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„KOM.r..DIA OMYŁEK" powstała prawdopodobnie w latach 

1593-94. Oparta na łacińskiej Menaechmi Plauta, miejscami bardzo 

ściśle trzyma się pierwowzoru. Krytycy nie wypowiadają się wy

raźnie na temat tej komedii, nie mają ustalonego zdania jak nale

żałoby ją sklasyfikować, czy jest to farsa, czy utwór problemowy. 

Wydaje się, że najlepiej nazwać ją krotochwilą, zwracając raczej 

uw<:gę na budowę i formę, gdyż prześledzenie technicznych ele

mentów jest dla wielbiciela Szekspira ciekawym przyczynkiem do 

poznania rozwijającego się talentu drar.rntycznego poety. 

Nacisk w niej jest położony na akcję złożoną z omyłek epizo

dów, a nie na charakterystykę postaci, czy moralne przesłanie. 

Ciekawy wyjątek stanowi postać Adriany, niespodziewanie precy

zyjne studium zazdrości kobiecej. Fluchere, nazywa tę komedię 

„najbardziej klasyczną" z komedii, gdyż zachowuje jedność czasu, 

miejsca i akcji, a przy tym zawiera niewiele poetyckiej wyobraźni, 

„co wpływa ujemnie na jej lekkość, celność i sceniczność". 

Jak widać, krytycy zawsze byli i są radośnie zgodni w wytyka

niu słabych punktów debiutantom. 

Zastanówmy się, z jakich źródeł mógł Szekspir czerpać swoją 

„komediową świadomość". Byli to prze:!e wszystkim dostojni grama

tycy łacińscy z IV wieku Evanthius, Diomedes i Donatus. Materiał, 

jaki przekazali potomności ci teoretycy to idee zdecydowanie wy

powiedziane, ale dość luźno z sobą powiązane. Oto kilka takich 

definicji: 

„ [ ... ] co się tyczy trageclii i komeclii różnic między nimi jest wiele: 

pierwsza ta, że osoby komedii to ludzie, którym powodzi się średnio, 

nie znają oni grozy wielkich nagłych niebezpieozeństw a działania 

swe doprowadzają do szczęśliwego k::>ńca; w tragedii jest odwrotnie". 
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„[ ... ] komedia różni się od tragedi~ tym, że tragedia wyprowadza 

na scenę postaci bohaterów, dowódców wojsk i królów. Komedfa 

ska-omniejsze, prywatnie egzystujące osoby. Tam - smutki, barni:cje, 

akity moirdu; tu - miłosne sprawki, upmwadzanći€ dziewic". 

Współczesny czytelnik z pewnym zdziwieniem zauważy, że do

stojni mężowie nie wspominają o ładunku różnego rodzaju komiz

mów, jaki powinna zawierać komedia. Wdać, nie musieli tego robić. 

Szczęśliwe były to czasy, kiedy życie mieszczan, osób prywatnych 

i porywanie dziewic weseliły wszystkich w sposób oczywisty. 

Myślę, że wyobrażenia Szekspira o tym gatunku bliższe były 

temu, co głosił jego rodak Geoffrey Chaucer: 

Gdy ktoś z żałosnej utrapiei1 niewoli 

Jednak się wyrwie, zazna lepszej doli 

I ścieżką pój t.zie przez życie szczęśliwą 

O, to wesoła powieść jako żywo. 

Kto ma zrozumienie dla spraw struktury poetyckiej i porówna 

„Komedię omyłek" z jej źródłem łacińskim, komedię Plauta, do

strzeże między tymi utworami znamienne różnice w odniesieniu 

zarówno do kształtu, jak i zawartości. Bo nie tylko wprowadził 

Szekspir w grę dwie pary bliźniaków zamiast jednej, ale dał sztuce 

inny początek i koniec oraz nowe uczuciowe tętno: jest w niej 

miłość. 

Zaczyna się akcja w sposób, jak na komedię szokujący: oto ska

zańca, nie groteskowo wcale, prowadzą na egzekucję. Nazywa się 

Egeon, jest ojcem bliźniaków noszących imię Antipholus. Jest po

stacią strukturalnie ważną. Tak Szekspir otwiera sztukę gambitem, 

o jakim Plautowi się nie śniło. Książę udziela Egeonowi terminu 

łaski, ale prawie aż do końca sztuki skazaniec trwa pod groźbą 

wykonania wyroku. GG.y wreszcie_ definitywnie już ma zginąć, z nie

prawdopodobnego opactwa wyłania się jeszcze bardziej nieprawdo

podobna ksieni, która - tu szczyt nieprawdopodobieństwa - okaże 

się zaginioną dawno żoną skazańca, matką obu Antipholusów. 

Jest ona obok braci Dromiów, oryginalnym tworem Szekspira i tym 

narzędziem, które katastrofę przeistoczy w ogólną radość. Finał ścią

ga na scenę wszystkie osoby dramatu i zakończy akordem wesel

nym, dostarczy prototypu do wszystkich późniejszych komedii. Aż 

tłoczno będzie na scenie od osób uszczęśliwionych. Ludziom w świa

tku fikcji scenicznej miło, więc miło też i publiczności! Tak może 

być. Ale wiele jest dróg, ja.kimi realizatorzy zdążają do swojego 

Szekspira. I zawsze warto pamiętać słowa pochodzące z innej, o wiele 

późniejszej komedii: 

... święto się skończyło 

Aktorzy moi, jak ci powiedziałem 
Były to duchy: na moje rozkazy 
Na wiatr się lekki wszystkie rozpłynęły. 

Tak wszystko kiedyś na nic się rozpłynie, 
Nie zostawiając po sobie ni pyłku, 
Jak moich duchów powietrzne zjawisko 
Sen i my z jednych złożeni pierwiastków, 
Żywot nasz krótki w sen jest owinięty. 
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