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WSTĘP DLA DOROSŁ YCR 

"Alicja w krainie czarów", książka napisana przez dorosłego dla 
dzieci - jak prawie wszystkie książki dla dzieci, bo dzieci sam e rza dlw 
biorą się do tej niewdzięcznej pracy, niektóre zresztą po prostu nie 
potrafią pisać, a jak już się nauczą, to mnszą pisać wypracowania dla 
dorosłych - a więc ta książka, m1pisana przez dorosłego dla dzieci, 
w naszych czasach wróciła do świata dorosłych nie jako reminiscencja 
z dzieciństwa, ale jako podstawa i źródfo rozmaitych wyższych umy
słowych spekulacji. Odkmto rozmaite jej filoz oficzne i psychologiczne 
aspekty, odkryto różne tkwiące w niej euzystencj alne zaga dki i pro
blemy, u1pewne jeszcze nie wszystkie, i na tym polu trwa daisz y 
wyścig specitilistów z różnych dziedzin bioloqii, sccjo logii i hrytyk i 
literatury, którego celem jest wyjaśnienie wszelflich owych w gadek, 
lecz rezultatem całkowite iclz zaciemnienie. 

Nie przybliżyło to nam, nie ułatwiło kontaktu z opowieś cićJ pana 
Dodgsona, który przezwał się Carrollem Lewisem - wręcz przeciwnie, 
jak gdyby oddaliło, wytworzyło przepaść intelektualną między nami 
a "Alic:ią". Ubo[!i duchem czytelnik - a htóż w skromności swojej nie 
przyzna się do prostoty, jeśli nie musi tego czynić puhlicznie? - ze 
szczertJ obawą sięqa dziś po utwór tak nabrzmiały qtębszą p r oblema
tyką. Freud i Fromm to za mało, proszę państwa, aby cuś z tego zro
zumieć, z nimi do „Alicji" nie podchodź, to jak z nrnczugą do kompu
tera! 

Kto wie, czy w oqóle należy jeszcze „Alicję" dawać dzieciorn do ręki, 
czy nie przeładuje ich to umysłowo, czy nie przemęczy? Czu nie po
starze,ią się przedwcześnie, obcując wprost z sym ó olil~ą śmierci'. „. 

Te wszelkie obawy, powiem szczerze, nie towarzyszyły nam przy 
pracy nad naszą sceniczne? wersją "Ali(ji w krainie czarów". Ot, po 
prostu, otworzyliśm!J granice wyobraźni, starając się wszędzie prze
rzucić mosty swobodnych skojarze1i, uskrzydlonych od czasu do czasu 
muzyką i piosenką. Kierowało nami przekonanie, że my wszyscy -
dorośli i dzieci - mamy do dyspozycji tylko jeden wspólny świat, 
w któr.l/m czas płynie nierównomiernie, nie zawsze w jednym kierunku 
i zawsze z różną, zmienną prędko.~cią - świat, który w brew swej 
pozornej stałości łatwo poddaje się wszelkim przekształceniom i zmia 
nom, zależnym jedynie od swobodnego nurtu naszej wyobra źni. Ten 
świat, jedyny prawdziwy .f realnie istniejący - da.ie się tv.llraz ić w ję
zyku„ Alicji", języku wszystkich dzieci i matematyka Dodgsona -
w języku, który dla nas dorosłych stał się „jęz{/lliem zapomnianym", 
(Uwaga, Fromm!). 

Mamy cichą nadzieję, że nasza f(UlfNilna „Alil:ia" sl<rnie s ię pierw
szą lekcją tego języka obcego. Mamy nadzieję, że nie będzie to nudna 
lekcja. 

WSTft'P DLA IJZJRCJ 

Nie jest potrzebny. 
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ANDRZEJ STRZELECKI 

Muzyka 
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WSTĘP DLA DOROSŁYCH 

„Alic.ia w krainie czarów", książka 1wpisana prze7 doroslego dla dzie
ci - jak prawie wszystkie książki dla dzieci, bo dzieci same rzadko 
biorą się do tej niewdzięcznej pracy, niektóre zresztą po prostu nie po
trafią pisać, a jak już się nauczą, to muszą pisać wypracowania dla doro
slych - a więc ta książka, napisana przez doroslego dJa dzieci, w naszych 
czasach wrócila do świata doroslych nie jako reminiscencja z dzieci1'istwa, 
ale jako podstawa i źródlo rozmaitych wyższych umyslowych spekulacji. 
Odkryto rozmaite jej filozoficzne i psychologiczne aspekty, odkryto różne 
tkwiące w niej egzystencjalne zagadki i problemy, zapewne jeszcze nie 
wszystkie, i na tym polu trwa dalszy wyścig specjalistów z różnych dzie
dzin biologii, socjologii i krytyki literatury, którego celem .iest wyjaśnie
nie wszelkich owych zagadek , lecz rezultatem, callwwite ich zaciemnienie. 

Nie przybliżylo to nam, nie ulatwilo kontaktu z opowieścią pana 
Dodgsona .. który przezwal się Carrollem Lewisem - wręcz przeciwnie, 
jak gdyby oddalilo, wytworzylo przepaść intelektualną między nami 
a „Alicją". Ubogi duchem czytelnik - a któż w skroniności swojej nie 
przyzna się do prostoty, .ie.śli nie musi tego czynić publicznie? - ze szcze
rą obawą sięga dzi.ś po utwór tak nabrzmiały glębszą problematyką. Freud 
i Fromm to za malo, proszę pa·ństwa, aby coś z tego zrozumieć, z nimi do 
„Alicji" nie podchodź, to jak z maczugą do komputera! 

Kto wie, czy w ogóle należy jeszcze „Alicję" dawać dzieciom do ręki, 
czy nie przeładuje ich to umysłowo, czy nie przemęczy? Czy nie posta
rzeją się przedwcześnie, obcując wprost z symboliką śmierci? ... 

Te wszelkie obawy, powiem szczerze , nie towarzyszyły nam przy pracy 
nad naszą sceniczną wersją „Alicji w krainie czarów". Ot, po prostu, 
otworzyliśmy granice wyobraźni , starając się wszędzie przerzucić mosty 
swobodnych skojarze1'i, uskrzydlonych od czasu do czasu muzyką i pio
senką. Kierowalo 1wmi przekonanie, że my wszyscy - dorośli i dzieci ·
mamy do dyspozycji tylko jeden wspólny .świat, w którym czas pl.ynie 
nierównomiernie, nie zawsze w jednym kierunku i zawsze z różną, 
zmienną prędkością - świat, który wbrew swej pozornej stałości latwo 
poddaje się wszelkim przekształceniom i zmianom, zależnym .iedynie od 
swobodnego nurtu naszej wyobraźni. Ten świat, jedyny prawdziwy i real
nie istniejący - da_je się wyrazić w języku „Alic.ii", języku wszystkich 
dzieci i matematyka Dodgsona - w ,języku, który dla nas dorosłych 
stal się , ,,językiem zapomnianym". (Uwaga , Fromm!). 

Mamy cichą nadzieję, że nasza teatral1w „Alicja" stanie się pierwszą 
lekcją tego języka obcego. Mamy nadzieję, że nie będzie to nudna lekcja. 
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