
~ 'tftftid!!llilh1illi!14U8!.fl_.. 

PAŃSTWOWY TEATR 
IM. W. SIEMASZKOWEJ 

W RZESZOWIE 



WILIAM SZEKSPIR 

Mieidiziloryit M. Ua:eshouta z r. 1623 



Portret Szekspira 

Najbardziej wiarygodny portret S2lekspira zamieszczony 
jest w pierwszym wydaniu sztuk scenicznych, które ukazało 
się w roku 1623, czyli w siedem lat po jego śmierci (1616). 
Autor portretu, mało znany artysta-malarz M a r c i n 
D r 0 e s h o u t, Flamandczyk z pochodzenia, liczył zaled
wie lat piętnaśeiie w roku śmierci Szekspira, a lat dwadzieś
cia dwa, gdy portret ten malował. 

Twarz Szekspira na tym portrecie, jeżeli wpatrzyć się 

uwaiżnie, przypomina maskę: jest rzeczą zupełnie możliwą, 
iż Droeshout malowa•ł portret z pośmiertnej maski Szekspira, 
jak to często robili artyści malarze. B e n J o n s o n 
w wierszowanym podpisie pod tym portretem zachwyca sii; 
jego podobieństwem. 

Jeżeli jednak portret ów mógł wydawać się wyrazistym 
w swym podobieństwie ludziom, którzy widywali Szekspira, 
tu nam mówi on niewiele, gdyż jest nadzwyczaj źle wykona
ny. Pomimo to w portrecie tym nie można nie zauwalyć wy
sokiego czoła i żywych, mądrych oczu. 

Z książki M. Morozowa „SZEKSPIR!' 

Najważniejsze daty 
z życia i twórczości Szekspira 

1 5 6 4 

Dnia 23 kwietnia w miasteczku StratfOTd nad Avonem uro
dz ił się Wiliam Szekspir (Sheakespeare) jako syn miejscowe
go rękawicznika i radnego miejskiego. 

1571-1581 

Szekspir uczęszcza do szkoły, z której wynosi powierz
chowną znajomość łaciny i autorów klasycznych. 

1 5 8 2 

Osiemnastoletni Szekspir żeni się z Anną Hatheway. 

1 5 8 8 

Szekspir porzuca Stratford i przybywa do Londynu, mia
sta -0 stu tysiącach mieszkańców ,gdzie wstępuje do teatru 
zaczynając od pracy technicznej. Należy do czołowej grupy 
londyńskiej, na której czele stoi James Burbage. 

1591-1598 

Początek twórczości dramatycznej Szekspira: Kronika hi
storyczna w trzech częściach o królu Henryku VI, „Komedia 
omyłek", „Poskromienie złośnicy" i „Stracone zachody mi
łości". Znajomość z hrabią Southampton. Poematy „Wenus 
i Adonis", „Lukrecja". Seria stu pięćdziesięciu czterech So
netów. Dramaturg uzyskuje szlachectwo. 

1599-1601 

Szekspir przenosi się do teatru „The Globe" (Pod Ziemską 
kulą) i obejmuje stanowisko kierownicze. Wystawia „Romea 



i Julię", „Rysza11da li", „Sen nocy ietniej" „Wieczór Trzech 
Króli". 

1602-1608 

Po wstąpieniu na tron Jakuba I Stuarta zdobywa godność 
„Sług Jego Królewskiej Mości". Okres ten przynosi najsiłyn

niejsze tragedie Szekspira: „Hamlet" (1601), „Otello" (1604), 
i „Makbet" (1605). 

1609-1612 

W ostatnich latach swej twórczości Szekspir wprowadza 
matowy baśniowe: „Cymbelin", „Opowieść zimowa", „Burza". 

1 6 1 2 

Szekspir wycofuje się z teatru i wraca do Stratfordu. 

1 6 1 3 

W pożarze, który niszczy budynek teatru „Pod Ziemską 
Kulą" giną prawdopodobnie rękopisy sztuk Szekspira. 

1 6 1 6 

Dnia 23 kwietnia pisarz umiera w mieście rodzinnym ukoń
c1..ywszy 52 lata. Po śmierci autora „Otella" Ben Janson po
wiedział: „Wiliam Szekspir należy do wszystkich czasów". 

Relk011119tru'kJc(j a teatru z cza.sów SzekSJpilra 



STANIStAW HELSZTYŃSKI 

»Otello«: Noc zbrodni na Cyprze 

Rok 1600-ny zastał Szekspira w nastrojach, które odbiega
ły niesłychanie daleko od jego jasnych, pogodnych lat spę-: 
dzonych po przybyciu do metropolii londyńskiej. P~zeminęły 
niepowrotnie lata, które widziały coraz nowa komedię na sce
nie teatru pod „Kulą ziemską", do przeszłości należały czary 
i uroki „Snu nocy letniej", „Wiele hałasu o nic", czy „Wie

czoru Trzech Króli". 

D Przeszłości należały też przedstawienia z dziejów ojczy_ 
o ' . 

stych, w których obok postaci ponurych ~łoczyncow w~su-

ł · pi·erwsze miejsce figury komiczne, wywoluJące way się na . . 'd 
l Ś · h wśród publiczności wybierajaceJ się kaz ego sa wy rruec u . . 

oł d · prawy brzeg Tamizy żeby przysłuchiwać się pop u ma na ' 
konceptom trefnisiów i błaznów. 

Nie wiadomo, czy śmierć jedynego syna, Hamneta, czy 
ścięcie hrabiego Essexa, dla którego poeta żywił podziw, 
czy uwięzienie jego protektora, lorda Southam~ton, c~y we
wnętrzne załamanie się lub wreszcie gust publiczności sm~
kującej w tematach budzących grozę sprawiły, że produkc!a 
sceniczna sz.ekspira nie wyszła w tych latach poza traged1ę. 
Tutaj powstały cztery wiekopomne, wielkie tragedie: Hamlet 
(1602), Otello (1604), Makbet (1606) i Król Lir (~607), nad~o 
Juliusz Cezar Antoniusz i Kleopatra, Tymon Atenczyk, Korio 
lan. Zdaje si;, jakiby w okresie tym Szekspir ujrzał_ św~at od 
jego złej strony pod kątem zbrodni, żądz, rozpętania się na
miętności ludzkich i losu. Posępna noc nie schodzi z horyzon
tu jego myśli, refieksja waży się na okrajach życia i ś~ier
ci osąd dusz i świata dokonywał się w sercu i pod piorem 
t;órcy. Zupełne wyzwolenie się spod naleciałości · obcych, 
zbliżenie się do mądrości ludu prostego, coraz częstrze po
sługiwanie się wyobrażenfami i pieśniami ludu cechuje czas 
ten pod względem artystycznym, nie mówiąc o bogactwie 
pjękna poetyckiego w środkach ekspresji. 

„Otello" w rzędzie czterech tragedii zajmuje osobne, nfl~ 
węt osobliwe miejsce. Wątek zaczerpnięty z noweli włoskiej 
Cinthia, mówiący o tragicznym nieporozumieniu między Mau
rem, będącym na służbie rzeczypospolitej weneckiej, a jego 
wenecjańską, wierną żoną spotwarzoną przez podwładnego, 
którego zabiegi z pogardą odtrąciła, podziałał głęboko na wy
obraźnię Szekspira. Odrzucił z wyczytaneg0 opowiadania 
szczegóły drugorzędne, opuścił okres S2lCzęśliwego pożycia 

obojga w mieście dożów, wyłączył trywialne szczegóły 

śmierci spowodowanej spadającą •Z sufitu belką i stworzył 
własną wersję tragicznej historii, przewyższającej stokrot
nie wydarzenie opowiedziane przez nowelistę Włoch z wie
ku XVI. -Przede wszystkim zaś wprowadza twórca „Otella" 
własną wizję, spowija całość w atmosferę grozy, tchnie no
wego ducha w każdą postać, stwarzając w ten sposób jeden z 
najpiękniejszych swoich dramatów. 

Budowa sztuki przez swoją zwartość, doskonale Wiążącą 
się akcję, przez krótkość czasu sprowadzonego w grze do 
minimum nawet wbrew oczywistości chronologicznej, przez 
małą ilość osób, przypomina najbardziej spośród dzieł szek
spirowskich dramaty starożytne, zbudowane na jedności ak
cji, miejsca i czasu. Z „Historii Turków'' wydanej w roku 
1603 przez Knollesa mógł Szekspir zaczerpnąć fakt o zdoby
ciu wyspy Cypr przez Turków w roku 1570 i wyrwan;u jej 
z rąk rzeczypospolitej weneckiej. Tam na samotnej wyspie 
lokalizuje Szekspir ponury dramat o życiu wodza, któremu 
Wenecja powierzyła obronę swoich posiadłości. 

Tylko pierwszy akt rozgrywa się w dramacie na grunci~ 
stolicy dożów. Duch drapieżnej, autentycznej egzotyki unosi 
się od początku nad całości<'! Bohater nazwany Maurem we
neckim - Tre Moor of Venice - jest człowiekiem rasy ko
J.orowej, Maurytańczykiem czy też w wyobrażni Szek
spira - Murzynem. Sława cudzoziemskiego pochodzenia, opi
nia doskonałego wojownika, aureola walk chrześcijańskich 
z Turkami, Krzyża z Półksiężycem - pam iętamy, że jest to 
okres takich spotkań na morzu jak Lepanto - dodaje nie
przezwyciężonego uroku zwycięzcy niewiernych, chrześcijań
skiemu, choć nadal kategoriami południa myślącemu dowód
cy sił weneckich. 

Urokowi temu uległa córka senatora Brabancja w Wenecj i, 
mająca sposobność spotykania znakomitego wodza w poko
jach ojca. Chwila, kiedy wbrew woli ojca zdecydowała się 

potajemnie oddać mu rękę, miała stać się początkiem jej 



.OteHo" - Alkt V., scena II 
Ry<>. H. c. SeloUISa 

zguby. Desdemona - imię fatalne, wyprowadzane z greckie
go dys - daimon: „stojąca pod władzą wrogiego demona", 
„nieszczęsna" - zaczerpnięte z Cinth'ia, nabrało pod piórem 
Szekspira czarno rysującej się treści. Pierwsza już doba jej 
związku z Maurem o mało co nie przyniosła śmiertelnego 
starcia s i ę jej męża z rozwścieczonym ojcem, który nie apro
buje jej niewytłumaczonego - jego zdaniem - k roku. Bez
zwłoczny wyjazd wodza na morze, podróż Desdemony na 
Cypr, gdzie ją wita wyzw olona przez m~ża ZJ. łoga Wenecjan, 
nadają akcji intensywny bieg. Wspania łe ty rady zwycięzcy, 
jego duma i szczęście wyrażone słowami świadczącymi o 
or;entalnej, bujnej fantazji, nadają tym pierwszym chwilom 
pobytu obojga na Cyprze znamiona żaru i przepychu. 

W błyskawicznym tempie w yp adków ginie nam z oczu dłuż
szy, paromiesięczny zapewne pobyt wodza i jego małżonki na 
wyspie u brzegów Turcji. Zazdrość, a i obrażona godność. 
J<;ga, pominiętego przy awansie, pragnacego na próżno mieć 
stanowisko, które Otello powierzył Kassjowi, zaczęła dzia
łać już w Wenecji, na Cyprze zaś porusza wszystkie spręży
ny zła. Jago, jedna z najbardziej skomplikow anych postaci 
Szekspira, dąży konsekwentnie do celu. Zachowując pozory 
przyja źni dla wszystkich, dla Otella, Desdemony, Kassja, 
Rodryga, judzi potajemnie Otella przeciw Desdemonie i Kas
sjowi. Nie zamierzając - być może - w p ierwotnym stad ium 
spowodować śmierci Desdemony, sączy przebiegle, przy każ
dej okazji, pod każdą postacią, jad pode j r:i:eń w serce wodza . 

Mistrzowsk ie zarysowanie tych podszeptów i przebieg ich 
działania w egzaltowanej wyobraźni Maura należy do naj
wyższy ch osiągnięć psycholog icznych Szei;{spira . Przepaść 

cywilizacyjna i etniczna, wschodni despotyzm w traktowaniu 
kc.biety budzi się w sercu Maura z cała gwałtownościa. Pod
stęp z chus tką zgubioną przypadkowo przez D~sdemcnę , 

chustką podrzuconą pota jemn ie przez Jaga w kwaterze Kas
sja, nadaje posądzeniom Otella i słowom Jaga pozór praw
dy. Nieopatrzne usiłowan ie Desdemony, aby mąż przywrócił 

Kassja do swej łaski po zajściu ulicznym, które wywołał 
złośliwie i naumyślnie Jago, utwierdzają Otella tym głębie j 

w jego podejrzeniu o niewierności żony. Z rozpaczy, z szału, 
w którym cierpiał nad siły, zrodził s i ę tragiczny zamysł .uś

miercenia niewiernej. 

Jak w „Hamlecie" rozmowa bohatera z Ofelią, jak w 
„Makbecie" zjawa królowej usiłującej w bezsennych nocach 



oczyścić z krwi zbrukane zbrodnią dłonie, tak w „Otellu" nie_ 
zapomniana jest scena tej tragicznej nocy, która miała przy
nieść gwałtowną śmierć Desdemonie uduszonej rękami ko
chającego ją, a równocześnie nienawidzacego jej Maura. 
R.ozmowa z Emilią, pieśń o samotnej wierzbie narzucającej 
się pamięci nieszczęsnej Wenecjanki, która nie zdaje sobie w 
pełni sprawy z tragicznego losu zagrażajacego jej, wprowa
dzają widza w nastrój potęgujący się coraz bardziej, zwłasz
cza w momencie, kiedy do komnaty wkracza mąż - zabój
ca. Monolog przed śmiercią, rozmowa błagalna Desdemony, 
która nie jest kobietą odważną i zaklina na wszystko męża, 
żeby jej nie zabijał, należą do szczytów dramaturgii nowo
ezesnej. 

To, co następuje, jest tylko sądem nad winnymi i wyro
klem sprawiedliwości nad nimi. Otello nie stanie przed sądem 
Wenecji, z chwilą kiedy przejrzał obłudną grę Jaga, zrozu
miał potworną omyłkę i olbrzymią swoją· winę. Nie widzi in
nego wyjścia niż pogrążyć własny miecz w piersi, opłakując 
zgon najwierniejszej, najniewinniejszej z kobiet. Jago, podły 
potwarca, raniony w pierwszym odruchu walki, w kajdanach 
czeka swego losu. Lekkomyślny, lecz nie obarczony żadną 
winą wobec wodza i jego żony Kassjo bierze ster rządów na 
Cyprze w imieniu doży. Giną postaci mniejsze, Rodryk, Emi
lia. Rzecz, która rozegrała się na wyspie morza Egejskiego, 
potoczyła się ku kresowi z dziwnym podobieństwem do sztuk 
tworzonych ongi na ziemiach Grecji. Wielkie miłości i wielkie 
nsmiętności doznają we wszystkich krajach i po wszystkie 
wieki podobnego losu. 

Desdemona i Otello są losów tych klasycznymi symbolami. 

STANISŁAW HELSZTYŃSKI 

WILIAM SZEKSPIR 

SONET 23 

Jak lichy aktor, co stojąc na scenie, 
Zapomniał z trwogi slów do swojej roli, 
Lub ogarnięte w.kiekłością stn.vorzenie, 
Któremu gniew się ruszyć nie pozwoli, 
Tak ja - nie wierząc, bym umiał wysłowić 
Nadmiar miłości straciłem już wiarę 
I tonę w uczuć wezbranych powodzi, 
Pod namiętności zbyt wielkim ciężarem. 
O, niech więc za mnie mówią księgi moje. 
Milczące serca mojego posłowie, 
Które o miłość blaga i nagrodę, 
Chociaż słowami tego nie wypowie. 

Chciej pająć, co tu ciche serce głosi: 
Słuchać oczyma to mądrość miłości. 

SONET 91 

Jedni ród sławią, inni zręczność swoją, 
Inni swe skarby, inni ciała siłę, 
Inni strój modny, choć im źle go skroją, 
Inni sokoły, psy i konie mile. 
I każdy jedno ma upodobanie, 
Które najwięcej radości mu sprawia., 
Lecz nie chcę z nimi wchodzić w porównanie. 
Nad wszystko dobre, moje lepsze stawiam. 
Dla mnie twa miłość lepsza niż ród stary, 
Droższa niż skarby i strojów przepychy, 
Milsza niż sokół, konie i ogary. 
Drwię, mając ciebie, z całej ludzkiej pychy. 

Lecz wynędzniałem od tego zarazem 
Drżąc, że odejdziesz, czyniąc mnie nędzarzem. 

przełożył: MACIEJ SŁOMCZYŃSKI 



WOJCIECH NATANSON 

OTELLO I JAGO 

Zagadnienie przewrotności ludzkiej nurtowało Szekspira 
stale. „Można się uśmiechać, !:! być łotrem" mówił Hamlet. 
„Ryszard III" jest przenikliwą analizą nie tylko ambicji, 
ale i - żądzy szkodzenia. W „Królu Learlze'" niewdzięczność, 
która tak przeraża bohatera, na kształty upiorne. Przykłady 
można by mnożyć. Złość ludzka staje się w świe<:ie szekspi
rowskim zjawiskiem autonomicznym, niezależnym od pobu
dek i motorów, monstrualnym, Wprawdzie Makbet zabija 
dlatego, by usunąć przeszkody ze swej drogi, ale Jago i Ry
szard III i Edmund z „Króla Leara" działaja w sposób taki, 
że trudno u nich nie dostrzec perwerysyjnej rozkoszy zada
wania cierpień. Nawet wspaniale roze-śmiana komedia „Wie
le hałasu o nic" mąci się w pewnej chwili i zabarwia ponu
rym okrucieństwem pod wpływem działającego ukradkiem 
reżysera krzywdy. Nad fenomenem okrucieństwa pochyla 
się geniusz poety. Ta sprawa, jak stały motyw muzyczny, 
powraca w całej dramaturgii Szekspira. 

Jago przytacza kilka powodów, które go skłaniają do tor
turowania Otella. Wszystkie sa nieprzekonywające. Brak 
między nimi związku z konsekwencji. Słyszymy skargę Ja
gona na pominięcie w awansie. Ale to nie jest powód istotny, 
Jago nie ustaje w intrygach i grze podstępnej, nawet gdy już 
usunął Kassja i zajął jego miejsce. Zres-zta jakże niewspół
mierną jest krzywda pominięcia w awansie wobec ogromu 
zła, które Jago wyrządza. Gdyby wszyscy oficerowie i urzęd
nicy mieli się za pominięcie w „ruchu służbowym" mścić jak 
Jago świat byłby już pewno wyludniony. 

.w jnnym miejscu wspomina Jago, że chce szukać zemsty 1za 
pogłoski 0 flircie Otella z Emilią. Nikt temu motywowi nie 
daje wiary. Pogłoska ta nie jest prawdopodobna już 

choćby ze względu na pogardliwy i niechętny ton 
Otella wobec rzekomej kochanki. Zreszta i Jago nie ko
cha swej żony, traktuje ją brutalnie i zimno, jako narzędzie. 

Nie wierzymy, by głębiej mógł nim wstrząsnąć motyw za
zdrości i małżeńskiej zdrady. 

Jest jeszcze trzeci powód, raczej domyślny zresztą, niż wy
powiedziany jasno. J ago daje nam do zrozumienia, że k ieruje 
nim niechęć i animozja rasowa (z pogardą wymawia słowo 
„Murzyn"). Ale .z taką samą nienawiścią i tak samo bez cie
nia wyrzutów sumienia czy żalu krzywdzi własnych rodaków: 
Desdemonę, Kasja, Rodryga. Jeśli nawet odczuwa wobec 
Otella szczególną niechęć, to raczej sam sobie rasowy motyw 
podsuwa, sam siebie usiłuje oszukać. 

Snujmy dalej wątek analizy. Dostojewski w „Zbrodni i ka_ 
rze" pokazał mordercę bezradnego i oszołomionego swą 

zbrodnią. Inaczej Szekspir. Jago cały czas panuje idealnie nad 
aparatem swych myśli, pragnień i woli. Cieszy się wyrażnie 
(więc nie jest obojętny) i upaja tortura, zadawana bliźniemu. 
Swoje zbrodnicze natchmienie potęguje - wytężoną pracą. 

Okrucieństwo Jagona nie jest obojętną nieczułością natury, 
nie niszczy człowieka podobnie jak na przykład obsuwający 
się lodowiec. J·ago jest siłą absolutnie świadoma i zmierzają
cą do zła. 

W końcowej scenie Otello dwukrotnie nazywa Jagona sza
tanem. (Mówi np.: „Spytaj się tego szatana, dlaczego tak 
mi opętał i duszę i ciało"). Zastanawiałem się nad sensem 
tego słowa. Szatańskość Jagona jest niezwykle skomplikowa
na. Jednym z najbardziej zdumiewających jego czynów 
i majstersztykiem jego przewrotności jest osobliwy „prze
rzut", który mu się udaje. Własną nikczemność, własne łaj
dackie pomysły „pożycza" osobom, które oczernia: Desdemo
nie, Kasjowi. To ma ważny rezultat, znów dla Jagona po
myślny. Normalnie prawda jest lepiej skonstruowana od 
kłamstwa i zawsze przedziera się jakimiś szczelinami, jak 
woda pr.zez kamienie w górskim potoku. Tutaj, rzeczywi
stość psychicna kalumniatora pożycza swych kształtów my
śleniu - stąd płyną źródła Jagonowego sukcesu. 

Czy Szekspir aprobuje epitet „szatana", który Otello da
je Jagonowi? Chyba raczej - nie. Złość Jagona jest mon
strualna i nieumotywowana, ale bardzo ludzka. Jest jednak 
w tragedii miejsce, gdzie (w sposób bardzo zresztą poetycki) 
Szekspir rzuca tajemnicze światło na zabarwione satanizmem 
przekonania Jagona. Oto, gdy Otello składa przysięgę na 
„błękit niebios, z całą należną czcią dla świętych ślubów", 
Jago przyłącza się do .tej przysięgi, wzywając na świadków 



„OteJIL-0" - A!k!t III, scena IJJI 
RY1$. H. c. SelOUISa 

„wiecznie tam u góry tiejące światło'', czy1i powołuje się 
na gwiazdy, a więc nie ma siły dnia, tylko nocy. 

A teraz - sprawa Otella. Niektórzy krytycy podjęli przed 
kilku laty próbę odbrązowienia tej postaci. Pisano na przy
kład, że „postępki Otella" dyktuje nie tylko namiętność -
ale także. .. głupota... Otello bezmyślnie, siła ciężkości, siłą 

mdzego sprytu (i cudzej mądrości) niszczy dwie najważniej
sze ludzkie sprawy: swoją miłość i swoje życie. Inteligencji, 
iprytowi i logice Jagona przeciwstawia Otello brak przenikli
vości i fałszywą logiikę. Jest marionetką, tańcującą do cu
hej muzyki - jest „bardzo tragicznym błaznem". 

Inny krytyk dostrzegał u Otella cechy najemnika i kon
d)tiera. „Najemnik żołnierski, chociażby się dosłużY'ł najwyż
s:;vch zaszczytów w swoim fachu, stać będzie zawsze poza 
navviasem społeczeństwa, któremu służy. Obyczajowo, towa
rz:15ko, nawet w sensie ogłady osobistej. Otello jest wyrażnie 
poz1 tym nawiasem .. . " Desdemona miała być lekarstwem na 
kom;>leksy Otella. ,,Miłość jego, a później zazdrość, to ra
czej Jarawan dla innych przeżyć", dla przeżyć ambicji, dla 
przeŻlć karierowicza „Otello" byłby więc „Nie tylko studium 
zazdnści, ale również tragedią kariery". 

Zdaj. się, że owi krytycy nie doceniali wielkości Otella. 
Przecie. w wielu okolicznościach, na początku tragedii, daje 
on doshteczne dowody inteligencji, szlachetności, godności, 

jasnego iojmowania sytuacji, a nawet zimnej krwi. Zacho
wanie się jego na zebraniu Rady weneckiej jest bez zarzu
tu., górujewyraźnie nad otoczeniem. Tak samo w scenie pi
jaństwa . Unie on także zdobywać serca ludzkie, jest wodzem 
r.ie tylko n<>polach bitew. świadczy o tym goracy ton uwiel
bienia, jaki wobec niego przybiera Kasjo. A i Desdemona 
śliczna i mło·a patrycjuszka, zakochała się w Otellu chyba 
nie dlatego -że był głupcem? 

Czy Otello diała jak karjerowicz? Ależ całe jego zacho
wanie od chwilipowzięcia podejrzeń jest takie, jakby Otello 
sam, dobrowolnilniszczył swą karierę, burzył gmach zbudo
wany wysiłkiem ałego swego życia, zapomniał o wszelkich 
względach i wszelkh rachubach, działał w malignie, w go
rączce. Zresztą i P<>zątek tragedii nie dostarcza rozstrzyga
jących argumentów 'a tezą o motywach kariery. Można -
wprost przeciwnie -udowadniać, że Otello dlatego tak go
rąco przywiązał się c. Wenecji i przejął jej sprawami, że 
ojozyzna }ego żony sta, się i jego krajem, krajem ojczy-
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stym z wyboru. Czyż historia nie dostarcza podobnych przy
kładów? 

Dlaczego Otello tak łatwo daje się zwieść Jagonowi? Dla
czego wykazuje tak wielki brak krytycyzmu? Zdaje się, że 

rację ma Władysław Bodnicki, który wskazał, że załamanie 
Otella ma sens głębszy, niżby się na pozór wydawało. Otello 
działa z rozpaczy. Wraz z wiarą w Desdemonę załamuje się 
w nim wszelka wiara w ludzi. 

Otello był optymistą. Kochał ludzi, był im życzliwy, po
trzebował ich, cieszył się ich sympatią, miłością, szacunkiem. 

Słowa ludzkie przyjmował za dobrą monetę (jak król 
Lear) ponieważ wierzył w człowieka. Otóż wiadomo dob
rze, że najłatwiej ugodzić wiarę człowieka, gdy mu się za
bierze - to co kocha. Jago genialnie wymierzył dos. Czyż 
sam tylko Otello traci równowagę dlatego właśnie, że kochał? 
Sięgnijmy po analogię literacką. Kto może oskarżyć Wo
kulskiego z „Lalki" o głupotę? Pewno, że nie ma podobieństw 
między niewinną Desdemoną a wyrafinowaną panną Izabelą. 
Ale jest podobieństwo między hipnotycznym stanem Otella, 
szarpanego przez rozpacz, a Wokulskim gdy mówi: „chciał
bym umrzeć, ale to tak zupełnie, aby nawet proch po mnie 
nie I.Został". 

Mam wrażenie, że krytycy ostro osądzający Otella nie 
uwzględnili w dostatecznej mierze całokształtu dramaturgii 
szekspirowskiej. Na samym wstępie pisałem o tym moty
wie zła i krzywdy, który na wskróś przenika twórczość Szek
spira i wraca raz po raz jak motyw przewodni. Jego jest jed
n<1 z manifestacji tej właśnie siły. Trudno go traktować jako 
ziawisko odosobnione. A i Otello także jako przedmiot dzia
łania tej destrukcyjnej siły, ma w innych dramatach Szek
spira analogie ustawiczne. Uporczywość tej walki nasuwa 
pewne przypuszczenie. 

Szekspir był pisarzem, czerpiacym garściami z zasobów 
obserwacji. Na tym właśnie polegała jego siła, na tym jego 
urok w stosunku na przykład do mało empirycznych pseudo
klasyków. Nasuwa się przypuszczenie, że w życiu swoim spo_ 
tkał prototyp owej postaci, z której potem wyrósł i Jago 
i Ryszard III i inne „uśmiechające się łotry". Rozwiązanie za
gadki wydaje mi się proste: ten motyw szekspirowski wyrósł 
w atmosferze ówczesnego teatru. Tam właśnie, w środowisku 
z konieczności skazanym na codzienne i bliskie współżycie 
mógł Szekspir napotkać Jagona. 



Rzecz ciekawa, że zagadnienie podobnego rodzaju zdawało 
się też dręczyć Moliera. Przypomnijmy sobie „świętoszka". 

Czyż intrygi i makiawelizm Tartufa nie nasuwają podo
bieństw z Jagonem? Otóż właśnie i Molier był aktorem. I on 
także· mógł się zetknąć z działaniem podobnej siły w podob
nych warunkach obserwacji. 

I dlatego myślę, że nie trzeba uważać „Otella" ani za dra
mat starcia się dwóch karierowiczów, ani za „tragedię ludzi 
głupich" (jakby to było „Ich czworo" Zapolskiej). Otello wy_ 
daje mi się jednym z największych i najnamiętniejszych w IL 
teraturze świata oskarżeń przeciw złu, nikczemności i pod
łości - zaobserwowanemu w środowisku poecie najbliższym, 
a transponowanemu w okoliczności odległe. 

WOJCIECH NATANSON 

TEATR W EPOCE SZEKSPIRA 

Architekturą swoją ,The Globe" przypom1inał podwórze 
cberży. Obszerna, owalna przestrzeń okolona była wysoką, 
drewnianą ścianą, nie pozwalającą bezpłatnym widzom prze
dostać się do teatru. Pr.zestrzeń ta nazywała się „podwó
rzem" i wypełniała się widzami z prostego ludu, płacącymi 
7n wejście zaledwie jednego penny. Wzdłuż wewnętrzn-ej 

ściany ciągnęły się galerie, siedzieli tam bardziej zamożni 
mieszczanie, oraz loże (nazywane „pokojami"), w których 
błyszcząc złotem i dTogocennymi kamieniami zasiadała ary
stokracja. Na wprost prostego tłumu, wypełniajacego pod
wórze wysuwała się scena, na któr·ej w szarym świetle lon
c!yńskiego dnia odbywało się przedstawienie. Niektórzy wi
dzowie za oddzielną dopłatą mogli siedzieć na samej scenie. 

Przednia część sceny, proscenium, znajdowała się pod 
otwartym niebem; nad: tylną częścią zrobiony był daszek, 
podtrzymywany dwoma słupami, które w niektórych teatrach 
pomalowano na wzór marmurowych kolumn. Tłem sceny 
była ściana drewnianego budynku z wieża, zwanego „gar
derobianym domem". Wewnątrz tego budynku charaktery
zcwali się i ubierali aktorzy, przechowywane były kostiumy, 
rekwizyty itp. Z tego budynku na scenę prowadziło dwoje 
drzwi, między którymi mieściła się alkowa przysłonięta kota
rą. Gdy na przykład w „Romeo i Julii" następowała scena w 
grobowcu, Romeo podchodził do kotary i udawał, iż wywala 
drzwi łomem, wówczas kotara rozsuwała się; w alkowie, 
przedstawiającej w tym wypadku grobowiec, leżała rzekomo 
martwa Julia ... W „Fauście" Marlowe'a alkowa wyobrażała 
gabinet doktora Fausta. W „Hamlecie" w alkowie tej za ko
tarą krył się zapewne Poloniusz, podsłuchujący rozmowę 
Hamleta z Gertrudą. Nad alkową znajdował się balkon (tak 
zwana „górna scena"). Tam na przykład uprowadzał Hamle
ta duch jego ojca i balkon w tym wypadku wyobrażał szczyt 
zwisającej nad morzem skały. 

Dekoracji w dzisiejszym rozumieniu nie było; drzewko 
osadzone w kadzi wyobrażało las, stół ze s·zklankami i butla
mi - karczmę itd. Zresztą pewne zaczątki dekoracji istniały 



już, jak się zdaje, albowiem w zachowanych spisach teatral
nych rekwizytów wspominane są jakieś „malowane płótna". 
Prawdziwą dekoracją sceny była jednak fanta•zja widzów. 
Nie darmo do ich fantazji odwoływali się nieraz dramatopi
sarze. „Gdy mówimy o koniach, wyobrażajcie sobie, że je wi
dzicie" - prosi widzów „chór" na początku historycznej kro
niki Szekspira „Henryk V". 
Nadmieńmy tu, między innymi, iż zgodnie z powszechnie 

przyjętym przez czas pewien poglądem, miejsce akcji tego 
czy innego aktu lub obrazu oznaczane byiło deszczułką z na
pisem. Pogląd ten obecnie uznany jest za błędny. Takie de
szczułki z napisami były zapewne r·zadkimi wypadkami. Nad 
sceną wieszano zazwyczaj długi plakat z tytułem sztuki. 

Ubóstwo a raczej brak dekoracji miał swe dodatnie strony. 
Pozwalał ;n grać sztukę bez rozpraszają-cych uwagę widzów 
długich przerw; akcja rozwijała się nieprzerwanym, wartk~m 
zazwyczaj tokiem i epizod następował Po epizodzie, jak we 
współczesnym kinematografie. W niektórych wypadkach, jak 
na przykład prny wystawianiu „Hamleta", przedstawienie 
szło, jak się zdaje zupełnie bez przerw (tekst „Hamleta" zo
stał podzielony na pięć aktów dopiero w roku 1676, a więc 
w sześćdziesiąt lat po śmierci Szekspira). Ponieważ tekst 
autora podlega zazwyczaj w toku prób niemiłosiernym skró
c~·niom, przeto wystawienie dużej nawet tragedii nie trwało 
dłużej niż dwie - trzy godziny. „Chór" w początku „Romea 
i Julii' mówi, iż przedstawienie trwać będzie dwie godziny. 
Przedstawienia zazwyczaj odbywały się w godzinach po
obiednich, od godziny drugiej do czwartej lub piatej po po
łudniu. 

Ubóstwo dekoracyjnej oprawy ostro uwypuklało postać 

aktora, na której skupiała się cała uwaga widzów. Jest więc 
rzeczą zrozumiałą, że jeżeli dekoracyjna oprawa była uboga, 
to wizamian kostumy - bogate; robiono je z prawdziwego 
aksamitu, jedwabiu, atłasu. Podstawowe bog&ctwo teatru po
legało na zasobności jego garderoby. 

Gra niektórych aktorów była, jak się zdaje, wielce prymi
tywna. Tragicy deklamowali i silnie gestykulowali rękoma. 
Komicy wszelkimi sposobami starali się rozśmieszać publicz
ność i zachęcani śmiechem widzów zawsze wplatali własne 
dodatki do tekstu. „Tragik unosi się na palce, a komik po
dryguje po scenie" - tak opisuje teatr swoich czasów współ
czesny Szekspirowi Anthony Scoloker. W lI'olach kobiecych 

występowali chłopcy i podrostki, przy czym niektórzy z nich, 
według świadectwa współczesnych, grali z dużym wdziękiem 
: wytwornością. Role charakterystyczne, na przykład mamki 
w „Romeo i Julii", wykonywali dorośli aktorzy-komicy. 

Główną część dochodu z przedstawienia otrzymywał właś
ciciel teatralnej imprezy. Poza tym część dochodu dzielona 
była między udziałowców, do których należeli przodujący 
pracownicy teatru (Szekspir był jednym z udziałowców tea
tru The Globe"). Po czym szli pośledniejsi pracownicy te
atru',' posiadający część udziału. Pozostali pracowali w teatrze 
na zasadach najmu. 
Wśród personelu technicznego szczególne znaczenie miał 

tak zwany „przechowywacz książek", który nie tylko p~ze
chowywał u siebie autorski rękopis sztuki, notował skroty, 
wstawiał przypisy, lecz jeszcze pilnował wejść i wyjść ak
torów na scenę, był inspicjentem, jakby to powiedziano 
obecnie. Duże znaczenie miał również sufler wraz z,e swymi 
pomocnikami, ponieważ sztuka szła po kilku zaledwie pró
bach i aktorizy niezbyt dobrze umieli swoje role. Przez ręce 
„przechowywacza książek" i suflerów przeszł?. ogromna ilość 
sztuk napisanych p'rzez dramatopisarzy owego czasu; ze sztuk 
tych zachowało się nie więcej niż dwadzieścia procent. Jest 
rzeczą zupełnie prawdopodobną, iż przepadło również, nie 
doczekawszy się druku, kilka sztuk Szekspira. Poprzestańmy 
na następującym przykładzie: „Słud2y lorda Admirała" wy
stawili w teatrze „Pod Różą" w ciagu paru miesięcy, od dnia 
19 czerwca 1954 roku do 19 listopada tegoż roku, siedemnaście 
sztuk; dziesięć premier i siedem wznowień. Spośród tych 
sztuk zachowa1ły się cztery, reszta zginęła. 

W. MOROZOW: Szekspir. Przvklad W. L. Everta 



w tea\Jrze „Poo Zlem'Slką Klllą" 

Rys. J. Oleavera 

GLOSY O »OTELLU« 

„Szekspir ukazuje nam, iż kobieta zdolna jest pokochać czlo 
wieka niezależnie od koloru jego twarzy". 

Lewis THEOBALD (1688-1744) 

„Piękności tej sztuki tak silnie dzialają na wrażliwość czy
telnika, że nie potrzebują żadnej pomocy ze strony komen
tarzy krytycznych". 

Samuel COLERIDGE (1772-1834) 

„Sens moralny, który reprezentuje Otetlo, ma ściślejsze za
stosowanie do spraw ludzkiego życia, niż sens jakiejkolwiek 
innej sztuki Szekspira. Szekspir trafia tu w samo serce na
miętności ludzkich". 

Wiliam HAZLITT (1778-1830) 

„Otello jest może największym dziełem świata". 

TOMASZ MACULAY (1800-1859) 

„Hamlet wart jest Orestesa, Makbet - Edypa, a nie wiem 

doprawdy, z czym móglbym porównać Otella". 

Alfred de MUSSET (1810-1857) 

„Doskonalość Desdemony polega na tym, że zło nie może wy 
wrzeć na jej szlachetną naturę takiego potężnego wpływii 

jak dobro. Desdemona zostałaby zapewne na zawsze nieśmia
łym dzieckiem krzątającym się wokól spraw domowych w 
pałacu swego ojca, lecz głos murzyna zadźwięczał jej 
w uszach, i mimo spuszczonych skromnie oczu, ujrzała jed
nak oblicze w jego słowach, opowiadaniach, lub, jak sam 
mówi: „w jego duszy". 

Henryk HEINE (1797-1856) 



,;Jego okropności są władcze i zaborcze. Ale kiedy Szekspiro 
wi przyjdzie ochota, umie im przydać wdzięku, dostojnego 
wdzięku ludzi silnych". 

Wiktor HUGO (1802-1855) 

„Otello nie jest zazdrośnikiem z natury - wręcz odwrotnie 
- jest on ufny". 

Aleksander PUSZKIN (1799-1837) 

„Otello - to tragedia doskonała w każdej swej części". 

Konstanty STANISŁAWSKI (1863-1938) 

„W żadnym innym dramacie geniusz Szekspira nie jest obec 

ny tak nieustannie, jak tutaj. W innych arcydziełach geniusz 
ten wznosi się czasami wyżej, zjawia się i niknie., tu czuje
my go nieustannie". 

Adrian JUSSERAND 

RYSZ•A •RD BU'aBAGE 
Plero.vmy odtwórea Otella w r. 1604 

DZIEJE SCENICZNE »OTELLA« 

Jeden z najpopularniejszych utworów dramatycznych 
świata został napisany prawdopodobnie w roku 1604, na co 
wskazuje data przedstawienia przed dworem królewskim 
Jakuba I. Pierwszym aktorem, jakli wystąpił w roli Otella, był 
Ryszard Burbage, najsłynniejszy odtwórca ról tragicznych 
w owym czasie (Romeo, Hamlet, Makbet, Lear). Desdemonę 
natomiast zgodnie z przyjętym wtedy zwyczajem teatralnym 
(kobiety-aktorki pojawiły się w teatrze angielskim po roku 
1660) kreować musia~ chłopiec, który nie przeszedł jes:ocze 
mutacji głosu. 
Wśród licznych wykonawców postaci Otella zasłynęli: 

wielki tragik angielski Edmund Kean, Włosi Tomasso Salvini 
i Gvovanni Grassa, Albert Basserman, Konstanty Stanisław
ski i Mikołaj Mardwinow oraz znany śpiewak i aktor mu
rzyński, laureat Międzynarodowej Nagrody Pokoju - Paul 
Robeson. O grze Keana (1789-1833) powiedział poeta Cole- . 
ridge: „Widzieć Keana w Szekspirze - to to samo, co czytać 
Szekspira przy świetle błyskawic". 

Mimo że utwory szekspirowskie dotarły do Polski już na 
początku siedemnastego wieku (pobyt towarzystwa „angiel
skich komediantów" Johna Greena na dworze Zygmunta III 
w Warszawie - polska prapremiera „Otella" odbyła się do
piero w roku 1801. Tragedię Szekspira „Otello czyli Murzyn 
w Wenecji'' w przekładzie dokonanym przez Ludwika Osiń
skiego z przeróbki francuskiej Ducisa wystawił Wojciech 
Bogusławski sam odtwarzając jednocześnie rolę tytułową. 
Heldemoną (Desdemoną) była Józefa Truskolaska, wybitna 
tragiczka sceny warszawskiej. Rolę Otella przejął później po 
Bogusławskim Marcin Szymanowski. 

W recenzji Towarzystwa Iksów z przedstawienia w ro
ku 1815 znaleźć możemy następującą analizę utworu: 

„Burzliwe z przyrodzenia namiętności, krew prawdziwie 
afrykańska z szlachetnym i wyniosłym połączone umysłem, 
głębokie uczucie miłości, zaufanie bez granic położone w 

skrycie zdradzającym przyjacielu, najoczywistszym na po
zór dowodem usprawiedliwiona nieszczęśliwa zazdrość, mor-



derstwo kochanki, niewczesne odkrycie jej niewinności, roz
pacz i samobójstwo. Z drugiej strony niewinna prostota, 
wdzięk mlodości i cnoty, serce czyste poświęcone tkliwości, 
niedoświadczenie i wyplywająca z niego nieprzezorność, zbyt 
trudna dla slabego stworzenia watka dwóch równie drogich 
obowiązków, zupelne oddanie się · przedmiot.owi uwielbienia 
i litość dla nieszczęśliwego wspólzalotnika, poczucie zgonu 
nieszczęsnego i śmierć z rqk kochanka, okrutna i niespodzie 
wana - oto są rysy znamionujące dwie role znaczniejsze 
w tej tragedii". 

Postacie Otella i Desdemony stwarzały wielokrotnie okaz
ję do popisu aktorskiego dla takich artystów jak Józef Rych 
ter, Bolesiaw Leszczyński, Roman Żelazowski, Edmund Ry
gier, Stanisław Knake - Zawadzki, Kazlimierz Junosza -
Stępowski, czy Helena Modrzejewska, Maria Derynianka, 
Helena Marcello~Palińska . 

W roku 1854 w Krakowie i 1862 w Warszawie bawił auten
tyczny Murzyn, I ra Aldridge (1804-1867) - grał Otella po 
angielsku obok polskich aktorów, którzy mówil>i po polsku. 
Aldridge był przez pewien czas służącym znakomitego aktora 
angielskiego Edmunda Keana i za jego namową wstąpił na 
scenę zdobywając rozgłos światowy jako odtwórca ról szek
spirowskich, przede wszystkim zaś Otella. Mfał on także wy
stąpić w Łodzi w roku 1687, ale nagle zachorował i umarł 
w przeddzień premiery. Egzotyczny artysta został pochowa
ny na łódzk im cmentarzu ewangelickim. 

Z kilku prób ekrantizacji „Otella" wyunienić nalerży film 
radziecki z Sergiuszem Bondarczukiem w roli tytułowej oraz 
amerykański film reżyserowany przez Orsona Wellesa . 
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Ptrojekt ollclac:llki: LESZEK HOLDAJNOIW1LGZ 

RedaHooja: JEJRiZY PLESNIA!ROIWIOZ 

Państwowy 
Zakład 

Ubezpieczeń 

Prowadzi i organizuje 

specjalnie dla świata pracy 

GRUPOWE UBEZP I ECZENIA 

PRACOWNIKÓW ICH RODZIN 

NA WYPADEK SMJERCI - organizo

wane w zakładach pracy, umożliwiają 

hai.demu pracującemu ubezpieczenie 

siebie i swojej rodziny na bardzo 

dogodnych warunhach 

UBEZPIECZENIA 

RUCHOMOŚCI DOM OWYCH 

od ognia i kradzieży z włamaniem 

OPŁATA ROCZNA WYNOSI TYLKO 

2 zł od 1000 zł 

SUMY UBEZPIECZENIA 

Szczegółowych inform acji udzielają 

INSPEKTORATY POWIATOWE PZU 



,, KONICZf NllA '' 
wierz na slowo 
jest najlepszą grą liczbową 

- prosta, tania i pełna emocji 
- stawka 3 złote 
- wygrać można domek, samochód 

oraz wysoką wygraną pieniężną 
- biorąc udział w grze posiadacie 

duże szanse wygrania, a równo
cześnie pomagacie w odbudowie 
Rzeszowszczyzny 

- dochód z gry przeznaczony jest na 
budownictwo mieszkaniowe oraz 
cele socjalne 

Wypełniajcie kupony zgodnie z re
gulaminem, gdyż źle wypełnione tracą 
ważność. 

w „Koniczynltę" gra 
cala Rzeszowszczyzna! 

Losowanie odbywa się w każdą nie
dzielę. 



NAJBLIŻSZA PREMIERA 

TADEUSZ RITTNER 

GŁUPI JAKUB 
komedia w 3 aktach 



WILIAM SZEKSPIR 
O l E L L O 

PREMIERA 25. 12. 1958 

Cena zł 1,80 


