


Czy 10 lu toria wykre
ow a w W}'obraini Alicji? łtJ klada-

nwpazTepiana z ni . wiadomi dotkniętyt:h 

gdzieś obrarow? te słów i meloctii. k óre ni
gdy nie wyłoniły ;.ię poza nasz urn si? Z prze

cz uć i westchnień , do których nigd nie potrafili-
Ślny si/: przyznać? • 
Chwiejąc się na drabinie poznania, Alicja odkrywa 

kolejne stopnie życiowego wtajemniczenia. Dojrzewa, 
socjalizuje się, „indywidualni je" - szuka swojego „ja", 

konfrontując swoje doświadczenie z nieprz~dywalnymi 
i wjemniczym) tworami, które napotyka i które w takim sa

mym topniu są dziefem je1 wyobraźni i realnego świata. 'IYlkn 
gdzie .iest granica mi dzy nimi i czy potrz balm żna ją wyróżnić? 

Alicja wędruje z bagaZem przeżyć młodej dziewczyny, osoby na
iwnej i uf;nej, która po raz pierwszy nmviązuie prawdzi . kontakt ze 

swiatem. Wyznaje swoje male wiruj i nad7.1eje. I definiuje S\'ćoje małe 
prawa i pojęcia, usiłując intuicyjnie ulepi z nich.~ m ?czywisto' ~ · , . 

okiełznać jej cba06 uporządkO\\"-antem - zrozunueruem - w:cnug ~~
goś za bionego kaniienia filozoficznego. Ale wszystko wokół ulega ci.ągłeJ 

!Mlsgresji, przemianie, nie daje się uchwyci..' - jakby nie tylko Pan Cza·, ale i Pa
ni Prz~ń się na nas obrazili. 

Oziewczyna()d]gywa świat dziwnej logiki. Ab urdalnego ładu i zl3manych, 
~onych wartAści. E'trwi2:t się w tyrń kosmosie z trudem, co chwila tracąc 
rńwnoWllgę. Co chwila mahąc o powrocie do sytuacji sprzed chwili, o ile to, co • 
przed chwilą, było pl:'Zed chwilą. a nie - za hwilę„. 

BI~. ię pÓmiędzy postaciami, ktere :lllskakują karykaturalnym (względem 
ja.kiego ładu?) zachowaniem i niewytłumaczalnymi docyz~. 'Yszyscy .. kt~rych 
spotyka, połąeeęti są jaq · ni · octmiennośa. Tu toazy się jakas gra, ktOreJ reguł 

Alicja nie zna · 
i nie rozumie. Próbuje tylko 

maleńkimi krokami uczyć się tt:go p&

rząd\ru. Zwięk za tę i malej °'.l prii;mt.m. ~ 
bardziej .zapomina o swym realnym ksztall.'le. JeJ ~bnosc 

jest oblaskawiana, ncLltrali:2oWllil3 przez absurd "?3~1n~ ~wiata.- al 
jednocześnie wymyka mu się. Jej uporcz)'We posz_ukiwarue wła!lOwych pl'O

portji wszechrzeczy je t niewygodne dla w Z) tkt~h poty~a~ytb po ~e. 
Alitj:i ccr:iz głębiej l!all~ się w nierealne. Znajduje w SQb1e mną, • ~ „ ·1e
b1e". A to byruijmni~ ni ula wia kQlltaktu zmnyłni. Rat ~~ ~poty~ na 
mur niezrozumiałego. Samoarie p~iera ię przez kolein lloswia~czerua 
ni poprawnie nie przestając marzy I wi rzyć, i~ następn ~c!ai:zeru~ zapro
wadzi ją w końcu do Tajemniczeąo Ogrodu, w ~.torym zys~ ~t .iasne, pru
ste i zrozumiałe. Ni stety. Tu wszystko Jest dziwne. Im bardziej Ali~ ~era 
się na świat pęłcn sprzeczno ' ·. odwróconych relacj~i chaosu, ~ W!~ ro
dżi się w niej wątpliwości , że słowa i rzeczy znaczą t11, co znaC2)'C?JWlllny. 

I choć Alicja jest główną sprawczynią swojej wędrówki, 'ltopmowo trao 
ływ na przebieg zdarzeń. I wolę, by tym prrebitgie.m kierować. Jej kodeks_ tu 

nie obowiązuje . Prze taje mieć rację bytu_& tym światem nądzą mne prawi
dła a wlaści?łil! ci la ich zmienność, czyli brak. 

' W ,,liflad.ijącym coraz niżej i niżej świecie" Alicja ~~ ~iezmzumiana. 
Odrzucona. Zdana na opór i brak kontaktu. Otocżona obo.ięt.nosaą. Jest samotna 
j wana. Szuka i nie przestaje wierzyć. Przeżywa, by odkryć. Dotyka, by 
rozpoznać. Sprawdza, by umieć nazwa ·. Dob'wiadcza. by ·ę ~e ~dać. I prze
konać się, że WSL'fscy tajemniczy nieznajomi to tylko postac.t z talii kart. Czy wy-
starczy dmuchnąć, by nmąl ich ni~l~czny, dz1W?Y ś""~t? . . 

. padanie" to tylko sen. 1es \.Yladoma podróz do wiara, który zaledwie 
przeauty niejasnych' złudzeniach. To jak inicjacja w dorosłość, na którą chce 
się jeszcze mieć C"..as. . . , . , . . 

Ten sen przyśni! się Alicji. Któregoś dnia moze przysruc się także nam. Mo
ze której~ nocy przyjdzie nam błądzić po świecie dziwnego porządku. potykając . 
ię o niezmiurniale sytuacje. Wchodząc do wla ego ~ysłu ~YI.1"·. sekretn~ 

drzwiami'. A gdy nadejdzie ranek otworzymy oczy na sv.iat - stlnie]St t mądtzej!it, 
jak Mała Ala. Pełni odwagi i wiary w przyszłość. 
Bo to był tylko sen ... 

'li"zeba bardzo, bardzo chcieć, by stworzyć swój własny 
Tajemniczy Ogród, o którym skrycie marzy każdy z nas. 
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Czy idziemy tam, 
gdzie chcemy? 

Czy my wiemy, 
gdzie idziemy? 

A gdy wiemy, 
że idziemy tam, 
gdzie chcemy 

Czy my się 
nie zawiedziemy? 

Czy my się 
nie zawiedziemy? 

Czy mysię 
nie zawiedziemy, 
gdy dojdziemy? 
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swobodna adaptacja wg wolnego przekładu 

Marti Morawskiej oraz piosenki - Andrzej Strzelecki 

muzyka - Wojciech Głuch 

Reżyse1ia i choreografia - Tadeusz Wiśniewski 
Scenografia - Iza Toroniewicz 

Aranżacje muzyczne - Tomasz Kałwak 

Osoby: 
Alicja - Judyta Paradzińska 

Myszka, Karta, P1-qsięgły 

Papuga, Karta, Przysięgły 
Kaczka, Przysięgły 

Mimi, Przysięgły, Karta 
Bill, Przysięgły, Karta 

Prosiaczek, Przysięgły, Karta 
Królowa 

Kucharka 
Księżna 
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Rak, Gryf 
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Daniel Jaskuła 

Akustyk - Ryszard Balcer 
Rekwizytorka - Krystyna Marosz 
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