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Oświadczam, iż będę zapalonym zwolenni
kiem muzyków przyszłości, oczywiście pod wa
runkiem, że muzyka ich nie będzie systematem 

teorematem, tylko n:iuzyką. 

Z ttstu Verdiego do Arrlvabenego, 1868 

Otello jest nie tylko największą operą wło
ską, lecz zawiera w sobie to, co we. wcześniej
szych dziełach Verdiego było najlepszego. 

Vincent Sheean 

+-
Giuseppe Verdi (1813-1901) 



Henryk Swolkień 

VERDI 

I JEGO „OTELLO" 

Dwaj najwięksi reformatorzy opery w ubiegłym 
stuleciu, obaj urodzeni - przedziwne zrządzenie lo
su!_, w tym samym 1813 roku, Richard Wagner i Giu
seppe Verdi, byli, niezupełnie zresztą słusznie, prze
ciwstawiani sobie. Verdiemu przypisywano często na
śladowanie Wagnera, odnosząc się_ do jego twórczości 
niekiedy nawet lekceważąco i wyznaczając jej pośled
niejsze miejsce w cieriiu dramatów muzycznych twór
cy Lohengrina, PiMścienia Nibelunga, Tristana i Izol
dy. Wyrok dziejów jest jednak nieubłagany. Nikt nie 
kwestionuje dzisiaj wielkości geniuszu Wagnera, choć 
dzieła jego ze swą koturnowością, mistyką, symboliką 
i męczącymi nieraz dłużyznami, zachowując poczesne 
miejsce w historii opery, straciły dużo blasku. Nato
miast nie słabnąca żywotność najcelniejszych dzieł 
Verdiego zwraca na nowo uwagę na twórcę Aidy, uka
zując jakże wspaniałą sylwetkę tego człowieka i a,r
tysty w aureoli niewątpliwego ·geniuszu. 
Urodził się jako syn drobnego wiejskiego sklepika

rza, który handlował winem, oliwą i tytoniem. Nie był 
na szczęście• c u d o w n y m dzieckiem. Był może tylko 
trochę bardziej muzykalny od przeciętnie uzdolnio
nego Włocha. A jednak jego niepiśmienny ojciec za 
ciężko zarabiane liry kupił mu szpinet - mały forte
pianik, który stał się podstawą edukacji muzycznej 
przyszłego kompozytora. Praca zarobkowa od wczes
nego dzieciństwa, słabe zdrowie, nieprzyjęcie do szko
ły muzycznej, zdecydowana klęska młodzieńczej opery, 
śmierć dwojga jedynych dzieci i młodej żOny, kom
pletne załamanie i dno nędzy, oto żałosne etapy pier
wszych lat twórczej drogi V.erdiego. Wytrwał, bo wszy-

stltie te przejścia jeszcze zahartowały żelazną z na
tury siłę woli. A przy tym Verdiemu-muzykowi pręd
ko dopomagać zaczął Verdi-patriota. starał się SWYmi 
pierwszymi operami uczestniczyć w walce o wyzwole
nie narodu włoskiego spod panowania obcych wład
ców. Nde tyle polityczna treść oper Verdiego, ile szcze
rość, prostota i dramatyczność jego muzyki, WYCZU
wana trafnie i żywiołowo przez mieszkańców Półwys
pu, zapalała ich do walki o usunięcie sztucznie m;~a
nowionych kordonów granicznych. W tym kraJU, 
w którym trudna sztuka czytania nie była wtedy do
brem powszechnym, płomienna muzyka Verdiego mo
gła zdziałać więcej Ód drukowanych politycznych 
odezw. 

Po latach walk i rozczarowań Włochy zostały zjed
noczone. Muzyka Verdiego straciła swą poutyczną 
aktualność. Nie straciła jednak artystycznego znacze
nia. Szereg jego oper poszło w zapomnienie - to 
prawda. Te jednak, które porostały, zachowują swoje 
znaczenie i dziś, wysuwając się na czołowe mi'ejsca 
w repertuarze wszystkich operoWYCh scen świata. 

Po triumfach Aidy Verdi zamilkł na całych lat 
szesnaście. Zdawał sobie sprawę, że oczy całego świata 
są weń utkwione, czuł brzemię odpowiedzialności, 

wiedział, czego od niego oczekiwano. Po cóż miał kom
ponować nowe opery? Czy po to, aby narazić się na 
zarzut naśladowania Wagnera? 

Aby wyrwać go z tego pozornego letargu, trzeba 
było zagrać na jego najczulszej„. szekspirowskiej stru
nie. Shakespeare'a zawsze uwielbiał. Zmierzyć się 
z ndm. Stworzyć dzieło godne tego znawcy duszy ludz
kiej i arcymistrza teatru, było marzeniem całego życia 
Verdiego. Jego Makbet, do dość topornie przez Piavego 
zmajstrowanego libretta, uzyskał tylko połowiczny 

sukces. Był to zresztą temat, w którym brakło„. mi
łości, a w takich tematach publiczność nie gustowała. 
Nie czuł się z nimi najlepiej i sam maestro Verdi. 

Czy pani serio twierdzi - pisał do Klary Maffei 
w 1875 roku - że komponowanie to moja powinność 
moralna? Nie, nie, pani żartuje. 

A jednak, w sekrecie, zaczął szukać tematu do no
wej opery. Jego przebiegły wydawca, przedstawiciel 
trzeciego już pokolenia rodziny Ricordich, która na 
wydawaniu oper Verdiego zrobiła majątek, zatroszczył 
się o odpowiedniego kandydata na autora noweg.o 
libretta. Kandydat się znalazł - był nim Arrigo Borto, 
kompozytor, poeta, publicysta walczący o nową sztukę; 
twórca opery Mefistofeles, która w nowej redakcji 
odniosła właśnie w mediolańskiej La Scali olśnie

wający sukces. Verdi pochwalił szk.ie libretta wysnu-
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Atisz prapremiery „Otella" 
w roku 1887 

Francesco Tamagno, pierw
szy wykonawca roll Otella 

Romllda Pantaleoni, pierw
sza wykonawczyni roli 
Desdemony 



Victor Maurcl, pierwszy 
wykonawca roli Jagona 

--+ 
Carlo Ferra.r!o (1887). Scena 
z I aktu „Otella" w teatrze 
La Scala 

tego przez Boi:ta z Szekspirowskiego Otella. Ale nie 
omieszkał zademonstrować filozoficznej rezerwy: 

Niech pan ujmie to poetycko. Przyda. się to równie 
dobrze panu, mnie, ·czy komuś innemu. 

W marcu 1881 wznawiają w La Scali dawniejszą, 
źle przyjętą operę Verdiego Simon Boccanegra. Re
wizji tekstu dokonuje Boito. Ricordi zaciera ręce, cie
sząc się z tej - jak mówi - generalnej próby przed 
skomponowaniem Otella. 

A zatem - woła Verdi - mam skcniczyć tego Otella. 
Ale dla kogo? Mnie to obojętne. Publiczności jeszcze 
bardziej„. 

A jednak praca nad operą posuwa się. Prawie cały 
rok 1886 schodzi na wypracowywaniu szczegółów par
tytury. I wreszcie 1 listopada płynie równie krótki, 
jak radosny meldunek: 

.„Drogi Bo?:to! Ukończony! Jesteśmy wybawieni! 
(A także i on!) Addio! 

Nie wolno nie pamiętać, że kończąc swego Otella 
Verdi rozpoczynał siedemdziesiąty czwarty rok życia. 

Komponować w tym wieku operę nasyconą pasją, 

z tak żywo oddanymi w muzyce uczuciami miłości, 

nienawiści, zazdrości, a przy tym operę zachwycającą 
świeżością pomysłów melodycznych - na to wszystko 
trzeba było, prócz talentu, żelaznej siły woli i ży

wotności z gruba cioŚanego wieśniaka:, jakim za.wsze 
mienił się Verdi. 

Prapremiera w La Scali, 5 lutego 1887, staje się 

jednym wielkim triumfem. Po każdym fragmencie 
wywołują kompozytQn, zresztą na próżno - jest bo
wiem zajęty: w scenie burzy w I akcie potrząsa wiel
ką, cynową blachą imitującą odgłosy grzmotów.„ A po:
nadto nie chce przerywać toku akcji. 
Naśladować prawdziwie - pisał Verdi- to rzecz do

bra, bardzo dobra, ale tworzyć prawdę- dużo lepsza!!! 
W jego Otellu prawda tkwi w odwiecznie ludzkich 

uczuciach, nie tracących swego sensu i po przeniesie
niu w nasze czasy. Mimo swej dramatycznej siły i du
żej rozpiętości środków jest Otello - jak, prawdę mó
wiąc, i Aida w swym III i IV akcie - właściwie operą 

kameralną, na co wskazuje określenie jej jako dr a m
m a lir i co. 

Tym większa też odpowiedzialność ciązy na wyko
na wcach trzech zwłaszcza czołowych partii: Otella, 
Desdemony i Jagona. W partii orkiestry koloryt l~ 



Carlo Ferrario [1887). Scena z III aktu „Otella" w teatrze 
La Scala 

kalny sytuacji dramatycznych wydobywany jest przez 
Verdiego w sposób odkrywczy. Wskazać tu można 
przykładowo na rolę czterech puzonów podkreślają
cych dzikie wybuchy zazdrości i żądzy zemsty Otella, 
czterech fagotów przydających ponurości partii Jago
na~ motoru wszelkiego zła, sławnego sola kontra
basowego, podkreślającego grozę wejścia Otella do 
sypialni Desdemony, czy popisowej roli instrumentów 
dętych drewnianych (z rożkiem angielskim na czele) 
w melancholijnym wstępie do IV aktu. 

Poza Pieśnią o wierzbie ł Ave Maria Desdemony 
nic w Otellu. l'llie przypomina operowej arii. Kompo
zytor starał się zbliżyć mowę do śpiewu i przystoso
wać linię melodii do zmienności myśli i słowa. Nie 
suchy, konwencjonalny recytatyw, lecz najbardziej 
doskonały r e c i t a r c a n t a n d o. Chociaż w partii 
orkiestry ustawicznie „coś się dzieje", nie uzyskuje 
ona nigdy- odmiennie jak u Wagnera - przewaii n.ad 
stroną wokalną opery. Jej język muzyczny osiąga peł
ną dojrzałość ustawicznego de c 1 am at o m e 1 o d i -
co, które, będąc czymś pośrednim pomiędzy al'lią i re
cytatywem, nie narusza zasad wokalistyki. 

Boito, zapytany, czy w partyturz~ Otella odnajriuje 
choćby ślady wpływów wielbionego przez siebie tak 
długo Wagnera, odpowiedzieć miał następująco: 

Kto się przy tym u.pieta, ten nie ma u.szu.. Otello -
zdaniem moim - ;est najczystszą konsekwencją Ri
goletta. 

BOITO -TWORCA LIBRETTA „OTELLA" 

Jeżeli Arrigo Boito miałby utrwalić swe nazwisko 
w dziejach opery tylko jako autor librett dwóch ko
ronujących twórczość Verdiego dzieł: Otella i Falstaf
fa, to i tak chwała jego byłaby. niemała. Prawda że 

obydwa libretta wysnute zostały. z Shakespeare'a. ileż 
jednak, obok udanych, preparowano nieudanych szeks
pirowskich librett do oper i baletów. A obydwa libretta 
Borta są doskonałe, najlepsze ze wszystkich, jakie pod
czas długiej kariery twórczej miał do swej dyspozycji 
Verdi. 

Jeśli chodzi o Otella, podziwiać można zręczność, 
z jaką, Boito zdołał sprostać niezmiernie trudnemu 
zadaniu sprowadzenia szeroko rozbudowanego pięcio
alt'towego dramatu Shakespeare'a do możliwości ope
rowych. Boito-poeta był również kompozytorem, nie 
dorównującym - rzecz jasna! - talentem Verdiemu. 
Verdii przewyższał go również zmysłem scenicznym 
i ogromnym, przez całe lata zdobywanym doświadcze
niem człowieka tea:tru. Ale z kolei Boito przewyższał 
Verdiego kulturą Mteracką. Tak więc z rąk tej, jak.że 
dobranej, spółki autorskiej otrzymaliśmy świetne 

przedstawienie, trzymające uwagę widza "i słuchacza 
w ustawicznym napięciu. Z pierwszego aktu, rozgry
wającego się w Wenecji, zrezygnowano. Mimo skon
densowania akcji, za radą Verdiego kulminacyjne 
_punkty dramatu z.ostały dla spotęgowania kontrastu 
poprzedzone „opóźniającymi" momentami lirycznymi. 

Demoniczne Credo Jagona w II akcie nie ma bez
pośredniego wzoru u Shakespeare'a, a jednak - rzecz 
godna podziwu - spod pióra Borta wyszło jako ... 
w pełni szekspirowskie! 
Kimże był ~en człowdek, który przedstawiony przez 

wydawcę Ricordiego Verdiemu, został nim z miejsca 
oczarowany? 
Młodszy od Verdiego o lat 29, urodził się w Padwie 

w 1842 r. z na pewno ni'edobranego małżeństwa włos
ldego malarza-miniaturzysty, o nader swobodnym po
dejści~ do życia, i Polk!i, hrabianki Radolińsklej, którą 
włoski współczesny nam biograf, Luigi Orsini, charak-
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teryzuje jako damę o wzniosłych i wyszukanych uczu
ciach, skłonną do romantyzmu właściwego jej prze
śladowanemu wówczas narodowi. 

Na szczęście Boito odziedziczył cechy charakteru 
po matce, zdobywając sobie ponadto dzięki studiom 
i podróżom wszechstronną kulturę. Polskę odwiedzał 

kilkakrotnie, tłumaczył polskie poezje na włoski, 

w kantacie o tendencjach politycznych pt. Siostry 
Italii pamiętał i o ojczyźnie swej matki. (Już choćby 
z tych powodów nie zasłużył sobie na zupełne niemal 
zapomnienie, co było szczególnie rażące w przypada
jącą w 1968 r. pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci). 

Walczył pod· Garibaldim, przeżył płomienną miłość do 
najgłośniejszej ~torki włoslciej, Eleonory Duse, an
gażował się czynnie w walkę o odnowienie włoskiej 
poezji i włoskiej muzyki. 

Za młodu manifestował niechęć do Verdiego, mimo 
że nazywał go i wtedy geniuszem śmiałym, twórcą, 
odkrywcą i wielkim kompozytorem. 

Dopiero zachwyt nad Aidą i Requiem Verdiego uczy
nił zeń zwolennika, a następnie - przy zachowaniu 
całego respektu - przyjaciela maestra. 

Rysunki kostiumów z prapremiery 
„Otella" - w kolejności: Otello, Des
demona, Jago 1 Kasjo 

Romilda Pantaleon! l Francesco Ta- . 
magno w czasie próby „Otella" 



Z dwóch oper Boita, do których oczywiście sam na
pisał libretta, swobodnie z Fausta Goethego wysnuty 
Mefistofeles odniósł w drugiej wersji olśniewający 

sukces, a i teraz bywa jes:r.cze wystawiany. Jego drugą 
operę, komponowanego przez wiele lat życia Nerona, 
wystawiono dopiero po śmierci Borta, bez więksi.ego 
powodzenia. 

Oddajmy na zakończenie ponownie głos włoskiemu 
biografowi: Najbardziej istotnym przejawem wielkości 
Bo'ita, jako artysty i człowieka, byla dobrowolna sluż
ba (s er v i t u v o 1 o n t ar i a), jaką zaofiarował on 
Verdiemu w końcowej, pełnej chwały fazie jego twór
czości. 

Henryk Swolktetl 

f-
G!useppe Verdi i Arr!go Bol'.to przed domem w Sant'Agata 



... Ktoś twierdzi, że nie znałem Shakespeare'a, 
• 

gdy komponowałem Makbeta - myli się zde-
cydowanie. Być może, że nie ująłem właściwie 

Makbeta, ale żebym miał nie znać, nie rozu
mieć i nie czcić Shakespeare'a! Nie, na miły 
Bóg, nie! To uwielbiany przeze mnie poeta, któ
rego mam w ręku od najwcześniejszej młodości, 
czytam stale i wciąż od nowa. 

Gtuaeppe verdt 

(Z listu do Leona Escudter) 

+-
William Shakespeare. Wg rysunku Droeshout•a z r. 1623 



Karol Stromenger 

SHAKESPEARE - VERDI 
(Fragment artykułu) 

( ... ) Znając granice swego talentu muzycznego, Bolto 
nie mógł się zdecydować na kompozycję opery, do 
której napisał słowa. Była to opera szekspirowska 
Jago. Verdi nabył libretto, gotów był jednak wspa
niałomyślnie odstąpić je (w prezencie) autorowi, gdyby 
ten chciał napisać muzykę tej opery. Tekst był dobry, 
język muzykalny, układ scen zręcznie ujmował treść 
Shakespeare'a, trzeba było tylko zmienić kilka szcze
gółów, ale nareszcie dobry tekst. Przez całe żyde Ver
di pisaf muzykę do tekstów banalnych, w najlepszym 
razie banalizujących dobre sztuki teatralne. Teraz -
otrzymał libretto napisane ze zrozumieniem Shakes
peare'a, zrozumieniem opery. 

Ja.go w postaci opery! Jak połączy się dramat an
gielskiego renesansu z włoską operą 19-go wieku? -
gdzie zbliżą się te dwa światy, gdzie przeskoczy iskra 
elektryczna? Odpowiedż: na Cyprze. Tam odgrywa się 
tragedia Shakespeare'a, i tam może zaświecić słońce 
operowe, w czasach bujnych temperamentów. Oto 
miejsce i czas dla weneckiego generała ciemnej cery, 
występującego w blasku heroicznej przeszłości. Gospo
darz z Sant' Agata zasnuwa się w świat Otella, nazy
wa bohatera familiarnie Afrykaninem - niby odpo
wiednik Afrykanki Meyerbeera - albo maurem, albo 
czekoladowym. Wie wprawdzie, że historyczny Giaco
mo Moro tylko z pomyłki pana WiHiama stal się mau
rem, ale ważniejsze mu jest pytanie, w jaki go przy
brać strój, albo: jak mógł wYglądać Jago. 

W 1883 umiera w Wenecji Wagner. Teraz oczy świa
ta są zwrócone na Verdiego, jako na tego, który pra
cuje nad włoskim dramatem muzycznym i - już wia-
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domo - pisze operę Jago. Jakże przyjmą sami Włosi 
włoski dramat muzyczny, kiedy nie rozumieją Don 
Carlosa ani Simona Boccanegra! On sam, Verdi, już 
odbiegł od stylu swych dawnych oper, które jednak 
są fundamentem jego popularności. Zawsze zachował 
mentalność praktycznego chłopa włoskiego, ale jako 
artysta wysubtelniał. Nie oglądając się zbytni:o na 
nowe zjawiska operowe, szedł dalej własną drogą. 

Muzyki Wagnera prawie nie znał, zaledwie raz sły

szał Lohengrina, czytał rozprawę Opera t drcrmat Wa
gnera, ale nie lubił wdawać się w teorie i estetyki, 
pra.)ttyką bogaciła .się i rozwijała jego sztuka. A Wło
chom wystarczały chwytne melodie Verdiego, posu
wiste capstrzyki finałowe, - czyżby Italia miała być 
wielkim antykwariatem, w którym współczesność re
prezentuje ... mandolina? 

Przebiwszy się o siłach własnych do znaczenia i ma
jątku na operach gorszego gustu, na starość może się 
Verdi oddać sztuce, jak on ją teraz pojmuje. Tylko, 
aby nie powiedziała publiczność, że Verdi się skoń-

czył. Na tę myśl - pisze raz - drętwieje mu ręka. 
Jednak zimą 1884/5 zdrętwiała ręka 70-letniego już 

znowu żwawo mknie po papierze nutowym. Materiał, 
który uzbierał się w ciągu ostatnich pięciu lat, układa 
się posłusznie. W listopadzie 1886 r . Verdi donosi Ri
cordiemu, że Otello skończony. Opera nie będzie się 

nazywała Jago, jak miała się pierwotnie nazywać 
z respektu dla Otella Rossiniego. Już o partię tytuło
wą zabiega sławny tenor Tamagno; baryton Maurel, 
Illiedawny Boccanegra - o partię Jagona. Verdi ustala 
regulamin wystudiowania opery w mediolańskiej Scali, 
dyktuje porządek prób, - malarz Alfred Edel poje
dzie studiować kostiumy epoki, jako epokę przyjmuje 
się rok 1525, stosownie do opowieści Cinthio Giral
diego, - więc wzorem scenografii będą obrazy Carpac
cia, Gentile Belliniego, - dekoracje zrobi malarz Fer
rario. Z początkiem roku 1887 odbywają się próby, 
5 lutego premiera. Z całej Europy zjechali się dy
rektorzy teatrów, artyści, sprawozdawcy. Wielki, hi
storyczny wieczór w Scali, główne partie kreują: Ta-
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magno, Romilda Pantaleoni, Maurel, dyryguje Franz.o 
Faccio. W orkiestrze zasiada młody wiolonczelista już 
rokujący nadzieje jako dyrygent -Arturo Toscanini. 
Kompozytor w scenie burzy, za sceną, na cynkowych 
płytach robi grzmoty. Swietne przedstawienie, pełny 
sukces. Po Mediolanie Węnecja potwierdza zwycięs
two, potem inne sceny włoskie i zagraniczne. Po la-. 
tach Otetto okazuje się jednym z naj1Piękniejszych 

szczytów w ogóle całej sztuki operowej. 
Dramat Shakespeare'a otrzymał w operze. nastrojo

we uzupełnienie, prześwietl~nie liryczne. Mimo po
chodzenia z teatru dramatycznego, Otello Verdiego 
ma podstawę własną i. własną strukturę artystyczną. 
Zręcznie uproszczona akcja Shakespeare'a zwarta jest 
w czterech aktach, wenecki pierwszy akt tragedii 
wpleciony jest . w pierwszy akt operowy, już odgry
wający się na Cyprze, - rozmowy Jagona, Kasja, Rod
ryga zastępuJą wenecką ekspozycję Shakespeare'a. 
Każdy szczegół dramatu i sytuacji wyzyskany jest 
operowo: burza, ognie zwycięstwa, pijacka pieśń Ja
gona, pojedynek, duet z retrospektywą miłości, ale bez 
historii uprowadzenia Desdemony. Nie słowa wypowia-

Giacomo Lauri-Volpl w roli 
Otella 

Roza Izgur w roll Desdemony. 



dają niepokojące przeczucia, tylko burza morska, którą 
rozpoczyna się pierwszy akt. Poczciwa, stara tempestd 
tylu oper włoskich otrzymuje tu funkcję - przygote>
wania psychologicznego ... tak zręcznych chwytów wy
magało przetopienie dramatu na operę! Ale pogwał
cenie tekstu Shakespeare'a nie było pogwałceniem 

jego ducha. LogicznJe wiążą się akty i poszczególne 
sceny. Oczywiście, skrócona i uproszczona akcja przy
śpiesza proces narastającej -zazdrości. Bo w operze 
związki przyczY.nowe muszą być podane zwięźle, za 
wiele czasu zajmują prz;stanki liryczne i ozdoby ope
rowe. 
Jakżeby mógł z kantyleny i z muzycznych powa

bów zrezygnować Verdi, który przy całym uwielbie
niu dla Shakespeare'a i szukaniu prawd11 dramatycz
ne; był przecież włoskim melodystą i wiedział, że 
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impet melodyjny jest zawsze najskuteczniejszym sil
nikiem wrażenia operowego! Biegnie w drugim akcie 
nić intrygi, jad zazdrości działa i już pod koniec tego 
aktu Otello dyszy :z.emstą. Jako muzyczne interme
dium - chóry ludu cypryjskiego na cześć Desdemony, 
pomysł ·ich wprowadzenia pochodzi od Verdiego. 
W trzecim akcie Boito proponował kwintet na zakoń
czenie, Verdi woli wielki finał zespołowy, przecież 

jeden akt opery musi mieć finał z wielkim aparatem 
scenicznym. Zwłaszcza że ostatni akt wznosi się i roś
nie nutą tęsknoty, melancholii, uczucia. Ka.tastrofa 
i końcowy monolog Otella ... 

Istnieją tłumaczenia t ekstu Shakespeare'a na różne 
języki, Verdi przetłumaczył Otella na język opery. Pa
rafraza? Wypaczenie? Może profanacja Shakespeare'a? 
A jednak w Londynie publiczność, dla której tekst 



• 
szekspirowski mógł być świętością, nie tylko nie mó
wiła o profanacji, ale od razu przyjęła operę z za
chwytem i zrozumieniem. Dla obu włoskich autorów 
opery opinia angielska była tylko potwierdzeniem, że 
ich romański operowy Otello był Shakespeare'm. Rzecz 
toczy się na innym planie niż w dramacie, przybiera 
inne formy sztuki, a przecież po monologu końcowym 
Otella, - jeżeli tylko śpiewak umie oddać akcent tra
gizmu głębokiego, przejmującego sumą przeżyć - słu

chacz ma rzeczywiście wrażenie: tak, to jest Shakes
peare! 
Włoska opera odzyskała znamiona wielkiego teatru, 

starowłoski dramat muzyczny otrzymał kontynuację. 
Bez pomocy wagnerowskiego przykładu powstało 

włoskie dzieło sztuk połączonych, uzgodnionych ele
mentów sceny muzycznej. Zadziwił wszystkich starzec 
stylem, który w ciągu pięćdziesięciu lat przeszedł 

czyściec operowej praktyki. Jak wspaniała jest orkie
stra Verdiego, plastyczna i barwna, jak przejrzyste 
są linie wielogłosowości, co za trafna charakterystyka! 
Barwy i światła muzyki służą dramatowi, a mają 

własne piękno, ciepło, urok głębi, dostojny wdzięk 
ludzi silnych ... , urok szekspirowski. 

C„Łódt Teatral!la" nr s, 1947/48) 

Sława! Sława! Tak lubiłem samotność w to
warzystwie Otella i Desdemony! Teraz tłum, 
tak zawsze chciwy nowości, zabrał mi ich, po
zostawiając tylko wspomnienie naszych pouf
nych marzeń. 

Giuseppe Verdt 

(Według Kamila Bellaique) 

~ 
Muzyka Otella Verdiego jest w swoim ro

dzaju cudem - zdaniem moim większym niż 
J?Uzyka Falstaffa, określanego zazwyczaj mia
nem najbardziej niezwykłego fenomenu stule
cia. Lecz jest coś równie niezwykłego w skom
ponowandu przez osiemdziesięcioletniego twór
cę arcydzieła o błyskotliwym dowcipie i doj
rzałej mądrości, jakim jest Falstaff; jak i w 
skomponowaniu przez siedemdziesięcioletnie
go -:-- arcydzieła o . dramatycznym nasyceniu 
i pasji Otella. Bez wątpienia swym mistrzos
twem techniczny~ FCIJlstaff przewyższa, jeśli to 
możliwe, Otella, lecz siła żywotności Otella od 
jego pierwszej do ostatniej nuty Illie ustępuje 
żywotności Aidy czy Trubadura, i gdyby go 
nie było - trudno by uwierzyć w możliwość 
skomponowania takiej opery przez człowrl.eka 
w tym wieku. Zdumiewająca jest zręczność, 
z jaką Verdi oddaje każdy niuans tekstu, każdą 
zmianę stanu uczuciowego. Równie zdumiewa 
wymowa dialogów, w których każdy szczegół 
jest podkreślony orkiestracją nie będącą nigdy 
czymś zbytecznym, lecz pozostającą zawsze 
wiernym psychologicznym odbiciem sytuacji. 
Zdumiewająca jest także inwencja harmonicz
na, wyrazistość, z jaką J>O.SZCzególne partie wy
suwane są na plan pierwszy w licznych scenach 
zbiorowych. W doskonałości tej muzyki zdają 
się dźwięczeć wibracje harmoniczne samęgo 
Shakespeare' a. 

Francts Toye 



Kiedy przysięga, iż z prawdy jest cala, 

Wierzę jej chętnie, choć wiem, że mi kłamie; 
W dl.ej- za glupca mlodego mnie brała, 

Jeśli się głupiec obłudą nie splamił. 
Tak tedy myśląc, iż mniema mnie mlodym, 

Choć wiem, iż jesień poznała w mej wiośnie, 
Z języka biorę fałszywe dowody; 
Jedno więc kłamstwo w obojgu nas rośnie. 
Czemu więc mi.lość nie powie, iż blądzi? 
Czemu starością wiek mój się nie chlubi? 
Miłość z pozorów o miłości sądzi, 
Zaś wiek w miłości lat liczyć nie lubi. 
Kłamiąc wzajemnie, wszystkie kłamstwa znamy, 
I wadom na.szym w kłamstwie pochlebiamy. 

William Shakespeare - SONET CXXXVIII 

Przelożyl Jerzy S. Sito 
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Józef Grubowski 

„OTELLO" 
NA SCENIE 

TEATRU WIELKIEGO 
W WARSZAWIE 

Dla rozentuzjazmowanych Włochów dzień· 5 lutego 
1887 roku zapisał się w historii opery jako wielka 
uroczystość narodowa. Myśl i uwaga całego kraju oraz 
cywilizowanego świata skupiły się na mediolańskim 
teatrze alla Scala, w którym maestro Franco Faccio 
poprowadził najnowszą operę Verdiego Otello. Na sali, 
dla uczczenia geniuszu starego Mistrza, zgromadziła 
się cała plejada znakomitości ówczesnego świata. 
Francja, Niemcy i nawet Anglia przysłały swych re
prezentantów: stawili się Gounod, Thomas, Marchetti, 
Gomez, Tosti i wielu innych głośnych artystów. 
Wspaniała muzyka Verdiego ·i znakomite kreacje ak
torskie (Francesco Tamagno w roli Otella, Victor 
Maurel w roli Jagona, Romilda Pantaleon! w roli 
Desdemony, Francesco Navarini w roli Lodovika) 
przyczyniły się do ogromnego sukcesu sezonu Scali. 
Na ogólną liczbę 62 przedstawień w sezonie wysta
wiono m.in. 13 razy Aidę, 11 razy· Flora Mirabilis 
i 25 razy Otella. 

Swiatowa premiera odbiła się głośnym echem 
w całej Europie. Szybko przetłumaczono libretto na 
wiele języków i wystawiono operę Verdiego na czo-
łowych scenach. A włęc: • 

Rosjanie - w Petersburgu - 8 grudnia, 1887 r. 
Węgrzy-w Budapesz.cie-8 grudnia, 1887 r. 
Czesi - w Pradze - 7 stycznia, 1888 r. 
Niemcy - w Hamburgu - 31 stycznia 1888 r. 
Holendrzy - w Amsterdamie - 10 marca 1888 r. 
Austriacy - w Wiedniu - 14 marca 1888 r. 
Amerykanie - w Nowym Jorku - 16 kwietnia 1888 r. 
Szwedzi - w Sztokholmie - 27 maja 1890 r. 
Anglicy - w Manchester - 8 października 1892 r. 
Warszawski Teatr Wielki zainteresował się operą 

Verdiego tuż po premierze w mediolańskiej Scali. 
Znakomity dyrektor opery warszawskiej Cezar Trom
bini spowodował, że dyrekcja rządowa Teatru Wiel
kiego zwróciła się do wydawcy muzycznego z Me
diolanu - Ricordiego oraz do dyrekcji Teatru alla 

~ 
Afisz przedstawienia „Otella" w Teatrze Wd.elklm w Warsza

wie w r. 1897 
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Seata, z propozycją wystawienia Otella na scenie 
Teatru Wielkiego w Warszawie. Początkowo (w kwiet
niu 1887 r.) postawiono trudne do przyjęcia wa
runki: 4000 franków za partyturę i 8°/o od każdego 
przedstawienia. Jednak w wyniku dalszych pertrak
tacji wydawca zażądał: 4000 franków za partyturę, 
500 franków za scenariusz i 1000 franków rocznej 
opłaty za prawo wykonania. Wkrótce jednak potem 
Cezar Trombin.i objął stanowisko dyrektora opery 
włoskiej w Petersburgu. a pomysł wystawienia Otella 
na scenie warszawskiej upadł. Rozmowy z Mediola
nem podjęto dopiero po ponownym objęciu przez 
Trombiniego stanowiska dyrektora Teatru Wielkie
go w roku 1892. 
Była to szesnasta opera Verdiego, gdyż do tej pory 

wystawiono piętnaście jego dzieł operowych oraz 
słynne Requiem. Większość premier śpiewali artyści 
włoscy. I tak w 1848 roku grano pod tytułem JeTo
zolima operę I Lombardi alla prima Crociata. W na
stępnych latach ukazały się opery: Makbet i Fescari 
(1849), Erncrni i Att11la (1851), Rigoletto (1853), Nabu
chodonozor i Trubadur (1854), Violetta (1856), Bat 
maskowy (1865), Don Carlos, Joanna d'Arc i Niesz
por11 syc11lijskie (1872), Moc przeznaczenia i Aida 
(1875). Słynne Requiem wykonano po raz pierwszy 
12 kwietnia 1892 roku na scenie Teatru Wielkiego, 
gdyż tu odbywały się prawie wszystkie koncerty 
symfoniczne przed otwarciem Filharmonii warszaw
skiej. 

I tak dzięki energii Cezara Trombiniego, w wyniku 
wysiłków reżysera a równocześnie wykonawcy roli 
Jagona - Józefa Chodakowskiego, oraz dzięki znako
mitym śpiewakom włoskim: sopranistce Libii Drog
Desdemonie i tenorowi Eugeniuszowi Durot, który 
wykonał rolę Otella (współczesnym przypominał ulu
bionego tenora Mierzwińskiego), odbyła się 3 paż
dziernika 1893 roku premiera Otella na scenie war
szawskiej. Kostiumy zostały zakupione za sumę 6000 
franków w zakładzie p. Zamorani w Mediolanie - do
stawcy teatru alla: Seata. W sezonie 1893/94 wykonano 
Otella 23 razy. Był to sukces ogromny, który już póź
niej się nie powtórzył. Należy również podkreślić 
gościnne występy w tym sezonie jednego z najzna
komitszych barytonów świata, wykonawcy roli Ja
gona . na mediolańskiej premierze - Victora Maurela. 
Był to jeden z nielicznych śpiewaków, który potrafił 
tworzyć na scenie nowe wartości, który wniósł do 
oper włoskich nowe elementy gry aktorskiej. Prasa 
warszawska po jego wys}ępie w operze Rigoletto 
pisała ro.in.: 

Po raz pierwsz11 widzieliśm11 w nie-wagnerow
skiej operze wcielenie ściśle wagnerowskiej za
sad11 podporządkowania wszystkich cz11nnik6w 
akcji, śpiewu, kolorytu, jednemu głównemu ce
lcnvi: r e a l izm o w i d r a m a t 11 c z n e m u. 

Maurelowi idzie jed11nie o wcielenie postaci, 
o odtworzenie poruszając11ch ją uczuć w każ
dej z dan11ch sytuacji. Jeśli mu, wedle jego po
jęć, jpiew nie w11starcza, zastępuje go inn11mi 
środkami, a więc deklamacją, mową, krzykiem 
nawet. Można kr11t11kować ze stanowiska cz11-
sto wokalnego - to pewne, ale nie podobna nie 
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b11ć zdumion11m potęgą samej idei, oraz tem
peramentem, z jakim ona jest odtworzona. 
Maurel nie śpiewał t11lko, a stworz11l t11p sce
niczn11. 

Obok wielu nazwisk znakomitych śpiewaków, po
danych w umieszczonym niżej zestawieniu, należy 
ze szczególnym sentymentem wymienić nazwisko jak 
dotąd jedynego polskiego śpiewaka, który na scenie 
warszawskiej kreował rolę głównego bohatera. Był 
nim Stanisław Gruszczyński. Ten zjawiskowy artysta 
porównywany był przez współczesnych do Tamagna. 
Jego żywiołowy talent fascynował wielu. Zachwy
cano się potęgą i blaskiem, wytrzymałością i szla
chetnością jego głosu. Już wstępne zaznajomienie 
się z jego repertuarem i wachlarzem kreowanych ról 
wystarcza do zobrazowania, z jak wspaniałym wo
lumenem głosu oraz z jakiej miary aktorstwem miano 
tu do czynienia. A był to talent samorodny, który 

Stanisław Gruszczyń
ski w roll Otella 



Józef Mann w roli Otella 

okrył operę polską wielką chwałą. Zdzisław Jachi
mecki, pisząc o talencie Gruszczyńskiego, użył m.in. 
takich sformułowań: 

Jeżeli ktokolwiek z nas żałował, że nie mial 
sposobności słyszeć Carusa, to śpiew Gruszczyń
skiego powetowai mu wielokrotnie tę stratę. 
Nie mogę przedstawić sobie większego prze
pychu i piękna brzmienia głosu tenorowego. 
Cieszę · się niezmiernie, że ten fenomenalny 
śpiewak jest Polakiem. Tak cudownie śpiewa
jący Polak jest wszakże artystycznym amba
sadorem narodu na równi z każdym innym ar
tystą polskim i w dodatku nie spełnia misji 
swojej na koszt biura propagandy. Gdybyśmy 
posiadali stu lub bodaj pięćdziesięciu takich 
Gruszczyńskich na eksport, waluta polska po
szłaby od razu w górę i nie bylaby narażona 
na spekulację zniżkową, bo Gruszczyński nie 
detonuje i nie robi fuksów. 

;, 

Zrealiz.owany w 1893 roku Otello przetrwał do roku 
1904. Wmowiono go po piętnas.tu latach na benefis 
Stanisława Gruszczyńskiego, dnia 7 marca 1919 roku, 
w tych samych dekoracjach i .kostiumach. Było to 
pierwsze u nas wykonanie „Otella" całkowicde w ję
zyku poliskim. Opera była grana do 19 grudnia 19't9 
roku, kiedy to wystawiono ją po raz 82 w ogóle. 

A oto lista głównych realizatorów i WYkonawców 
Verdiowskiego arcydzieła w Warszawie. · 

Dyrygenci: Cezar Trombini, Francesco Spetrino, 
Piotr Stermich-Valcrociata, Vittorfo Podesti, Jakub 
Hirszfeld, Artur Rodziński, Jerzy Sillich. 
Reżyserzy: Józef Chodakowski, Henryk Kawalski. 
Wykonawcy roU OteUa: Eugeniusz Durot, Franco 

Cardinall, Girolamo Picaluga, Valentin J. Duc, Giu
seppe Rusitano, Pierre Cornubert, M. Gillon, Stani
sław Gruszczyński. 

Wykonawcy roli Jagona: Józef Chodakowski, Ra
mon Blanchard, Victor Maurel, Mattia Battistini, An
tonio Scotti, Giuseppe Kaschmann, Eduardo Camera 
Lunardi, Giu·seppe Paccini, Mario Sammarco, Marian 
Pa1ewicz, Tadeusz Orda, Umberto Urbano, Carmelo 
Maugeri, Stefan Romanowski, Franciszek Freszel, Ze
non Dolnkki, Enrico de Francesci. 

Wykonawczynie roli Desdemony: Libia Drog, Car
men Bonaplata-Bau, Pi•caluga, de Nuntio, Frances 
Saville, Conzetta Bordalba, Salomea Kruszelnicka, 
Rossini-Lunardi, Helena Bianchini, Helena Zboińska, 
Matylda Polińska, Adelina Czapska, Stani Zawadzka. 

Wykonawcy roli Kasja: Giuseppe Morlacchi, Ste
fan Wołoszko, Czesław Zaremba, Adam Dobosz. 

Wykonawcy roli Lodovika: Aristodemo Siltiich, Zyg
munt Mossoczy, Roman Wraga. 

Józef Grubowskl 



Poezja Tassa jest może lepsza, ale ja osobiście po 
tysiąc razy wolę Ariosta. Z tej samej przyczyny sta
wiam Shakespeare'a na czele wszystkich dramatur
gów, z Grekami włącznie. 

• 
Naśladować prawdę to rzecz bardzo dobra, ale two

rzyć prawdę-lepsza, o wiele lepsza! Może wydaje 
się Pani, że w słowach tych tkwi sprzeczność: two
rzyć prawdę ... Proszę zapytać ojca nas wszystkich! 
Może znalazł gdzieś Falstaffa, ale trudno o takiego 
zbrodniarza jak Jago, a już nigdy, nigdy nie istniały 
takie anioły, jak Kordelia, Imogena, n ·esdemona. 
A jednak postacie te są tak bardzo prawdziwe ... 

• 
Jeżeli się naśladuje prawdę, można osiągnąć bar

dzo dobre wyniki: będzie to jednak fotografia, nie 
obraz. 

• 
Shakespeare był realistą nie wiedząc o tym. Był 

realistą z natchnienia, my zaś stajemy się nimi ze 
świadomego zamysłu. 

• 
Jedyną rzeczą, która mnie zawsze powstrzymywała 

od częstszego zajmowania się tematami szekspirow
skimi, była właśnie konieczność ciągłych zmian deko
racji, co chwilę. Ilekroć byłem w teatrze, sprawiało 
mi to niewypowiedzianą ' przykrość, miałem uczucie, 
że siedzę przed Laterna magica . 

• 
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Powiadam: gdybym miał komponować scenę do 
Otella, tę właśnie, w której Otello popada w omdle
nie, naprawdę nie łamałbym sobie głowy nad infor
macją, określającą, że rzecz dzieje się przed twierdzą. 
W scenariuszu, który sporządził dla mnie Boi'to, sce
na ta rozgrywa się we wnętrzu i jestem z tego bar
dzo zadowolony. Wewnątrz czy na zewnątrz, nie o to 
chodzi. Zresztą z tego powodu nie należy mieć tak 
wielu skrupułów, ponieważ w czasach Shakespeare'a 
ukształtowanie sceny wynikało, jak wiadomo, z ogól
nych upodobań... że Jago ma nosić kostium czarny 
jak j~go dusza - trudno o lepszy pomysł; ale. nie ro
zumiem. dlaczego chcesz wpakować Otella w strój 
wenecki. Wiem doskonale, że ten generał w służbie 

Dostojnej Republiki, jakim się mienił Otello, był po 
prostu Wenecjaninem Giacomo Moro. Skoro jednak 
mistrz William chciał mieć prawdziwego Murzyna, 
jest to sprawa mistrza Williama. Kostium turecki 
dla Otella nie byłby stosowny; ale czemu nie mia
łoby być możliwe ub~nie go w strój etiopski, bez 
używanego zwykle turbanu? 

Co zaś dotyczy postaci Jagona, jest to już sprawa 
poważniejsza. Chciałbyś go widzieć drobnego, jak 
mówisz, z niezbyt pięknie ukształtowanymi kończy

nami; jeśli dobrze zrozumiałem, ma to być jeden 
z oirych chytrych typów, złośliwych i ciętych jak 
ostrze szpady. Jeżeli go tak widzisz, zrób go takim. 
Ale gdybym był aktorem i miał grać Jagona, miał
bym postać raczej chudl\, wysoką, z cienkimi war
gami, małymi oczkami, osadzonymi tuż przy nosie 
jak u małp, wysokie czoło, mocno. pochylone ku ty
łowi, z wyraźnie rozwiniętym tyłem czaszki; mój Jago 
zachowywałby się jak człowiek roztargniony, nonsza
lancki, obojętny na wszystko, sceptyczny, dowcip
kujący; musiałby mówić od niechcenia zarówno 
rzeczy dobre, jak · złe, z miną człowieka, który myUi 
raczej o wszystkim innym, niż o tym, co mówi. Gdy
by mu ktoś zrobił zarzut: Ależ to, co mówisz, co pro

ponujesz, to przecież nikczemność- mógłby całkiem 

dobrze odpowiedzieć: Naprawdę? Nfe m11.Ualem 

o t11m„. Ale nie móunn11 już o tym więcej! Taki typ 
może podejść wszystkich i aż do pewnęj granicy na
wet własną żonę. Mały, złośliwy jegomość jest po
dejrzany dla wszystkich i nie podejdzie nikogo. 
Amen. 

Prielo:tyl Z.K. 



Franz Werfel 

VERDI 

Powieść opery 

(Fragment) 

( ... ) Tak też wybiła godzina rlla tekstu Borta. 

Ociągając się, postanowił Verdi, wśród tysiąca zastrzeżen 
i wahań, napisać doń kompozycję. Głęboko odczuwał bez
interesowność młodszego, który zrzekł się stworzenia m u 
zyki do własnego arcydzieła. Jeszcze w następnym roku, 
po napisaniu już kilku scen, proponował maestro muzy
kowi Bo1to odebrać libretto poety-Bolto! 

Trzy Lata pracy nad Otellem były przeżyciem niezmąconej 
piękności. Nie władała artystą, jak w jego pierwszych is
tach, namiętna chęć skończenia, ani też jak w epoce 

Leara, wyrzut sumieRla po każdej napisanej stronie. Po raz 
pierwszy, zgoła bez skrupułów, używał pełnej rozkoszy mi
strzostwa. Nigdzie nie czyhały już sidła, którym by n ie 
mógł dać rady. Nie musiał brać kurczowego rozpędu, by 
przesadzać przeszkody. Unosił się. 

Genueńczycy i współcześni opowiadają, że w latach tych 
można było często widywać wieczorem starego maestra pod 
latarnią gazową, jak stał i, szczęśliwie zgubiony, wpisy
wał coś do notatnika, nie poznając nikogo. 

Lubił partyturę otella tak bardzo, że odkładał jego wY
kończenie, drżąc przed chwilą, gdy tej ukochanej duszy 
nie będzie już przy nim. Btedny Otet!o, pisał, przesławszy 

ostatni akt kopiście. 

W wieczór straty był melancholijny i nieznośny. 

Biegał po wysokich pokojach swego mieszkania. Z wście
kłością stwierdzał, że wszystkie meble już od lat dwu
dziestu są niedorzecznie ustawione. Jutro trzeba będzie 

wszystko zmienić. 

Szukał jakiejś książki. Oczywiście skradziono mu ją tak 
samo jak cygara hawana zeszłego tygodnia. 

Obiad dal pożądaną sposobność do ostrego szyderstwa. 
Ravioli były nie do jedzenia. Wezwano kucharkę. Łzy pły
nęły strumieniem. Zbierało się na scenę małżeńską. Giu
seppina była nieugięta. Przestarzałe winy wywlekano aż 

do śmieszności. 
Z ostatnią resztką dobrotliwej rezygnacji małżonka west 

chnęła: 

- Nikt nie wie; co z ciebie za człowiek. Daj Boże, byś 

nie napisał już żadnej opery. 
Maestro zawołał jado:wicie: 
- Szukaj pociechy w religii! 
Tego już było pobożnej Pepplnie za wiele. Wyszła z po

koju. 
Z powodu tej kłótni cowieczorna samotna partia wista 

małżonków opóżnlła się o pół godziny. 
Tyle trzeba było do zawarcia pokoju. 

Przełożył Leopold Staff 
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Ben Jonson 

PAMIĘCI MOJEGO UKOCHANEGO MISTRZA 
WILLIAMA SBAKESPEARE'A 

(Fragment) 

„. Tyś był nie mężem wieku, tyś mężem wszech-
wieków: 

O, jeszcze snem wiosennym drzemalo muz plemię, 
Gdyś ty, jak bóg Apatio, zstąpił na tę ziemię, 
Byś nam, jak ten, ogrzewal sluch grzmiącymi chóry, 
Czarował urokami sztuki, jak Merkury -
Natura sama, dumnai z jego arcytworów, 
Tak sobie podobała w przepychu kolorów 
Tych szat, w które ubrały jq twoje piosenki, 
że odtąd już nie zechce mieć innej sukienki.„ 
Szekspirze! Tyś był wzorem takiego pieśniarza 
I oto jak się w dzieciach twarz ojca powtarza, 
I żyje po swym zgonie, tak duszy twej znamię 
Tyś odbił w twoich pieśniach, wielki Williamie! 
„. O, gdybyś ty, labędżiu słodki znad Avonu, 
O, gdybyś nad Tamizą, budząc się ze zgonu, 
Rozwinął jeszcze skrzydła z tym czarem poety, 
Nad którym się zdumiewał duch naszej Elżbiety!„. 
Lecz próżne to marzenie, próżne to zaklęcie: 
Jak gwiazda, dziś ty świecisz tam na firmamencie. 
Swieć, świeć, gwiazdo poetów, niech twoje promienie 
Wskrzeszają ducha w naszej walącej się_ scenie: 
Zatmilaby się ona, gdyby _na jej lica 
Nie promieniała życiem twoich dziel skarbnica. 

Przełożył Feliks Jezierski 

Nagrobek. Shakespeare'a w kościele Swlętej Trójcy w Strat
fordzie nad Avonem 



Stanisław Helsztyński 

NA MARGINESIE 
„OTELLA" 

z niczego, a zazdrością jut sza
tana bltski Ote!lo, jakbll bodzqce 
niebo obeliskt 
(Słowacki, List do A. Hołyńskiego) 

Jest rysem charakterystycznym dla talentu Sha
kespeare'a, że spośród dwustu londyńskich autorów, 
którzy dostarczali współcześnie tekstów dla powsta
jących licznie zespołów aktorskich, on właśnie zdo
był palmę pierwszeństwa we wszystkich trzech dzie
dzinach dramatu: w komedii, kronice historycznej 
i przede wszystkim w tragedii. · 

Hamlet, Otello, Król Lear i Makbet powstały w naj
dojrzalszych jego latach męskich, w okresie lat 1601-
1607, kiedy poeta miał już za sobą najlepsze kroniki, 
jak i komedie, zwłaszcza tzw. słoneczne. Warsztat 
jego i technika stanęły już na najwyższym poziomie, 
ale co ważniejsze, zaszła w nim wtedy, na przełomie 
XVI i · ~VII wieku, głęboka wewnętrzna, duchowa 
przemiana. 

Zdaje się, jakby w tym czasie wobec ważnych prze
obrażeń w życiu politycznym i społecznym Anglii, 
wywołanych przez śmierć królowej Elżbiety i wstą
pienie na tron Jakuba J w roku 1603, również umysł 
Shakespeare'a uległ decydującej, jakościowej meta
morfozie. Poeta jak gdyby stl"3cił wtedy wiarę w do
bre strony człowieka, w jego zdolność do bezintere
sownej przyjaźni i prawdziiwej miłości bliźniego. Do
strzegał w nim tylko nieszczerość, zdradę, skłonność 
do zbrodni i ukryte brudne namiętności. Bohaterzy, 
których poeta zaczął po roku 1601 wprowadzać na 
scenę, nosili na czole piętno winy, zbrodni lub óbłę
du. Nawet miłość meżczyzny do kobiety nigdy w tym 
okresie nie wystąpiła w dawnej czystej postaci, lecz 
zawsze dotknięta była jakimś zniekształceniem, 

kalectwem zmysłów lub ducha. Nigdy nie występująca 
dotąd w takiej sile pasja tworzenia wyładowuje się 
w gwałtownych paroksyzmach i wybuchach buntu. 

Pasja ta rozsadziła nawet formę, tę z kronik i ko
medii. Bywa ona teraz urywkowa, zagadkowa, nie 
wszystkie rysy charakterów zostają wyzyskane i na
zwane po imieniu. Język staje się zawiły, metaforycz
ny, trudno dostępny, dawna błyskotliwość stylu zni
kła, została sama najprostsza, najbardziej skupiona, 
skondensowana treść. Poeta wyzwolił się z naleciałoś
ci obcych, zbliżył się do mądrości prostego ludu, coraz 
więcej posługiwał się wyobrażeniami i wątkami po
dań i legend. Twórczy kunszt Shakespeare'a osiągnął 
obecnie najwyższy szczyt. Wszystko, co w tym okresie 
zwątpienia, bólu i cierpienia ogólnoludzkiego, nurtu
jącego serce poety, ujrzało światło dzienne, należy do 
arcydzieł piśmiennictwa świata. 

• 
W tragedii Otello, Maur z Wenec;i (1604), rodzącej 

się w tym wulkanicznym okresie twórczości Shakes
peare'a, dramaturgia poety i wysokie napięcie jego 
twórczej siły ujawniły się szczególnie jaskrawo. W in
nych wątkach, branych na warsztat w tych latach, 
opierał się poeta na materiale nieomal gotowym. Dla 
Hamleta snadna było sięgnąć do opracowania Thomasa 

Jan Bogumił Plersch, 
William Shakespeare. 
medalion z plafonu 
teatru w Pomarań
czarni w warszaw
skich Łazienkach 
(1787) 



Scena z prapremie
rowego przedstawlę
nla „Otella" w La 
Scali. Rycina z epo-

. kl 

Kyda i · wypełnić jego ramy elementami osobistych 
refleksji o losie tragicznym lorda Essexa. Dla Króla 
Leara istniał dramat o tym królu i jego trzech nie
wdzJ.ęcznych córkach. „Historię" dodatkową, wątek 
drugi, 0 Gloucesterze, znalazł poeta w Arkadii Filipa 
Sidneya. Dla Makbeta stanowił Holinshed źródło bo
gate, zaczerpnięte przez poprzedników ze zmyśleń 

i podań. 

Przystępując do pisania Otella miał Shakespeare do 
dyspozycji jedynie żałosną, krótką. melodramatyczną 
nowelę włoską Cinthia z r. 1566, nie wychodzącą poza 
opis dość trywialnego kryminału . w mieszczańskiej 

rodzinie. Wojskowy mauretańskiego pochodzenia po
ślubia wenecjankę Disdemonę, mimo pewnego sprze
ciwu jej krewnych, d pędzi z niłL szczęśliwY żywot. 
Gdy władze weneckie wysłały go na Cypr jako do
wódcę kompanii, żona towarzyszyła mu na statku 
z żołnierzami. Spakój małżonków zamącił na wyspie 
Podstępny chorąży oddziału, zakochany potajemnie 
w Disdemonie. Upatrując mylnie rywala w osobie 
kolegi, parucznika oddziału, oskarżył go o cudzołós
two z żoną Mauretanina, który wierząc mu bez gra
nic postanowił zabić porucznika i żonę. Porucznik 
wyszedł z napaści obronną ręką. Niewinnie posądzoną 
Disdemonę zabili wspólnie mąż i donosiciel bijąc ją 
pończochą pełną piasku, a twarz jej zmiażdżyli do 
niepoznania zwalając na nią belki sufitu. 

Zabójcy nie uszli kary. Mauretańczyk, sprowadzony 
w łańcuchach z Cypru do Wenecji, skazany mimo za
przeczeń na dożywotnie wygnanie, został zlikwido
wany przez rodzinę Disdemony. Chorąży - u Shakes
peare'a Jago - oskarżony o napad na kogoś innego, 
został poddany torturom i nędznie zginął. 

Prosta historia, nieledwie karczemna, jedynie mo
tywem zazdrości przypamina sztukę Shakespeare'a, 
który wątek ten padniósł do wysokiej, poetyckiej ran
gi artystycznej." Poeta dał jej majestatyczną, królew
ską oprawę: uczynił Otella naczelnym dowódcą wy
prawY przeciw .Turkom w czasie wojny o Cypr, która 
toczyła się w roku 1570, wprowadził dożę Wenecji, 
Radę Senatorów, świty, orszaki, fanfary, przede wszy
stkim zaś postacie o heroicznym wymiarze: Otella. 
Desdemonę, Jagona. 

• 
W przeciwieństwie do nowelki Cinthia jakżeż ina

czej rysują się na scenie, w działaniu, słowach i ge
stach bohaterowie tragedii Shake~peare'a! 

Bohater tytułowy, Mauretańczyk, syn egzotycznego 
królewskiego rodu, zwycięzca w dwudziestu bi~wach, 
zapra\Vliony do rzemiosła wojennego od chłopięcych 
lat, Podróżnik, który przeżył śmiałe przygody na lą,
dzie i morzu, mąż majestatyczny i wspaniały, pory
wający polotem poetyckim, narrator z wyobraźnią go
dną przepychu wschodnich krain, czuć się mógł ulu
bieńcem bogów. Chociaż chrześcijanin, 7.achował pier
wotny rys tajemniczości i egzotyki. Jego kariera oso
bista sięgnęła gwiazd, kiedy córka senatora wenec
kiego nieledwie pierwsza wyznała mu swoją miłość 
i została jego żoną. Kiedy jego małżeństwo z Wene-



cjanką zostaje zaatakowane przez jej ojca, bohater 
zdobywa aplauz doży i senatorów Rady. Signoria 
oklaskuje go jako wodza wyprawy przeciw Turkom: 
nikt inny nie sprostałby zadaniu w tej groźnej dla 
republikd sytuacji. 

Po klęsce floty tureckiej i objęciu przez Otella rzą
dów na Cyprze mogło się wydawać, że wielkiego wo
jownika czeka nie kończące się szczęśliwe Pożycie 

z Desdemoną. 
A przecież starczyło kilka podszeptów przewrotnego 

podwładnego, hipokryty Jagona, żeby wsączyć jad tru
ci:my w serce bohatera i skłonić go do rozpaczliwego 
rozstania się z wiarą, w stałość uczuć Desdemony: 

Żegnaj mi na zawsze, 
Spokoju duszy i zadowolenie! 
Żegnajcie, hufce lasem piór chwiejące! 
Żegnajcie, boje, w których żądza sławy 
Urasta w cnotę! O żegnajcie! •.• 
Otello żegna się ze swym rzemiosłem. 

Spontaniczna, gorąca, mimo wszystko pierwotna du
sza Mauretańczyka, człowieka rzemiosła wojennego, 
któremu obce były podstępne machina<:je cywilizacji 
europejskiej, raz objęta uczuciem zażdrości nie była 
w stanie opamiętać się, przerwać staczania się ku roz
paczy, która wreszcie zmusiła g.o do .zabójstwa ·żony . 

• 
Makfawelic:mie pchał Wodza ku tej ostatec:mej klę

sce nieludzki w swej złośliwości chorąży Jago, naj
czarniejsza obok Ryszarda III postać wśród szekspi
rowskich złoczyńców. Pozornie rubaszny, szorstki, obo
jętny niby to na własne korzyści, gardzący ostentacyj
nie Pochlebstwem i uniżonością, niezrównany mistrz 
w nakładaniu sobie maski poczciwca, dąży z głęboką 
znajomością ludzkiej psychiki do pogrążenia w nie
szczęście osób ze swego otoczenia. Rodrygowi za pie
niądze stręczy kłamliwie Desdemonę, namawia go do 
napaści na Kasja, a w końcu skrytobójczo morduje. 
Na Porucznika Kasja rzuca podejrzenie o cudzołóstwo 
z Desdemoną, a samego Wodza oplątuje siecią intrygi, 
z której nie ma wyjścia. 

W poduszczeniach swych Posługuje się Jago obra
zami, które zątruwają wyobraźnię wodza. Otello 
oprzeć się nie może obsesjom i wizjom kopulacji: 

- Leżał z nią! Leżał na niej! Kto mówi: „Leżał na 
niej", łże! Leżał z nią! To ohydne! ... Chustka! .•. Wy-

znanieh. Chustka!... Niech wyzna! I niech zawiśnie 
z~ swoje trudy! Naprzód niech zawiśnie, a potem 
niech ~yzna! Drżę na tę myśl! Drżę na tę myśl! Na
tura nie oblokłaby się w taką mroczną namfotn 'ć 
b . k" .... os 
e~ 3a ichś pobudek... To nie słowa tak mną wstrzą-

sa3ą. Tfu! Nosy, uszy i wargi ... Czyż to być może? Wy
znaj! Chustka? O szatanie! ••• (akt IV, scena I). 

W ~zątkowych partiach tylko Jago Posługuje się 
zo.olog1c:mym, bestialskim słownikiem 0 capach, pa
wiana:~· małpach, wilkach w czasie rui. Pod koniec 
tragedu w bezprzytomnej pasji szafuje tymi obelgami 
oszalały z zazdr<?ści Otello. 

Edmund Kean w ty
tułowej roll tragedii 
Shakespeare' a O
tello". Teatr oriiry 
Lane, 1814 
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W przeciwiefistwie do młodocianej Julii, do nie
szczęśliwej Ofelii, do niesłusznie posądzonej o nie
wierność Hermiony czy Imogeny, ukazanych w aureoli 
czystej kobiecości, Desdemona, stojąc Po przełamaniu 
konwenansów obyczajowych u boku człowieka innej 
rasy,· traktowana jest przez otoczenie w kategoriach 
zwierzęcej erotyki jako ta, która Postiu>ila wbrew na
turze. Nie może tego kroku zrozumieć własny jej oj
ciec, Brabancjo. Sądzi, że padła ofiarą czarów ze stro
ny Otella. Jej śmiała postawa wobec Senatu w obronie 
zawartego przez nią małżeństwa, decyzja towarzysze
nia mężowi na wojnę, dawanie świadectwa głębokie
mu przywiązaniu nawet w obecności świty żołnier

skiej, wywołujłL zgorszenie patrzących. 

Sam Otello Pod wpływem słów Jagona zaczął kry
tycznie obserwować· temperament żony, która będąc 
tak młodą wprowadziła w błąd własnego ojca i za
warła Potajemnie ślub z człowiekiem obcej rasy. Otel
lo przeraził się brutalnej szczerości Desdemony i uwie
rzył Jagonowi~ że jest ona urodzoną ladacznicą. Za
bija ją. żeby nie mogła· zwodzić poza nim jeszcze in
nych mężczyzn. 

Ogrom uczucia dla męża nie Pozwala Desdemonie 
uświadomić sobie niebezpieczeństwa, na jakie ją wy
stawia Jagon. Pewna swej niewinności·, nie potrafi 
się bronić, popełnia szereg nieostrożn°ych Pociągnięć, 
które ją w sercu otella pogrążają. Wstawiennictwo 
o przywrócenie Kasja do łask męża, niewinne kłam
stwo o skradzionej przez Jagona i Podrzuconej do Po
koju Kasji!' chustce gubi1L ją ostatecznie w oczach opa
nowanego prze.z zazdrość męża. Widzowie ze ściśnię
tym sercem słuchają smutnej Pieśni o wierzbie, którą 
Desdemona śpiewa przed zaśnięciem . 

• 
Dodatkowe określenie w tytule - Othetto, the Moor 

of Ventce-dało okazję do nie rozstrzygniętych dotąd 
sporów wśród krytyków i reżyserów na temat etnicz
nej przynależności bohatera. Termin the Moor może 
oznaczać zarówno Maura, Mauretanina, Araba z Pół- . 
nocnej Afryki, jak i Murzyna. U Cinthia, który był 
źródłem Shakespeare'a, nie podkreślono murzyńskiego 
PoChodzenia owego kapitana, męża Disdemony: rómca 
rasy nie odgrywa tu większej roli i nie stanowi powo
du do opozycji ze strony rodziny. 

Inaczej u Shakespeare'a. Podkreślił on obcość rasy 
Otella, czyniąc to dla celów konstrukcyjnych, żeby 
uwydatajć Potęgę miłości Desdemony, nie baczącej 
na kolor skóry swego ukochanego. Tym niemniej ani 



Shakespeare, ani ówcześni Anglicy i mieszkańcy Eu
ropy, terminem the Moor czy Negro nie oznacz.ali Mu~ 
rz.ynów z Centralnej Afryki, z których w pierw
szej połowie wieku XVI! miała się rekrutować rzesza 
niewolników, importowana z niesłychanym barbarzyń
stwem na plantacje południowy.eh Stanów Ameryki. 
Terminem tym oznaczali raczej mieszkańców Afryki 
Północnej, Berberów, pierwotne chamickie szczepy 
dawnej Algierii, Tunisu, Senegalu, pomiesz.ane z na
pływającymi w VIII wieku Arabami, z.dobywcami 
Afryki Północnej i Hiszpanii, okrytymi nimbem ry
cerskości i dumy z powodu swych zwycięstw. Górno
lotna retoryka otella, żar i przepych jego metafor, 
dobrze charakteryzują jego etniczny rodowód. 

Zawistny Rodrygo naz.ywa Otella grubowargim, po
równuje go jednak dalej do berberyjskiego, więc mau
retańskiego konia. Jago zaś napomyka w akcie czwar
tym, że Otello utraciwszy namiestnictwo Cypru, idzie 
do Mauretanii i zabiera tam żonę. 
Możemy bez obawy pomyłki wyobrazić sobie, że 

aktor w teatrze Pod Kulą Ziemską ucharakterywwany 
był pod okiem Shakespeare'a nie jako Murzyn, znany 
nam etnograficznie z plantacji USA, lecz jako śniady 
arabski Maur z Północnej Afryki, opiewany w epoce 
roman·tyzmu pod postacią Farysa, a w epoce filmów 
jako urodzi.wy szejk. Idealnym wykonawcą roli Otella 
okazał się Ira Aldridge (1807-1867), Senegalczyk z ro
du Fullah, urorlzony w Baltimore, zmarły i pochowany 
w Łodzi, dokad przybył, by wystąpić z kreacją Otella. 
Sceny całej Europy podziwiały go w tej roll, w której 
zarówno pochodzenie, jak i ognisty afrykański tempe
rament upodobniały go do 'szekspirowskiego pierwo
wzoru. 

• 
Nie mają racji dzisiejsi prorocy egzystencjalizmu, 

którzy starają się dopatrywać w postaci Shakespeare'a 
ojca katastroficznych wizji, negujących istnienie sensu 
•i wielkości w życiu człowieka. Wielkie jego tragedie 
z okresu 1601-1607, w tym i Otello, mają jakoby wy
rażać nicość wysiłków i walki człowieka o ulepszenie 
świata. Niesłusznie interpretują, katastrofę i śmierć . 
szekspirowskich bohaterów jako wyraz beznadziejno
ści istnienia. Shakespeare był dzieckiem renesansu, 
głosicielem jego optymistycznego poglądu na świat. 

Nawet w najbardziej ponurych jego tragediach, jak 
Otello, Król Lear czy Makbet, idea sprawiedliwości 
i dobra zwycięża w ostatniej rozgrywce. Fortynbras 
w Hamlecie., Kordelia w Królu Learze budzą otuchę 

... 

widza, mimo że scena pokryta jest krwawymi trupa
mi skrzywdzonych ofiar. Ludzkość, która rodzi cha
raktery takie, jak Desdemona, Kordelia i bohaterki 
sztuk, pisanych przez Shakespeare'a pod koniec życia, 
nie może upaść. Może być nieszczęśliwa, ścigana przez 
przeznaczenie, lecz możliwość i fakt istnienia ludzi 
tego kalibru moralnego, dodaje nam otuchy i woła 
poprzez wieki słowa, które wygłosił umierający Lear 
o swej córce: 

Na takie, ma Kordelio, 
Ofiar11, same bogi s11pać zwvkl11 kadzidło. 

Wielkie tragedie Shakespeare'a z.awierały zawsze 
elementy przejścia od katastrofy do regeneracji du
cha, do zadośćuczynienia, do zapoczątkowania innego, 
wyższego porządku rzeczy, nigdy nie zamykając się 

akcentem rozpaczy, dla której nie świta żaden promyk 
nadziei. Nawet więc Otello, kończący się straszną, 

śmiercią niewinnej Desdemony, nie jest poz.ostawiony 
w mroku: bohater uświadamia sobie przed swoją sa
mobójczą śmiercią niewinność i wielkość niesłusznie 
posądzonej. Swiadomie czy nieświadomie, realizował 
Shakespeare w całej swej twórczości zasadę tragedii 
antycznej o winie i karze, o klęsce, spowodowanej wi
ną bohatera, obróconej przez pokutę w odkupienie 
winy i w nowe szczęście użyczone bohaterowi z woli 
przeznaczenia. Pierwiastki optymistyczne, konsolacyj
ne, boecjańskie brały górę nad elementem senekań
skim, przedstawiającym okrucieństwo i przemoc zbro
dni w losach człowieka. 

Po długotrwałej smudze cienia w twórczości wiel
kiego Stratfordczyka, mądrego i doświadczonego nau
czyciela i prz.ewodnika potomnych, wschodziło zawsze 
słońce nadziei i otuchy, krzepiącej jego i nasze serca. 

Stanls!aw Hetszty1\akl 



Pod wierzbą płaczącą dziewczyna lzy roni 

I śpiewa: wierzbo! wierzbo! 
W dól główkę spuściła, skroń wsparła na dłoni 

I śpiewa: wierzbo! wierzbo! 
Zdrój, mrucząc opodal, przywtarza. jej ;ękom: 

O wierzbo/ wierzbo! wierzbo! 
Od łez jej gorących ka,mienie aż miękną; 

O wierzbo! wierzbo! wierzbo! 
Z gałązek ja wierzby splotę sobie wianek. 
Nie gańcie mu tego, przyjmuję mój los. 

Piosenka Desdemony 
W. ShakespeaTe „Otello" - akt czwarty, scena III 

Przełożył Józef Paszkowski 



Mimochodem zaznaczyłem, że charakter Romea za
wiera w sobie coś hamletowskiego. Istotnie, nordycka 
powaga rzuca smugi cieni na to żarliwe serce. Ele
ment nordycki dostrzega się także w Julii, porównu
jąc ją z Desdemoną: wobec całej mocy swej namięt
ności Julia jes't zawsze świadoma siebie i w pełni 

jasnej świadomości panuje nad SWYm czynem. Julia 
kocha, myśli, i działa. Desdemona kocha, odczuwa 
i jest posłuszna nie własnej woli, lecz silniejszemu od 
niej popędowi. Jej doskonałość polega na tym, że zło 
nie może wywrzeć na jej szlachetną naturę takiego 
potężnego wpływu jak dobro. Desdemona zostałaby 
zapewne na zawsze nieśmiałym dzieckiem krzątają
cym się wokół spraw domowych w pałacu swego ojca, 
lecz głos Murzyna zadźwięczał jej w uszach i, mimo 
spuszczonych skromnie oczu, ujrzała jednak jego obli
cze w jego słowach, opowiadaniach, lub, jak sam mó
wi: „w jego duszy" ... i to cierpiące, wspaniałomyślne, 
piękne, jasne oblicze duszy rzuciło na jej serce nie
odparcie porywający czar. Tak, ma rację jej ojciec, 
Jego Ekscelencja Pan Senator Brabancjo: potężna ma
gia zawiniła, że trwożne, delikatne dziecko poczuło 
skłonność do Murzyna i nie obawiało się owej brzyd
kiej czarnej maski uważanej przez pospólstwo za pra
wdziwą twarz Otella. .. 

Miłość Julii jest czynna, miłość Desdemony- bier
na. Przypomina ona słonecznik, który nie wie, że 

zawsze zwraca lico ku wysokiej. gwieździe dnia. Des
demona to prawdziwa córka południa; delikatna, 

~ażliwa, cierpliwa, podobna owym smukłym, o du
zych oczach, świetlanym postaciom kobiet, które tak 
słodko, tak łagodnie, tak rozmarzająco promieniują 
ze starych Poematów sanskryckich. Przywodzi mi ona 
zawsze na myśl Sakuntalę Kalidasy, hinduskiego Sha
kespeare'a. 

Miedziorytnik angielski, któremu zawdzięczamy por
t.:et Desdemony, użyczył jej oczom, być może, zbyt 
~11~~0 WYrazu namiętności. Jednakże, zdaje mi się, 
ze JUZ o tym wspomniałem, kontrast twarzy i charak
teru posi.ada zawsze interesujący wdzięk. W każdym 
bądź razie ta twarz jest piękna, a zwłaszcza bardzo 

p~obać się musi piszącemu te słowa, gdyż przypo

~ma mu ona ową wielką piękność, która na szczęście 
~1g:y szczególnie nie przyganiała jego obliczu widzą~ 
Je otychczas jedynie w jego duszy ... 

Przełożył Jacek Lipiński 

Eleanor Steber w roli Desdemony 



Do grobu poety wybrałem się sam i zachodziłem do 
niego często, bo po kilku dniach zamieniłem hotel 
Pod Białym Łabędziem na hotel WiHiam i Mary 
w Old Town, w pobliżu cmentarza. W nocy, gdy 
otwarłem okno pokoju, słyszałem szum drzew otacza
jących kościół, widziałem kontur jego wieży, mogłem 
sobie powtai:zać ze wzruszeniem: O dwieście kroków 
stąd spoczywa snem wiecznym. wielki poeta czasów 
nowożytnych. Gdyby żył i gdybym krzyknął, mógłby 
usłyszeć mój głos, a ja glos jego. 
Kościół pochodzenia katoli~iego; bo z wieku XIII, 

rozbudowany w następnych stuleciach, otrzymał w 
XV wieku bogate, piękne prezbiterium, kryte na spo
sób tudorowski, neogotycki, drewnianym, rzeźbionym 
pułapem . Robi poważne wrażenie. Ośmiokątna, spi
czasta wieża jest pochodzenia późniejszego, z wieku 
XVIII. Rodzina poety dostąpiła większego zaszczytu 
niż dziesiątki arystokratów ·i mi·eszczan budujących 
sobie posągi i epitafia w pobocznych kaplicach; leżą 
rzędem u wejścia prezbiterium: żona poety, sam poe
ta, Thomas Nash, mą,ż wnuczki, córka Zuzanna i jej 
mąż, dr John Hall. 

Dobrze, że na grobie Shakespeare'a położono napis 
grożący klątwą,, gdyby kto chciał usunąć jego zwłoki 
z tego miejsca. Kości jego córki Zuzanny w kilka
dziesiąt lat po jej śmierci musiały ~stąpić miejsca 
komuś godniejszemu, jakiemuś Wattsowi. Napis głosi, 
że Zuzanna spoczywa pod sklepieniem, choć nie jest 
to zgodne z faktami. 

Trumna ze zwłokami poety była zakopana pod po
sadzką bardzo głęboko, bo na 17 stóp. Na początku 
wieku XIX przy robotach murarskich u wejścia do 
prezbiterium wYtworzył się otwór, przez który można 
było zaglądnąć do głębi. Jak zaświadcza Washington 
Il"V'ing, który był w Stratfordzie w 1815 r. i rozmawiał 
z zakrystianem pilnującym krypty, wewnątrz nie zau
ważono ani trumny, ani szczątków kości - na dnie 
leżała warstwa prochu. 

Ten proch to był Shakespeare. 
Wrażenie, że oto tutaj leżą prochy jednego z naj

większych twórców ludzkości, dodaje uroczemu za
kątkowi dostojnej powagi. Nie psuje jej nawet nie
składny nagrobek, umocowany po lewej stronie na 
ścianie prezbiterium. Czegóż można się było spodzie
wać po niewprawnym kamieniarzu, jeśli nie widział 
nigdy obUcza, którego rysy miał utrwalić? 

Przez kolegiatę przesuwa się dość często rzesza piel
grzymów z całej Anglii i z całego świata. W półmroku 
naw poruszają się sylwetki mężczyzn, kobiet i dzieci. 
Nikt nie podnosi głosu, w skupieniu i zadumie upły
wa godzina za godziną, a monotonię ich przerywają 
jedynie szumy lip i wiązów dokoła sławnego kościoła, 
którego imponujące okno witrażo~e odbija się w fa
lach Avonu. 

Stants!aw Hetsztyńskl 

„Moje Szekspiriana", PIW, 1964 



Z gorączką miłość mą porównać można, 

Tego wciąż pragnie, co jej tylko szkodzi, 

Szuka niedoli ślepa, nieostrożna, 

I chore serce ułudami zwodzi. 
Lekarz - rozsądek - rzucił mnie samotnie, 

Bom wzgardził radą, jedyną, uslużną, 

Miłość ta szalem, powtarzam stokrotnie 

I w skrusze padam, niestety! za późno. 

O! straszną jestem dotknięty chorobą, 

W sercu i mózgu tak posępnie ciemno, 

.Nie wiem, co mówię, i nie wladnę sobą, 

I prawdy szukam - ucieka przede mną. 

Ty, którą zwalem piękną i promienną, 

Jak noc i piekło jesteś czarną, ciemną. 

William Shakespeare- SONET CXLVII 

Przelożyl Karol Pieńkowski 

--+ 
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Z gorączką miłość mą porównać można, 

Tego wciąż pragnie, co jej tylko szkodzi, 

Szuka niedoli ślepa, nieostrożna, 

I chore serce ułudami zwodzi. 
Lekarz-rozsądek - rzucił mnie samotnie, 

Bom wzgardził radą, jedyną, uslużną, 

Milość ta szalem, powtarzam stokrotnie 
I w skrusze padam, niestety! za późno. 

O! straszną jestem dotknięty chorobą, 
W sercu i mózgu tak posępnie ciemno, 

.Nie wiem, co mówię, i nie wladnę sobą, 

I prawdy szukam - ucieka przede mną. 

Ty, którą zwalem piękną i promienną, 

Jak noc i piekło jesteś czarną, ciemną. 

William Shakespeare - SONET CXL VII 

Przelożyl Karol Pieńkowski 

--ł 
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OTELLO 

Treść opery 

AKT I 

Wśród szalejącej burzy morskiej załoga zamku · 
i tłum mieszkańców Cypru wypatrują okrętu, na któ
rym powraca z wyprawy przeciw Turkom namiestnik 
wyspy, bohaterski Maur, Otello. Wszyscy zanoszą do 
niebios modły o jego szczęśliwe wylądowanie, tylko 
chorąży J,a.g,o życzy z cicha Otellowi śmierci w mor
skich odmętach. Jago nienawidzi bowiem swego wo
dza za to, iż ten pominął go przy awansie, dając pier
wszeństwo Kasjowi. Otello jednak szczęśliwie dobija 
do portu i powiadamia mieszkańców Cypru o świeżym 
zwycięs.twie nad muzułmanami (inwokacja Esultate), 
po czym śpieszy na zamek, gdzie z utęsknieniem ocze
kuje go ukochana małżonka, Desdemona. Burza stop
niowo cichnie; przy rozpalonych ogniskach ludzie we
selą się i piją wino z okazji odniesionego zwycięs
twa. Wśród tłumu Jago odszukuje młodego wenecja
nina Rodryga, spodziewa się bowiem uczynić z niego 
nieświadome narzędzie swoich planów. Znając słabą 
głowę Kasja, Jago nakłania go do picia. Podmówiony 
przezeń Rodrygo prowokuje Kasja do wydobycia mie
cza, a gdy były namiestnik wyspy, Montano, karci za
chowanie Kasja, ten w pijackim zamroczeniu rani 
Montana. Hałas -i zamieszanie sprowadzają Otella, któ
ry uniesiony gniewem, degraduje Kasja, a. na jego 
miejsce mianuje Jagona swoim zastępcą, wszystkim 
zaś obecnym nakazuje w spokoju rozejść się do do
mów. Pojawia się Desdemona. Głosy obojga małżon
ków łączą się w miłosnym duecie (Gia nella notte 
densa). 

AKT Il 

Jago radzi zrozpaczonemu Kasjowi, aby za pośred
nictwem Desdemony starał się odzyskać łaskę wodza. 
Naiwny Kasjo bierze tę podstępną radę za dobrą mo
netę i udaje się do ogrodu, gdzie znajduje małżonkę 
Otella. Jago zaś snuje dalej swe nikczemne plany 

i wygłasza słynne Credo - szydercze „ wyznanie wia
ry" w złe moce i nienawiść do wszystkiego co dobre 
i piękne. Do komnaty wchodzi Otello, a widząc Kasja 
z Desdemoną w ogrodzie pyta, czego może chcieć Kasjo 
o~ jego żony. Jago odpoWiada wymijająco, zręcznymi 
niedomówieniami zasiewając w duszy Otella nieokreś
lone jeszcze podejrzenia. Ugruntowują się one, gdy 
Desdemona zwraca się doń z prośbą o przebaczenie 
dla Kasja. Otello zdenerwowany, wyrywa żonie z ręki 
chus~kę,. którą chciała obetrzeć mu czoło, i rzuca ją 
na ziemię. Chustkę podnosi służebna i towarzyszka 
Desdemony, Emilia, żona Jagona. Jednak czuwający 
z daleka nad rozwojem wypadków Jago zmusza 
wzbraniającą się żonę, ~by mu oddała chustkę. Teraz 
Jago nadal podnieca w sercu otella uczucie zazdroś
ci, a gdy doprowadzony do pasji Maur żąda dowodów 
zdrady swej żony, opowiada mu zmyśk>ny sen świad
czący jakoby o uczuciach Kasja i Desdemon; (arioso 
Era _za notte), a wreszcie oświadcza, iż widział w ręku 
KasJa chustkę, którą niegdyś Otello jako dowód mi
łości o~iarował małżonce. Otello początkowo nie daje 
wiary Jego słowom i rzuca się na oszczercę, jednak 
wopec argumentów Jagona załamuje się. Slubuje więc 
:remstę wiarołomnej żonie, Jago zaś godnie mu se
kunduje (duet Si pel ciel marmoreo giuro). 

AKT Ili 

Otello dowiaduje się od Jagona, że niebawem będzie 
mógł z ust samego Kasja przekonać się o słuszności 
swych P~dejrzeń. Gdy nadchodzi Desdemona, która 
w dob~ci swego serca raz jeszcze pragnie wstawić się 
~- KasJem, Otello prosi ją o pożyczenie chustki, którą 
JeJ ni~gdyś ofiarował. Desdemona nie może sobie przy
po~meć, co z nią zrobiła; doprowadzony do wściek
łości. Otello o?rz~c~ ją obelgami i brutalnie wypędza 
z sah (duet Dio ti. giocondi). w chwilę potem z porady 
Jagona podsłuchuJe z ukrycia jego rozmowę z Kasjem 
Jago świadomie n,aprowadza rozmowę na temat ko~ 
~hanki _Kasj~ - Bianki, czyni' to jednak tak zręcznie, 
ze KasJo am razu nie wymienia głośno jej imienia 
Otello jest. więc przekonany, że idzie o Desdemonę: 
zwłaszcza ze w ręku Kasja widzi fatalną chustkę (któ
rą oczywiście przedtem Jago zręcznie Kasjowi pod
rzucił). Przekon:m~ już całkowicie o winie obojga, 
Otello postanawia ich zabić; zgładzenie Kasja bierze 
Jago na siebie, natomiast Desdemona winna zginąć 
tam, gdzie według posądzeń Otella grzeszyła, to jest -
we własnym łożu. 



-

Wśród dźwięku trąb, otoczony orszakiem, przybywa 
Lodovico, poseł władającej Cyprem Rzeczypoopolitej 
Weneckiej. Przynosi on namiestnikowi rozkaz odwo
łujący go do Wenecji. Smutek widoczny na twarzy 
Desdemony tłumaczy sobie Otello źalem z powodu 
bliskiego rozstania się z kochankiem i nie panując nad 
sobą, ku zdumieniu . wszystkich, publicznie zniewaźa 
żonę._ Nieprzytomną prawie z lęku i rozpaczy .Desde
monę wyprowadzają z sali Emilia i Lodovico, za nimi 
wychodzą też inni. Otello jest już u kresu wytrzyma
łości nerwowej (monolog Dio! mi potevi scagliar); zem
cllLony pada na ziemię, zaś Jago, który przed chwilą 
podmówił Rodryga, aby nocą zamordował Kasja, 
triumfuje. · 

AKT IV 

W sypialni swej Desdemona z pomocą Emilii przy
gotowuje się do nocnego spoczynku, Pełna najgorszych 
przeczuć, śpiewa starą smutną Pieśń o wierzbie, mo
dli się gorąco do Madonny (Era piu calma •.. Ave Ma
ria), wreszcie kładzie się spać. Po chwili wchodzi . 
Otello. Długo patrzy na uśpioną, wreszcie budzi ją 

pocałunkiem i poleca przygotować się na śmierć. Da
remnie zapewniia go Desdemona o swej niewinności, 
daremnie rozpaczliwie walczy o swe młode życie -
nieubłagany Otello dusi ją. W chwilę potem wpada 
Emilia z wiadomością, że Kasjo zabił Rodryga, któ
ry go napadł znienacka. Przerażona spostrzega mar
twiejące ciało swej pani, lecz Desdemona resztką 

tchu zapewnia jlL, że sama sobie śmierć zadała. Na 
krzyk Emilii zjawiają się Lodovico, Kasjo, Jago i in
ni; Otello oświadcza wszystkim, że ukarał śmiercią 
swą wiarołomną żonę, Oburzona Emilia, mimo pogró
żek męźa, opowiada prawdziwą historię z chustką. 

Równocześnie ·Montano relacjonuje przedśmiertne wy
znanie Rodryga. ukazujące przewrotne intrygi Jago
na. Teraz dopiero rozumie Otello swą straszną po
myłkę. Zrozpaczony d przytłoczony ciężarem dokonanej 
zbrodni, żegna po raz ostatni swą ukochaną (monolog 
Niun mi tema) i przebijając się sztyletem, pada mar
twy obok jej ciała. 

J.K. 

+-
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OTHELLO 

Sujet de l'opera 

ACTE I 

La tempete fait rage aux abords du Chypre, la ·gar
nison du chśteau et la foule des habitants guettent 
le navire qui doit ramener d'une expedition contre 
les Turcs le gcxuverneur de l'ile, le preux Maure Othel
lo. Tous supplient les deux pour son heureux debar
quement, seul le gonfalonier lago lui souhaite en se
cret la mort dans les flots demontes. Il hait son chef 
qui l'avait omis pour l'avancement donnant la pre
ference a Cassio. Cependant Othello arrive heureuse
ment au port et il annonce aux habitants du Chypre 
la nouvelle d'une victoire recente sur les musulmans 
(l'invocation Esultate), puis il se rend au chśteau ou 
l'attend impatiemment son epouse bien-aimee Desde
mone. La tempete s'apaise peu a peu; autour des feux 
allumes commence une fete et une beuverie a l'oc
casion de la vktoire remportee. lago cherche dans la 
foule un jeune venitien Rodrigue, car il a le dessein 
de se servir de lui comme d'un instrument inconscient 
de ses plans. Il sait que Cassio supporte mal le vin 
et il l'excit,e a boire; Rodrigue iricite par lago pro
voque Cassio a degainer, celui-ci, tance par Montano, 
le blesse dans un etat d'ebriete. Le tumulte attire 
Othello qui, indigne, s'emporte et degrade Cassio, 
faisant lago son remplacant a sa place, enfin il 
signifie a tous de regagner leur domicile en paix. Des
demooe apparait. Les voix des deux epoux s'unissent 
dans un duo· d'amour (Gia nella notte densa). 

ACTE II 

A Cassio desespere, lago conseille d'essayer de re
conquerir la faveur de son chef par l'intercession de· 
Desdemone. Le nalf Cassio ne se doute pas de l'astuce 
de ce conseil et il se rend au jardin a la recherche 
de l'epouse d'Othello. lago pour~ult la trame de ses 

~ 
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plans abominables et il proclame son Cr~do illustre -

une "confession de foi" derisoire, confessant sa fai 

dans les pouvoirs diaboliques et sa haine de tout ce 
qui est bon et beau. Othello entre dans la salle, et 

en apercevant au jardin Cassio avec Desdemone, il 

demande a lago, ce que peut bien vouloir Cassio a sa 
femme. lago repond allusivement en semant par ses 
parol.es adroites dans l'ame simple d'Othello des soup
cons encore imprecis. Ces souPCons se precisent, lors
que Desdemone le prie de pardonner a Cassio. Othello 
agite arrache a sa femme un mouchoir dont elle vou

lait essuyer le front de son epoux, et il le jette par 
terre. Emilie, la femme d'Iago, une suivante de Des

demone, ramasse le mouchoir, mais lago qui de loin 
veille au cours des evenements, la force a le lu.i don

ner a contre-coeur. lago continue a attiser le senti
ment de jalousie dans le coeur d'Othello et lorsque 
le Mau_re, au comble de la passion, exige des preuves 

de la trahison de sa femme, il lui raconte un reve 
invente qui temoignerait des sentiments de Cassio et 
de Desdemone (arioso Era la notte), et finit par decla
rer avoir vu entre les mains de ·cassio un mouchodr 

offert jadis par Othello a sa femme comme gage 

d'amour. Au debut, Othello ne donne pas foi ~ux pa
roles du calomniateur et il se rue sur lui pour l'et

rangler, mais il se rend a la fin a ses arguments. Il 
jure de se venger de sa femme infidele, seconde par 

lago (duo Si pel ciel marmoreo giuro). 

A CTE III 

lago fait savoir a O~hello qu'il pourra bientót ap

prendre de la bouche meme de Cassio, combien ses 
sou1>eons sont fondes. Lorsque Desdemone arrive pour 

interceder encore dans la bon te de son· coeur en fa
veur de CassiQ, Othello la prie de lui preter le 
mouchoir, dont il lui avait fait cadeau jadis. Desde
mone ne se rappelle plus, ce qu'elle en a fait; au com
ble de la violence, Othello l'accable d'injures et il la 
chasse brutalement de la salle (duo Dio ti giocondi). 

Un moment apres, cache, il ecoute la conversation 
entre Cassio et lago; celui-ci, sachant. tres bi~n qui 

f-
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l'ecoute, conduit la conversation de maniere a faire 
parler Cassio de sa maitresse Bianca, mais avec une 

telle adresse, que son nom n'est jamais prononce, et 

othello e5t persuade qu'il s'agit de Desdemone, d'au

tant plus qu'H aper~oit entre les mains de Cassio le 
mouchoir fatal que lago lui avait adroitement glisse 

auparavent. Persuade dorenavent de la culpabilite de 
tous les deux, Othello decide de les punir de mort; 
Iago prend sur lui de supprimer Cassdo, quant a Des
demone, elle va perir la, ou elle a peche selon les 

sou1>eons d'Othello - sur sa couche. 
Au son des fanfares et accompagne d'une suite 

· magnifique, arrive Lodovico, l'envoye de la Republi

que de Venise, a laquelle appartenait le Chypre. Il 
apporte au gouverneur l'ordre qui le rappelle a Ve

nise. Othello attribue la tristesse, qui se peint sur le 
visage de Desdemone, a son chagrin d'etre separee 
bientOt de son amant et, incapable de se maitrii;er, a la 
stupefaction de tous, il insulte pub1iquement sa fem
me. Desdemone, a demi dnconsciente de peur et de 
desespodr, quitte la salle soutenue par Emilie et Lod<>

vico, et bientM suivie des aut.res. Othello est a la 
limite de son endurance nerveuse (monologue Dio! mi 

potevi scagliar); il tombe evanoui; lago, qui vient de 

persuader Rodrigue de tuer Cassio dans la nuit, trdom
phe. 

A CTE IV 

Desdemone assistee d'Emilie se prepare peu a peu 
au sommeil dans sa chambre a coucher. Elle est tour
mentee de mauvais pressentiments; elle chante une 
vieille complainte melancolique du saule, puis elle 
adresse des prieres ardentes a la Madonne (Era piu 

calma... Ave Mcrria), et elle s'etend. Un moment 

apres, Othello entre. Il regarde longuement la dor
meuse, puis il finit par la reveiller

0 

d'un baiser et 
lui rommande de se preparer a subir la mort. En 
vałn Desdemone l'assure-t-elle de son innocence et 

lutte desesperement pour defendre sa jeune vie -

l'implacable Othello l'etrangle. Un moment apres Emi

lie se precipite dans la salle avec la nouvelle, que 

Cassio vient de tuer Rodrigue qui l'avait attaque sour
noisement. Epouvantee, elle aper~oit le corps deja 
raidissant de sa maitresse, mais Desdemone l'assure 

dans un dernier souffle qu'elle s'est donne la mort 
elle-meme. Aux cris d'Emilie arrivent Lodovico, Cas
sio, lago, et les autres; Othello leur apprend avoir 

pun.i de mort sa femme infidele. Emilie indignee ra
conte l'histoire veritable du mouchoir en depit des 
menaces de son mari. En meme temps Montano rap

Porte la confession de Rodrigue mourant qui revele 
les intrigues indignes de lago. Alors seulement, Othel
lo "comprend son horrible erreur. Au desespoir, et sous 

le poids de S-On crime, il dit encore une fois adieu a s~ 
bien-aimee (monologue Niun mi tema) et en se frap

pant de son poignard, il tombe a cóte de son corps. 

J .K. 
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