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Pomniejsze wątki , wątki patetyczne, wątki główne , wątki symboliczne. niekiedy wpisane wyrażnie , niekiedy 
rozwin ięte obszernie, a czasem przeciwnie, tylko lękko szkicowane, sugerowane, są tajemniczymi czynnikami, 
wydobywającymi bądź ukryte wiry duszy, bądż powodującymi wielkie decyzje - ale są wszędzie obecne, aktywne, 
mocne; stanowią substancję , bez której utwór byłby martwy lub podobny do automatu, przedmiotu pustego 
i zbędnego . Na wątkach opiera się niewytłumaczalna z pozoru rzeczywistość ludzka - od której zaczyna się przemiana 
poetycka, ponieważ każdy wątek zakłada konflikt, który winny rozstrzygnąć następujące po sobie sytuacje. („ .) Wątki 
te nie są niczym innym jak . bezpośrednimi danymi świadomości" epoki. Wyzwala się z nich pojęcie o świecie 
i o miejscu, które człowiek zajmuje wśród stworzenia. Poza w iedzą implikują one wiarę , politykę, moralność 

i metafizykę . Bóg, Stworzenie, Człowiek. To, co rozum ludzki medytując nad światem i sobą stara się poznać: system 
stwierdzeń nadających sens życiu , stosunkowi człowieka do Boga, b liźnich i samego siebie. Powtarzam raz jeszcze: 
nie w tym rzecz, by twierdzić , że istnieje jakaś filozofia Szekspirowska, i zapewniać , że Shakespeare pisał swoje 
sztuki w zależności od owej filozofii - ale w tym, że wszystko, co dotyczy postaci (ich uczucia, postępki, postawy, 
myśli) , jest w sposób całkiem naturalny uwarunkowane postawą intelektualną i emocjonalną epoki wobec problemów, 
jakie nasuwa egzystencja ludzka w świecie . Między dziełem i epoką istnieje instynktowna i jak gdyby nie ujawniana 
spójność znajdująca się poza kręgiem jakiejś określonej doktryny czy określonej wiary - a która ożywia postaci 
dramatu, jego konwencje, idee i wypełnia je sensem. nadaje im tragiczny charakter bolesnych dociekań mających 
za cel ni mniej, ni więcej tylko problem ludzkiego losu, ujęty nie tylko w ramach historii ograniczonych do przeszłości , 
ale w nieskończonej perspektywie uniwersalizmu. 

Zasadniczym pojęciem , panującym nad myślą średniowieczną i żywym jeszcze aż do końca szesnastego wieku, 
jest pojęcie ładu i hierarchii wartości koniecznych i wprzód ustanowionych, które rządzą zarówno powiązaniami 
prawd odwiecznych, jak stosunkiem człowieka do świata i do innych ludzi. Świat powstał z chaosu, by podlegać 
porządkowi boskiemu, człowiek obdarzony rozumem zajął miejsce w stworzonym dla niego świecie: ni anioł , ni 
zwierzę , zdolny jednak do osiągnięcia względnej równowagi między swymi dążnościami duchowymi a niewolą , jaką 
nakłada nań materia, zdolny do urzeczywistnienia zbawczej jednośc i w łonie powszechnej harmonii. To pojęcie ładu 
widnieje w c ałym dziele Shakespeare'a. („.) , 

Porządkowi kosmicznemu odpowiada porządek wspólnoty ludzkiej, jak również i lad istniejący w świadomości 
człowieka . Nieprzestrzeganie ustalonych prawideł pociąga za sobą utratę równowagi oraz szereg katastrof zarówno 
w porządku kosmicznym, jak ludzkim. Istnieje bowiem ścisły związek między porządkiem kosmicznym a naturalnym 
i ludzkim, człowiek zaś, ów mikrokosmos, podlega tym samym surowym prawom, które warunkują równowagę 
wszechświata . Tragiczna grożba , ciążąca stale nad losem, tak królestw, jak i jednostek, to właśnie utrata owej 
równowagi, wywołana zbyt mocnym naporem sil bezładu na jedną z szal wagi. 

Koniec wieku szesnastego, jak każdy okres przejściowy, jest początkiem rozkładu harmonijnej koncepcji świata , 

która mimo rozprzężenia i niebezpiecznych konfliktów nie była jeszcze poważnie naruszona. Nauka, filozofia, moralność 
i polityka (albo moralność polityczna) zaczęty po trochu podkopywać fundament tego optymistycznego gmachu. 



Nowa kosmologia wraz z Kopernikiem strąca ziemię z jej centralnej w kosmologicznym wszechświecie pozycji, 
wszelka więc harmonia sfer staje się dysharmonią . ( ... ) .Ten Świat wyszedł z formy": stwierdzenie, które Hamlet 
wypowiada po spotkaniu z duchem, może służyć za symbol całej epoce, bo i rzeczyw iście powstaje dysfunkcja, 
kruszą s ię ramy, równowaga zostaje zakłócona , a na substancję tragedii składają s ię przygody duchowe ludzi zbitych 
z tropu , niespokojnych, chwiejnych, zdesperowanych, poszukujących nowego ładu , nowej wiary i nowych źródeł 
nadziei . Skoro wartościom odwiecznym , które dotychczas nadawały sens życiu , grozi ruina, zagrożony jest także 
los człowieka w swej inte gralności. W czasach niepewnych zawsze z mniejszą lub większą jasnością umysłu 
odczuwamy ów nerwowy l ęk, trwogę, wyrażając je poprzez poetykę właściwą epoce. Siła ekspresji i wrażliw ość 

współp racują ze sobą, aby utrwalić w dziele sztuki obraz tego zamętu , rozgorączkowania : artysta wyciska na nim 
swoje p i ętno - tym mocniej, jeżeli za formę ekspresji obrał dramat, a za tworzywo - ludzi, przed którymi problemy 
te pojawiają się wraz z koniecznością pilnego podjęcia decyzji zmuszającej do działania, decyzji, co za każdym razem 
żąda od ich umysłu refleksji osobistej, trzeźwego rozpatrzenia zasięgu i konsekwencyj uczynku; rozpatrzenie to może 
zresztą n astąpić post factum, owa zaś trzeźwość może czasem w swoich skutkach ustalić nową skalę wartości 
tylko w momencie zmian nieodwracalnych. 

Twórczą i unikaln ą wielkość Shakespeare•a stanowi to, że w całym swym dziele jakby instynktownie skojarzył 
swoje postaci, od najważniejszych do najpośledniejszych, z kryzysem politycznym i duchowym, z trudem poczynającym 
p rzyszły świat, gdzie człowiek w zmaganiach ze swymi namiętnościami, słabościami i występkami był jednak pewny, 
że odnajdzie godne siebie miejsce, ponieważ jest człowiekiem . Tę nieskończoną różnorodność, (.„) odnajduje 
w niezliczonych postaciach zaludniających świat, który wyobraźnia dramaturga wprawia w ruch na deskach sceni
cznych. Wykorzystał chyba każdą bez wyjątku sytuację , w jakiej człowiek mógłby się znaleźć, każdy problem , który 
wypadłoby mu rozwikłać, każdą myśl, każdy stan duchowy i wszelkie fluktuacje sumienia. Próbował rozszerzyć gra
nice wolności ludzkiej aż do nieokreślonej; linii, gdzie stoicyzm styka się z obłędem , zbrodnia z wielkodusznością, 
ofiarność z duchową obojętnością w obliczu śmierci . Pisze o tym jako człowiek z końca szesnastego wieku, a jednak 
coś w nim przekracza jego czasy - może dlatego że najistotniejszą sprawą nie jest sposób, w jaki będą rozwikłane da
ne problemy, ale sposób, w jaki się je stawia, oraz napięcie, które wywołują w umyśle tego, kto winien je rozstrzygnąć. 

To pojęcie ładu, które odnajdujemy u Shakespeare'a, tak w sztukach politycznych i wielkich tragediach, jak i -
nieodmiennie' - w komediach, nadaje całemu jego dziełu tak zwartość , jak i tragizm - będąc mu fundamentem. 
Także owo drugie dostrzegalne poprzez tyle porów nań i obrazó w pojęcie zgodności , a nawet symbolicznego 
podobieństwa między człowiekiem, całością wspólnoty ludzkiej a wszechświatem - ta niewygasła tęsknota za 
myślą średniowiecza - tworzy nadal jeszcze istniejące, ale już niebezpiecznie zagrożone tło, na którym rozgrywa 
się ludzka tragedia. Zwykły kaprys , namiętność czy zbrodnia może wywołać najście sił niszczycielskich, które na 
pewien czas zaćmią blask s łońca, pokryją ziemię i duszę człowieka nieprzeniknionymi chmurami, a gwałt, 
niesprawiedliwość, zło będą się panoszyć aż do chwili , gdy zbrodnia zostanie okupiona, czynnik zła obalony, a siły 

destrukcyjne zwalczone lub uspokojone. Wtedy słońce znów rozbłyśnie- i powróci naturalna równowaga. Gdy 
rozpętują się namiętności , gdy zapadnie noc szczególnie złowroga i rozszaleje się burza, natężenie tego niepokoju 
i rodzaj tego obłędu określa się zawsze jako unnatural - przeciwne naturze. Tego właśnie świat znieść nie potrafi 
i tym trwoży się umys ł ludzki : jest to bowiem nawrót do chaosu , negacji stworzenia - okresu, kiedy wszelkie życie 
jest czymś nie do p ojęcia i niemożliwym i kiedy cierpienie traci swój sens. Tak dla jednostki, jak dla społeczności. 
Tak dla króla, jak dla poddanych 
Henri FlucMre, Szekspir Dramaturg Elżbietański, przekład Violetta Komorowska, Warszawa 1965 

Dla każdego, kto chce poznać Shakespeare'a, Komedia omy/ek stanowi najlepsze wprowadzenie, ponieważ 
zdolność do rozkoszowania się szaleństwem totalnej dezorientacji nie jest czymś , czego trzeba się wyuczyć : posiada 
ją każde dziecko. W chaosie wytworzonym przez dwie pary bliźniaków (nie mówiąc już o dodatkowej czwórce kup
ców) pomoc eksperta - jak dowiodły do tej pory liczne mozolne analizy fabuły komedii - na niewiele się zda. („. ) 
W zam ę cie zamkniętej w granicach jednego dnia akcji nie ma się wiele czasu na domysły dotyczące pełnyc h 

rozmiarów ogólnego zamieszania lub nawet na ustalanie, gdzie przebywa ta czy inna para czy trójka albo cala czwórka 
bohaterów w momentach, gdy znajduje się poza sceną i wywołuje tam kolejne skandale. 

O elementarnym charakterze tej komedii i o odgrywanej przez n ią ważnej ro li punktu wyjścia w procesie rozw oju 
Shakespeare'a jako człowieka teatru , można mówić w sposób pewniejszy, jeśli się wie, że jest to rzeczywiście bardzo 
wczesna sz1uka. Wygodnie byłoby myśleć o niej jako o pierwszej komedii Shakespeare'a Niestety jednak, zewnętrzne 
świa dectwa pozwalają umiejscowić moment narodzin Komedii omylek w dowolnym punkcie pomiędzy początkiem 
kariery Shakespeare'a a datą tak póżną jak rok 1594, kiedy to, 28 grudnia, nastąpiło pierwsze odnotowane współcześnie 
wystawienie sztuki - w ramach imprez bożonarodzeniowych , przed rozbrykaną w idownią złożoną z uczonych 
prawników. Data mieszc ząca się pomiędzy rokiem 1589 a 1591 dałaby si ę pogodzić z większością znanych nam 
podstawowych faktów dotyczących sztuki. 

Choć powszechna opinia g łosi , że źródła , z których czerpał Shakespeare przy pisaniu Komedii omy/ek, obejmują 

każdą ze znanych łac ińsk ich (nie wspominając j uż nawet o włos kich) komedii opartych na motywie pomylonych tożsa

mości - bezdyskusyjnym źró dłem głównego pomysłu fabularnego jest jedna sztuka: Bracia (Menaechmi) Plauta. 

Paul A. Jorgensen Poslowie. przekład Stan isław B arańczak w. William Shakespeare Komedia omytek . Stracone zachody milo~ci, Poznali 1994 
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