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Skąd Iny to znainy ... 
Szekspirolodzy z upodobaniem wyszukują źródła i inspiracje 

utworów Szekspira. Wypominają mu szczegółowo co z czego prze
pisał, od kogo pożyczył intrygę, a od kogo - bohaterów. Równie 
drobiazgowo śledzą wprowadzane przez niego modyfikacje, wszel
kie nieścisłości w opisie faktów historycznych i geograficznych 
oraz dowolności mitologiczne. Bo Szekspir wzorami dostarczający
mi mu natchnienia nie przejmował się, brał :z nich to, co mu od
powiadało, rozwijał, naginał do swoich pomysłów i unieśmiertelniał, 
nie zwracając uwagi na prawa autorskie, historię, geografię i tym 
podobne drobiazgi. A co więcej , te pomysły i wątki, które przy
padły mu do gustu, wykorzystywał z niewielkimi zmianami - wiele 
razy. Nie inaczej jest z „Komedią omyłek". Jest ona jednym z 
pierwszych dramatów Szekspira i zawiera cały katalog motywów 
powtarzanych w następnych utworach i długi rejestr cech charak
terystyczmych dla jego warsztatu pisarskiego. A więc ... 

O kolejach życia rodziny Egeona, kupca z Syrakuz, zadecydo
wała burza. Wierni widzowie opolskiego teatru pamiętają zapewne 
dwie premiery Szekspira, w których także kluczową rolę odgrywały 
burze: Jerzy Goliński przygotował „Burzę'', a Marcel Kochańczyk 
przedstawił „Wieczór trzech króli". Burza rozłączyła także z ro
dziną Peryklesa bohatera tragedii „Perykles, władca Tyru". 

W wielu dramatach osią akcji jest poszukiwanie rodziny -
Egeon szuka żony, obu synów, Antyfolus z Dromiem szukają dru
giej pary braci. W „Peryklesie" bohater szuka żony Thaisy i córki 
Mariny, w „Wieczorze trzech króli" Viola odnajduje Sebastiana, w 
,.Jak wam się podoba" wygnany Książę odzyskuje córkę Rozalin
dę. W „Cymbelinie" Król niespodziewanie w zwycięskiej bitwie 
spotyka nie tylko wygnaną lekkomyślnie córkę Imogenę ale i 
wykradzionych w dzieciństwie synów Gwideriusza i Arwiragusa. 
Odn. jduje córkę Perdytę król Leontes w „Opowieści zimowej", 
a i w „Burzy" Prospero rozłączył - choć i potem dozwolił się od
naleźć - Ferdynanda i Alonsa. 



Dawno, dawno, na scenie jeszcze Pal'lstwowego Teatru Ziemi 
Opolskiej grano „Poskromienie złośnicy", które młodsi z naszych 
widzów mogli oglądać niedawno w znakomitym przedstawieniu 
telewizyjnym. Mamy tam wątek róży i pokrzywy - dwóch sióstr, 
anioła i diablicy. W „Poskromieniu złośnicy" jest to Bianka i Ka
tarzyna, w „Wiele hałasu o nic"' zwać sic: będą one Hero i Beatryks, 
a w „Komedii omyłek" jędzowate:\ żoną Antyfolusa z Efezu będzie 
Adriana, zaś jej anielską siostrą . w której zakocha si c;- od pierw
szego wejrzenia Antyfolus z Syrakuzy - Lucjana. 

W „Komedii omyłek" plotą na scenie bez sensu, z żelazną chłop
ską logiką , jeden i drugi Dromio. Rezonujący sluga, a raczej na 
ogół dwóch, pojawia siG w wielu utworach i wnosi element humoru, 
odwraca uwagę od głównego, wzniosłego na ogól w<1tku. Tak więc 
w „Dwóch paP..ach z Werony" dyskutują Lanca ze Śpiechem, w 
„Miarce za miarkę" - Łokieć z Pompejem. w „Straconych zacho
dach miłości" Lepak z Tępakiem i nawet w tragedii „Romeo i Julia'' 
ma swe sceny Marta z Piotrem . 

Akcja „Komedii omyłek" rozgrywa sit.; w swej zasadniczej części 
na ulicy. Jak wolno sądzić z faktu, iż na tej ulicy wszyscy ciągle 
się spotykają - jest to główna ulica Efezu - ruchliwego, portowe
go miasta. Pojawia się tu motyw najczęściej przez Szekspira wyko
rzystywany - port, miasto portowe. Tu krzyżują się wszelkie 
drogi, tu wszystko może się zdarzyć, każdego tu mogą przygnać 
losy mniej lub bardziej świadomie. Z portu jedni uciekają przed 
gniewem ojców i mężów. inni tu w takiej ucieczce przybywają, 

ktoś kogoś szuka, ktoś inny - znajduje. Port czyli świat. Tak jest 
w „Komedii omyłek", tak i w ,.Dwóch panach z Werony", w 
„Wiele hałasu o nic" , „Wieczorze trzech króli", ,.Opowieści zimo
wej", „Cymbelinie", „Peryklesie". 

A właściwie gdzie i kiedy rozgryw<1 ;,ię akcja naszej komedii? 
Autor pisze „scena V( Efezie". Wymienia jeszcze nazwy: Syrakuzy, 
Epidamnum (czyli Durazza), Korynt, Epidurus (dzisiejszy Dubrow
nik) .Imiona brzmią dostojnie, starożytnie - Solinus, Egeon, Anty
folus .. . A skąd tu nagle Baltazar, Łucja i Emili3, ksieni klasztoru? 
Skąd najzupełniej wspókzesne, Szekspirowi znane londyńskie 

domy ,.Pod Feniksem" i „Pod Jeżowcem"? A termin zapłaty na 
Zielone Świątki? Trzeba nam chyba uznać, że antyk występuje 

jedynie jako maska , kostium. udanie. To częsta praktyka Szekspira 

- chętnie przebierał komedie w strój antyczny - „ Wiele hałasu 
o nic", „Opowieść zimowa". Nie ustrzegł się tu anachronizmów 
(ów klasztor i Zielone Świątki, zdarza się też, iż ktoś wyciąga pi
stolet!), antyk traktował lekko, co nadaje tym komediom wymiar 
ponadczasowy, uniwersalny. Także temu służy wątpliwa w tych 
sztukach geografia - w .. Opowieści zimowe.i" Czechy leżą nad 
morz€m i mają groźne, bezludne pustynie, „ Wieczór trzech króli" 
rozgrywa się w Ilirii (to dzisiejsza Dalmacja), a „Miarka za miarkę" 
w jakowymś fantastycznym Wiedniu. W .. Dwóch panach z Wero
ny" do Mediolanu z Werony płynie się morzem, portem jest też 
Mantua. Możemy więc bez ryzyka pomyłki przyjąć, iż te komedie 
dzieją się „wszędzie" i „nigdzie", „kiedyś" - a jeżeli tak, to może 
trzeba je· potraktować z przymrużeniem oka, nie całkiem serio, 
jak historyczną bajkę, która zdarzyła się gdzieś, kiedyś, komuś -
lub może się zdarzyć tutaj, dzisiaj i nam. 

Magdalena Raszewska 

B L I ż N I Ę T A - konstelacja zodiakalna, widoczna w Polsce 
zimą i wiosną, także znak Zodiaku przedsta
wiający, wedlug różnych źródel, Kastora i 
Polluksa, Amfiona i Zetosa, Tezeusza i Hera
klesa, Apollina i Triptolemosa i Jazjona. 
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bliźniacy, synowie 
Egeona i Emilii, lecz 
wzajemnie sobie nie znani 
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Jacek- Placek na oleju„. 
„.matka krzyczy: ty złodzieju" - chyba do dziś rozbrzmiewa ten 
wierszyk-przezwisko na naszych podwórkach. Jest bardzo stary. 
bo nieznośnych bliźniaków, .Jacka i Placka, znajdzi emy JUZ w 
książce Kornela Makuszyńskiego: „O dwóch takich co ukradli księ
życ" z 1928 roku . Motyw bliźniąt jest częsty i w mitologii (Kastor 
i Polluks). i w literaturze. W powieściach dla dzieci oprócz Jacka 
i Placka mamy Tosię i Tomka w książce Hanny Ożogowskiej 

„Dziewczyna i chłopak czyli heca na czternaście fajerek". Manię 
i Anię w książce Ericha Kestnera ,.Mania czy Ania", a także aż 

dwie pary błiźmiąt w znanej już kilku pokoleniom czytelniczek 
„Ani" L. M. Montgomery. W „Ani z Avonie-ci" mamy Tolę i Tomka, 
a w „Dolinie Tęczy" pojawiają się Nan i Di. 

W literaturze dla dorosłych bliźnięta są także klasycznym te
matem. czego dowód. że pojawiają się już w jednej z pierwszych 
polskich powieści - „Malwinie" Marii Witemberskiej . Wdzięcznym 
motywem są bliźnięta dla komedii i farsy . Szekspir swoich Anty
.folusów zapożyczył z komedii Plauta „Menaechmi", z własnej jed
nak inwencji dodał im drugą parę bliźniaków-służących o imieniu 
Dromio. Motyw bliźniaków okazał się na tyle nośny, iż wzboga
cony o drugi, często stosowany przez Szekspira chwyt dziewczyny 
przebranej za chłopca, dał jedną z najpiękniejszych komedii -
„Wieczór trzech króli". Bliźnit;:tami są tutaj Viola (w przebraniu 
męskim - Cezario) i Sebastian. Carlo Goldoni swoich bliźniaków 
umieścił już w tytule - „Bliźniacy z Wenecji". Zwą się tutaj 
Zonetto i Tonino. W latach pięćdziesiątych duży sukces odniósł 
Andrzej Łapicki w podwójnej roli Horacego i Fryderyka - głów

nych bohaterów „Zaprosz€1I11ia do zamku" Jeana Anouilha. Lapicki 
grał dwie role - bo skąd wziąć bliźnięta w teatrze? Żadna charak
taryzacja, żadne kostiumy nie pomogą i widzowie nie dadzą się 

tak łatwo nabrać. A gdy wiadomo już ,,który jest który", to sztuka 
robi się nudna. Tak więc bliźmięta gra na ogól jeden aktor i pro
blem zaczyna się dopiero w finale, gdy na scenie muszą być obaj, 
by można było rozwiązać intrygę. Jak w wypadku opolskiej „Ko
medii omyłek" reżyser i aktorzy rozwiążą sytuację? „Oto jest pyta
nie". 

M.R. 



K OM E D I A - jeden z podstawowych gatunków dramatu, obej
mujący utwory o nastroju wesołym, charakterze 
lekkim, pogodnej tematyce, często satyryczno
obyczajowcj, o akcji żywej, pelnej perypetii, nie
spodzianek. powikła 1i sytuacyjnych, komizmu 
językowego i charakterologicznego, kończąca się 

pomyślnie dla bohaterów. 

KOMEDIA SZEKSPIROWSKA bawi, uczy. olśniewa skalą i barwą, 
humoru, jest darem radości i poezji, ofiarowanym ludziom piel
grzymującym po nieciekawych, uciążliwych szlakach swojego ży
wota. Komedia pozwala utrudzonym przystanąć i odpocząć, za
chłysnąć się swobodnym oddechem szczerego zachwytu, uzdrawia 
spontanicznym śmiechem. Odkrywamy nieoczekiwanie, że zwyczaj
ny zjadacz chleba ma wielkie zasoby wyobraźni, zdeptanej i stłam
szonej przez pospolitość spraw powszednich, rzadko tylko pobu
dzan ej do życia. 

Róża Jabłkowska - Wstęp do: William Szekspir, „Dzieła 
dramatyczne" PIW, W-wa 1980. 

Krytycy nie wypowiadają się wyraźnie na temat wartości KOME
DII OMYŁEK'', ani nie mają ustalonego zdania, jak należałoby ją 
sklasyfikowć: czy jest to farsa. czy komedia problemowa. Wydaje 
się, że najlepiej nazwać ją krotochwilą, zwracając raczej uwagę 
na budowę i formę, gdyż techniczne elementy są ciekawym przy
czynkiem do poznania rozwijającego się talentu dramatycznego 
poety . Nacisk w niej jest położony na akcję złożoną z omyłek -
epizodów, a nie na charakterystykę postaci czy ukazanie myśli 
przewodniej. Są w niej igraszki sceniczne służące do zabawienia 
widza, humor, gra słów. 

SZEKSPIR NA OPOLSKIEJ SCENIE 

1. HAMLET - reż. J. R. Bujański. premiera 11 IX 1946 

2. MIARKA ZA MIARKĘ - reż. K. Skuszanka, premiera 
31 V 1953 

3. WIECZÓR TRZECH KRÓLI - reż. R. Bohdanowicz, premiera 
4 IV 1959 

4. OTELLO - reż . .J . Szeski, premiera 26 II 1963 

5. WIELE HAŁASU O NIC ~ reż. A. Madej, premiera 6 VI 1964 

7. BURZA - reż. J. Goliński , premiera 29 I 1978 

8. WIECZÓR TRZECH KRÓLI - reż. M. Kochańczyk, premiera 
30 XI 1980 

9. SEN NOCY LETNIE.I - reż. W. Szulczyński, premiera 
29 V 1982 

10. TROILUS I KRESSYDA - reż. J. Pazdro, premiera 31 IX 1988 
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Georg Buchner 
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(prem. 10 III 1991) 

D. Lane, B. Brecht 
HAPPY END 
(prem. 9 V 1991) 
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Howard Brenton 
HESS NIE ŻY.TE 
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- Andrzej Dąl.Jrow~ki 
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- IwonR Czerwier1ska - Cabaj 
- Jan Feusette 
- .Jan Nowara 

KIEROWNICY 

- Teresa Kawa. Kazimierz Birecki 
- .Joachim Wystup 
- Bernard Kołodziejczyk 
- Grzegorz Cwalina 
- .Jarosław Piechowiak 
- Joachim Bryla 
- Pawe! Stelmach 
- Józef Mazur 
- Gerard Mróz 
- Zbigniew Rudawy 
- Danuta Nowak 

PROJEKT PLASTYCZNY PROGRAMU - J AROSLA W KILIAN 

Biuro Obsługi Widzów, plac Teatralny 12, tel. 359-41, 390-82 
przyjmuje zbiorowe zamówienia na bilety. 

Cena zł 5.000,-
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