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Mit:~;r Coś się psuje 
Tym razem nie w państwie duńskim, lecz we francuskim. 

Objawów jest wiele, przede wszystkim niemoc Króla. 
Zresztą, kto wie, może to jego wrzód jest przyczyną zła, 
które rozpanoszyło się w tym świecie. 

Pomazaniec Boży stracił nadzieję i wolę mocy. Świat wypadł 
ze swoich kolein i nawet po uzdrowieniu monarchy już 
do nich nie wróci. 

Helena, córka zmarłego niedawno genialnego medyka, uleczy 
Króla, co otworzy jej drzwi w lepszy świat. Ambitna siero
ta, nie przebierając w środkach dąży do realizacji swoich 
zamierzeń. Nie ona jedna. Wspina się także Parolles. 
Ponieważ oboje wiążą swoje życie z osobą Bertrama, 
hrabiego Rossillion i wchodzą sobie w drogę, nie mogą 
się lubić, choć mogą podziwiać. Helena mówi do niego: 
„Twój charakter, to szczególne skrzyżowanie bitności 
i bojaźliwości, tworzy kraciasty deseń, w którym jest ci 
nawet do twarzy." 

Drogę awansu błogosławi postępowy monarcha: 

„Dziwne, że gdyby zlać w jedno naczynie 
Krew plebejusza i arystokraty, 
Nikt by nie dostrzegł między nimi różnic 
Koloru, wagi czy temperatury. ( ... ) 
Gdy w nędznej chatce wre uczciwa praca, 
Samą tę chatkę blask cnoty ozłaca." 



• 

• 
Ale szlachemy w słowach tekst podszyty jest demagogią ego

izmu. Wiemy dobrze, że orędzie, zawierające demokra
tyczne frazesy ma bardzo utylitarny cel. Po prostu Król 
musi się wywiązać z długu wdzięczności wobec Heleny 
i połączyć ją z Bertramem. Władca próbuje być opiekuń
czym ojcem swoich poddanych, ale mu to wyraźnie nie 
wychodzi, swoje powołanie wypełnia bardzo niezręcznie. 

Wielki kryzys hierarchii powoduje, iż jedni się wznoszą, inni 
opadają. Zachowania Bertrama świadczą o tym, że minę
ły lata świemości rodu Rossillion. Brakuje mu i dzielności 
i honoru przodków, choć pozostała duma. Decyzja Króla 
pogłębia tę degradację - potomek wielkich panów ma 
poślubić córkę lekarza. 

Młody człowiek ze zgrozą musi stwierdzić, że świat stanął na 
głowie. Kto widział, by kobieta wybierała sobie mężczy
znę? Gdyby Bertram na to się zgodził, do swych słabości 
dodałby jeszcze jedną - uległość wobec kobiety. Cóż z tego, 
że pięknej? 

Zeby nie wpaść w tę pułapkę, chroni się w inną, w jego P.rzeko
naniu mniej hańbiącą - ucieka. 

Wierzy, że wojna przyniesie mu sławę, że odzyska honor. 
W pewnym sensie tak się dzieje. Temu służy propaganda 
orężnych sukcesów. Ze słów Parollesa wiemy jednak, że 
jego pan rozkazał „szarżować naszą jazdą na skrzydło naszej 
piechoty i rozbijać nasze oddziały!". 

Czego Bertram nauczył się na wojnie? W ostatnich scenach, 
w konfrontacji z Dianą daje popis cynizmu, na jaki by się 
przed kampanią włoską nie zdobył. Dlatego zasługuje na 
jej wyrok: „jest winny, chociaż winny nie jest". 



Tymczasem Parolles przechodzi wewnętrzne transformacje. 
Przecież to on próbuje osłonić cnotę Diany przed chucią 
swojego pana-przyjaciela, choć list w tej sprawie jest i po
krętny i wulgarny. Przede wszystkim jednak doznaje ilumi
nacji po przesłuchaniu, gdy już wyszły na jaw jego tchó
rzostwa i szalbierstwa. Gdy zostaje sam na scenie, mówi: 

„A jednak jestem wdzięczny za to wszystko. 
Gdybym miał w piersi serce bohatera, 
Pękłoby teraz; a moje nie pęka. 
Przestanę już udawać kapitana, 
Ale jeść, pić, spać będę równie smacznie 
Jak dotąd; smaczniej nawet, bo po prostu 
Jako ja, jako tylko to, czym jestem." 

Wydawać by się mogło, że to koniec kariery Parollesa, a jego 
upadek będzie przestrogą dla innych. Lecz on niebawem 
znajdzie sobie nowe miejsce w świecie, zacznie kolejną 
wspinaczkę, mądrzejszy. 

Mimo wszystkich burz, podczas których wyostrzyły się przywa
ry, a także cnoty (o ile takowe były), bohaterowie komedii 
w finale są tacy sami, jak na początku - każdy w swoim 
egoizmie. Król wprawdzie pozbył się fistuły ale pozornie 
tylko panuje nad sytuacją. Zdarzenia reżyseruje Helena, 
która nabrała pewności siebie i nawet wobec władcy 
zachowuje się arogancko. Jest przeciwieństwem swojej 
bezwolnej imienniczki, z powodu której upadła Troja. 

Potrafi doprowadzić do tego, że koło się zamyka - Bertram 
znów zostaje postawiony pod ścianą. 



Dla niej wszystko dobrze się skończyło, ma czego chciała. Ale 
za sceną stoi Szekspir i się śmieje z tych, którzy uznają taki 
finał za słuszny, przywracający „ład świata" i z tych, którzy 
widzą w nim ironiczny przypis do czarnej komedii. Bo 
nie warto ani cieszyć się zanadto, ani martwić. Nic się nie 
kończy, wszystko jest możliwe. 

Tytułowa sentencja wygłaszana jest w sztuce dwukrotnie. Po 
raz pierwszy przy jej pomocy dodaje sobie otuchy Helena, 
gdy rusza do walki o odzyskanie męża. Po raz drugi, 
w scenie ostatniej wypowiada ją Król. Jest to angielska 
wersja łacińskich przysłów: „Exitus acta brobat" (wziętego 
z poezji Owidiusza) i „Si finis bonus, laudabile totum" 
(z prozy Cycerona). 

Przy okazji Szekspir daje nam do zrozumienia, że tak zwane 
mądrości narodów są naiwne i mogą objaśnić co najwyżej 
bardzo uproszczoną wersję tego świata. 

(Cytaty z „Wszystko dobre, co dobrze się kończy" za przekładem Stanisława Barańczaka.) 
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Ten posiadł mądrość, kto potrafi umrzeć tak samo 
próżen trosk, jak się urodził, a tymczasem, gdy tylko 
nadciąga niebezpieczeństwo, wpadamy w popłoch, 

tracimy odwagę, bledniemy, ronimy bezsilne łzy. 
Cóż haniebniejszego niż poddawanie się niepokojowi 

na samym progu bezpieczeństwa? 

Doszedł do szczytu mądrości, kto wie, 
czym się cieszyć, kto swego szczęścia nie opiera 

na cudzej potędze. Niespokojny i niepewny siebie 
jest ten, kogo pobudza jakaś nadzieja, choćby ona była 

w zasięgu ręki, choćby spełnienie jej 
nie nastręczało trudności, choćby go nigdy 

nie zawiodły oczekiwania. 

„ 
Winniśmy brać pod uwagę, że to, 
czego pragniemy i do czego zmierzamy 
z wielkim wysiłkiem, albo nie przynosi żadnego pożytku, 
albo o wiele więcej szkody. Niektóre rzeczy 
są zbyteczne, inne zaś nie są warte swej ceny. 
Lecz nie dostrzegamy tego, i rzeczy, które nas kosztują najdrożej, 
uważamy za prezenty. 

Zadowólmy się tym, cośmy 
już zaczerpnęli, jeśli tylko dusza nasza 
nie była dziurawa jak sito, 
przepuszczające wszystko, co otrzymała. 

O, jak dobrze byłoby dla niektórych ludzi, gdyby mogli 
uciec od siebie samych! Teraz sami się dręczą, drażnią, 
deprawują, straszą. Cóż pomoże wyprawa zamorska 
czy przeprowadzka do innego miasta? Jeżeli chcesz umknąć przed 
tym, co cię gnębi, trzeba ci być innym, a nie gdzie indziej. 

przełożył: Stanisław Stabryła 



121 
Lepiej być złym, niżeli mieć złego opinię, 

Jeśli bezgrzeszność karci się jak grzech- i jeśli 
Oddzielającą rozkosz od rozpusty linię 

Nie nasza myśl, lecz cudze widzimisię kreśli. 
Czemuż pełnemu sprośnych myśli hipokrycie 

Wolno słać mym swawolom mrugnięcie dwuznaczne, 
Czemu słabości moje ma szpiegować skrycie 

Ktoś słabszy, kto „Grzech!" woła, zanim grzeszyć zacznę? 
Jestem, kim jestem; ci zaś, którzy broń podnoszą 

Przeciw moim występkom, niech spojrzą na swoje: 
Każdą myśl poświęcają występnym rozkoszom -
Ja nie dorastam im do pięt, gdy przy nich stoję, 

Chyba, że zło, ich zdaniem, jest wszędzie obecne: 
Wszyscy ludzie nikczemni, wszystkie czyny niecne. 

121 
'Tis better to be vile than vile esteemed, 
When not to be receives reproach of being, 
And the just pleasure lost, which is so deemed, 
Not by our feeling but by others' seeing. 
For why should others' false adulterate eyes 
Give salutation to my sportive blood? 
Or on my frailties why are frailer spies, 
Which in their wills count bad what I think good? 
N o, I am that I am, and they that level 
At my abuses reckon up their own; 
I may be straight though they themselves be bevel. 
By their rank thoughts my deeds must not be shown, 

Unless this generał evil they maintain -
All men are bad and in their badness reign. 



127 
W przeszłym wieku nikt czerni nie równał ze złotem 
Ani nie twierdził o niej, że zachwytów warta; 
Lecz dziedziczką piękności czerń została potem, 
Z piękności świat zaś drwi, że powiła bękarta; 
Odkąd zresztą dłoń każda zaćmiewa Naturę, 

Brak urody maskując pożyczoną twarzą, 
Naturalny złocisty włos znosi ponure 
Poniżenie, gdyż znawcy mód go lekceważą. 
Dlatego to bogdanka moja brew ma kruczą, 
A oko pod nią czarne zda się żałobnikiem, 
Opłakującym czasy, które wciąż nas uczą 
Gustów będących mylnych estetyk wynikiem; 

~ jednak - żałobnicy z takim wdziękiem płaczą, 
Ze i niechęć do czerni w zachwyt przeinaczą. 
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