


Otello 



TEATR NARODOWY 

William Shakespeare 

OTELJO 
OTHELLO, THE MOOR OF VENI CE 
na podstawie przekładu Stanisława Barańczaka 

reżyseria Agnieszka Olsten 

opracowanie dramaturgiczne Bartosz Frąckowiak 

scenografia Joanna Kaczyńska 

muzyka Bartłomiej Oleś, Marcin Oleś 

światło Wojciech Puś 

ruch sceniczny Tomasz Wygoda 

Otello, szlachetnie urodzony Maur 

w służbie państwa weneckiego 

Cassio, zastępca Otella 

lago, adiutant Otella 

Rodrigo, szlachcic wenecki 

Montano I Lodovico 

Desdemona, żona Otella 

Emilia, żona laga 

Bianka, kurtyzana 

premiera 10 maja 2008 

Jerzy Radziwiłowicz 

Oskar Hamerski 

Mariusz Bonaszewski 

Paweł Paprocki 

Paweł Tołwiński 

Agnieszka Warchulska 

Beata Ścibakówna 

Patrycja Soliman 

scena przy Wierzbowej im. Jerzego Grzegorzewskiego 

Licencja na wystawienie utworu zosta ła wydana przez Stowa rzyszenie Auto rów ZAiKS. 



asystentki scenografa _ Dorota Chojecka, Jadwiga Michalska, 

Anita Trzaskowska 

realizatorzy światła _ Janusz Kuczyński, Zbigniew Magdziarski 

realizatorzy dźwięku _ Maciej Rybicki, Marek Wojtulanis 

inspicjent _ Adam Borkowski 

suflerka _ Alina Wieczorkówna 



Harold Bloom 
OTELLO 

Sztuka zatytułowana HAMLET i umysł Hamleta są niemal jednym 
i tym samym, ponieważ wydaje się, że wszystko, co przydarza się księ
ciu Danii, jest już samym księciem . Nie możemy raczej powied z ieć, że 
umysł laga i sztuka zatytułowana OTELLO są jednym i tym samym, po
nieważ jego ofiary obdarzone są własną wielkością Mimo to do chwili, 
gdy Emilia miesza lagowi szyki, akcja dramatu należy do niego; do Otel
la i Desdemony należy jedynie tragiczna natura ich tragedii . W roku 

1604 anonimowy gawędziarz medytował nad „ tragediami Shakespea
re 'a, w których komediant cwałuje swobodnie, podczas gdy tragik wspi
na się na czubki palców" . Ta wspaniała uwaga miała odnosić się do 
księcia Hamleta, który „wszystkim sprawia przyjemność ", precyzyjniej 
jednak oświetla OTELLA, gdzie Shakespeare-komed iant cwałuje na la
gu, podczas gdy Shakespeare -dramaturg wspina się na czubki palców, 
by poszerzyć granice swego bolesnego kunsztu . Nie wiemy, kto w ze
spole Shakespeare'a grał laga u boku Burbage'owego Otella, zastana
wiam się jednak, czy nie był to Robert Armin, ów wielki klaun, który 
miał zagrać pijanego odźwiernego w MAKBECIE, Błazna w KRÓLU LEA
RZE i dowcipnisia przynosza.cego żmije w ANTONIUSZU I KLEOPA

TRZE . Dramatyczny szok, jaki niesie ze sobą OTELLO , polega na tym, 
że delektujemy się rozbuchanym triumfalizmem laga, zarazem śledza.c 
z przerażeniem skutki jego podłości . Zadowolony z siebie Barabasz 
Marlowe·a, którego naśladuja, Maur Aaron z TYTUSA ANDRONIKUSA 

i Ryszard 111, wydaje się bardziej topornym Makiawelem, gdy porównu
jemy go z wyrafinowanym lag iem, który łączy charakter Barabasza 
z pewnymi cechami Hamleta, co pozwala mu bezustannie poszerzać 
swą wewnętrzność. W osobie Hamleta stajemy w obliczu nieustannie 
rozrastającej się wewnętrznej jaźni, lecz lago nie posiada wewnętrznej 
jaźni, a jedynie bujna. otchłań - dokładnie tak, jak jego potomek, Szatan 
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Miltona, który w każdej głębinie odkrywa rozwarta. paszczę kolejnej . 
Odkrycie to każe Szatanowi przeżywać katusze, tymczasem laga prze
pełnia diaboliczną radością . Shakespeare wynajduje w lag u komediopi
sarza przepełnionego wzniosłym sadyzmem, archonta nihilizmu, który 
delektuje się stopniowym spychaniem Otella, swojego boga wojny, 
z powrotem w noc poprzedzającą stworzenie. Czy można wynaleźć la
ga, nie delektuja,c się swoim wynalazkiem, podobnie jak my sami de
lektujemy się nasza. ambiwalentna. reakcja, na tę postać? 

lago nie wykracza poza sztukę, której jest częścią; pasuje do niej jak 
ulał, w odróżnieniu od Hamleta, który przełamałby granice każdego, 
najbardziej nieograniczonego dramatu. Opracowuja,c ostateczną wer
sję OTELLA, Shakespeare dokonał poważnych zmian w kwestiach wy
powiadanych przez Otella, Desdemonę i Emilię [a nawet Rodrigal. nie 
tknął jednak kwestii laga; to tak, jakby wiedział, że już za pierwszym ra 
zem lago wyszedł mu dokładnie taki, jak trzeba . W całej literaturze ża
den zbrodniarz nie może równać się z lagiem, tworem nieskazitelnym, 
który nie wymaga poprawek. Swinburne nazwał rzecz po imieniu: to 
„najdoskonalsze zło, najpotężniejszy pół- diabeł'', „obraz Prometeusza 
w blasku ogni piekielnych". Sataniczny Prometeusz może się zrazu wy

dać figurą nazbyt romantyczna .. lecz piroman lago zachęca wszak Rod
riga , by krzyczał 

głośno i przerażająco, 
Jak ktoś, kto w nocy widzi ludne miasto 
Staja.ce w ogniu przez czyjeś niedbalstwo. 

[akt 1, scena 1, 74-76) 

Według mitologii Prometeusz kradnie ogień, by nas wyzwolić; lago 

kradnie nas, byśmy stali się świeża. pożywka. dla ognia . Jest negatyw
nym, lecz autentycznym prometejczykiem, któż bowiem zaprzeczy, że 
ogień laga ma charakter poetycki? W porównaniu z lagiem postacie 

zbrodniarzy stworzone przez Johna Webstera czy Cyrila Tourneura to 
tylko imiona na kartce papieru; brak im prometejskiego ognia . Kto 
u Shakespeare 'a - poza Hamletem i Falstaffem - jest równie twórczy, 

jak lago? Ci trzej, bez niczyjej pomocy, potrafią czytać w waszych du
szach - i czynią to z każdym, kogo napotkają. Być może lago jest re
kompensatą , której Negatywność zaża,dała jako przeciwwagi dla Ham-
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leta, Falstaffa i Rozalindy. Przenikliwy umysł i wyostrzony dowcip, po
dobnie jak skrajna postać ironii, wymagaja, wewnętrznego hamulca, by 
nie wypalić wszystkiego poza sobą : dystansu Hamleta, żywiołowości 
Falstaffa, szlachetności Rozalindy. lago potrafi być jedynie krytyczny; 
gdy jaźń jest otchłanią, nie ma miejsca na hamulce. Jedynym uczu 
ciem, jakie przejawia lago, jest czysty entuzjazm, który narasta w nim 
w miarę, jak adiutant odkrywa własny geniusz improwizacji. 

Ponieważ akcja OTELLA jest zasadniczo intryga, laga, jego improwi
zacje stanowia. serce i oś tragedii. Najlepsza. analiza. improwizacyjnego 
geniuszu laga pozostaje do dziś recenzja Williama Hazlitta z przedsta
wienia z roku 1814, w którym w roli laga wysta, pił Edmund Kean. W naj
wspanialszym fragmencie tej analizy Hazlitt pisze, że lago „dźga ludzi 
w ciemnościach, by zapobiec «en n u i». To prorocze spostrzeżenie prze
nosi laga w epokę Baudelaire·a, Nietzschego i Dostojewskiego, w epo
kę, w której pod wieloma względami wciąż jeszcze żyjemy. lago nie jest 
jakimś włoskim malkontentem z czasów króla Jakuba, kolejnym po
tomkiem Makiawelów Marlowe·a. Postać laga czerpie swa. wielkość 
sta,d, że ten osobnik wyprzedza nas o wiele długości, mimo iż każda ga
zeta i każde wiadomości telewizyjne przynoszą doniesienia o jego ucz
niach, działających na mniejsza. lub większą skalę, począwszy od jed
nostkowych, sadomasochistycznych zbrodni, a skończywszy na maso
wych mordach i międzynarodowym terroryzmie. Stronnicy laga są 

wszędzie: od lat już z wielkim zaciekawieniem obserwuję, jak wielu 
z moich niegdysiejszych studentów i doktorantów wstępuje na ścieżkę 
jagoizmu, zarówno w murach akademii , jak i poza nimi. U Shakespea
re'a jest tylko czterech wielkich mężczyzn-intelektualistów : Falstaff 
i Hamlet, lago i Edmund [kobiety-intelektualistki to Rozalinda i Beatry
cze!. Spośród tych czterech Hamlet i lago są dodatkowo estetami, ludź
mi obdarzonymi krytyczną świadomością o niemal nadnaturalnym po
tencjale. Tylko w lagu esteta dominuje, wchodza.c w ścisły sojusz z ni
hilizmem i sadyzmem. 

Kładę szczególny nacisk na teatralny i poetycki geniusz laga, maja,c 
nadzieję, że dzięki temu moja pochwała tej postaci będzie miała cha
rakter estetyczny, nie osuwając się w sadomasochizm, który zawsze 
grozi publiczności zachwycającej się lagiem. Wśród znaczących posta
ci u Shakespeare'a nie ma drugiej, z która, w mniejszym stopniu byliby
śmy się skłonni identyfikować, a mimo to - jak wnikliwie zauważył 
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Swinburne - lago jest poza występkiem, tak jak i jest poza cnota,. Ro
bert B. Heilman, który być może nie doceniał Otella [bohatera, nie sztu
ki). odkupił to niedocia,gnięcie znakomitym ostrzeżeniem, że nie ma 
jednej ścieżki prowadza,cej ku postaci laga: .. Jako nędzarz ducha, lago 
jest uniwersalny, jest wieloma rzeczami naraz i za każdym razem 
w zwielokrotnieniu ". Swinburne - po części powodowany być może sa
domasochizmem, który zwykle towarzyszy jego pochwałom laga - pro
rokował, że w piekle lago będzie się zachowywał podobnie do Farinaty, 
który stoi w swoim grobie „jak gdyby piekło miał w pogardzie". W pie
kle Dantego nie ma właściwie kręgu, w którym lago nie mógłby się zna
leźć - tak wielki jest jego talent do zbrodni . 

Skoro interpretuję postać laga jako geniusza, drogą improwizacji za
prowadzaja,cego chaos w duszach innych ludzi - który to talent rodzi się 
w nim za sprawa, jego własnej ontologicznej degradacji, jakiej doznał 
z rąk Otella - grozi mi, że przedstawię go jako teologa negatywnego, 
być może zbyt podobnego do Miltonowskiego Szatana, na którego wy
warł wpływ. Shakespeare nie pisze dramatów chrześcijańskich czy re

ligijnych; nie jest Calderónem czy [by przywołać mniej uzdolnionych po
etów-dramaturgów] Paulem Claudelem, czy T. S. Eliotem. Ani Shake
speare, ani lago nie są też heretykami; odczuwam niejakie zakłopota
nie, gdy krytycy spieraja, się, czy Shakespeare był protestantem czy ka
tolikiem, ponieważ jego sztuki nie sa, ani protestanckie, ani katolickie. 
W lagu - podobnie jak w Edmundzie i Makbecie - wskazać można ele
menty rodem z gnostyckich herezji, lecz sam Shakespeare nie był gno

stykiem, wyznawca, tradycji hermetycznej czy neoplatońskiego okulty
zmu . Był jedynym w swoim rodzaju zbieraczem, ciekawym wszystkie

go, być może także ezoterycznych koncepcji duchowości, lecz również 
w tej dziedzinie był przede wszystkim wynalazcą i odkrywcą. Otello na
wrócił się na chrześcijaństwo; religią laga jest wojna, wojna szalejąca 
wszędzie - na ulicach, w obozie, w jego prywatnej otchłani. Wojna to

talna to rodzaj religii, a jej najlepszym teologiem w literaturze jest sę
dzia Holden z przerażającej książki Cormaca McCarthy'ego BLOOD 

MERIDIAN . Sędzia naśladuje laga, rozwijając teologię woli, której osta
tecznym wyrazem jest wojna przeciw wszystkim . lago mówi, że nigdy 
nie spotkał człowieka, który potrafiłby kochać samego siebie jak nale
ży, co oznacza, że miłość własna to manifestacja woli, polegająca na 

mordowaniu innych. Do tego przekonania lago dochodzi dopiero dzięki 
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samokształceniu w dziedzinie woli, ponieważ w punkcie wyjścia nie to
warzyszy mu jeszcze wyraźna chęć mordu. Na początku była wście
kłość wywołana utrata, tożsamości, spleciona z niejasnym pragnieniem 
zemsty na bogu, któremu lago wcześniej służył. 

lago uważnie słucha własnych ośmiu długich monologów i wspiera
jących je uwag na stronie, dzięki czemu ulega owym niezwykłym prze
obrażeniom, które stanowia, najwspanialsze dokonanie Shakespeare'a 
w OTELLU . Rozpoczynaja,c od niepewnych, eksperymentalnych posu
nięć, by wkrótce przejść ku radosnym odkryciom, trajektoria laga roz
wija się w triumfalny marsz, któremu kres kładzie dopiero heroiczna 
interwencja Emilii . Teatralna wielkość OTELLA zasadza się w znacznej 
mierze na tym triumfalizmie, w którym wbrew naszej woli uczestniczy
my. Należycie wystawiony OTELLO powinien być dla widzów chwilowa, 

traumą. LEAR, w którym Edmund triumfuje bezustannie aż do pojedyn
ku z Edgarem, jest równie katastroficzny, lecz świat LEARA jest rozleg
ły, zawiły i zróżnicowany, nie tylko za sprawą dwoistego charakteru fa

buły. W OTELLU lago przez cały czas trwa w samym środku pajęczyny, 
bez ustanku tkając swoją fikcję i wikłając nas za pomaca, mrocznej ma
gii: równać się z nim może tylko Prospero, ów świetlisty mag, który po 
części stanowi odpowiedź Shakespeare'a na laga . 

Można przyjąć, że lago dokonuje dezinterpretacji Montaigne'a -
w odróżnieniu od Hamleta, który czyni z autora PRÓB zwierciadło na
tury. Kenneth Gross zauważa trafnie, że „w swoich najlepszych mo

mentach lago stanowi obraz czujnego, humanistycznego pirronizmu 
Montaigne'a przeniesionego w świat sennego koszmaru" . Hamlet 

przeobraża pirronizm, czyli radykalny sceptycyzm, w dystans; lago 
przekształca go w wojnę przeciw istnieniu, w żądzę wykazania, iż nie 
ma powodu, by cokolwiek istniało. lagowy pean na cześć woli wyrasta 

z tak przepastnego braku ontologicznego, że żadne ludzkie uczucie nie 
potrafiłoby go wypełnić: 

Siły ducha? Wielkie mi rzeczy! To, czy jesteśmy tacy, czy owacy -
zależy wyłącznie od nas. Nasze ciało to ogród, a ogrodnikiem jest 
w nim nasza wola. Czy w tym ogrodzie sadzimy pokrzywy, czy też 

siejemy sałatę, czy uprawiamy hyzop, a plewimy macierzankę, czy 
skupiamy się na jednej roślinie, czy rozpraszamy na wiele róż
nych, czy nawozimy i uprawiamy glebę, czy też zostawiamy odło-
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giem i pozwalamy wyjałowieć - wszelka decyzja należy do nas, 
jest rzecza. naszej własnej woli . Gdyby waga naszego życia nie 
miała szali rozumu dla zrównoważenia szali zmysłowego popędu, 
głos naszej krwi, tego, co w nas niskie, popchnąłby nas w stronę 
najgorszej niedorzeczności. Lecz my posiadamy rozum, a on po
trafi studzić nasze rozgorzałe zapały, powściągać żądła zmysłów, 
poskramiać nieokiełznane żądze. I dlatego to, co ty nazywasz mi
łością, dla mnie jest tylko kiełkiem albo Łodyżką. 

[akt 1, scena 3. 320-333] 

„Sita ducha " znaczy tu mniej więcej tyle, co „ męstwo'', a przez „ro

zum " lago rozumie tylko własna. wolność od ważniejszych uczuć . Ta wy
powiedź proza. stanowi poetyckie centrum OTELLA i zapowiada proces, 
dzięki któremu lago nawraca Otella na redukcyjna„ chorą wizję seksu
alności. Nie ma wa,tpliwości, że Otello kocha Desdemonę; Shakespeare 
być może sugeruje też, że Otello zaskakująco niechętnie zabiera się do 
seksu ze swoja, żona,. W moim przekonaniu, ich małżeństwo nigdy nie 
zostaje skonsumowane, pomimo gorących pragnień Desdemony. lago 
szydzi z „przygasłych instynktów" Otella; wydaje się, że jest to raczej 
wskazówka dotycza.ca impotencji laga niż Otella, a jednak nic z tego, co 

Maur mówi lub czyni, nie świadczy o tym, by naprawdę poża.dat Desde
mony. Z pewnościa. pozwala to wytłumaczyć jego morderczy szat, gdy 
lagowi udaje się już wzbudzić w nim zazdrość , czyni też bardziej praw
dopodobną samą zazdrość , ponieważ Otello dosłownie nie wie, czy je
go żona jest dziewica. i boi się to sprawdzić - lękaja,c się każdej z ewen
tualności. Zdaję sobie sprawę, że ujmuja,c rzecz w ten sposób, podpisu

ję się pod stanowiskiem Grahama Bradshawa i zaledwie paru innych, 
które nie cieszy się zbytnia. popularnościa„ lecz moim zdaniem ze 
wszystkich sztuk Shakespeare'a tę właśnie poddawano zawsze naj
mniej twórczym dezinterpretacjom - być może dlatego, że jej bohater 

negatywny jest największym mistrzem dezinterpretacji w całym dziele 
Shakespeare' a, jeśli nie w catej literaturze. Dlaczego jednak Otello się 

ożenił, skoro nie pożąda Desdemony? lago nie może nam tutaj dopo
móc, a Shakespeare pozwala nam samodzielnie poszukiwać odpowie
dzi, nigdy wszakże nie dostarczając po temu zadowalających informacji . 
Bradshaw ma jednak niewa,tpliwie rację, iż Otello na koniec zaświad
cza, że Desdemona zginęła jako dziewica: 
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A ty - jak teraz wyglądasz? Dzieweczko 
Pod nieszczęśliwa. gwiazda. urodzona, 
Biała jak płótno twej koszuli - kiedy 
Spotkamy się w dniu Sądu, twoja bladość 
Strąci z niebiańskich wyżyn moja. duszę 
Wprost w szpony diabłów. Zimna jesteś, zimna 
Jak twoja czystość. 

[akt 5. scena 3. 270- 274] 

O ile Otello nie bredzi po prostu w malignie, musimy przynajmniej 
uznać, że Maur wierzy w to, co mówi : Desdemona umarła nie tylko jako 
wierna, lecz także jako czysta. Dość trudno ustalić, co Shakespeare każe 
tutaj powiedzieć swojemu bohaterowi, o ile nie przyjmiemy, że jego ofiara 

nigdy nie stała się jego żona.. nawet podczas tej jedynej nocy, kiedy seksu
alne zbliżenie między nimi było możliwe . Gdy Otello przysięga, że „krwi jej 
nie przeleje", mówi jedynie, że ją udusi, w tych słowach kryje się też jed
nak przerażająca ironia: ani on, ani Cassio, ani nikt inny nie odebrał jej ni -

. gdy dziewictwa. Bradshaw widzi w tym „upiorna„ tragikomiczna. parodię 

śmierci erotycznej", a to jak najbardziej pasuje do teatralnego dzieła laga. 
Chcę jednak rozłożyć akcenty inaczej niż Bradshaw i rozważyć kwe

stię, na która, lago nie miał wielkiego wpływu: dlaczego od samego po
cza,tku Otello ocia,gał się ze skonsumowaniem swojego małżeństwa? 
Gdy w scenie 3 aktu 1 wenecki Doża aprobuje zwia,zek Otella z Desde

mona.. następnie zaś wysyła Otella na Cypr, by tam stanął na czele 
obrony wyspy przed spodziewana. inwazja. Turków, Maur prosi jedynie 
o stosowna. rezydencję, w której podczas jego n i eobecności żona mo
głaby mieszkać w komforcie i z godnością. To namiętna Desdemona 
domaga się, by pozwolono jej towarzyszyć mężowi: 

Jeśli on pójdzie na wojnę, a ja, 

Bezużyteczna jak ćma, choć bezpieczna, 
Zostanę tutaj - ów rytuał, 

Który jest celem i marzeniem serca, 
Będzie mi odmówiony; będę żyła 
Jak zawieszona w próżni, wyczekuja,c 

Powrotu męża . Chcę jechać wraz z nim. 
[akt 1, scena 3. 256-260] 
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W owym „ rytuale " chodzi zapewne o skonsumowanie małżeństwa, 
a nie o bitwę, i choć Otello sekunduje Desdemonie , raczej niepotrzeb
nie podkreśla, że nie poża.da jej zbyt gora,co: 

Głosujcie zatem, panowie. I błagam : 

Nie stójcie jej pragnieniom na przeszkodzie. 
Nie proszę was o dogadzanie memu 
Łakomstwu ani znajdowanie ujścia 

Dla ża.dz - młodzieńczy ich żar przygasł we mnie -
Pragnę jedynie, by nasze dusze 
Mogły swobodnie złączyć swe bogactwa . 

I nie pomyślcie, broń was Panie Boże, 
Że z Desdemona. u boku zaniedbam 
Wasze poważne, wielkie sprawy; nie, 
Jeśli mnie Amor muśnie lotnym skrzydłem, 
Swawolna. wizja, otępi i zaćmi 

Mózg mój i zmysły, ża. dza. uciech zbruka 
I skazi we mnie rzetelność - niech wtedy 

Kucharki hełm mój przerobią na rondel, 
A najpodlejsze z nędznych przeciwności 
Okryją moje nazwisko niesławą ! 

[akt 1, scena 3. 261 - 275] 

Ta przemowa, w której Otello nie wspina się raczej na szczyty swo
ich krasomówczych możliwości, idzie z pewnościa. dalej, niż każe oby
czajność, i nie jest specjalnie przychylna dla Desdemony. Otello zarze

ka się aż nazbyt gorliwie, nie poprawia też sytuacji, gdy prosi żonę, by 
udała się wraz z nim : 

Chodź, Desdemono, została nam ledwie 

Godzina - termin nie do przekroczenia -

Na miłość, drobiazg i i konieczne instrukcje. 
[akt 1, scena 3. 299-301] 

Jeśli tę „ godzinę " mamy traktować dosłownie, to „miłość" będzie mia

ła szczęście , jeśli załapie się na 20 minut w rozkładzie zajęć zapracowa
nego generała . Nawet w obliczu nieuchronnie zbliżającego się najazdu 
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Turków państwo z pewnościa, przyznałoby swemu naczelnemu dowódcy 
dodatkowa. godzinę czy dwie, by mógł po raz pierwszy pójść do Łóżka ze 
swoja, żoną Gdy Otello zjawia się na Cyprze [Oesdemona dotarła tam już 
przed niml. mówi: „Wojna skończona, Turcy na dnie morza" . Wydaje się, 
że teraz nadarza się świetna okazja, by zaja,ć się odroczona. sprawą miłos
nego zbliżenia z żoną - zwłaszcza, że Otello zarza,dza teraz huczne świę
towanie. Być może stosowniej jest doczekać wieczora, tak więc ostatecz

nie Otello każe Cassiowi zaja,ć się rozstawieniem wart i zwraca się do Oes

demony: „Chodźmy, najmilsza . Zbierzemy profity naszych wydatków: plon 

będzie obfity", i wychodzi wraz z nią. lago aranżuje pijacka, burdę, w którą 
wpla,tani są Cassio, Rodrigo i Montano, gubernator Cypru. Podczas awan

tury Cassio rani Montana. Na scenie zjawia się Otello zaalarmowany przez 

dzwony, w ślad za nim poda,ża Oesdemona. Nie dowiadujemy się, czy mie

li dość czasu na swój .. rytuał", lecz Otello wzywa ją, by wracała do Łóżka, 
obwieszczaja,c równocześnie, że sam będzie nadzorował opatrywanie ran 
Montana. Nie wiemy dokładnie, która sprawa ma tu priorytet, wszystko 

jednak wskazuje na to, że od swoich obowiązków małżeńskich generał 
woli obowiązek wobec gubernatora, który sam sobie narzucił. 

Pierwsze insynuacje laga na temat rzekomego związku Oesdemony 

z Cassiem nie trafiłyby do Otella, gdyby ten wiedział, że jego żona jest 

dziewica„ Otello jest na nie tak podatny, ponieważ tego nie wie. „Po co 

mi był ożenek?" - wykrzykuje. Wkrótce potem zaś czyni aluzję do swo

ich „rogów", mówiąc do Oesdemony: „Głowa mnie boli , tu, w okolicy 

czoła" , co jego biedna, niewinna małżonka uznaje za efekt całonocnej 
opieki nad gubernatorem: „To przez czuwanie". Stara się owinąć mu 

czoło feralną chustką, którą mąż zrywa, przez co ta wpada w ręce Emi
lii. Podczas tych wypadków Otello należy już do laga i nie jest w stanie 

uwolnić się od wątpliwości w jedyny sensowny sposób, tj . idąc w końcu 
z Oesdemoną do Łóżka . 

Ola widzów wszystko to tworzy zdumiewaja,cy labirynt, często też re-

żyserzy OTELLA nie stawiają mu otwarcie czoła. Pozostawia ja, nas z wa,t

pliwościami co do swojej interpretacji, a być może nawet nie uświada
miaja, sobie istnienia trudności, która interpretacji wymaga . Shakespeare 

bywał niedbały, nie pozwoliłby sobie jednak na to w odniesieniu do tak 

istotnej kwestii, wokół której kra,ży cała tragedia . Wygląda niestety na 

to, że Oesdemona i Otello znaja, się bardzo słabo, a w sensie seksual

nym nie znają się wcale. Śmiała sugestia Shakespeare 'a jest mianowi-
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cie taka, że Otello był nazbyt przestraszony lub niepewny siebie, by sko
rzystać z okazji, jaka, stwarzała pierwsza noc na Cyprze, unikał więc kło

potów, podejmując się opieki nad Montanem. Shakespeare sugeruje też, 
że lago - rozumieja,c sytuację Otella - zaaranżował pijacka, burdę, by od

wlec generała od skonsumowania małżeństwa, w przeciwnym bowiem 

razie manipulacje adiutanta nie przyniosłyby skutku. Przypisujemy tym 
samym lagowi niezwykle wnikliwa. znajomość duszy Otella, taka ocena 

nie powinna jednak chyba nikogo dziwić. Możemy się zastanawiać, dla

czego Shakespeare nie przedstawił całej sprawy jaśniej, ale musimy pa

miętać, że jego publiczność znacznie lepiej niż my rozumiała słuchany 

tekst. Jego widzowie umieli słuchać, podczas gdy większość z nas, ludzi 

kultury nadmiernie wizualnej, już tego nie potrafi . Shakespeare z pewno

ścią nie zgodziłby się z Williamem Blakiem, który twierdził, że coś, co 

można jasno wyłożyć idiocie, niewarte jest jego zachodu, lecz od Chauce

ra nauczył się - między innymi - stosownej przebiegłości . 

Zanim zwrócę się w końcu ku triumfalizmowi laga, czuję się zmu

szony udzielić odpowiedzi na pytanie, które sam postawiłem : dlaczego 

Otello się ożenił, skoro jego miłość do Oesdemony była tylko wtórną re

akcją na jej źródłowa. namiętność do niego? To preludium całej tragedii 

byto zapewne kombinacją niewiedzy Oesdemony - która, podobnie jak 

Julia, jest jeszcze dzieckiem - i konfuzji Otella . Wódz informuje nas, że 

dziewięć kolejnych miesięcy spędził w Wenecji, z dala od pola bitwy 

i wojskowego obozu, nie jest więc sobą Gdyby był całkowicie pochło

nięty swoja, robotą, byłby odporny na zauroczenie Desdemony i na głę

boką namiętność, jaka, wzbudza w niej otaczająca go aura żywej legen

dy. Łącza.cy ich idealizm jest też obustronnym złudzeniem: idealizm 

jest piękny , lecz złudzenie rozwiałoby się i tak, nawet gdyby Otello nie 

pominął laga przy awansie, a tym samym pozostałby obiektem jego mi

łosnej czci, a nie mściwej nienawiści. Upadły lago nauczy Otella , że po

wodem, dla którego generał nie zdołał poznać Desdemony - w sensie 

seksualnym i każdym innym - byto to, że wcale nie chciał tego uczynić. 

Bradshaw zauważa błyskotliwie, że geniusz laga polega na tym, iż po

trafi on „ przekonać innych, że nie pomyśleli o czymś, ponieważ n ie 

chcieli o tym pomyśleć". lago - wtrącony w kosmiczna, pustkę - odkry

wa, że to, co czcił jako ontologiczną pełnię wojowniczego Otella, było po 

części jeszcze jedna, pustką, a triumf laga polega na rozszerzeniu, roz

dęciu tej części tak, by objęta niemal całą duszę Maura. 
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Straszliwa wielkość laga [jak inaczej można ja, nazwać?) to także tri
umf Shakespeare 'a nad Christopherem Marlowe'em, którego Bara

basz, Żyd z Malty, wywarł tak silny wpływ na młodego Shakespeare'a . 

Widzimy, że lago wykracza poza granice wyznaczane przez postać Ba

rabasza, podobnie jak Prospero to coś więcej niż doktor Faust Marlo
we·a. W lagu obecny jest nadal pewien ślad Barabasza, pewna cecha, 

która wszakże w potężniejszym zbrodniarzu Shakespeare'a ulega 

przeobrażeniu: jest nia. mianowicie rozkoszowanie się samym sobą . 

Mroczna autocelebracja laga stanowi parodię żywiołowości i entuzja

zmu sir Johna Falstaffa, radości , jaka. daje mu bycie samym sobą. Pa

rodia ta pełni też jednak pewna. istotna. funkcję . Pozbawiony bytowej 

substancji lago może uwolnić się od poczucia krzywdy i degradacji, na
rasta w nim bowiem duma z nowoodkrytych talentów: dramaturga, 

psychologa, krytyka sztuki, diabolicznego psychoanalityka, kontr-tera

peuty. Jego dzieło anihilacji, odwrócony akt stworzenia, za którego 

sprawa. wspaniały Otello powraca do pierwotnego chaosu, pozostaje 

największym dokonaniem negatywności w dziejach zachodniej literatury, 

znacznie przewyższającym osiągnięcia jego uczniów z dzieł Dostojew

skiego - Swidrygajłowa i Stawrogina - a także jego amerykańskich wy

chowanków, Claggarta z BILLY'EGO BUDDA Melville 'a i Shrike 'a z MISS 

LONELYHEARTS Nathanaela Westa. Jedynymi postaciami, które nie

omal moga, się równać z lagiem, sa. także jego uczniowie - Szatan Mil

tona i sędzia z BLOOD MERIDIAN Cormaca McCarthy 'ego. W zestawie

niu z lagiem Szatan wypada słabiej, ponieważ musi działać na zbyt 

wielka„ kosmiczna. skalę: wraz z Adamem i Ewą upada cała natura. Sę

dzia McCarthy'ego, jedyna postać we współczesnej prozie, która na

prawdę mnie przeraża, także nie wytrzymuje porównania z lag iem, jest 

bowiem na to figura. zbyt krwawą lago dźga jednego czy dwóch ludzi 

w ciemnościach; sędzia skalpuje Indian i Meksykanów całymi setkami. 

Działając w tak intymnej bliskości ze swoja, główna. ofiarą, lago staje się 

diabłem-matadorem i swoim własnym najzagorzalszym kibicem, kry

tykiem sztuki, śledza.cym z podziwem własne dokonania. Jedynym 

pierwszorzędnym lag iem, jakiego miałem okazję oglądać, był Bob Hos

kins, który zdołał przezwyciężyć wady reżyserii w OTELLU Jonathana 
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Millera, zrealizowanym dla telewizji BBC w roku 1981. Graja.cy Maura 
Anthony Hopkins poległ z kretesem, podążał bowiem wiernie za wska

zówkami Millera, utrzymanymi w duchu F. R. Leavisa czy T. S. Eliota . 
Tymczasem Hoskins, zawsze doskonały w roli bandyty, uchwycił wiele 

niuansów gangsterskiej dumy laga, której źródłem jest jego własny 

nadludzki spryt, chwilami potrafił też pokazać. na czym polegałaby 

mroczna beatyfikacja, jakiej zakosztować można, doprowadzając do 

zguby swego przełożonego w strukturach zorganizowanej przemocy. 

Być może Hoskins poruszał się o krok bliżej Marlowe·a niż Shakespe
are 'a, jakby on sam [albo Miller] odwoływał się po części do ŻYDA 

z MALTY, podczas gdy lago jest bardziej wyrafinowany i wykracza poza 

farsowa. intensywność postaci Marlowe·a. 

Triumfalizm jest najbardziej przerażająca.. lecz i najbardziej fascynu

jąca. cecha. postaci laga; jego wielkie monologi i uwagi na stronie ma
szeruja, w takt intelektualnej muzyki, która. w dziele Shakespeare'a sły

chać jeszcze tylko w niektórych wypowiedziach Hamleta i w kilku rzad

kich momentach, gdy Edmund pozwala sobie na autocelebrację . We

wnętrzność laga, w której pobrzmiewa czasem echo Hamleta, wzmaga 

nasza. fascynację ta. postacia .. fascynację zaprawiona. odraza.: jak ewi

dentna pustka może być takim labiryntem? Prześledzenie sposobu, 

w jaki lago usidla Otella, powinno dać nam przynajmniej częściowa. od

powiedź na to pytanie . Zatrzymam się jednak na moment, by przeciw

stawić się idei, że lago reprezentuje jakąś zasadnicza. cząstkę duszy 

Otella . Tezę tę stawiało wielu interpretatorów, spośród których w spo

sób najbardziej przekonuja,cy uczynił to Edward Snow. W swoim odczy

taniu OTELLA, zbyt ufnie polegaja,cym na freudowskiej mitologii psy

chicznej, Snow uznaje laga za jawna. postać czegoś, co skrywa się 

w Otellu: powszechnego męskiego przerażenia kobieca. seksualnościa„ 
a zatem i nienawiści do kobiet. 

Epoka Freuda wchodzi dziś w okres schyłkowy i w przypadku wielu lu

dzi miesza się z Epoka. Resentymentu. Myśl, że wszyscy mężczyźni oba

wiają się i nienawidza. kobiet i ich seksualności, nie jest ani teza. freudow

ską , ani teza. prawdziwa„ choć awersja do inności stanowi dość częste zja

wisko - zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Shakespeare' owscy kochan

kowie, mężczyźni i kobiety, sa. bardzo zróżnicowani; Otello nie należy nie

stety do najrozsa.dniejszych spośród nich. Stephen Greenblatt wysunął 

wiarygodne przypuszczenie, że przejście Otella na chrześcijaństwo 
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wzmogło skłonność Maura do odrazy wobec seksualności. lago zdaje się 
to dostrzegać, podobnie jak wyczuwa niechęć Otella do skonsumowania 
małżeństwa, nawet to jednak nie oznacza, że lago stanowi od początku 
wewnętrzna. cza.stkę psychiki Otella. Gdy lago rozpocznie już na dobre 
swoją kampanię, jego zdolność do zakażania soba. tego, co go otacza, sta
je się właściwie nieograniczona, słuszniej byłoby więc powiedzieć nie ty
le, że lago stanowi cza.stkę Otella, ile że to Otello reprezentuje laga. 

Pokaz maestrii, jaki daje Shakespeare, przedstawiaja,c zniszczenie 
Otella przez laga, pod wieloma względami wymyka się wszelkiej para
frazie. lago sugeruje niewierność Desdemony z początku wcale jej nie 
sugerując, a jedynie krąża,c w pobliżu i naokoło: 

IAGO 

Błagam cię, wodzu - mogę się w domysłach 
Mylić [jest skazą mego charakteru, 
Że tropiąc jakiś występek, dostrzegam 
W nim więcej winy, niż jest jej naprawdę] -
Upraszam cię, nie traktuj zbyt poważnie 
Tych amatorskich moich spekulacji, 
Nie pozwól dręczyć się myślom, wyrosłym 

Z moich dorywczych, niepewnych spostrzeżeń; 
Nie dbałbym o twój spokój, twoje dobro, 

Skalał swój honor, rozum i uczciwość, 
Gdybym ci zdradził, co myślę. 

OTELLO 
Chryste, 

O co ci chodzi? 

IAGO 

Dobre imię to największy 
Skarb, święty klejnot każdej ludzkiej duszy; 

Kto mi sakiewkę kradnie - kradnie śmieć: 
Było coś - nie ma, moje - teraz jego, 

Tysia,com już służyło i posłuży; 
Lecz rabuś mego dobrego imienia 
Sam nie ma z niego nic, a mnie rujnuje. 
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OTELLO 
Nie dręcz, na Boga - chcę wiedzieć, co myślisz! 

IAGO 
Nie powiem, choćbyś wziął w garść moje serce; 
Dopóki stoję na straży mych myśli, 
Ty ich nie poznasz. 

OTELLO 
Ha! 

IAGO 
Strzeż się zazdrości, 

Zielonookiej bestii, która żre 
Swoje ofiary i drwi z nich zarazem. 
Szczęśliwy rogacz, co, świadom swych rogów, 
Wygnał przynajmniej z serca krzywdzicielkę; 
Lecz ile musi znieść chwil potępieńczych, 
Kto wątpi, ale wielbi; podejrzewa, 
Ale podziwia; kona, ale kocha! 

OTELLO 
Nie dręcz mnie! 

[akt 3, scena 3. 147-173) 

Fragment ten byłby dość skandaliczny, gdyby gra między lagiem 
a Otellem nie była tak przekonująca. lago manipuluje Otellem, wyko
rzystuja,c cechę, która łączy Maura z zazdrosnym Bogiem Żydów, 
chrześcijan i muzułmanów, czyli jego ledwie zamaskowaną wrażliwość 

na zdradę. Jahwe i Otello sa. tak podatni na zranienie, ponieważ zaryzy
kowali, obdarzając uczuciem kogoś poza soba. [odpowiednio: Żydów 
i Desdemonęl. lago, którego motto brzmi „Nie jestem, kim jestem", za

triumfuje dzięki temu, że ida,c tropem tej negatywności, odnajdzie ją 
w samym Otellu tak, że ten w końcu całkiem zapomni, że jest człowie
kiem i stanie się zazdrością wcieloną, parodia. mściwego Boga. Nie do

ceniamy laga, gdy traktujemy go jedynie jako dramaturga jaźni i genial
nego psychologa; pełnię swej mocy osia,ga on jako negatywny ontote-
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olog, diaboliczny prorok, którego powołaniem jest zniszczenie. lago nie 
jest chrześcijańskim diabłem ani jego parodia„ lecz wolnym artysta .. 

który dzięki geniuszowi i doświadczeniu lepiej niż inni potrafi usidlać 
duchy wspanialsze od siebie, wykorzystuja,c ich wewnętrzne wady. 

W sztuce, w której przeciwstawiałby mu się jakiś inny geniusz - Ham
let czy Falstaff - lago byłby tylko sfrustrowanym malkontentem. 

W świecie frajerów i ofiar - a nikim innym nie są przecież Otello, Des

demona, Cassio. Rodrigo, a nawet Emilia [dopóki oburzenie nie wywo

ła w niej przemiany] - lago nie musi nawet używać pełni swoich możli

wości, które bezustannie w sobie odkrywa. W jego wnętrzu wcia.ż sza

leje ogień, a hipokryzja, która skrywa jego satyryczną moc w kontak

tach z innymi, przysparza mu najwyraźniej poważnych cierpień . 

Z pewnością dlatego właśnie lago doznaje takiej ulgi - czy wręcz 

ekstazy - gdy wypowiada swoje niezwykłe monologi i uwagi na stronie, 

w których wysławia własne dokonania . Choć powołuje się na „ szatań

ską teologię " , ani on, ani my sami nie mamy powodu by sa.dzić , że jakiś 

demon go słucha. Mimo że jest żonatym, szanowanym oficerem, cie

szącym się reputacja, człowieka „uczciwego" , lago to figura równie sa

motna, jak Edmund czy Makbet [po tym, jak Lady Makbet wariuje]. Dla 

laga przyjemność ma czysto sadomasochistyczny charakter; Otello 

czerpie przyjemność ze świadomości swego prawowitego panowania . 

Otello kocha Desdemonę, w pierwszym rzędzie jednak jest to jego re

akcja na jej miłość do jego własnej. triumfalnej świadomości. Pominię

ty - a tym samym unicestwiony - lago postanawia przeobrazić swój sa

domasochizm w kontr-triumfalizm. który pozwoli mu zapanować nad 

swym panem, a następnie przemienia boga, którego wcześniej czcił, 

w bóstwo zdegradowane. Chaos, którego Otello słusznie się obawiał 

w razie, gdyby przestał kochać Desdemonę, stanowi naturalny żywioł 

laga od czasu awansu Cassia. Z tego właśnie chaosu lago wyłania się 

jako nowy Demiurg, mistrz anihilacji, odwróconej pracy stworzenia. 

Proponując ontoteologiczny wizerunek laga. nawiązuję do A. C. Bra

dleya, który kładł nacisk na .. resentyment" pominiętego oficera. i roz

szerzam jego koncepcję o myśl, że resentyment może stać się jedyną 

formą wolności dla takich mistrzów negacji, jak uczniowie laga za

mieszkuja,cy dzieło Dostojewskiego, Swidrygajłow i Stawrogin. W po

równaniu z !agiem moga, oni sprawiać wrażenie szaleńców, odziedzi

czyli jednak po nim jego osobliwą przytomność, a także jego ekonomię 

26 

woli . Rene Girard. teoretyk zazdrości i mechanizmu kozła ofiarnego. 
uważa, że to. co mówi lago, należy traktować dosłownie, dochodzi więc 
do wniosku, że adiutant jest zazdrosny o Otella w sensie seksualnym. 

Przyjęcie takiej interpretacji sprawia jednak, że wpadamy w kolejną pu
łapkę laga, a Girardowską redukcję całego Shakespeare 'a do „teatru 

zazdrości" wzbogaca o zbędny , ironiczny wymiar. Tołstoj. który nie zno

sił Shakespeare ' a, pisza.c o postaci laga, narzekał, że „jest tu wiele mo
tywów działania, ale wszystkie mętne". Poczucie, że zostało się zdra

dzonym przez boga - czy jest nim Mars czy Jahwe - i pragnienie kom

pensacji za utratę szacunku do samego siebie tworzą. w moim przeko

naniu , najprecyzyjniejszy z motywów, jakie moga, stać za zbrodnia,; to on 

właśnie każe lagowi ścia,gnąć boga z powrotem w otchłań, w którą 

adiutant sam został wtra.cony. Dziwne, racjonalistyczne chrześcijań

stwo Tołstoja nie pozwalało mu wyobrazić sobie negatywnego chrze

ścijaństwa laga. 
lago to jeden z najbardziej olśniewaja,cych graczy w całym dziele 

Shakespeare·a. równy rangą Edmundowi i Makbetowi. a pozostaja,cy 

zaledwie dwa kroki w tyle za Rozalindą i Kleopatra .. Hamletem i Falstaf

fem - niezrównanymi charyzmatykami . Negatywna charyzma to dziw

ny dar; lago, jako jedyny w całym dziele Shakespeare ' a, może się nia. po

szczycić i większość literackich wcieleń tego typu charyzmy jemu wła

śnie niemało zawdzięcza. Edmund - mimo iż obdarzony własna. naturą 

- ma w sobie coś z Don Juana. owa. obojętność i wolność od hipokryzji, 

tak zabójczą dla tych wielkich hipokrytek, Goneryli i Regany. Makbet, 

którego prorocza wyobraźnia ma moc uniwersalna .. wzbudza nasza. 

sympatię, pomimo swych krwawych uczynków. lago pociąga nas wy

ła.cznie za sprawą potęgi negatywności, która wypełnia go całego, 

w przypadku Hamleta pozostaja,c tylko jednym z wymiarów duszy. 

Wszyscy mamy bogów, których czcimy, i nikt z nas nie potrafi znieść 

odrzucenia z ich strony. Sonety Shakespeare 'a kra.ża. wokół bolesnego 

odrzucenia poety przez młodego szlachcica, odrzucenia, które ma nie 

tylko erotyczny charakter i zapewne kryje się za publicznym poniże

niem Falstaffa podczas koronacji Henryka. Aby poja,ć właściwie tło wy

padków w OTELLU, musimy wyobrazić sobie upokorzenie, jakiego do

znał lago za sprawa. awansu Cassia, tylko wówczas bowiem dotrze do 

nas w pełni moc i sens tych słów: 
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Choć nienawidzę go jak mąk piekielnych 
Życie mnie zmusza, bym wciągnął na maszt 
Flagę będącą znakiem - tylko znakiem! -
Przyjaźni. 

[akt 1, scena 1, 152-155] 

W tym fragmencie - absolutnie kluczowym dla całej sztuki - adiu
tant, który podczas bitwy poświęciłby życie , by ocalić sztandar Otella, 
obwieszcza, że zerwał ze swą dawna. religia .. Miłość do boga wojny jest 
teraz jedynie znakiem, choć póki co zemsta pozostaje kwestia. aspira
cji, a nie realnych planów. Jakkolwiek wspaniały byłby Otello, bóg woj
ny to nieco mniej imponująca figura niż Bóg Żydów, chrześcijan i mu
zułmanów, lecz kierowany znakomitym instynktem ontologicznym lago 
wia.że zazdrość jednego boga z zazdrościa. tego drugiego : 

Podrzucę chustkę tam, gdzie mieszka Cassio. 
I sprawię, żeby Otello ja, znalazł. 
Głupstwa nieważkie jak powietrze dają 
Zazdrośnikowi tak solidną pewność 

Jak świadectwa Pisma Świętego ; tak będzie i z chustką. 
Moja trucizna ma już wpływ na Maura : 

Bo zgubne urojenia są trucizna .. 
Która z początku jest prawie bez smaku, 
Lecz gdy rozejdzie się po żyłach, parzy 

Jakby paliła się kopalnia siarki . Tak właśnie mówię . 

WC HODZI OTEL LO . 

[akt 3. scena 3. 324-332) 

To porównanie funkcjonuje także w odwróconej postaci : wedle za

zdrosnego Boga świadectwa Pisma Świętego maja, być podstawa. solid
nej pewności, lecz gdy w Księdze Liczb Jahwe prowadzi Izraelitów 
przez pustynię, sprowokować go może najbardziej ulotne głupstwo. 
Otello szaleje, szaleje też Jahwe w Księdze Liczb. Wspaniałe samoza
dowolenie, znajduja,ce wyraz w lagowym „Tak właśnie mówię", wprowa
dza tonację, która jest nowym zjawiskiem nawet w dziele Shakespea

re' a i która da początek estetyzmowi Johna Keatsa i Waltera Patera . 
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Opętany Otello wpada na scenę, a lago wita go najwyborniejsza. erupcja, 

triumfalizmu: 

A nie mówiłem? Proszę, jak wygląda: 
Żaden sok z maku, żadna mandragora, 
żaden nasenny syrop tego świata 
Nie zda się na nic, nie wróci mu snu 
Tak rozkosznego jeszcze wczoraj . 

[akt 3. scena 3. 333-336] 

Gdyby chodziło tu jedynie o sadystyczna. euforię, słowa te nie raniły

by nas tak nieskończenie; gdy lago sławi zarówno swoje osiągnięcia, 
jak i trzeźwa. świadomość, która Otella opuściła na zawsze, satysfakcja 
płynąca z destrukcji, z odwróconej pracy stworzenia, miesza się z ma
sochistyczną nostalgia,. Shakespeare osia,ga szczyty swojego kunsztu, 
który spokrewnia go z lagiem, gdy zaczyna nam świtać, że Otello nie 
wie, jak się sprawy mają, właśnie dlatego, że nie poznał swojej żony. 
Cokolwiek stało za jego wcześniejsza. niechęcią do skonsumowania 
małżeństwa, teraz Otello uświadamia sobie, że nie potrafi tego uczynić, 

nie jest więc w stanie poznać prawdy o Desdemonie i Cassiu: 

Niechby cały obóz, 
Z ostatnim ciura. włącznie, poznał słodycz 
Jej ciała - bylebym ja nic nie wiedział! 

To koniec. Spokój i pogoda ducha 
Nigdy nie wróca,; lasy pióropuszy 
Wieja.ce nad wojskami, wielkie wojny, 
Które z ambicji czynią cnotę; rżenie 

Konia, wysoki i ostry dźwięk trąbki, 
Nagły dreszcz werbla, przenikliwy świst 

Piszczałki, sztandar, cała ta królewska 

Chwała, ten przepych, ta wspaniałość dumnej 
Wojny - żegnajcie! I wy, śmiercionośne 
Machiny, z głębi rozwartych gardzieli 
Wysyłające Jowiszowy grzmot -

Żegnajcie! Służba Otella skończona! 
[akt 3. scena 3. 348-360] 
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To Hemingwayowskie pożegnanie z wojną kryje w sobie prawdziwie 

Hemingwayowską mieszankę męskiego pozerstwa i słabo skrywanego 
lęku przed impotencją. Od ślubu nie było czasu na to, by Desdemona 

i Cassio mogli się ze sobą przespać - czy to w Wenecji czy na Cyprze -
ale Cassio odgrywał rolę pośrednika między Otellem a Desdemona, 

w okresie poprzedzającym początek sztuki. Otello żegna się zasadniczo 

z wszelką możliwością spełnienia, ponieważ w utraconej muzyce mili

tarnej chwały słychać jakąś dodatkowa, nutę: wojenne machiny nie 

oznaczają tu wyłącznie armat. Jeśli służba Otella jest skończona, to 

nadszedł także kres jego męskości, a wraz z nią w przeszłość odchodzi 

też chwała, przepych i wspaniałość, które wzbudziły w Desdemonie na

miętność do niego. Ontologiczna tożsamość Otella ulatnia się, chaos 

zbliża się ponownie wielkimi krokami, a lago smakuje swą najsłodsza, 

zemstę, zadając wzniosłe , retoryczne pytanie: „Wodzu mój, czy to moż

liwe?" Fragment następuja,cy bezpośrednio po tych słowach wyznacza 

decyduja,cy moment sztuki, w którym lago uświadamia sobie po raz 

pierwszy, że Desdemona musi zginąć z ra,k Otella: 

OTELLO 
Nędzniku, 

Dowiedź mi - słyszysz? - że ta, którą kocham, 

To zwykła kurwa; daj naoczny dowód, 

Bo jeśli nie, to przysięgam na wszystko, 

Na nieśmiertelność duszy - lepiej by ci 

Było urodzić się kundlem, niż zaznać 

Mojego gniewu! 

IAGO 

Do tego więc przyszło? 

OTELLO 
Przedstaw mi dowód, jeśli nie naoczny 

To choć bez sęka czy drzazgi, o którą 

Może zaczepić się wa,tpliwość; zrób to -

Inaczej zginiesz! 
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IAGO 
Szlachetny wodzu mój ... 

OTELLO 
Jeśli okaże się, żeś ja, spotwarzył, 

By mnie udręczyć - to daj sobie spokój 
Z modłami, wyśmiej wyrzuty sumienia, 

Usypuj góry z najstraszniejszych zbrodni, 

Niech niebo płacze, ziemia drży ze zgrozy: 

I tak już niczym nie zasłużysz bardziej 

Na potępienie niż tym, coś uczynił. 

[akt 3. scena 3. 362-376] 

Aż dotąd improwizacje laga miały na celu zniszczenie tożsamości 

Otella, co byłoby stosowną odpłatą za destrukcję laga. Nagle lago sta

je w obliczu śmiertelnej groźby, która zarazem stanowi dlań okazję: 

musi zginąć albo on, albo Desdemona, a konsekwencje jej śmierci 

uwieńcza. dzieło anihilacji Otella. Jak można zaspokoić pragnienia 

Maura, który ża,da .. naocznego dowodu"? 

IAGO 
ale 

Jak, jak poznasz prawdę? Chcesz podgla,dać żonę? 

Widzieć z ukrycia, jak gach na nia, włazi? 

OTELLO 
Śmierć i szatani „. och! 

IAGO 

Trudne zadanie: tak wszystko urza.dzić, 

Żeby w wybranym miejscu i momencie 

Można ich było najść, obejrzeć, przekląć ... 

A parka dbała dotychczas, aby w akcji 

Nie ogla,dały jej oczy śmiertelnych 

[Prócz oczu własnych , naturalnie]. Zatem -

Cóż? Co cię zdoła przekonać? Co uznasz 

Za dowód? Choćby się jak koza z capem 
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Parzyli, obtapiali się jak małpy, 
Gonili niczym wilki w rui, choćby 
Byli lubieżni jak tłum spitych głupców -
Nie ma gwarancji, że się ich nakryje. 
A jednak, jeśli wyraźne poszlaki, 
Takie, co wioda. prosto pod drzwi prawdy, 
Mogą cię zaspokoić - to służę. 

[akt 3. scena 3. 397-411] 

lago świetnie wie, że Otello nie sięgnie po jedyny możliwy .. naoczny 
dowód"": nie sprawdzi mianowicie dziewictwa swojej żony. Shakespeare 

pokazuje, że męska zazdrość krąży wokół optycznych i wizualnych ob
sesji, a to z racji trapiącego mężczyznę lęku, że nie będzie dlań dość 
czasu i przestrzeni . lago po mistrzowsku igra z awersją Otella - teraz 
już nabrzmiałą do gigantycznych rozmiarów - wzbraniająca. mu przystę
pu do jedynych drzwi prawdy, jakie mogłyby dać mu zaspokojenie: do Ło
na Desdemony. Jeśli idzie o psychologiczny kunszt, nic nie może równać 

się z władzą, jaka. lago ma nad Otellem: adiutant wybiera ten właśnie 
moment, by wprowadzić do gry chustkę, .. z pewnościa."" chustkę Desde
mony, którą .. Cassio ocierał sobie dziś brodę"". Jeśli idzie o kunszt dra
matyczny, nic nie może równać się ze sposobem, w jaki lago wyzyskuje 
sceniczny gest Otella - klękającego, by poprzysia,c zemstę: 

OTELLO 
Tak moje myśli w dzikim pędzie 
Nigdy nie spoczną wstecz i nie opadną 
Do pokornego poziomu miłości, 
Lecz będą biec, wezbrane, aż je wchłonie 

Bezdenne i bezkresne morze zemsty. 
KLĘKA 

Na te marmury niebios ponad nami 
Przysięgam - świadom świętości mych ślubów -

Że tak się stanie. 

IAGO 

Nie podnoś się jeszcze. 
KLĘKA OBOK OTELLA. 
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Światła płonące odwiecznie na niebie, 
Żywioły wokół nas - ba.dźcie świadkami : 
lago oddaje oto najcenniejsze 
Zalety mózgu, ramienia i serca 

W służbę swojemu skrzywdzonemu panu. 
Niechaj Otello rozkazuje : lago 

Wykona nawet najkrwawsze zadanie 
Z czystym sumieniem. 

OBAJ POWSTAJĄ. 

OTELLO 
Tę z serca ptyna.ca, 

Ofiarę witam nie pusta. formułką 
Podzięki, ale pełna. gotowością 

Do uczynienia z niej zaraz użytku . 

Zanim uptyna. trzy dni, chcę usłyszeć 
Z twoich ust, lago, że Cassio nie żyje. 

IAGO 

Choć to przyjaciel, w tym momencie skonał: 
Spełnię twój rozkaz. Ale żonę oszczędź. 

OTELLO 
Niech ja, pochłonie piekło, rozpustnicę! 

Chodź; trzeba gdzieś, gdzie nikt nam nie przeszkodzi, 
Obmyśleć szybki sposób uśmiercenia 
Pięknej diablicy. Jesteś od tej chwili 
Moim zastępca„ 

IAGO 

Twój na zawsze, wodzu. 
[akt 3. scena 3. 460-482] 

To spektakularne przedstawienie, w którym lago pełni funkcję 
reżysera: „ Nie podnoś się jeszcze" . To także kontr-teologia, idąca dalej 
niż wszelkie faustowskie targi z diabłem, ponieważ gwiazdy i żywioły 
służą tu za świadków morderczego paktu, który kulminuje w słowach 
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anuluja,cych wcześniejsze pominięcie laga przy awansie. „Jesteś od tej 

chwili moim zastępca." znaczy coś zupełnie innego, niż Otello sądzi, 
a słowa „Twój na zawsze , wodzu " przypieczętowuja, jego gwiezdny i ży
wiołowy los. Odtąd pozostaje już tylko droga ku zatracie - dla wszyst

kich postaci dramatu . 

przetożyt Adam Lipszyc 

Publikowany tekst jest fragmentem eseju OTHELLO zamieszczonego w książce 
Harolda Blooma SHAKESPEARE: THE INVENTION OF THE HUMAN [Riverhead 

Books, New York 1999). 

Wszystkie fragmenty OTELLA w przektadzie Stani sława Barańczaka [z drobny

mi modyfikacjami). 

OTHELLO, FROM SHAKESPEARE : THE INVENTION OF THE HUMAN by Harold Bloom. 

Copyright © 1998 by Harold Bloom. 
Used by permission of Riverhead Books, an imprint of Penguin Group [USA] Inc. 

Harold Bloom 

[ur. 1930 r.] - amerykański krytyk literacki i teoretyk kultury. Specja

lista w dziedzinie angielskiej literatury romantycznej, a także nieorto

doksyjny komentator tradycji żydowskiej . Studiował na uniwersytetach 

Cornell i Yale. Od 1955 r. wykłada na Yale, a od 1988 r. także na New York 

University. Twórca pojęcia ..lęku przed wpływem", opisującego psycho

logiczno-językowy mechanizm, wymuszający na artyście oryginalność 

i stawiający go w konflikcie z wielkimi prekursorami. Jego najbardziej 

znane dzieła to: THE ANXIETY OF INFLUENCE [1973]. A MAP OF MISREA

DING [1975]. KABBALAH AND CRITICISM [1976]. THE AMERICAN RELIGION 

[1992]. THE WESTERN CANON : THE BOOKS AND SCHOOL OF THE AGES 

[1994] i SHAKESPEARE: THE INVENTION OF THE HUMAN [1999]. w której 

analizuje po kolei wszystkie sztuki brytyjskiego dramaturga. 

Z książek Blooma po polsku ukazał się dotychczas jedynie LĘK 

PRZED WPŁYWEM . TEORIA POEZJI [przeł. A. Bielik-Robson, M. Szuster, 

Universitas, Kraków 2002]. Poświęcono mu także monograficzny nu

mer „Literatury na Świecie " [9-10/2003]. 



Agnieszka Olsten 

Absolwentka Wydziału Reżyserii Akademii Teatralnej w Warszawie (2002). 

Zadebiutowała spektaklem SOLO wg Stasiuka (Teatr Wybrzeże w Gdańsku , 

2002). Kolejne przedstawienia to : ONTOLOGICZNY DOWÓD NA MOJE 

ISTNIENIE Oates (Teatr Miejski w Gdyni, 2003). TLEN Wyrypajewa 

(Teatr Wybrzeże, 2003). PRZEBITKA w ramach projektu SZYBKI TEATR 

MIEJSKI (Teatr Wybrzeże, 2004). TARTAK Odiji (Teatr im. Słowackiego 

w Krakowie, 2004). NIE DO PARY Bovella (Wrocławski Teatr Współczesny, 

2005). LEPSI Narszi (Teatr Studyjny PWSFTviT w Łodzi, 2006). 

LINCZ Mishimy (Teatr Polski we Wrocławiu, 2007). 
W Teatrze Narodowym wyreżyserowała NORĘ Ibsena (2006). 
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Bartosz Frąckowiak 

Studiował na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanisty
cznych na UW i w Akademii .. Artes Liberales „ w Warszawie. Trzykrotny 

stypendysta Ministra Edukacji Narodowej. Członek zespołu „Krytyka 

Polityczna„ . Autor tekstów poświęconych teatrowi i innym dziedzinom 
sztuki, które publikował w „Didaskaliach„, „Dialogu„. „Obiegu „ . „Teatrze", 

„Notatniku Teatralnym" . Kurator projektu „Performatyka warszawska „ 

(2008) organizowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie. 

Jako dramaturg pracował przy spektaklach w reż . Wiktora Rubina : 

TRAMWAJ ZWANY POŻĄDANIEM Williamsa (Teatr Polski w Bydgoszczy, 

2006). TERRORDROM BRESLAU Staffela (Teatr Polski we Wrocławiu, 2006). 
LILLA WENEDA Słowackiego (Teatr Wybrzeże w Gdańsku, 2007). 

PRZEBUDZENIE WIOSNY Wedekinda (2007) i DRUGIE ZABICIE PSA Hłaski 

(2007) - oba Teatr Polski w Bydgoszczy. 
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Joanna Kaczyńska 

Absolwentka Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie [1998). 

Autorka kostiumów do spektakli m .in . Piotra Chołodzińskiego [KRA,G 

PERSONALNY 3:1 Norena, Teatr Polski w Poznaniu, 2001). Agnieszki Olsten 

[NIE DO PARY Bovella, Wrocławski Teatr Współczesny , 2005; oraz NORA 

Ibsena, Teatr Narodowy w Warszawie 2006 i LINCZ Mishimy, Teatr Polski 

we Wrocławiu , 2007 - w obu także scenografia) oraz scenografii do spek

taklu Łukasza Barczyka [WYZNANIA ŁGARZA Dicka, Teatr Wybrzeże 

w Gdańsku, 2002). W Teatrze Telewizji współpracowała z Łukaszem 

Barczykiem przy trzech inscenizacjach dramatów Ingmara Villqista: 

BEZTLENOWCE [2001) - scenografia oraz 51 MINUT i FANTOM [oba 2003) -

kostiumy. 
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Bartłomiej „Brat" Oleś i Marcin Oleś 

Ba rtłomiej „ Brat'· Oleś [perkusja) i Marcin Oleś [kontrabas) to jedni 

z bardziej cenionych artystów dzisiejszej sceny jazzowej . Współpracuja, 

z artystami z całego świata, jak: Theo Jorgensmann, Erik Friedlander, 

David Murray, Kenny Werner, Chris Speed, Herb Robertson, z którymi 

koncertuja„ a także nagrywają płyty, m.in . DIRECTIONS z niemieckim 

klarencistą Theo Jorgensmannem [jazzowa płyta roku 2005 wg serwisu 

jazzowego „ Diapazon"'). ORNETTE ON BASS na kontrabas solo [jazzowa 

płyta roku 2003 wg „ Diapazon'"). SHADOWS z amerykańskim pianista, 

Kenny Wernerem [jazzowa płyta roku 2006 wg PR Kraków) czy też ostatnio 

ALCHEMIA wydana nakładem HatHut Records. 

Pomysłodawcy projektu .. Penderecki ... jazz'" z reinterpretacjami utworów 

kompozytorów XX wieku, m.in. Lutosławskiego, Pendereckiego, Bacewicz. 

Są autorami muzyki do spektakli Agnieszki Olsten [TARTAK Odiji, Teatr im . 

Słowackiego w Krakowie, 2004; NIE DO PARY Bovella, Wrocławski Teatr 

Współczesny, 2005; NORA Ibsena, Teatr Narodowy w Warszawie, 2006; 

LINCZ Mishimy, Teatr Polski we Wrocławiu, 2007). Heleny Kaut-Howson 

[MIARKA ZA MIARKĘ Shakespeare·a , Teatr im . Słowackiego w Krakowie, 

2005) i Marcina Wrony [PASOŻYT Treli i Wrony, Teatr Telewizji , 2003). oraz 

muzyki do filmu Tomasza Drozdowicza FUTRO [2007). 
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Wojciech Puś 

Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTviT w Łodzi [2004). 

Reżyserował światła w przedstawieniach m.in. Agnieszki Olsten 

[NIE DO PARY Bovella, Wrocławski Teatr Współczesny, 2005; NORA 

Ibsena, Teatr Narodowy w Warszawie, 2006; LEPSI Narszi, Teatr Studyjny 

PWSFTviT w Łodzi, 2006; LINCZ Mishimy, Teatr Polski we Wrocławiu, 

2007], Wojciecha Smarzowskiego [KRAKSA Durrenmatta, Stary Teatr 

w Krakowie, 2005), Bartosza Kowalczyka [HOWIE THE ROOKIE O"Rowe·a, 

Teatr Studyjny PWSFTviT w Łodzi, 2005], Marka Fiedora [KOBIETA SPRZED 

DWUDZIESTU CZTERECH LAT Schimmelpfenniga, Teatr Polski w Poznaniu, 

2005; WSZYSTKIM ZYGMUNTOM MIĘDZY OCZY!!! wg Sieniewicza, Teatr Polski 

we Wrocławiu, 2006; BAAL Brechta, Teatr im. Kochanowskiego w Opolu, 

2006; WYSZEDŁ Z DOMU Różewicza, Teatr Polski w Poznaniu, 2007], 

Pawła Miśkiewicza [ALINA NA ZACHÓD Dobbrowa, Teatr Dramatyczny 

w Warszawie, 2006; PRZEDTEM/POTEM Schimmelpfenniga, Stary Teatr 

w Krakowie 2006; PEER GYNT. SZKICE Z DRAMATU HENRYKA IBSENA, 

Teatr Dramatyczny w Warszawie, 2007], Wojciecha Malajkata [WĘDROWIEC 

McPhersona, Teatr Narodowy w Warszawie, 2008). 

Pracuje w PWSFTviT [asystent Józefa Robakowskiego) - zajmuje się 

wideo i nowymi mediami . 
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Tomasz Wygoda 

Tancerz, choreograf, aktor. Absolwent Wydziału Historii WSP w Kielcach 

[1999). Tancerz Śląskiego Teatru Tańca w Bytomiu [1997-2001). 
Wysta, pił tam w spektaklach w reż. Jacka Łumińskiego Im.in . ZAPISKI 

Z TECZKI GUA-VA, 1997; WK-70, 1998; NIEWINNE MARZENIA U SCHYŁKU, 

1999; NA KRAWĘDZI DNIA I SNU, 2000; AMNESIA, 2000; WIRTUALNA 

REKONSTRUKCJA, 2000; NA KOŃCU TĘCZY, 2001; PROSTO W OCZY, 2002) 

oraz Conrada Drzewieckiego, Jonathana Hollandera, Paula Claydena. 
Autor choreografii do spektakli m .in. Mikołaja Grabowskiego, 

Agnieszki Olsten, Mai Kleczewskiej, Michała Zadary, Jana Peszka, 

Krystyny Meissner, Jacka Głomba, Kariny Piwowarskiej, 
Gabriela Gietzky' ego . 

Zagrał także w przedstawieniach Krzysztofa Warlikowskiego 

[Carl w OCZYSZCZONYCH Kane, Wrocławski Teatr Współczesny, 

Teatr Rozmaitości w Warszawie, 2001], Agnieszki Olsten [Kiyoko w LINCZU 

Mishimy, Teatr Polski we Wrocławiu, 2007) oraz Pawła Miśkiewicza [Ciało 

w NIEWINIE Loher, 2004], Krystiana Lupy [Linoskoczek, Osioł , Tancerz 

w ZARATUSTRZE wg Nietzschego i Schleefa, 2005; Tancerz tybetański 
w FACTORY 2, 2008], Michała Zadary [Hipolit w FEDRZE Racine 'a, 2006) -

Stary Teatr w Krakowie. 
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Jerzy Radziwiłowicz 

Aktor, pedagog, tłumacz . Absolwent warszawskiej PWST [1972). Aktor 

Starego Teatru w Krakowie [1972-19961, gdzie zagrał w spektaklach m.in . 

Jerzego Jarockiego, Konrada Swinarskiego, Wandy Laskowskiej, Jerzego 

Grzegorzewskiego, Andrzeja Wajdy, Tadeusza Bradeckiego. Od 1998 roku 

w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu m.in. w przedstawieniach 

Jerzego Grzegorzewskiego [Przewodnik chóru górali w HALCE SPINOZIE 

Grzegorzewskiego, 1998; Pankracy w NIE-BOSKIEJ KOMEDII Krasińskiego; 

Kaliban w MORZU I ZWIERCIADLE Audena, 2002; On w ON. DRUGI POWRÓT 

ODYSA Grzegorzewskich, 20051, Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej 

[Deeley w DAWNYCH CZASACH Pintera, 2000]. Piotra Cieplaka 

[Jan Nepomucen Wojewoda w NARTACH OJCA ŚWIĘTEGO Pilcha, 20041, 

Jacques· a Lassalle "a [Orgon w TARTUFFIE Moliere·a, 2006 - sztuka grana 

w jego tłumaczeniu!. Jerzego Jarockiego [Włodzimierz Iljicz Uljanow-Lenin 

w MIŁOŚCI NA KRYMIE Mrożka, 2007). 

Dwukrotnie otrzymał Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza: w 1991 roku 

za rolę Henryka w Ś LUBIE Gombrowicza w reż. Jerzego Jarockiego [Stary 

Teatr w Krakowie. 1991) i w 2003 roku za rolę Kalibana w MORZU I ZWIER

CIADLE Audena [Teatr Narodowy, 2002). 
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Oskar Hamerski 

Absolwent krakowskiej PWST [1999). Aktor Teatru Nowego w Łodzi 

[1999-2003). Od 2005 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu 

rn.in . w przedstawieniach Ondreja Spisaka [Septimus, czyli Lancelot 

z Jeziora w MERLINIE Słobodzianka, 20031, Jerzego Jarockiego 

[Witold w KOSMOSIE wg Gombrowicza, 2005). Agnieszki Olsten 

[Adwokat Krogstad w NORZE Ibsena, 2006). 

Mariusz Bonaszewski 

Absolwent warszawskiej PWST [1988). Aktor Teatru Dramatycznego 

w Warszawie [1988-1997). Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego. 
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Zagrał tu m.in. w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego 

[Piotr Wysocki w obu wersjach NOCY LISTOPADOWEJ, 1997 i 2000; Nos 
w WESELU Wyspiańskiego, 2000; Stefan Dedalus w NOWYM BLOOMUSALEM 

wg Joyce·a, 1999; Leonard w NIE-BOSKIEJ KOMEDII Krasińskiego, 2002). 

Janusza Wiśniewskiego [Samuel w WYBRAŁEM DZIŚ ZADUSZNE ŚWIĘTO 
wg Słowackiego, 1999). Ryszarda Peryta [role w AKROPOLIS 

Wyspiańskiego, 2001). Jana Englerta [Edgar Wałpor w KURCE WODNEJ 

Witkiewicza, 2002). Tadeusza Bradeckiego [role w OSTATNIM 

Łubieńskiego, 2003). Jerzego Jarockiego [role w BŁA.DZENIU 

wg Gombrowicza, 2004; Ludwik w KOSMOSIE wg Gombrowicza, 2005; 

Rudolf Rudolfowicz Wolf w MIŁOŚCI NA KRYMIE Mrożka , 2007). 

Andrzeja Seweryna [Tomasz Mowbray w RYSZARDZIE li Shakespeare ' a, 

2004). Agnieszki Olsten [Helmer w NORZE Ibsena, 2006). 

Stanisława Różewicza [Kelner w STARA KOBIETA WYSIADUJE Różewicza, 

2007]. Andrzeja Domalika [Syn I w TERMINALU 7 Norena, 2007]. 

Paweł Paprocki 

Absolwent warszawskiej Akademii Teatralnej [2006]. Od 2006 roku 

w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu m.in. w przedstawieniach 

Aleksandry Koniecznej [Kamil w IMIENINACH wg Modzelewskiego, 2006]. 

Jerzego Jarockiego [Piotr Aleksiejewicz Sjejkin w MIŁOŚCI NA KRYMIE 

Mrożka, 2007]. Andrzeja Domalika [Syn li w TERMINALU 7 Norena, 2007]. 
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Paweł Tołwiński 

Absolwent krakowskiej PWST [1995]. Aktor Starego Teatru w Krakowie 

[1995-1997). Od 1998 roku w zespole Teatru Narodowego. Zagrał tu 
m.in . w przedstawieniach Tadeusza Bradeckiego [role w SARAGOSSIE 

wg Potockiego, 1998; Jimmy Dexter w HAPPY ENDZIE Brechta i Weilla, 

2005]. Kazimierza Dejmka [Miles tertius w DIALOGUS DE PASSIONE, 1998]. 

Jerzego Grzegorzewskiego [Upiór w WESELU Wyspiańskiego, 2000; Lokaj 

Stanisław w OPERETCE Gombrowicza, 2000 ; Ryjek w ŚNIE NOCY LETNIEJ 

Shakespeare·a, 2001 ; Wariat w NIE-BOSKIEJ KOMEDII Krasińskiego, 2002; 

Antonio w MORZU I ZWIERCIADLE Audena, 2002]. Ondreja Spisaka 

[Sextus, czyli Klaudas w MERLINIE Słobodzianka, 2003]. Andrzeja 

Seweryna [Sir Henry Green w RYSZARDZIE li Shakespeare'a, 2004]. 

Mai Kleczewskiej [Teramenes w FEDRZE, 2006). 
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Agnieszka Warchulska 

Absolwentka warszawskiej PWST [1996]. Aktorka Teatru Ateneum 

w Warszawie [1996-2002]. Zagrała m.in . w spektaklach Agnieszki 

Glińskiej , Krzysztofa Zaleskiego, Erwina Axera, Mai Kleczewskiej i Aldony 

Figury. W Teatrze Narodowym występuje gościnnie. W ramach Studia 

Dramatu Teatru Narodowego zagrała w przedstawieniu Anny 

Trojanowskiej [Ona w KURZU Fertacz, 2008). 

Beata Ścibakówna 

Absolwentka warszawskiej PWST [1992). Aktorka Teatru Powszechnego 

w Warszawie [1992-1997). Od 1997 roku w zespole Teatru Narodowego. 
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zagrała tu m.in. w przedstawieniach Jerzego Grzegorzewskiego [Nike 

spod Termopil w obu wersjach NOCY LISTOPADOWEJ, 1997 i 2000). 
Macieja Prusa [Goneril w KRÓLU LIRZE Shakespeare· a, 1998). 
Janusza Wiśniewskiego [Oboleńska w WYBRAŁEM DZIŚ ZADUSZNE ŚWIĘTO 

wg Słowackiego, 1999). Kazimierza Kutza [Olga w KARTOTECE Różewicza , 

1999). Jana Englerta [Agatka w SZKOLE ŻON Moliere 'a, 2000; rola tytułowa 
w KURCE WODNEJ, 2002). Kazimierza Dejmka [Dominika w REQUIEM 

DLA GOSPODYNI Myśliwskiego, 2000). Agnieszki Glińskiej [Sylwia Rataj 

w 2 MAJA Saramonowicza, 2004). Jerzego Jarockiego [role w BŁA.DZENIU 
wg Gombrowicza, 2004). Jacques' a Lassalle 'a [Doryna w TARTUFFIE 

Moliere·a, 2006). Andrzeja Domalika [Matka li w TERMINALU 7 Norena, 

2007]. 

Patrycja Soliman 

Absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej [2006]. Od 2006 roku 

w zespole Teatru Narodowego. Zagrała tu m.in. w przedstawieniach 

Willa Pomerantza [Kopciuszek i Mysz w KOPCIUCHU Głowackiego, 2004). 

Mai Kleczewskiej [Arycja w FEDRZE, 2006). Jana Englerta [Aniela 

w ŚLUBACH PANIEŃSKICH Fredry, 2007]. 

47 





Spis ilustracji 

Na stronach 5. 9. 13, 16-17, 20-21 i 101 
Jerzy Radziwiłowicz 
Fot. Andrzej Georgiew 

Na stronie 48 
OTELLO Williama Shakespeare·a, Warszawskie Teatry Rządowe [Teatr 
Narodowy). prem. 23 V 1862 r„ reż . Jan Chomanowski z pomocą Jana 
Chęcińskiego, tłum . Józef Paszkowski . 
Na zdjęciu : lra Aldridge jako Otello. 
Fotografia wykonana w Konstantynopolu ok. 1866 r. 
Ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie 

Na stronie 49 
OTELLO Williama Shakespeare' a, Warszawskie Teatry Rządowe [Teatr 
Narodowy). prem. 7 XI 1873 r. 
Na zdjęciu: Bolesław Leszczyński jako Otello. 
Fotografia wykonana w atelier fotograficznym K. Brandel i 5-ka 
przy ul. Nowy Świat 57 w Warszawie. 
Ze zbiorów Muzeum Teatralnego w Warszawie 

Na stronach 36-47 
Portrety twórców przedstawienia 
Fot. Andrzej Georgiew 
Archiwum Artystyczne Teatru Narodowego 

William 
Shakespeare 
OTELLO 

na podstawie przekładu Stanisława Barańczaka 

Wersja sceniczna w opracowaniu 
Bartosza Fra.ckowiaka i Agnieszki Olsten 



Scena 1 

IAGO 
Spałem niedawno w jednej izbie z Cassiem -
Leżałem raczej, bo wściekły ból zęba 
Nie dawał zasnąć. U niektórych ludzi 
Dusza wymyka się wszelkiej kontroli, 
Gdy tylko zasna. - i przez sen mamroczą 
O swoich sprawach . To przypadek Cassia . 
Spal, lecz słyszałem : „Desdemono słodka " , 

Bełkotał, „Strzeżmy się, skrywajmy nasza. 
Miłość" ; a potem macając dokoła, 
Dłoń moja, złapał, uścisnął, wykrzyknął: 

„Słodkie stworzenie! " , 

EMILIA 
Co tu robisz, dziwko? 

IAGO 
i w końcu siarczyście 

Mnie ucałował, jakby chciał mi z ust 
Język wyrwać z korzeniami. Potem 

Przygniótł mi noga, udo, 

BIANKA 
O co ci chodzi? 

IAGO 
westchnął, znowu 

Całować zaczął i jęknął: .. Przeklęty 

Los, który dał cię Maurowi! " 

CASSIO 
Kuchnie i spiżarnie zamkowe stoją otworem do jedenastej. 
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OTELLO 
Bądźcie uważni tej nocy. 

IAGO 
Wojna skończona , Turcy potonęli . 

OTELLO 

Nie wiem, czy cieszyć się, czy d z iwić, że jesteście tu przede mną 

WCHOOZIOESDEMONA. 

Gdybym miał teraz skonać, skonałbym 
U szczytu szczęścia: gdyż tak absolutna 
Radość wypełn i a mi duszę, że los 
Podobna, nigdy już mnie nie nagrodzi. 

DESDEMONA 
Nie mów tak. 

EMILIA 

Nie masz powodu, by tak mówić o mnie . 

IAGO 
Nie? 

EMILIA 

Nie stać cię nawet na jedna. pochwalę . 

IAGO 
Nie stać mnie. 

CASSIO [oo IAGAJ 

Wybacz, mój drogi, tę swobodę manier. 
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DESDEMONA 

Mów do mnie . 

IAGO 

Gdyby jej usta oddały ci tyle 
Całusów, ile ja z nich dostaję gówna, 

Szybko miałbyś dosyć . 

DESDEMONA 

Przecież ona nie ma głosu. 

IAGO 

Ona, choć tłumi głos. Łaje mnie w myślach . 

Z każdym dniem nasza miłość będzie wzrastać . 

OTELLO 

Ani słowa więcej . 

OTELLO 

Chodźmy, 

EMILIA 

Nie masz powodu, by tak mówić o mnie. 

Bo rozkosz mojej duszy tak jest wielka, 

Że się obawiam, czy druga podobna 

We mgle przyszłości jest mi zachowana . 

Kochanie, 

Możesz być pewna gościnności Cypru : 

Mnie okazano tu wiele przyjaźni. 

Ale, najmilsza, plotę bez potrzeby, 

Z nadmiaru szczęścia , raz jeszcze: 

Witaj na Cyprze, Desdemono. Chodźmy. 

[DO CASSIA) Chciałbym 

Pomówić z toba. z rana, jak najwcześniej . 

OTELLO Z DESDEMONA. WYCHODZA_. 
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CASSIO 

Czas rozstawiać warty. 

IAGO 

Jeszcze nie teraz. Wódz porzucił nasze towarzystwo tak wcześnie z mi
łości do Desdemony. Nie można mu mieć tego za złe . 

IAGO PODAJE CASSIOWI PIWO. 

CASSIO 

Może innym razem, mój kochany. 

IAGO 

Szklaneczkę, nie więcej! Resztę mogę wypić za ciebie . 

CASSIO 

No dobrze, ale nie podoba mi się ten pomysł. 

CASSIO PIJE I WYCHODZI . 

MONTANO 

Jest boska. 

IAGO 

I pewno bosko się w tych rzeczach spisuje . 

MONTANO 

Taka świeża. 

IAGO 

Życzę szczęścia ich prześcieradłom. 

MONTANO 

Zdrowie wodza . 
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IAGO 

Na tę intencję nikt nie wypije więcej i szczerzej ode mnie. 

WRACA CASSIO Z ZAKRWAWIONA, TWARZA .. OSUWA SIĘ NA MONTANA. 

ROZBIJA MU BUTELKĘ NA GŁOWIE. 

IAGO 

Dość, dość już, dość! Spokojnie! Zamieszki! Dość! No, już dość! 

MONTANO 

O co chodzi? 

IAGO 

Opamiętaj się! 

WCHODZI OTELLO. 

OTELLO 

Co tu się dzieje? Cassio, jak mogłeś aż tak się zapomnieć? 

CASSIO 

Wybacz - nie mogę wydobyć stów z gardła. 

OTELLO 

Boże, daj cierpliwość; 
Krew już się we mnie burzy i nie słucha 
Głosu rozsądku; gniew zaćmiewa osa,d. 

Na Boga, jeśli chociaż drgnę, jeśli ramię 
Podniosę - zmiażdżę nawet niewinnego. 
Chcę wiedzieć: jak się zaczęta ta burda? 
Kto ja, wywołał? I niech winowajca 
Będzie mi bratem-bliźniakiem - braterstwo 
Skończone . 

lago, mów! 

IAGO 

Prędzej język z ust mi wyrwą. 

56 

OTELLO 
Cassio, masz miejsce w moim sercu, ale 
Nie w mym korpusie oficerskim. 

WCHODZI DESDEMONA. 

DESDEMONA 

Co się dzieje? 

OTELLO Z DESDEMONA, WYCHODZA, 

IAGO 

Jesteś ranny? 

CASSIO 

Tak. 

IAGO 

Kim byt ten człowiek? 

CASSIO 

Nie wiem. 

IAGO 

Jak możesz nie wiedzieć? 

CASSIO 

Pamiętam mnóstwo rzeczy, ale żadnej wyraźnie . Nic nie pamiętam . 

IAGO 

Jakim cudem tak szybko doszedłeś do siebie? 

CASSIO 

Demon pijaństwa ustąpił miejsca demonowi gniewu; jedna wada cią

gnie mi przed oczy inną, abym tym szczerzej brzydził się soba, samym. 
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IAGO 

Daj spokój z morałami . Każdemu się zdarza. Powiem ci, co powinieneś 

zrobić. Nasz wódz ma teraz nad soba. własnego wodza - małżonkę. Mo
gę chyba tak to ująć, bo też rzeczywiście poświęca się cały i oddaje 

zgłębianiu różnych jej wdzięków i uroków. Wyspowiadaj się przed nią, 
niczego nie ukrywając; molestuj ja„ aby ci pomogła odzyskać stanowi

sko . Poproś ja, tylko, aby naprawiła rozpruty szew waszej przyjaźni . 

CASSIO WYCHODZI NA SŁOWACH IAGA. 

Scena 2 

RODRIGO 

Cały mój zysk z dzisiejszej nocy to piękne siniaki . 

Skończy się na tym, że zdobędę mnóstwo doświadczenia i wrócę do 

Wenecji zrujnowany, ale ma.drzejszy. 

IAGO 

Biedni ci, których nie stać na cierpliwość! 

Czyż rany goją się na poczekaniu? 

Nie parą magów, ale para. mózgów 

Jesteśmy przecież, a mózgu strategie 

Muszą uwzględniać wolny upływ czasu . 

Narzekasz? Kilka siniaków od Cassia 

To niska cena za jego dymisję! 

RODRIGO 

Czemu ty służysz Maurowi? 

IAGO 

Rodrigo .. . 
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RODRIGO 

To jest ciul. 

IAGO 
Bardziej niż swego imienia ba,dź pewny: 

Siebie samego wyrzekłbym się tylko, 
Gdybym mógł zostać kimś takim jak Maur. 

Służąc mu, służę sobie, tylko sobie. 

Niech mnie Bóg sądzi - ja wiem, że nie dla mnie 

Przyjaźń, lojalność : będę je udawał, 

Lecz po to, aby osiągna,ć swój cel. 

Bo gdybym swoja, zewnętrzną postacia. 

Zdradził coś z tego, co kłębi się w sercu -

To równie dobrze mógłbym serce rzucić 

Na żer gołębiom. Nie jestem, kim jestem . 

RODRIGO 
Wstyd tak się zakochać, ale brak mi siły ducha, aby coś na to poradzić. 

lago ... 

IAGO 

Siły ducha? 

RODRIGO 

Jak myślisz, co ja teraz zrobię? 

IAGO 

Pójdziesz spać . 

RODRIGO 

Nie, pójdę się natychmiast utopić. 

IAGO 

Okropny z ciebie dureń. Odka,d się nauczyłem. co jest korzyścią, a co 

strata„ nie spotkałem ani razu człowieka, który by naprawdę umiał ko

chać samego siebie. 
Id ź na tę wojnę! To, czy jesteśmy tacy, czy inni - zależy wyła.cznie od 
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nas. Nasze ciało to ogród, a ogrodnikiem jest w nim wyłącznie nasza 
wola. Wszelka decyzja należy do nas. 

RODRIGO 
A miłość? 

IAGO 
Niemożliwe, żeby Desdemona długo wytrwała . Zaczęło się to burzliwie 
i zobaczysz, że podobnie skończy. A ona, gdy się już nasyci jego cia
łem ... tak, przejdzie jej ta miłość , musi przejść. Jeśli nawet jakiś mizer
ny obow i ązek i wątle śluby wierności Łączą włóczęgę z wenecjanką? Co 
to za przeszkoda? 

RODRIGO 
Ona jest czysta. 

IAGO 
Wino, które pija, też jest czyste, a wytloczyty je z winogron bose stopy 
jakiegoś wieśn i aka. 

RODRIGO 
Pomożesz mi? 

IAGO 
Pomyśl, jak gwałtowną miłość rozbudził w niej Maur, i to czym? - snu
ciem zmyślonych opowieści. Ale czy jej miłość może się wiecznie żywić 
pustymi słowami? Wczuj się w sytuację Desdemony, a zrozumiesz, że 

nie. Żywić się czymś muszą również jej oczy. Poczuje się oszukana . 
Maur zacznie ją odpychać , brzydzić, przyprawiać o mdłości; sama na
tura wywoła w niej takie reakcje i każe jej szukać kogoś innego. Jesz
cze się nacieszysz Desdemoną W Łonie czasu kuli się wiele zdarzeń, 
które dopiero się naradza .. 

WCHODZI CASSIO. 

CASSIO 
Mój przyjacielu, posłuchaj . 
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RODRIGO 
Nie ma tutaj żadnego przyjaciela . 

Scena 3 

OTELLO 
Mówiłeś - te słowa 

Wisza. nade mna„ złowieszcze jak kruki 

Wróża.ce miastu zarazę . 

Nie. lago, muszę ujrzeć coś, nim zwa.tpię, 

WCHODZI DESDEMONA. 

DES DEMONA 
Przebacz mu, on cię uwielbia . 

OTELLO 
O kim mówisz? 

DESDEMONA 

O twoim zastępcy. 

Drogi mój mężu, jeśli jest coś we mnie, 
Czym mogę wptyna,ć na twoje decyzje, 
Daj się ubłagać, uznaj skruchę Cassia, 
Przebacz mu! On tak szczerze cię uwielbia . 

Jeśli popełnił btąd, to nie rozmyślnie. 
Nie mogę przecież się mylić, gdy widzę 

Taka. uczciwa. twarz. Pozwól mu wrócić! 

OTELLO 
Nie teraz, 

Moja najsłodsza; później . 
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DES DEMONA 
Ale wkrótce? 

OTELLO 
Wkrótce - dlatego, że ty o to prosisz. 

DESDEMONA 
Dziś przy kolacji? 

OTELLO 
Nie, dziś nie. 

DESDEMONA 
Więc jutro 

W porze obiadu? 

OTELLO 
Nie będzie mnie w domu: 

Mam spotkać się z oficerami w zamku . 

DESO EMO NA 
Jutro wieczorem więc; we wtorek rano ; 
Koło południa; wieczorem, we środę 

Skoro świt : wyznacz termin, byle krótszy niż trzy dni. 
Więc? Kiedy ma przyjść? 
Powiedz, Otello, bo ja sama nie wiem: 

Czego umiałabym odmówić tobie? 
Jaką twą prośbę miałabym skwitować 

Zdawkowym .. później'", .. nie dziś", „innym razem"? 

OTELLO 
Dość już. Niech przyjdzie, kiedy ma ochotę. 
Tobie niczego nie odmówię . 

DESDEMONA 
Tutaj 

Nie o mnie chodzi. Nie mnie robisz Łaskę, 
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Kiedy przychylasz się do moich próśb, 
Ażebyś nosił rękawiczki, jadał 

Pożywne dania, ciepło się ubierał -
Czynił coś, słowem, dla własnego dobra. 
O nie, gdy zechcę twoja, miłość do mnie 
Wystawić kiedyś na prawdziwą próbę, 
Poproszę o coś, co będzie kosztować 

Naprawdę wiele. 

OTELLO 
Niczego nie odmówię - również wtedy; 
Lecz teraz ja mam prośbę : ba,dź tak dobra 
I zostaw mnie na parę chwil samego. 

DESDEMONA 
Czy mogę ci odmówić? Nie. Więc znikam. 
Cokolwiek ci przyjdzie do głowy, mężu, urojenie nawet -

Będę posłuszna . 

PO WYJŚCIU DES DE MONY 

OTELLO 
Jeżeli cię nie kocham, niech mnie wchłoną 
Czeluści piekieł; ale kocham przecież , 

A gdy przestanę - świat znów się osunie 
W pierwotny chaos. 

[DO IAGAI 

Proszę, mów ze mną, jakbyś głośno myślał. 

IAGO 
Wybacz: znam wszystkie swoje powinności, 
Lecz nie ma wśród nich tej, od której wolni 
Sa, nawet niewolnicy: wyjawiania 

Ukrytych myśli . A jeśli jest w nich podłość 
I fałsz? Czy jest gdzieś kryształowy pałac, 
W którego progi nie wtargnie brud? Serce 
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Tak czyste. że nie bywa trybunałem 

Rozpatrującym z jednaka. uwaga, 
Wzniosłą orację i nikczemny donos? 

OTELLO 
Działasz na szkodę przyjaciela, lago, 

Jeżeli żywisz choćby podejrzenie, 

Że go skrzywdzono i przed nim je taisz. 

IAGO 

Błagam cię, wodzu - mogę się w domysłach 

Mylić [jest skaza. mego charakteru, 

Że tropia.c jakiś występek, dostrzegam 

W nim więcej winy, niż jej jest naprawdę) -

Upraszam cię, nie traktuj zbyt poważnie 

Tych amatorskich moich spekulacji, 

Nie pozwól dręczyć się myślom, wyrosłym 

Z moich dorywczych, niepewnych spostrzeżeń . 

OTELLO 
Chcę wiedzieć, co myślisz . 

IAGO 

Nie powiem, choćbyś wzia,ł w garść moje serce. 

OTELLO 
Martwota pustyń, rumowiska skalne, 

Szczyty, czołami tykające nieba -

Takich ode mnie chciano opowieści : 

O Kanibalach, o Antropofagach, 

O ludziach, którym głowy wyrastają 

Ze środka piersi. 
Wspominałem groźne 

Przypadki, przejścia na la,dzie i morzu; 

Nieprzyjacielskie szturmy, w których nieraz 

Otarłem się o śmierć; zuchwałość wroga, 

Który mnie pojmał i sprzedał w niewolę; 
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Historię mego ocalenia, dzieje 

Wszystkich podróży. Desdemona mogla 

Słuchać tych wspomnień bez końca i, nawet 
Gdy odcia,galy ja, domowe sprawy, 

Wracała zaraz, jak najprędzej, aby 

Znów chciwym uchem chlona.ć moje słowa. 
Widząc, jak chętnie słucha, skorzystałem 

Raz ze sposobnej chwili, ośmielając 

Dziewczynę do wyznania z głębi serca: 
Marzyła o tym, abym opowiedział 

Raz jeszcze i ze szczegółami dzieje 

Moich peregrynacji; dota,d bowiem 

Słyszała tylko urywki mych wspomnień, 

A nigdy całość. Zgodziłem się; odta.d 

Nieraz z jej oczu wyciskałem Łzy, 

Mówia.c o którymś z ciosów wycierpianych 
Przez moją młodość. Za trud opowieści 

Odwzajemniała się tysiącem westchnień 

I zaklinaniem się, że tak przedziwnych, 

Tak wzruszaja,cych, tak dogłębnie smutnych 

Wspomnień wolałaby wcale nie słyszeć -

Chociaż pragnęłaby też, by ją niebo 

Stworzyło takim człowiekiem jak ja ; 

Potem, dziękując, mówiła , że gdyby 

Ktoś z mych przyjaciół byt w niej zakochany, 

Starczyłoby mi nauczyć go sztuki 

Opowiadania podobnych historii, 

A zdobyłby jej rękę . Ta aluzja 

I mnie sktonita do wyznań. W ten sposób 

Ona kochała mnie za grozę moich 

Przejść - ja kochałem ja, za jej współczucie. 

IAGO 

Znam wenecki obyczaj i kobiety, 

Grzech nie jest grzechem, gdy dyskretny. 
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OTELLO 
Tak mówisz? 

IAGO 
Czyż nie zamydliła oczu 
Własnemu ojcu , nim wyszła za ciebie? 
Myślał, że w córce twoja postać budzi 
Niechęć - gdy właśnie budziła miłość. 

OTELLO 
Nie myślę, żeby Desdemona mogła 

Nie być mi wierna. 

IAGO 
Nie bierz podejrzeń za fakty, nie myśl o tym, 
Nie zgłębiaj, wszystko pozostaw czasowi. 

OTELLO 
Idź już. 

IAGO 
Idę . 

Byłoby słuszne, gdyby Cassio objął 
Na nowo swoje dawne stanowisko, 

Bo znakomicie sobie na nim radził, 
A jednak - lepiej byś się z tym nie śpieszył; 
Zwłoka pozwoli przyjrzeć mu się, przejrzeć 

Jego metody. Zwróć także uwagę, 
Jak twoja pani wznowi nalegania: 
Jeśli gwałtownie, natarczywie - wiele 
Nam to wyjaśni. Mnie tymczasem traktuj 

Jako nadgorliwego podejrzliwca 
[Możliwe, że się nim okażę - oby]. 
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OTELLO 
Idź już . 

IAGO WYCHODZI. 

OTELLO 
Jeśli się okaże, 

że mój sokolik samowolnie fruwa, 
To, choćby serce mi w chwili odlotu 
Rozdarł szponami, puszczę go - niech leci 
z wiatrem i Łowi, co mu się spodoba! 
Może ta czarna skóra , może brak 
Ogłady, która. posiadł byle fircyk, 
Może to, że już zstępuję w dolinę 
Starości - nie, to za mało ... - nieważne: 

Nie ma jej, a ja jestem oszukany. 
Ulga już tylko w nienawiści . Wieczne 

Przekleństwo małżeństw: wolno nam nazywać 
Te delikatne istoty naszymi, 

Lecz nie jesteśmy panami ich pragnień! 

Wolałbym już być ropucha. i Łykać 
Wyziewy lochów, niż w kimś ukochanym 
Mieć tylko jeden z udziałów, a resztę 
Zostawić innym! 

Idzie Desdemona. 
Jeżeli w niej jest fałsz, niebo być musi 

Własna. parodią. Nie, nie, nie uwierzę! 

WCHODZI DESDEMONA. 

DESCE MONA 
Co z tobą, mity mój? Czekaja, goście, których zaprosiłeś . 

OTELLO 
Moja wina, 

Przepraszam. 
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DESDEMONA 

Mówisz tak cicho. 

Coś ci dolega? 

OTELLO 
Tak, gtowa mnie boli, 

Tu, w okolicy czata. 

DESDEMONA 
Mato sypiasz; 

Ale to przejdzie. 

DESDEMONA UPUSZCZA CHUSTECZKĘ. 

OTELLO 

Daj już spokój . Nie trzeba - pójdę z tobą. 

OTELLO I DESDEMONA WYCHODZA .. 

Scena 4 

IAGO 

Czemu tu sterczysz? 

EMILIA 

Nie ztość się . Mam dla ciebie niespodziankę. 

IAGO 

Naprawdę myślisz, że mnie tym zaskoczysz? 

EMILIA 

Czym? 

68 

IAGO 

Swoim brakiem rozumu . 

EMILIA POKAZUJE MU CHUSTECZKĘ. 

IAGO 

Ukradłaś? 

OTELLO WRACA. 

Id ź już sobie . 

EMILIA WYCHODZI. 

OTELLO 

Nie czułem na jej ustach smaku ust 

Cassia. Dowiedź mi, że ta, która. kocham, 

To zwykła kurwa; daj naoczny dowód, 

Bo jeśli nie, to przysięgam na wszystko 

- lepiej by ci byto urodzić się kundlem. 

IAGO 

Ze smutkiem słucham, co mówisz. 

OTELLO 

Przedstaw mi dowód, jeśli nie naoczny, 

To choć bez sęka czy drzazgi, o która. 

Może zaczepić się wa.tpliwość; zrób to -

Inaczej zginiesz! 

IAGO 

Gdy gniewem ptaca. za przyjaźń - wyraźnie 

Widać, że sensu nie maja, przyjaźnie. 

OTELLO 

Usypuj góry z najstraszniejszych zbrodni, 
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I tak już niczym nie zasłużysz bardziej 
Na potępienie niż tym, coś uczynił. 

IAGO 

Widzę, że„. 

OTELLO 
Myślę, że moja żona jest uczciwa -

i myślę, że nie jest . 

Myślę, że ty jesteś prawy 
i że nie jesteś. 

Chcę poznać prawdę. 

IAGO 

Wolałbym cofna.ć nawet to, com dotąd 
Wyjawił - a ty chcesz znać całą prawdę? 

OTELLO 
I chcę, i muszę! 

IAGO 

Jak ją poznasz? 

Nie zdołasz ich przyłapać, 

Chociażby się grzała 

Jak młoda małpa! 

OTELLO 
Rozerwę ją na strzępy. 

IAGO 

Powoli: 

Nie wiemy dota.d nic pewnego. Jeszcze 

Wcia.ż jest możliwa jej niewinność. Powiedz : 

Czy nie spostrzegłeś nigdy w ręku żony 

Chusteczki, takiej z wyhaftowanymi 

Na brzegach poziomkami? 
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OTELLO 
To prezent ode mnie. 

IAGO 

Tak? Nie wiedziałem . Ale taką chustka. -

z pewnościa. chustką Desdemony - Cassio 
Ocierał sobie dziś brodę. 

OTELLO 
Jeżeli ... 

IAGO 

Jeżeli to jej chustka, nawet inna, 

Świadczyłoby to również przeciw niej. 

OTELLO 
lago, spójrz: cała. swa. miłość 

Wyrywam z serca i 

Odsyłam w niebo dmuchnięciem; już po niej, 
Znikła . 

IAGO 

Opanuj się . 

OTELLO 
Jak Morze Pontyjskie, 

Którego zimny i wartki pra,d nie zna 

Odpływów, ale niezmiennie rwie naprzód 

Ku Propontydzie i Hellespontowi -

Tak moje krwawe myśli w dzikim pędzie 

Nigdy nie spojrza. wstecz i nie opadną 

Do pokornego poziomu miłości, 

Lecz będa. biec, wezbrane, aż je wchłonie 

Bezdenne i bezkresne morze zemsty. 

Zanim upłyną trzy dni, chcę usłyszeć 

Z twoich ust, lago, że Cassio nie żyje. 
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IAGO 
Choć to przyjaciel, w tym momencie skonał : 

Spełnię twój rozkaz. Ale żonę oszczędź. 

OTELLO 
Jesteś od tej chwili moim zastępcą . 

IAGO WYCHODZ I. 
WCHODZ I DESDEMONA. 

DESDEMONA 
Jak się czujesz, mężu? 

OTELLO 
Już lepiej. A ty? 

DESDEMONA 
Też dobrze. 

OTELLO 
Daj rękę. 

Dłoń masz wilgotną. 

DESDEMONA 
Bo jeszcze nie wyschłam 

Na wiór od smutków albo ze starości . 

OTELLO 
Żar, żar i wilgoć : takiej dłoni trzeba 
Swobodę zabrać, dłoń karcić. 

Bo tam jest diabeł młody i spocony, 

Który się zwykle burzy. 
To dobra dłoń: otwarta, szczodra . 

DESDEMONA 
Ofiarowała ci coś: moje serce. 
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OTELLO 
Hojna dłoń: dawniej panie naszych serc 
prosiło się o rękę; dzisiaj ręka 
Sama rozdaje nam serdeczne dary. 

DESDEMONA 
Gubię się w tym, co mówisz. 

OTELLO 
tv1ęczy mnie katar. Pożycz mi chusteczkę . 

DESDEMONA 
Proszę. 

OTELLO 
Tę, którą ci podarowałem . 

DESDEMONA 
Nie mam jej tutaj . 

OTELLO 
Nie masz jej? 

DESDEMONA 
Nie, nie mam. 

OTELLO 
To źle. Tę chustkę data mojej matce 
Pewna Cyganka, wróżka, która niemal 
Czytała w cudzych myślach. Powiedziała, 

Że póki matka zachowa chusteczkę, 
Nigdy nie straci powabu, wciąż będzie 
Jedyną pania. serca swego męża; 
Lecz jeśli zgubi ja, lub podaruje, 
Ojciec mój zacznie czuć do niej odrazę 

I szukać uciech gdzie indziej. Dopiero 
Na Łożu śmierci wręczyła mi matka 
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Chusteczkę, z prośba„ bym ją podarował 
Żonie, jeżeli los mi żonę ześle. 
Tak uczyniłem. Strzeż jej zatem, proszę, 

Zgubić lub odstąpić 
Taki dar - byłoby to grzechem większym 

Niż te, za które wpadamy w gla.b piekieł. 

DESDEMONA 

Czy to prawda? 

OTELLO 

Tak, to szczera prawda : 

Magiczna siła jest w nitkach tej chustki. 

W wieszczym natchnieniu uszyła ja, niegdyś 

Wróżbitka, która była w życiu świadkiem 

Dwustu obiegów Słońca wokół Ziemi. 

Jedwab wysnuły z siebie jedwabniki 

Czczone jak świętość; barwnikiem byt ekstrakt 

Z serc młodo zmarłych dziewic. 

DESDEMONA 

Naprawdę? 

OTELLO 

Przynieś tę chustkę; przeczuwam coś złego. 

DESDEMONA 

Nie, pomówmy o Cassiu .. . 

OTELLO 

Przynieś ja„ pokaż. 

DESDEMONA 

Mogę to zrobić, ale nie chcę teraz . 

OTELLO 

Chustka. 
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DESDEMONA 

Przywróć do służby Cassia, zrób to dla mnie. 

OTELLO 

Chustka . 

DESDEMONA 

Jak z toba. rozmawiać? 

OTELLO 

Chustka! 

OTELLO WYCHODZI. 

EMILIA 

Trzeba lat, żeby poja, ć, co siedzi w mężczyźnie. 

Pod spodem wszyscy oni jednakowi: 

Puste żola.dki, w nas mające strawę; 

Jedzą żarłocznie, lecz gdy się napchaja„ 

Rzygaja, nami . 

Scena 5 

CASSIO 

Czemu nie jesteś w domu? 

BIANKA 

Tydzień? Przez siedem dni i siedem nocy, 

Przez sto sześćdziesia.t osiem godzin żyłam 

Bez ciebie! A czas ro zła. ki kochankom 

Upływa sto sześćdziesia. t razy wolniej 
Niż czas mierzony zegarem. 
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CASSIO 

Przepraszam 

Za wszystko: głowę mam ostatnio ciężka. 
Od ołowianych myśli. 

DAJE JEJ CHUSTKE .. 

BIANKA 

Jakaś nowa przyjaciółka? 

Cierpię bez ciebie, to jeszcze 

Przez ciebie muszę cierpieć? 

CASSIO 

Ten atak zazdrości - o chustkę? 

BIANKA 

Ska,d ta chustka? 

CASSIO 

Sam nie wiem, skarbie - znalazłem w pokoju . 

Podoba mi się ten haft; nim ktoś ogłosi , 

Że zgubił, ty mi zrób kopię, dobrze? 

Zostaw mnie teraz samego. 

BIANKA 

Dlaczego mam odejść? 

CASSIO 

Czekam tu na wodza. 

BIANKA 

Dlaczego? 

CASSIO 

Nie dlatego, żebym 

Przestał cię kochać. 
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BIANKA 

Dlaczego? 
Odprowadź mnie choć kawałek i powiedz, 

Czy cię zobaczę któregoś wieczora . 

CASSIO 

Zobaczysz mnie wkrótce . 

BIANKA 

. .Wkrótce" . 

Scena 6 

DESDEMONA 

Czy wiesz, gdzie się zatrzymał Cassio? 

RODRIGO 

Wiem, ale nie śmiem powiedzieć. 

DESDEMONA 

No, śmiało, gdzie się zatrzymał? 

RODRIGO 

W rozwoju . 

DESDEMONA 

Daj spokój tym dowcipom: gdzie jego kwatera? 

RODRIGO 

Na cmentarzu zasłużonych. Czeka już na swego lokatora . 

DESDEMONA 

Gadaj z kimś takim! 
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RODRIGO 
Gadać to bym pogadaŁ, ale z kimś takim nie mogę . Na cmentarzach tak 
już jest : każdy nowy lokator okazuje się strasznie maŁomówny. 

DESDEMONA 
Znajdź go i powiedz, że wszystko będzie dobrze. 

Scena 7 

OTELLO 
Boże, gdybym mógŁ 

O tym zapomnieć! MówiŁeś - testowa 

Wiszą nade mna .. zŁowieszcze jak kruki 

Wróża.ce miastu zarazę - że chustkę 

Ma on. 

IAGO 
Tak, ale co z tego? 

OTELLO 
Coś bardzo 

Nieprzyjemnego. 

Co mówiŁ? 

IAGO 
Co mówiŁ? MówiŁ o ... Nie wiem doktadnie. 

OTELLO 
Ale mniej więcej ? 

IAGO 
O leżeniu. 
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OTELLO 
Z nią? 

IAGO 
Z nia .. 

OTELLO 
Z nią ... 

IAGO 
na niej - podłóż pod to, co zapragniesz. 

OTELLO 
Leżał z nia .. leżał na niej? - o czymś takim opowiadaja, 

tylko oszczercy. LeżaŁ z nia .. mdtości mnie biorą 

Chustka - przyznał się do winy - chustka. Przyznać się 

- stryczek. Najpierw powiesić, potem 

niech się przyznaje; dygot mnie ogarnia . 

To nie przez same słowa. 

Nosy, uszy, wargi. Przyznał się. Chustka . 

ATAK EPILEPSJI. 

IAGO 
Wodzu, co z tobą? 

Ocknij się . 

Ba. dź mężczyzną 

Wodzu. 

WCHODZI CASSIO. 

CASSIO 
Co się dzieje? 

IAGO 
Atak. 
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CASSIO 

Natrzyj mu skronie . 

IAGO 

Ten jego letarg musi sam przemina, ć. 

Zaraz się ocknie; gdy już sobie pójdzie, 
Chciałbym pomówić z toba, w ważnej sprawie. 

CASSIO WYCHODZI. 

OTELLO 

On się przyznał? 

IAGO 

Przed chwilą, gdy ci zamroczyła zmysły 
Żałość - był tu Cassio. 
Wytłumaczyłem mu twój stan chorobą 

I odprawiłem gacha - lecz ma wrócić 
Tu na rozmowę. Skryj się i bacz pilnie 
Na te grymasy szyderczej pogardy, 
Które wykrzywia, mu twarz wszerz i wzdłuż, 
Kiedy nakłonię go do wyjawienia 

Szczegółów - gdzie, jak, jak często to robią, 
Kiedy ostatnio ją spotkał i kiedy 
Następna schadzka; obserwuj go dobrze. 

OTELLO 

Już się śmieje . 
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IAGO 

Jak się ma zastępca wodza? 

CASSIO 

Źle, zwłaszcza kiedy mu nadajesz 

Tytuł , którego brak mu tak doskwiera. 

OTELLO 

Myślisz, że mnie już załatwiłeś? 

OTELLO 

IAGO 

Urabiaj Desdemonę - tytuł wróci . 
Gdyby to Bianka miała ci dopomóc, 
Sprawa byłaby załatwiona od ręki! 

CASSIO 

Biedne małpia,tko . 

Tryumfuj sobie, póki jeszcze możesz . 

OTELLO 

IAGO 

Rozpowiada, że chcesz się z nia, ożenić. Chcesz 
naprawdę? 

CASSIO 

Mógłbyś naprawdę 

Mieć w wyższej cenie mój rozsa,dek; 
Jeszcze nie zwariowałem. 

Teraz opowie, jak go wcia,gnęła do mojej sypialni . 

IAGO 

Słowo daję, chadza, plotki, że się pobierzecie. 

CASSIO 

To ta małpa uroiła sobie. 

WCHODZI BIANKA. 

BIANKA 

Co miała znaczyć ta chusteczka? Jak ja mam to 
interpretować? 
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CASSIO 
Znowu przychodzisz mnie dręczyć? 

BIANKA 
To prezent od jakiejś wywłoki. Oddaj tej swojej 

dziwce. 

CASSIO 

Bianeczko. 

BIANKA 
Chcesz dziś wieczór przyjść na kolację - proszę bar

dzo; 
nie chcesz - możesz sobie przychodzić, kiedy ze

chcesz. 

BIANKA WYCHODZ I. 

IAGO 
I co, skorzystasz z zaproszenia? 

CASSIO 

Chyba się nie wymigam. 

IAGO 
Byłoby dobrze się spotkać; naprawdę szczerze bym 

chciał pogadać z tobą. 

CASSIO 

Może też wpadniesz? 

IAGO 

Zobaczymy. 

CASSIO WYC HODZI. 

OTELLO 

Chcę go mordować dziewięć lat bez przerwy; a ona - ta subtelna, pięk

na, słodka kobieta. 

IAGO 

Nie myśl już o tym. 

OTELLO 

Nie, serce we mnie skamieniało; gdybym w nie uderzył pięścią, posi
niaczyłbym rękę . Świat nie znal słodszego stworzenia: mogłaby ... 

IAGO 

Nie, nie tędy droga. 

OTELLO 

Ja mówię tylko, jaka jest! Jakie to wszystko smutne, lago! Jakie żało

śnie smutne. 

IAGO 

Wystaw jej oficjalne pozwolenie na złe uczynki. 

OTELLO 

Znajdź mi dziś wieczór jaka.ś truciznę; nie będę się wdawał w żadne 

dyskusje z ta. kobietą; jej ciało, jej uroda mogłyby mnie odwieść od 

spełnienia zamiaru . Dzisiaj wieczorem , lago. 

IAGO 

Uduś ją w Łóżku. 

OTELLO 

Dobrze, dobrze. Bardzo dobrze. 

IAGO 

A Cassiem ja sam się zajmę . Przed pólnoca. dowiesz się więcej. 
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OTELLO 
Znakomic ie. 

WCHODZI LODOVICO I DESDEMONA. 

LODOVICO 
Stawa pozdrowienia od Doży i Senatu . 
Wzywają Otella do kraju; 
Cyprem będzie rza,dzit Cassio. 

DESDEMONA 
Jak mnie to cieszy. 

OTELLO 
Naprawdę? 

DESDEMONA 
Co, mężu? 

OTELLO 
To ja się cieszę z twojego zaślepienia . 

DESDEMONA 
Co chcesz powiedzieć, kochany? 

OTELLO UDERZA JA .. 

OTELLO 
Nie przerywaj sobie, 
Płacz dalej . - W sprawie listu ... - Pięknie 

Odgrywasz boleść, brawo! - Mam rozkazy ... -

Idź już stąd; poślę po ciebie. - Usłucham 

Wezwania, wrócę do Wenecji ... - Precz! -

Cassio zajmie moje miejsce. Ufam, 
Że zechcesz, panie, zjeść z nami wieczerzę? 

Jeszcze raz : witaj na Cyprze . - Małpy i capy. 
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DES DEMONA 
Jeśli tak cię drażnię, pójdę sobie . 

OTELLO WYCHODZI. 

LODOVICO 
I to jest ten obcy gwałtownym uniesieniom umysł? 

IAGO 
Bardzo s i ę zmienił. 

Nie ; jest taki, 
Jaki jest. 

OTELLO 
Nie odwracaj 

OTELLO 
A gdy szeptali? 

EMILIA 
Nigdy nie szeptali . 

OTELLO 
Nie wyprawiali cię z pokoju? 

EMILIA 
Nigdy. 

Twarzy; tak, spójrz mi w oczy. 

DESDEMONA 
Cóż to za okropna fantazja I 

OTELLO 
Kim ty jesteś? 
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DESDEMONA 
Twoja, żoną. 

OTELLO 
Zdradzasz. 

DESDEMONA 
Kogo? Z kim? Ja - zdradzam? 

OTELLO 
Odejdź . 

DESDEMONA 
Dlaczego płaczesz? 

Czy to przeze mnie? Jeśli podejrzewasz, 

Że za tym odwołaniem do Wenecji 

Stoi mój ojciec - nie wiń za to przecież 

Mnie. Jeśli ojciec stracił już na zawsze 

Serce do ciebie - mnie na zawsze stracił. 

OTELLO 
Gdyby niebiosom zachciało się nagle 

Poddać mnie próbom udręk, spaść ulewa, 

Cierpień i hańb na moja, obnażona, 

Głowę, pogra.żyć mnie po szyję w nędzy, 
Nie tylko mnie, lecz i nadzieje moje 

Oddać w niewolę - och, wtedy bym znalazł 

Gdzieś na dnie duszy kroplę wytrwałości. 

Ale w ten sposób? - czynić mnie figura, 

Z tarczy strzelniczej. aby czas pogardy 

Mógł we mnie godzić swoim nieruchawym 

Palcem? .. . Och! Choć i to umiałbym znieść, 

O tak, bez trudu. Ale żeby właśnie 

Tam, gdzie złożyłem cale serce, gdzie 

Chcę żyć, a jeśli nie, to wolę nie żyć -

W źródle, z którego wypływa mój strumień, 

Dzięki któremu nie wysycha, ani 
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Nie staje się bagniskiem, wylęgarnia, 

Plugawych ropuch!!! Zwróć swa, jasna, twarz 
W tę stronę, młody mój, różanousty 
Aniele - miejże odwagę i spójrz: 

Przy tobie jestem ponury jak piekło! 

DESDEMONA 
Ufam, że wierzysz wcia,ż w moją uczciwość. 

OTELLO 
O tak, uczciwość - jak u much, co w lecie 

Na mięsie w jatkach gża, się tak uczciwie, 

że i składanie jaj im nie przeszkadza . 
Po coś ty przyszła na ten świat! 

DES DEMONA 
Wiesz, jak mnie strasznie krzywdzisz? 

OTELLO 
Czyżbyś nie była dziwka_? 

DES DEMONA 
Chyba, że słowo .. dziwka·· ma oznaczać żonę, 

Która cala pragnie należe ć do męża. 

OTELLO 
Nie jesteś kurwa,? Jak to? 

DESDEMONA 
Nie. 

OTELLO 
Jakże to możliwe? 

DESO EM ONA 
Zmiłuj się. 
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OTELLO 
Błagam więc o wybaczenie, 

Gdyż wzia.łem pania, za tę chytra. sztukę, 
Wenecka. kurwę, małżonkę Otella. 

IDO EM ILI I) Masz tu pienia.dze za fatygę . 

DESDEMONA 

Jak we śnie. 

OTELLO WYCHODZI. 

DESDEMONA 

Nic nie mów, nie mogę płakać. 

Scena 8 

WCHODZI IAGO. 

IAGO 

Co się stało? 

DESDEMONA 

Ja sama nie wiem. 

IAGO 

Co mu dato powód? 

DESDEMONA 
Nie wiem; wiem jedno - z pewnością nie ja . 

IAGO 

Nie płacz już . 
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EMILIA 

Może tylko płakać . 

DESDEMONA 

Tak widać chciał los. 

IAGO 

Co mu strzeliło do głowy? 

EMILIA 

Ty też podejrzewałeś, że cię zdradzam z Maurem. 

DES DEMONA 

lago, 
Cóż mam uczynić, by odzyskać męża? 

Id ź , przyjacielu, pomów z nim. 

P rzysięgam , że pojęcia nie mam, 

Czemu go tracę. 

Jego niechęć jest w stanie pozbawić mnie życia . 

IAGO 

Nie martw się . To chwilowy nastrój . 

DESDEMONA 

Jeżeli nic innego. 

IAGO 

Nic - zaręczam . 
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Scena 9 

RODRIGO 

Co dzień znajdujesz nowy wykręt i wydaje mi się, że nie tyle podtrzymu
jesz moje nadzieje, ile mi utrudniasz ich spełnienie. Naprawdę, nie za

mierzam tego dłużej znosić . 

IAGO 

Zechcesz mnie wysłuchać? 

RODRIGO 

Słyszałem z twoich ust zbyt wiele; w dodatku twoich słów i działań nie 

ła.czy nawet najodleglejsze pokrewieństwo. 

IAGO 

To bardzo niesprawiedliwe oskarżenie. 

RODRIGO 

Oparte wyłącznie na prawdzie. Połowy tych klejnotów, które miałeś 

wręczyć ode mnie Desdemonie, starczyłoby, aby uwieść westalkę . Mó

wiłeś, że je otrzymała i że w zamian robi mi nadzieje na rychła. przy

chylność, która mi się od tak dawna należy. 

IAGO 

Wszystko idzie doskonale. 

RODRIGO 

Sam przedstawię sprawę Desdemonie. 

IAGO 

Oświadczam ci, że w twoich sprawach działam w sposób absolutnie 

prosto li n ij ny. 

RODRIGO 

Trudno to było dostrzec. 
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IAGO 
Posłuchaj . Jeśli następnej nocy nie będziesz sobie używał z Desdemo

na .. to obmyślaj już plany, jak mnie zdradziecko usunąć z tego świata . 

Nadeszły rozkazy z Wenecji . Cassio ma być mianowany na miejsce 

Otella. 

RODRIGO 
Czyli Otello i Desdemona wracają do Wenecji. 

IAGO 

Nie, nie; on płynie do Mauretanii i bierze ze soba. piękną Desdemonę -

chyba że będzie musiał przedłużyć swój pobyt na Cyprze skutkiem ja

kiegoś nagłego wypadku. A wypadkiem w tej sytuacji najskuteczniej

szym byłoby usunięcie Cassia. 

RODRIGO 

Usunięcie? 

IAGO 
Cassio będzie dziś wieczerzał u swojej kurtyzany, doka.d i ja się wybie

ram. Cassio nic jeszcze nie wie o korzystnym dla niego obrocie losu. 

Zaczaj się, gdy będzie stamtąd wychodził; urza.dzę wszystko tak, aby to 

wyjście nastąpiło między północą a pierwszą Załatw go wtedy w mo

mencie, który uznasz za najstosowniejszy. Ja będę w pobliżu, aby ci 

w razie czego dopomóc. 

RODRIGO 

Ale domagam się dalszych wyjaśnień. 

IAGO 

Wykażę ci tak niezbicie konieczność śmierci Cassia, że uznasz zabój

stwo za swój święty obawia.zek. 
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Scena 10 

OTELLO 

Przejdziemy się kawałek? - Desdemono ... 

Idź spać - za parę minut wrócę. 

DESDEMONA 

Będę pamiętała . 

OTE LLO WYCHODZI. 

EMILIA 

Złagodniał? 

Obyś go nigdy nie spotkała. 

DESDEMONA 

Nie, ja mam w sobie tyle miłości, 

Że nawet jego gniewy, groźby, gromy -
Rozepnij lepiej - maja, dla mnie urok. 

Jeśli umrę przed tobą. .. 

EMILIA 

Przestań . 

DESO EMO NA 

Dziś wieczór prześladuje mnie ta melodia ... 

Ten Lodovico to mity mężczyzna . 

EMILIA 

Znam kobietę, która za jedno muśnięcie jego dolnej wargi poszłaby bo
so do Palestyny. 
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DESDEMONA 

Słyszysz? Kto to puka? 

EMILIA 

Wiatr. 

DESDEMONA 

Mam pod powiekami 
Piasek: czy wróży to Łzy? 

EMILIA 

Niekoniecznie. 

DESDEMONA 

A ty - zdradziłabyś? 

EMILIA 

A ty - nie? 

DESO EMO NA 

Nigdy. 

EMILIA 

Moim zdaniem za postępki żon 
Winić należy mężów. Lekceważa. 

Swoją powinność, napełniając Łona 

Naszych rywalek skarbem nam należnym ; 

Nas za to dręcza. zazdrością , wydaja. 
Zakazy, skąpią grosza na wydatki , 
Biją! A jednak - i w nas jest duch walki; 
Więcej w nas wdzięku, lecz wcale nie mniej 
Żądzy odwetu. Niech wiedzą mężowie : 

Ich żony także mają po pięć zmysłów, 

Widza. i stysza .. czuja, woń i smak 
Słodki lub gorzki - tak samo jak oni . 
Czym jest właściwie to ich zamienianie 

Żon na kochanki? Rozrywka.? Zapewne . 
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Słabością? Owszem, także . Namiętnościa.? 

Tym również . A czyż nam obca jest chęć 
Rozrywki, słabość, namiętność? 

DESDEMONA 
Idź już. 

Scena 11 

RODRIGO 
Mam się wykrwawić na śmierć? 

IAGO NIE ODPOWIADA. 

Ty psie nieludzki. 

IAGO 
Jakbym pryszcz drażnił - pęcznieje ten gnojek 

Ropą wściekłości. Czy zabije Cassia, 

Czy Cassio jego, czy też obaj padna, -

W każdym wypadku wychodzę na swoje. 

Jeśli Rodrigo przeżyje, zaża,da 

Zwrotu klejnotów: nie, to wyjście skreślam. 

Jeśli przeżyje Cassio, ma przed sobą 

Wspaniałą przyszłość, która moją zaćmi ; 

Może mnie zreszta. przed nim zdemaskować 

Maur. To też groźne. 
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Scena 12 

DESDEMONA 
Przyjdziesz tu do mnie. mężu? 

OTELLO 
Czy odmówiłaś modlitwę przed snem? 

DES DEMONA 
Przyjdziesz tu do mnie? 

OTELLO 
Czy odmówiłaś modlitwę przed snem? 

DESDEMONA 
Czemu bym się miała 

Bać - nie wiem, bo nie czuję żadnej winy; 
A boję się . 

OTELLO 
Wyznaj to . 

DESDEMONA 
Mogę ci wyznać tylko miłość . 

OTELLO 
Właśnie za mitość zginiesz . 

Dość już, ani słowa. 

DESDEMONA 
Dobrze, ale powiedz : co złego zrobiłam? 

OTELLO 
Tę chustkę, tak mi droga„ dar ode mnie -
Dałaś Cassiowi . 
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DESDEMONA 
Nie, to nieprawda. 

OTELLO 
Widziałem tę chustkę w jego ręku . 

Chustkę widziałem przecież. 

DES DEMONA 
Znalazł ja,. wezwij go, powie prawdę. 

OTELLO 
Prawdę? 

DES DEMONA 
Znalazł ja_. 

OTELLO 
Wykorzystał cię . 

DES DEMONA 
Jak? 

Cassio nie żyje? 

OTELLO 
Gdyby żyt tyle razy, ile ma 

włosów na gtowie - mojej żądzy zemsty 

Nie nasyciłyby jego agonie. 

OTELLO DUSI DESDEMONĘ . 

EMILIA 
Cassio zabił 

Wenecjanina Rodriga . 

OTELLO 
Rodrigo zgina. ł, Cassio zginął? 
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EMILIA 
Nie, Cassio 

Nie zginął. 

EMILIA ODKRYWA MARTWĄ DESDEMONĘ . 

OTELLO 
Ja to się stało? 

Żona, żona, 
Żona; już nie mam żony; o, nieznośnie 
Ciężka godzino! Jak dźwignąć to brzemię? 

Zdawałoby się, że powinno teraz 

Nastąpić wielkie zaćmienie księżyca 

I słońca . 

Słyszałaś : mówiła, 

Że to nie ja ją zabiłem. 

Nie, ona kłamała! 

Używał sobie na niej Cassio ; spytaj 

Męża, czy to nieprawda . Na dno piekieł 

Niech spadnę, jeśli bez pewnych dowodów 

Sięgnąłem po tę ostateczność . lago 

Wiedział o wszystkim. 

EMILIA 
Mój mąż? 

OTELLO 
Tak, twój mąż. 

EMILIA 
Mój mąż? On wiedział, że cię zdradzała? 

OTELLO 
On pierwszy otwarł mi oczy. 
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EMILIA 
Łże jak pies! Dla niej ten wasz marny zwia.zek 
Więcej byt wart niż wszelkie skarby świata. 

WCHODZI IAGO. 

O, jesteś, lago? Mordercy 
Chwala. cię. że ich dzielnie pchałeś do czynu. 

WCHODZI LODOVICO. 

EMILIA 
Jeśli jesteś mężczyzną, zaprzecz teraz. 
Na taką podłość cię nie stać. Mów: serce 
Tłucze się w piersi. 

IAGO 
Odkryłem tylko treść własnych myśli. 

EMILIA 
Zdradzała z Cassiem, tak? Mówiłeś - z Cassiem? 

IAGO 
Powściągnij już język . 

EMILIA 
Będę mówić. 

Nikczemność, nikczemność! 

Czuję jej odór: 
Nikczemność! 

IAGO 
Wariatko, dosyć tego! Marsz do domu! 

EMILIA 
Może już wcale nie wrócę. 
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OTELLO [DO LODOVICA) 

Nie rozpoznałem cię; spójrz - oto ciało 
Twej bratanicy; oddech w nim zdtawity 
Te dłonie. Wiem, że wygląda to strasznie. 

EMILIA 
Stawa poptyna. ze mnie niewstrzymane 
Jak wiatr; niech niebo, ludzie i demony 
Próbują mnie zakrzyczeć - będę mówić. 

Nie pójdę. 

Głupcze! 

Krwawy błaźnie! Czym zastużyteś na taką kobietę? 

IAGO ZABIJA EMILIĘ. 

OTELLO 
Patrzę na jego stopy: nie, nie widzę 
Diabelskich kopyt. Dobrze : gdybyś byt 
Prawdziwym diabłem. nie mógłbym cię zabić. 

RANI IAGA. 

Nawet mnie to nie zasmuca: 
W mych oczach właśnie śmierć równa się szczęściu. 

IAGO 
Odtąd nie powiem ani stawa. 

OTELLO 
Rób, jak chcesz. 

Proszę Was o jedno: 
Kiedy będziecie w listach zdawać sprawę 
Z tych nieszczęść, mówcie o nich zgodnie z prawdą, 

Ani relacji nie Łagodza,c, ani 
Nie rozjątrzając złością. 
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