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( ... )Alicja w Krainie Czarów, 
Alicja w krainie snów, 
historia ta nie zna rozmiarów, 
wydłuża, to skraca się znów. 

Zwierząt przedziwnych bez liku, 
postaci z tali karcianej, 
Alicja spotyka wśród krzyków, 
w krainie zaczarowanej. 
Tu żart z mądro5cią mieszkają, 
tu wygłup jest odlotowy, 
tu głowę często 5cinają, 
lecz ścięci nie tracą głowy. ( ... ) 
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Lewis Carroll ( 1832 - 1898) 

Angielski pisarz, który naprawdę nazywał się Charles Lutwidge Dodgson. 
Uważany był w swoim środowisku za wiecznie ospałego odludka, żyją
cego w " swoim świecie" czarów, który sam stwarzał. 

Ten wykładowca matematyki z Oxfordu pisarzem został przez zupełny • 
przypadek. Opowiadał bajki swojej córce, która była nimi tak zachwy-
cona, że Carroll postanowi/ je spisać. Podobno pierwowzorem Alicji była 
dziesięcioletnia córka przyjaciół Carrolla, Alice Liddell, która wraz z sio-
strami równ ież chętnie słuchała jego fantastycznych opowieści . 

„ Alicja w Krainie Czarów" i druga część - „ A licja po drugiej stronie lustra" 
powstały w ciągu 5 lat. W swoich powieśc iach Lewis Carroll tworzy zas
kakujący i zabawny magiczny świat, gdzie nie zawsze wiadomo co jest 
snem a co jawą, gdzie nie panują często żadne prawa fizyki. Z opowie,ści 
o przygodach Alicji i nspirację czerpali najważniejsi współcześn i fi lozofowie. 
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Chyba nie ma osoby, która nie zna historii o dziewczynce przeniesionej 
przypadkiem do magicznej krainy. Ta niezwykła opowieść zaczyna się 
w momencie, gdy A licja spotyka nieco dziwacznego Białego Królika, 
który z niewiadomych powodów niesłychan ie się śpieszy. Alicja - bardzo 
logicznie myśląca osóbka - zaintrygowana nietypowym zachowaniem 
zwierzaka, postanawia pobiec jego ś ladem. Wpada do głębokiej nory, 
na dnie której znajduje się ... kraina snu, pełna cudów. Królik zosta je prze
wodnikiem Alicji po tym zaczarowanym świecie, gdzie dzieją s ię niesa
mowite rzeczy i gdzie spotkać można całą gromadę niewiarygodnie 
dziwnych stworzeń. 

„Alicja w Krainie Czarów" to świetna propozycja dla wszystkich; spektakl 
pełen przygód i fantazji, humoru i magii, z cudownymi piosenkami, wspa
niałą muzyką, układami choreograficznymi i pięknymi barwnymi kostiumami. 
Kiedy będzie Wam smutno i źle, zawsze śladem Alicji „podążajc ie za bia
łym królikiem ... " 
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