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O wierszach z „Alicji w Krainie czarów”
   Dlaczego porwałem się na kolejne 
tłumaczenie „Alicji w krainie czarów”?
Odpowiedź jest oczywista: poprzed-
nie mi nie odpowiadały. Czy taki ze 
mnie malkontent? Czyżby Słomczyń-
ski i Stiller zrobili to źle? Cóż, ich tłu-
maczenia są o niebo lepsze od poprzed-
nich (np. Marianowicza, czy niby-tłu-
maczenia Morawskiej). A jednak... 
Faktem jest, ¿e trudno tu spodziewaæ 
siê cudów. Rzecz tak nasycona słowo-
twórstwem, absurdalnymi żartami i
podskórn¹ aluzyjności¹ nie da siê prze-
t³umaczyæ dosłownie. Chyba jednak 
zbyt wiele z Carrollowskiego humoru i 
pomys³owoœci przepad³o w tych prze-
k³adach. A chodzi tu zw³aszcza o wier-
sze, które – np. w znakomitym skąd-
inąd t³umaczeniu Stillera – wypadaj¹ 
drêtwo.
  Wœród wierszy zawartych w Alicji 
istotn¹ rolê pe³ni¹ parodie (sympto-
matyczne, ¿e s¹ to niemal zawsze te, 
które wypowiada Alicja). Podstaw¹ 
parodii Carrolla by³y ówczesne wier-
szyki dydaktyczne. Dlaczego zatem ja 
w t³umaczeniu siêgam po wielkie na-
zwiska literatury polskiej: Kochanow-
skiego i Mickiewicza? OdpowiedŸ wy-
nika z interpretacji ksi¹¿ki. Poœwiêæmy 
jej wiêc kilka s³ów.

 Zwyczajowo przyjmuje się, że Alicja
jest przede wszystkim głębok¹ analizą
marzeń sennych, tudzie¿ równie głę-
binow¹ penetracj¹ sfery podœwiado-
moœci. Na takim za³o¿eniu oparł swój 
przek³ad S³omczyñski. I by³o to za-
pewne s³uszne. A przecie¿... mimo 
ca³ej głębi takiej interpretacji, jest to 
zaledwie powierzchnia. Jeśli czytamy 
tę ksi¹¿kê uwa¿nie, mo¿na dojœæ do
wniosku, ¿e wejœcie w podświado-
mość i oniryczna aura ca³oœci maj¹ ra-
czej charakter œrodków u¿ytych w pe-
wnym okreœlonym celu. A w³aœnie cel 
tej ksi¹¿eczki jest ca³kiem inny.
  „Alicja” jest traktatem o poszukiwa-
niu to¿samoœci. Widaæ to natychmiast, 
gdy zwróci siê uwagê na powtarzaj¹ce 
siê z zadziwiaj¹c¹ regularnoœci¹ pyta-

nia: „Kim jestem?” (lub „kim ty jes-
teœ?”, „kim ona jest?” – adresowane 
zawsze do Alicji). To pytania buduj¹ 
w tym przypadku strukturê opowieœci. 
A powracaj¹ one w „Alicji” trzykrot-
nie: w pocz¹tkach rozdzia³ów: II, V i 
VIII. Jeœli rozdzia³ I potraktujemy jako 
wprowadzenie, a ostatni jako rodzaj 
podsumowania, otrzymamy idealny 
podzia³ ca³oœci, wed³ug którego po ka-
¿dym pytaniu nastêpuj¹ trzy rozdzia³y 
o wspólnym temacie. Gdy to zauwa-
¿y³em, wiedzia³em ju¿, ¿e to nie przy-
padek. 
   Pozwólcie teraz pañstwo, ¿e nie po-
suwaj¹c siê do szczegó³owej argumen-
tacji w oparciu o przyk³ady (a by³oby o 
czym mówiæ), okreœlê temat tej ksi¹¿-
ki. Jest nim walka Alicji o samo okreś-
lenie w konfrontacji z wp³ywami, ja-
kim podlega ze strony kultury i innych 
ludzi. W czêœci pierwszej (R. II, III, IV) 
idzie o wp³yw cywilizacji i kultury,
w drugiej (R. V,VI, VII) wp³yw wy-
chowania, jakie ta kultura ze sob¹ nie-
sie, czêœæ trzecia (R. VIII, IX, X) por-
tretuje ludzi ukszta³towanych przez ta-
kie wychowanie. Ot i tyle!
  Teraz nasuwa siê kwestia, czy tak 
skrupulatna budowa tej ksi¹¿ki nie za-
przecza wszystkim naszym dotych-
czasowym przekonaniom co do „Ali-
cji”? Czy¿ nie znika wyzwalająca siła
absurdu, igrania s³owem, magia sen-
nego marzenia? Bo przecie¿, jeœli jest 
„Alicja” tak jasnym, oœwieceniowo 
precyzyjnym „wykładem o wycho-
waniu”, to by³aby przede wszystkim 
parodi¹ lub satyr¹ - ca³a „Alicja”, nie 
tylko zawarte w niej wiersze! Moim 
zdaniem magia tej opowieœci wcale 
z tego powodu nie doznaje uszczerb-
ku. Bo cóż to szkodzi? Absurd zda-
rzeń, dziwnoœæ atmosfery nie znikają
tylko przez to, ¿e s¹ podporz¹dkowa-
ne wy¿szemu celowi. Zw³aszcza, ¿e 
– jak s¹dzê – nie mamy tu do czynie-
nia ze „zwyk³¹ parodi¹”, ale – u¿ywa-
j¹c terminu zastosowanego kiedyœ 
w stosunku do Gombrowicza – z „pa-
rodi¹ konstruktywn¹”. Nie chodzi 

w niej przecie¿ o czyst¹ przeœmiew-
czoœæ, tylko o pozytywn¹ odpowiedŸ 
na postawione pytania, któr¹ wypra-
cowuje siê w mozolnym procesie „do-
chodzenia do samego siebie”.

  A teraz wróæmy do wierszy. Jak za-
uwa¿y³em, g³ówn¹ przeszkod¹ na dro-
dze do samookreœlenia siê tytu³owej 
bohaterki jest wychowanie i naciski 
jakim ona podlega ze strony natrêtne-
go dydaktyzmu niektórych postaci tej 
książki (jak Mysz, Księżna czy Gą-
sienica). Dodatkowym wyrazem tego 
dydaktycznego nacisku są właśnie 
owe wierszyki o pracowitych pszczó³-
kach i niegrzecznych Jasiach. W przy-
padku polskim nie posiadamy tak bo-
gatej tradycji „poezji pedagogicznej”.
Rolê kszta³tuj¹c¹ osobowoœæ Polaka 
pe³ni³a u nas zawsze poezja patriotycz-
no – dydaktyczna. Trzech wieszczów i 
Jan z Czarnolasu – to baga¿, z którym 
puszcza siê Polaka w ¿ycie. I dlatego 
zjawia siê tu „serce roœcie” i „Trzech 
budrysów”. 
 W innych przypadkach, gdy ewident-
ne staje siê odwo³anie do wspomnień
szkolnych czy nawet przedszkolnych 
(parodia nie zapomnianej do dziœ 
„twinkle, twinkle little star” i wiersze
przerabiane z ¯ó³wiopodobnym i Gry-

fem) za podstawê przeróbek wybie-
ram nasze rodzime wierszyki i piosen-
ki dla dzieci (np. „Z popielnika na Woj-
tusia” czy „Na kanapie siedzi leń”).
Ide¹, która przyœwieca³a mi w takich 
wyborach, by³a próba zakotwiczenia 
carrollowskich parodii nie tylko w pol-
skim jêzyku, ale i w polskiej tradycji 
poetyckiej, zarówno tej wielkiej, jak 
i „ma³ej”, od dzieciñstwa kszta³tuj¹cej 
wyobraŸniê. 
 Jak¹œ prób¹ podobnego przyswojenia 
parodii Carrolla by³y wiersze w „Ali-
cji” Marianowicza. Niestety, Mariano-
wicz tak daleko odst¹pi³ od sensu za-
wartego w poemacikach orygina³u, 
zastêpuj¹c je ³atwymi rymowankami,
¿e niewiele zosta³o zarówno z klimatu 
wierszy Carrolla, jak i z ich znaczenia
dla ca³ej ksi¹¿ki. Z kolei nasi wielcy 
t³umacze, S³omczyñski i Stiller, cał-
kiem zarzucili ten pomys³, daj¹c nam 
przek³ady „literalne”. Szkoda, ¿e przy 
takim podejœciu zgubiono ciekawy za-
mys³ przystosowania carrollowskiej 
parodii do naszego w³asnego gustu, 
tradycji i wyobraŸni (co nie jest bez 
znaczenia dla zrozumienia przes³a-
nia „Alicji”). Jak zreszt¹ s¹dzê, idzie 
w koñcu nie tylko o to, aby ksi¹¿kê 
„przet³umaczyæ”, ale tak¿e „przy-
swoiæ” rodzimej kulturze literackiej. 

  Jest wreszcie jeszcze jeden, bynaj-
mniej nie b³ahy, aspekt sprawy. Lewis 
Carroll w swoich wierszach... jak to 
uj¹æ?... czêsto nie przebiera w œrod-
kach. Bywaj¹ szokuj¹ce, przera¿aj¹-
ce, nielogiczne, napastliwe, niemalże
„niewybredne”, choæ zawsze dopra-
wione dawk¹ obezw³adniaj¹cego 
humoru. W ka¿dym razie naprawdê 
trudno je nazwaæ „wierszykami dla
dzieci”. Nic w koñcu dziwnego, skoro 
z za³o¿enia mia³y byæ kpin¹ z takich 
w³aœnie wierszyków. Tymczasem 
w polskich przek³adach, i to nawet 
w tych z pozoru najlepszych (choæ 
znaæ tu pewien postêp), wszystko zo-
staje ugrzecznione, zamazane i „po-
wyjaœniane”. Nagle zjawiaj¹ siê „krop-
ki nad i” tam, gdzie w oryginale ich
nie by³o. Oryginalne rozwichrznie i 
czupurnoœæ zostaj¹ zast¹pione u³adzo-
nymi kr¹g³oœciami. Sprawia to niemal
wra¿enie, jak gdyby t³umacze przek³a-
dali nie tyle samego Carrolla, ile po-
cukrowane Disney’owskie filmiki,
powsta³e na kanwie powieœci. Do-
szed³em do wniosku, ¿e pora z tym 
skoñczyæ. I skoñczy³em. To tyle gwo-
li wyjaœnienia. Reszta niech t³umaczy 
siê sama.

  Zapraszam do czytania.

MICHAŁ WORWĄG


