych. A więc: język i sen - dwa pomosty, przez które dziecko gdy dorośnie, 
od swej dz iec i ęcej Alicji może przejść do tej drug iej książki - dei Alicji dla 
dorosłych . 

Pierwszy pomost : język, jego dziwaczność i forma - często rygorystyc zna -
pozwala dorosłym potraktować ten niepoważny utwór jak poważną literaturę . 

Czyż właśnie nie dzięki tym cechom uznano za godne miana literatu ry lime-
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ryki , których cała god ność i logika sprowadza się do przestrzegan ia dźwię
czności słów i formy , równ ie sztywnej jak forma sonetu ? L imeryk , który na
rodził się prawdopodobnie w XVIII wieku z refrenu śpiewki , jaką Brygada 
Irlandzka przywiozła ze sobą z Francji , a który brzmiał " Will you come up to 
L imerick? " / "Czy przyjedzi esz do Limerick?"/ tak się zadomowił , że ju ż w 
1820 roku doczekał się pierwszej antologii. Najw i ększym twórcą l imeryków 
był Edward Lear; którego Księga Nonsensów /1 846/ do dziś bawi i starszych, i 
młodszych. Limeryczny impuls do odbrązawiania literatury przez wprowadza 
nia do niej tworów aż do nonsensu niepoważnych, odpowiedn ików naszego 
stołu z powyłamywanym i nogami , czy Konstantynopolitańczykowianeczki , 

przeniknął do Alicji i jest w niej wszechobecny. Jeszcze dziś wielu Polaków 
tak i brak nabożeństwa do l iteratury może raz i ć. A le może i nam przydałoby 
się trochę tego angielskiego poczucia humoru i spokojnego szaleństwa Carrolla. 
A wtedy może zobaczy li byśmy, że nie każda śp iewka o "góralu na kamieni ku
pie" czy "ułanie na wideci "jest mn iej literacka i warta pamięci niż szacowne 
oryginały, tak ie jak te , z których ballady, urywki eposów i drobniejsze wier
szyk i w Alicji tak przepyszn ie kpią . 

Ale jest i drugi pomost - pomost snu. Sen pozwala dorosłym, którzy już 
nie rozumieją języ ka dziec i, od nal e źć swój dorosły św ia t w dzi ec ięcej paplani
n ie. Sen pozwa la nie ty lko u sp rawiedliwić baśn iowe nieprawdopodobieństwa , 

których w A licji jest zatr zęsienie , ale pozwala również zrobić unik przed zarzu· 
tern szargania świętości . A osiemnastowieczni i wi ktor iańscy pisarze, nie tylko 
angielscy ale i amerykańscy, są mistrzam i stylu " unikowego"' . Wystarczy tu 
wspomnieć Lawrence'a Sterne' a, który w Tr istramie Shandym wykpił się od za
rzutu niemoralności i zdzierania powieści z literack iego p iedesta ł u przez usty
li zowan ie jej na szczerą autob iogra fi ę , która więc musi zaczynać się przed po
częciem Tr istrama, a z której wszystko "obra źliwe" Sterne sa m usunął - i pod 
kreśl ił - przez wygwiazdkowanie lub zostawienie białych plam. Baśn iowość 
Podróży Guliwera to zasłona dymna. Dziecinność Tomka Sawyera i Hucka 
F inna t o też zasł o ny dia satyryka i morali sty . (Choć ost atn io dowi edz iel iśmy 
s i ę , gdy zakazano uczyć z tych książek w niektórych szkoł ach Nowego Jorku 
że moralność Twa ina nie jest najzdrowsza .. . ) T radyc1a, w któ~ej sadowi si~ 
A licja, to ca ła buj nie rozwijająca s ię w XIX w. l iteratura dziecięca . Można by 
i naszą I istę poszerzać i wydłużać : z mn iej poważnej strony o choćby amery 
ka ńskie bajdy /" tall-tales" / z Dz ikiego Zachodu, a z tej bardziej poważnej -
s ięgać nawet do Złotego Osła. A le byśmy, udowadniając zbyt wiele, nie udo
wodnil i niczego, przerwijmy tę wyl ic zankę i wróćmy do Alicji. 

W pozornej paplaninie Alicji Anglicy odnajd ują sa tyryczny obraz swego 
świata. W krwawej królowej widzą negatyw Wi k tori i, w królewsk im krykiecie 
parod ię dworsk ich przyjęć , a w papierowym człowieku z przedz ia łu poc iągu, 

którym Al icja podróżuje po drugiej stronie lustra, widzą Benjamina Disraelego; 
jej prem iera. W Kocie z Cheshire i jego usamodziel n iającym s i ę uśm i ech u A ngli
cy od najd ują aluzje do akademickich dyskusji nad niezależnością atrybutów od 
rzeczy, którym przysł ugują . W opowieśc i Gryfa i Żółw ic i ela widzą satyrę na 
nowomodną ~zko łę, a Jabberwocky to znów parodia Beowulfa, starego eposu 
anglosask iego: Same angie lsk ie świętośc i i żadna się nie osta ł a . Znowu coś, co 
niezbyt często pojawia się w polsk iej l iteraturze. 

W szu kaniu aluzj i wszędzie i we wszystk im; w poszuk iwaniu dorośle racjo
nalnego j ądra w najbardz iej nawet nieprawdopodobnej z przygód Alicji i naj
niezwyk lejszym z jej przekrętnych słów utwierd za odb iorców fakt , że pierwszą 

pub l iczną edycję A licji i l u strowa ł Sir John Tennie!, rysownik satyry politycz -
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nej d la Puncha - tak i ich Kobyliń sk i . 

Mogł oby się wydaWi!Ć , że takie ezoteryczne alu zje nie mają wielkiego 
znaczęnia d la polskiego odbiorcy . Ale to nie całkiem tak . Te aluzyjne nonsen
sy czy niby-nonsensy Carrolla dał y twórcom dzisiejszego widowiska asumpt 
do uzupełnien ia scen z Alicji współcze nymi tekstami polskimi. Teatr z natury 
rzeczy musi pogrubiać pewne, w tekście ledwo zaznaczone kontury tak, by i z 
odległ ości widow n i można je było zauważyć . I wydaje s ię, że ta A licja , z 
muzyką i tekstami Wojciecha Głuch a i Andrzeja Strzeleckiego, jest w ierniejsza 
oryginałowi Carro lla n iż nawet tak p i ęk ne przek ł ady jak / mimo szama ński ego 

wstępu/ przek ład Macieja Słomczyńskiego. 
Tak więc Alicja to nie surreal izm, autoanaliza czy coś w tym rodzaju . 

To gra i zabawa, gdzie radość i uciecha - poważna i niepoważna, inna d la dzieci 
i dorosłych - j est celem i n ag rodą. Jest to gra i zabawa, z której może · lecz nie 
musi - wynikać nic poza pam ię cią dwóch czy t rzech godzin, które i we 
wspom nieniu jeszcze nas ogrzeją . Alicja to zabawa wvmyślona przez do rosłego 

dla sieb ie i dzieci, które lubi, cen i i poważa, a który na serio potraktowa ł ich 
jak partnerów. Carroll baw i s ię z nimi , lecz nie ich koszt em. 

Do widzów t eraz należy ocena, jak dalece twórcom tego widowiska udało 
się zachować ducha A licji w kra inie cz · ów, w jakim stopniu ta adaptacja jest 
spo lszczen iem w jak im tylko tł umaczeniem, oraz w jakim stopniu zachowuje 
wartośc i , dz ię ki którym A licja to skarb nie ty lko dla Anglików i nie tyl ko dla 
dzieci. 

Andrzej Ceynowa 
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1832 

1845 

Charles Lutwidge Dodgson urodził się 27 stycznia w 
Daresbury, w hrabstwie Cheshire 

pisze i własnoręcznie ilustruje tomik poezji, dedykowany 

rodzeństwu - "Useful and lnstructive Poetry" /"Poezja 

i użyteczna i pouczająca"/ 

1848 - 1851· uczy się w znanej szkole średniej w Rugby 

1851 rozpoczyna studia w Christ Church College w Oxfordzie 

1855 - 1881 - wykłada matematykę w Christ Church 

4 lipca 1862 - wybiera się na wycieczkę łodzią z Oxfordu do Gadstow w 
towarzystwie Alicji Liddell /córki jego przyjaciela/ i jej 
sióstr, w czasie której powstaje pierwsza wersja "Alicji" 

1865 , Dodgson pod pseudonimem Lewis Carroll wydaje za 
namową George'a Mac Donalda poszerzoną wersję "Alicji 
w krainie czarów" z ilustracjami sir Johna Tenniela wyko
nymi pod jego nadzorem. 

1865 - 1872 pisze kilka anonimowych satyr na tematy z życia aka

demickiego Oxfordu . 

1869 - wydaje zbiór "Phantasmagoria i inne wiersze" 

1871 ukazuje się dalszy ciąg "Alicji w krainie czarów" - "Po 
drugiej stronie lustra" 

1876 

1879 -1885 

188.3 

1886 

1889 - 1893 

pisze najdłuższy i najlepszy wiersz w gatunku nonsensu 
w języku angielskim - "Hunting of the Snark" /"Wyprawa 
na żmir.łacza"/ 

pisze swoje najsłynniejsze dzieło matematyczne - "Euklides 
i jego współcześni rywale" 

wydaje następny tomik nonsensów poetyckich - "Rhyme? 
and Reason?". 

wychodzi faksymilowa edycja "Przygód Alicji pod ziemią" 
z ilustracjami Carrolla, której ostateczna wersja nigdy nie 
zostaje napisana . 

ukazuje się "Sylvie i Bruno" - dwutomowa powieść, 

słusznie zapomniana przez krytykę . 

14 stycznia 1898 Dodgson, po krótkiej chorobie, umiera w Guilolford 

w Surrey. 

I 
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Zbigniew Żakiewicz 

KSIĄŻKA NASZYCH SNÓW 

Są tak ie " ciemne plamy" w naszym dzieciństwie, które podobnie, jak 

białe miejsca na mapie - oznaczają Wielką Niewiadomą. Tyle tylko, że Niewia

dome naszego dzieciństwa pulsuje znaczeniami i sensami tak enigmatycznymi, 

tajemnymi i dalekimi od logiki, że przykuwa naszą uwagę i wyobraźnię w 

sposób nieporównywalny z niczym co znamy. Jedynie najprawdziwsze nie

szczęście, zachwyt, czy przerażenie zdolne są odcisnąć w naszej duszy równie 

silne piętno . 

Taką "ciemną plamą" mego dzieciństwa była Alicja w krainie czarów 
Lewisa Carro l1la . Dziś jestem prawie pewien, że tej książki nie lubiłem . Wbrew 

zapowiedzi na okładce nie była to bowiem czarodziejska bajka , nie znajdo 

wałem w niej tej radosnej przygody, jaką, na przykład! , ofiarował mi Leśmian 

w swych Przygodach Sindbada Żeglarza , czy Klechdach Sezamowych, albo 

Bracia Grimm w Bajkach . Może jedynie Andersen .. . 
Właśnie, w książce Lewisa Carrolla było coś niepokojącego, coś, co łu

dząco przypominało życie a zarazem to życie przekraczało ! Podobnie jak w 

większości bajek Andersena znajdowałem u Lell'•isa Carrolla znane mi realia: 

główny bohater mógł być mną, albo ja mogłem być nim . Angielski pisarz za
tarł granice pomiędzy cudownością a codziennością. Wszystko zaczynało się 
tak prosto. Alicja siedząca na ławce obok siostry, śpieszący się Biały Królik, 
żywopłot, król icza nora . . . 

Potem następował ciąg irytujących spotkań, gdzie wszyscv zachowywali 

się dziwacznie, byli opryskliwi, niegrzeczni, a sama bohaterka co rusz dozna 

wała przemian, jakich tylko można doznać we śn i e . 

Tak. Kraina Czarów, w którą wpadła Alicja, była właściwie Krainą, w 
którą w dzieciństwie wszyscy wpadamy: była to kraina snu! A sny naszego 

dzieciństwa, może już o tym zapomnieliśmy, to było pasmo nieustannych 

udręk : spadania z wysokości, puchnącej głowy, wydłużających się rąk . W 
nich przeżywaliśmy tajemnicę naszej biologii , tajemnicę wzrostu. I w nich da

lej rozgrywał się dramat naszego ograniczenia, małości wobec ogromnego, 

niezrozumiałego i okrutnego świata . 

Alicja w krainie czarów irytowała więc i męczyła z intensywnością rów 

ną hipnotyzującej sile naszych dziecinnych snów. Mało tego, był to sen, 

który przeżywało się na jawie i do którego można było wielokrotnie powra

cać. I jako taki trudno s i ę zacierał w pamięci . A jeśli się zatarły szczegóły , 

jak to zazwyczaj dzieje się z pamięcią o naszych snach, to pozostawała pa-
' mięć całości . 

Jeżeli więc Aiicja w krainie czarów była książką - snem naszego dzieciń 

stwa , to trzeba przyznać , że sen ten był nadzwyczaj oryginalny. 

I tu wchodzimy w następny krąg Carrol'lowych zaczarowań . Postacie 

spotykane przez Alicję są postaciami zwykłymi: Biały Królik, Mysz, Gąsieni

ca, Gołębica, Ptaki . . . Tuż zaraz pojawiają się bohaterzy naszych bajek : 
Księżniczka, Królowa, Król. Ale zarówno bohaterami spotykanymi przez nas 

na codzień, jak i postaciami bajkowymi rządzą prawa takie , jakie zazwyczaj 
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ich nie dotyczą. Również w konwencji bajki. Bowiem wszystko, co się dziej e 

w tej krnin ie jest dzianiem się n a o p ak . 

A kiedyż, jeśli nie w wieku dziecięcym lubujemy się w opacznym 

porządku rzeczy? W tym właśnie najperniej ujawnia się bunt dziecka 

przeciwko światu dorosłych, który jest przede wszystkim światem norm, za

kazów i nakazów. I w tym też dziecko daje wyraz swemu zachwytowi nad 

dziwnością świata, do którego przyjdzie mu się przyzwyczaić. Tak więc zwie

rzęta urządzają ptasie wyścigi w których wszyscy pędzą w dowolnych !kierun

kach, przystając i znów biegnąc. W wyścigach tych wszyscy wygrywają ,i 

wszyscy dostają nagrody. Na zwariowanym podwieczorku Szarak Bez Piątej 

Klepki, Kapelusznik i Suseł siedzą na nigdy nie kończącym się przyjęciu, za

chowując się zgodnie z logiką humoru absurdalnego. A Król, Królowa i cały 

dwór okazują się talią kart. Wybuchy wściekłości Królowej i jej ustawiczne 
skazywanie wszystkich na ścięcie nie mają więc w rzeczywistości żadnych 

konsekwencji. Cały królewski dwór jest bowiem dworem, które dziecko oglą

dało przed zaśnięciem, dajmy na to, w rozłożonym pasjansie ... 

I jest jeszcze sfera humoru językowego. Świat Lewisa Carrolla obejmują
cy konsekwentnie wszystkie warstwy rz.eczywistości, musi sięgnąć i do języ

ka, który jest równie jak sfera wyobraźni poddany logice absurdu. Kalambu

ry, jakie powstają w trakcie rozmów prowadzonych przez Alicję, absurdalne 

wierszyki i powiedzonka - ujawniają dziwność świata i dziwność tego faktu, 

że używamy słów, określeń, zdań, że mówimy. A czymże może być większy 

cud ponad cud ludzkiego języka? I któż, jeśli nie dziecko, które przyjmuje ję

zyk swego narodu, najlepiej zrozumie i wyczuje tę cudowność? 

Wszystko to spowodowało, że, jak rzekłem na wstępie, Alicja w krainie 
czarów stała się jedną z najważniejszych lektur mego dzieciństwa. I pomimo 

tego, że nigdy nie nazwałem jej swą ulubioną książką - mechanizm tamtego 

świata, prawa tam rządzące, tak głęboko wryły się w moją świadomość, że 

gdy po latach zapragnąłem napisać dla swych dzieci książkę, niespodziewanie 

dla siebie samego znalazłem się na drogach, którymi biegł Biały Królik, 

przed króliczą norą. Była nią kałuża prowadząca do Krainy Sto Piątej 

Tajemnicy. Po napisaniu książki i po jej wydaniu, ponownie sięgnąłem do 

przygód Alicji, ze zdziwieniem stwierdzając, że w czasie pracy byłem w n ie

woli Lewisa Carrolla. A może swego dzieciństwa i swych dziecięcych snów? 

Jedno jest pewne, że Alicja w krainie czarów jest tą książką, która będzie 

wracała nawet t~m, gdzie najmniej się jej spodziewamy. Nie tylko w literatu

rze, ale w teatrze, w wodewilach, w widowiskach dla dorosłych z wyobraź

nią. Bo tak na dobrą sprawę, do końca życia tai się w nas tamten chłopiec, 

czy dz iewczynka, którzy przelękli się własnych snów ... 

Zbigniew Żakiewicz 
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