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M· X,: Pafl{e Llltnpedusą,, pfln czytał 
„'O(ella~'l '' • 

,: G. ':r. dl L :,: Ależ pro~zę pana! ... 
'. roburzofiypisarzp~'d'rlp$i się w fotelu 
, I próbuje tdzielić dzienhikarza laską; 
' dziennika~z °wyko'!_uje u~pokajający gest, 

· po1awia .się pielęgniar~ który kładzie 
pi~arzowi chlodny,kómpres na czoło; 
dłuŻsza chwila milcz~nia) Naturalnie, 

kobietą? Po pierwsze zapytajmy, jak 
doszło do tego, że Otello w ogóle został 
Maurem. Wzięło się to z nieudolnego 
angielskiego przekładu włoskich 
nowel, z których Szekspir zaczerpnął 
treść swej sztuki. Moro w Wenecji to 
żaden, proszę pana, Murzyn, ale po 
prostu „pan Moro", ktoś, kto Iiosi 
nazwisko bardzo częste w tamtym 
regionie. Gdyby ten angielski tłumacz 
raczył kiedyś przyjechać do 
północnych Włoch, sztuka Szekspira 
stałaby się znacznie mniej patetyczna, 
a postać Desdemony znacznie mniej 
ekstrawagancka. Jak rozumiem, 
o to właśnie chodzi tym z Legnicy. 
- Pięknie, tylko co nam wtedy zostaje? 



przeciętnym nikczemnikiem, jakich całe 
dziesiątki mamy we wszystkich urzędach, 
jednym z tych, którzy zdolni są pisać anoni
mowe donosy na przełożonych, którzy ich 
pominęli w awansie. Postacią tragiczną jest 
tu Otello - Jago jest tylko nędznym lontem, 
który spowodował wybuch miny. 
-A co ze statkiem i Portugalczykami? 
Co z wyprawą na Wyspy Szczęśliwe? 
- Błagam pana, trochę wyczucia metafory. 
Nie potrafi pan odczytać tych sygnałów? 
- Ja nie potrafię? Jasne, że potrafię. 
- To po co to pytanie? 
- Nie lubię ani uwspółcześnień, ani archaizacji. 
Fałszują wymowę dzieła. 

- Gdzie pan się uchował taki ortodoksyjny? 
W muzeum pan pracuje czy co? Zazdrość 
i intryga są takie same w szesnastowiecznej 
Wenecji, jak w każdym innym czasie i 
miejscu. Swoją drogą „Otello" jest jedyną 
z wielkich tragedii Szekspira, która może 
zyskać na zmianie scenerii i epoki. 
- Czy oni panu coś zapłacili, ci z Legnicy? 
Wszystko się panu podoba. 
-Ależ proszę pana! ... (oburzony pisarz podnosi 
się w fotelu i próbuje zdzielić dziennikarza 
laską; dziennikarz wykonuje uspokajający gest, 
pojawia się pielęgniarz, który kładzie pisarzowi 
chłodny kompres na czoło; dłuższa chwila 
milczenia) Obiecali mi przywieźć z Kalifornii 
ładne muszelki. 

(wykorzystano fragmenty „Szekspira" Giuseppe 
Tomasiego di Lampedusa w przekładzie Stanisława 
Kasprzysiaka, Czytelnik, Warszawa 2001) 
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