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„Dostojny książę, mój mąż, Antyfolus, 

któremu zgodnie z twą wolą oddałam 

siebie i całe posiadane mienie, 

tknięty dziś został najdzikszym obłędem; 

wraz z niewolnikiem, wariatem nie mniejszym, 

biegał po mieście bez opamiętania, 

wpadał do domów, strasząc właścicieli 

i porywając pierścionki, klejnoty - 

wszystko, co wpadło mu w oko. 

Gdy go związano na moje życzenie 

i wyprawiono do domu, ruszyłam 



pospłacać liczne długi, zaciągnięte 

przez obłąkańca w różnych miejscach w mieście: 

lecz nagle on sam wyrasta przed nami 

z wariatem sługą; obaj zagniewani, 

z mieczami w dłoni próbują nas dopaść. 

Zanim ich jednak związaliśmy znowu, 

zdążyli uciec do klasztoru. 

Niestety przełożona tego klasztoru 

zamknęła bramę i nie chce nas wpuścić, 

ani też męża wydać w moje ręce. 

Każ jej, książę, by zwróciła 

chorego: sama wolę zadbać o jego kurację”1. 

 
 

 

 

 

 

„Mówią, że pełno oszustów w tym 

mieście: zręcznych kuglarzy, co łudzą 
nam zmysły, czarnoksiężników, 
mącących myślenie, wiedźm, co 
zniekształcą ciało, zgubią duszę, 
gładkich szalbierzy, głośnych 
szarlatanów i wielu innych krzewicieli 

                                                           
1 W. Shakespeare, Komedia omyłek, tłum. S. Barańczak, Poznań 1994.  



grzechu; jeśli tak - trzeba stąd ruszać 
czym prędzej”2.  

 

 

 

 

 

 

 

Każdy, kto ośmieli się przekroczyć granice Efezu ryzykuje życiem. Kto 

nie ma dość pieniędzy na kaucję - nie zdoła opuścić miasta bez 

szwanku. Sytuacja ta nie jest korzystna dla Antyfolusa i jego sługi, 

Dromia, którzy poszukują w Efezie swoich zaginionych przed laty braci 

bliźniaków. Paradoksalnie, ich zagubienie w obcym mieście wzmaga się 

im bardziej uznawani są za tutejszych. Goszczeni z honorami, 

podejmowani kolacją, obdarowani złotem, z upływem czasu są coraz 

dotkliwiej rozdarci i zdezorientowani. Czy wciąż są tymi, za kogo się 

uważali? A może nigdy nie wiedzieli, kim tak naprawdę są? 

 

 

 

 

 

                                                           
2 W. Shakespeare, Komedia omyłek, tłum. S. Barańczak, Poznań 1994.   



 

 

 

 

 

 

Pytanie o własną tożsamość, jakie stawia Shakespeare przybiera w 

spektaklu formę tytułowej komedii omyłek. Zamęt na scenie rośnie z 

każdą minutą, a słowne „szermierki” bawią w niebanalny sposób. Mimo 

to, na scenie nie brakuje miejsca na refleksję nad kondycją 

współczesnego człowieka – obywatela świata. Dobrze znane poczucie 

zagubienia w wielkich metropoliach prowadzi często do zastanowienia 

się nad tym, jak duży wpływ w konstytuowaniu swojej osoby ma 

otoczenie, w którym się znajdujemy. Jesteśmy ostatecznie wiecznymi 

poszukiwaczami swojego miejsca, a zbudowanie swego domu na nowo 

– to zarówno niełatwe wyzwanie, jak podstawowa ludzka potrzeba. W 

inscenizacji Jeana-Philippe Salério stworzenie swojego azylu jest 

tożsame z odnalezieniem nie tylko  zaginionych bliskich, ale też siebie w 

nowej sytuacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„Bohaterowie Szekspira nieustannie podlegać będą złudzeniom. Jednak to właśnie 

złudzenia te pozwalają widzom rozpoznawać ich tożsamość. W sytuacji zupełnej 

identyczności, z którą mamy do czynienia w „Komedii” (...), widz/czytelnik rozpoznaje 

protagonistów w myśl zasady: „pokaż mi, co cię dziwi, a powiem kim jesteś”. Jeżeli 

któryś Antyfolus dziwi się, że Adriana bierze go za małżonka, to musi to być Antyfolus 

z Syrakuz, gdyż dla jego brata z Efezu fakt własnego małżeństwa jest oczywisty. 

Strach pomyśleć, co by się działo, gdyby któryś z nich rzeczywiście postanowił 

pobłaznować i zaczął udawać tego drugiego...”3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 P. Bogalecki, „Winne tu chyba optyczne złudzenie”. Szekspir – prawda – anamorfozy, „Anthropos?” nr 4-5, 

Katowice 2005. 
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