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lipl ,,1r,,11,:1, moja Desde mon}, zarazt', ,1rl1 ri,, cicbie.
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\)zyn, jak.i ruz.Pt?3';#i,i#'.u' -
Ctokotwiek zechcesz, ja biag ;;;d"".(Wl,chodaq Desdemona-i Zi;i") - -

O'THELLO
Cudne stworzenie, 

.niech utrac€ duszq,
Jeili nie kocham ciq; gdybym ,ri. Lo.frut,
Niech wr6ci chaos.

JAGO
Szlachetny panie m6j, _

OTHELLO

JAGO 
co m5wisz' Jago?

Czy Michal Cassio, gdy sig zalecaleS
D_o nasze.j pani, wied-zi"f ,'-ifrS.i--"
Waszej?

OTHELLO
Od pierwszej chwili. 

- Czemu o to pytasz?
JAGO

Chca rylko. my6li me uporz4cikowai,
A to nic zlego.

OTHELLO
Jakie myfli, Jago?

JAGO
Nie przypuszczalem, Le j4 poznal wczesniej.

OTHELLO
O tak, bytr czgsto goricem nrigdzy nami.

JAGO
Doprawdy?

OTHELLO

3-':':fr[.D11'3*{v. czy coi w rym dostrzesasz?wzy nrc 3est uczciwy?
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I , ,( ih,y, panie m6j?
,r ill,l.l,c)
r', ,,, iwy? Tak, uczciwy.

r \(.( I

I ,l':, panie m6j, o ile wiem.
.,llll',l,LO

t ,,r my6lisz?

| \r,( )

\ly:ilg, m6j panie?
, rl llI,)LLO

\l1slg, m6j panie? Jest mym echem, jakby
li,rw6r sig jaki( ukryl w jego my6lach,
l\.rzbyt plugawy, aby go :ukazat.
1,. rylei co6 w my5li. Styszalem przed chwil4,
l.rk rzekle6, 2e ci sig co6 nie podoba,
r ltly Cassio iegnal m4 Zonq. I c62 to
Nir: podobalo ci sig? Powiedzialem,
/.c towarzyszyl mi podczas zalot6w;
,,1)oprawdy?" rzekle6, brwi Sciagaj4c Przy rym,
l;rk gdyby6 skry6 chcial w m6zgu my6l ohydn4.

fr:(li milujesz mnie, to mi j4 uka2'

l \(;o
Wiesz, panie, 2e cig milujE.

r tl'HELLO
Tak, wierzg,

L ie ztam twoj4 milo(6 i uczciwo(d
I wiem, 2e waLysz slowa, nim wypowiesz,
Niedom6wienia twe tym bardziej trwoi4.
U falszywego, niewiernego lotra
'fo gra zwyczajna, ale u czlowieka
Sprawiedliwego to skryte oznaki
Plyn4ce z serca, kt6re sig nie daje
Rzadzi( wzburzeniu.

.IAGO
Jest 6w Michal Cassio,

Jak (miem przyPaszczai, uczciwym czlowiekiem.

OTHELLO
I ja tak s4dzg.
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.f ;\( lt )

Ludzie byi powinni
'l';,rrr, r.zyrn z pozoru s4; a ci, co nie s4,
( )lry riw poz(tr przemienili w nicodi!

( )'l'l IIlLLO
'Ib pewne; winni byi, czym s4 z pozoru.

JAGO
WiEc pewnie Cassio to czlowiek uczciwy.

OT'HELLO
Nie; jest w tym co6 wiEcej.
Proszg, m6w do mnie jak do wlasnych my6li,
Il\ j^f rozmy6lasz, a my6li najgorsze
Ubierz w najgorsze slowa.

JAGO

zwi4zany jestem slu2b4 #',!U';t:"il;,
Z czego zwolniony jest ka2dy niewolnil.
My6li me zdradzi? A je6li, powiedzmy,
54 one pelne ohydy i falszui
Gdzie znajdziesz palac, do kt6rego czasem
Jaki6 nikczemnik siq nie wflizgnii? Kto ma
Serce tak czyste, by w nim nie zasiadly
My6li zbrukane i nie wiodly rozpraw
Przeciw poczciwym rozmySlaniom?

OTHELLO
Spiskujesz, godz4c w przyjaciela, Jago,
Ledli najl2ej sze iywisz podejrzenie,

?: go skrzywdzono, a kaiesz swym my(lom
Unikai jego uszu.

JAGO

ze rubie czasem JIH:il;,:TXI'*u"u
(Wyznajg bowiem, 2e jest plaga mojej
Natury ci4gle Sledzenie wystgpku
I czqsto moja dociekliwoSi widzi
Grzech urojony), a wigc blagam, aby6
Nie zwracal 2adnej uwagi na kogo(,
Kto tak opacznie wnioskuje, a takite,
By nie wyrosla twa udrqka z moich
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t,l. rricdokladnych, niepewnych spostrze2eri'
',1,,,krij i dobro twe bY ucierPialY,
i . riimi moja uczciwoSi, roztropno(d
I lrrrlrsl-, gdybym pozwolil ci poznai
\ lr ,;li me!

,rllll',l,LO
ll rrry boskie!

| \(,( )

l'.,rrit: m6j, dobre imig jest najdro2szym
l''|,'irrotem duszy dla mQZczyzn i niewiast'

Lr, mi sakiewkg skradl, skradl marno56, glupstwo;

l\li;rlem to, ma on, bYlo dla tYsiEcY

I'lrrq4 niewolnym; lecz ten, kto mi kradnie
l\1,' dobre imig, rabuje mi dobro,
l..trire, choi jego nie wzbogaca, czyni
,/,r' mnie ngdzarza.

o t IIELLO
( ). na Niebiosa, muszg znad twe my6li'

| \(;o
Nie moiesz, choiby6 me serce mial w dloni;

Nic poznasz, P6ki bEdq nimi rz4dz:il'

o I'llELLO
lla!

| \(;o
( ) panie, strze2 siE zazdroSci; 

.

.1..i to zielonooki potw6r drwi4cy.
Zc strawy, kt6r4 sig 2ywi. SzczqSliwy

.fest rogacz, kt6ry wiedz4c o swym losie,
'ir,Ioze iie kochad swojej krzywdzicielki'
Lecz, ach, jak wiele chwil przeklqtych znosi'

Kto wielbi, w4tpi, podejrzewa, kocha!

o'fHELLO
O rozpaczY!

IAGO
SzczE5liwy biedak jest bogaczem, jednak

I w g6rach skarb6w znajdzie m1oin4 biedQ'

Kto ;ieustannie driY, ie zttboLeje'

O dobry Bo2e, cale moje PlemiE
Strzei przed zazdro(ci4!
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A gdy s4dzile6, 2e driy na tw6j widok,
Kochala ciebie.

( ) I'HELLO
Prawda.

l\GO
C62 chcesz wigcej?

'l'a, kt6ra bedac tak mlod4, umiala
'l-akie pozory stworzy6 i nakryla
( )czy ojcowskie jakby wiekiem z dgbu,
'/.c chcial uwierzyi w czary. Jestem winien
I blagam, wybacz m4 zbyt wielka milo66
I)la ciebie.

0I'IIELLO
Wdzigczny ci bgdq na wieki^

| \(;o
Widzg, ie nieco upadle6 na duchu.

o I'IIELLO
,'\rri na jotq; nie, ani na jotg.

J \(;o
l,qkam sig jednak szczerze) 2e to prawda.
Wierzq, ze zechcesz uzna( moje slowa

f rrkcr plyn4ce z milo6ci; lecz widzg,
/.c poruszylo cig to. Proszq, aby6
Sltiw mych nie pragn4l rozci4ga(. nad miarg
I rrie daj wnioskom przekroczy( granicy
l', ,rlejrz e ri.

l I IIELLO
\Vstrzymam sig.

| \(lo
Je(li sig nie wstrzymasz, panie,

lilowa me z tak zlym skutkiem siq spotkaj4,
l,rki mi w my6li nie postal. Jest Cassio
t\lvrn przyjacielem wiernym. Widzg, panie,
,/,t' poruszylo ciq to.

I I I IIELLO
Nie, niewiele.

\Vit:rzE w uczciwo66 Desdemony.

| \( ;( )
Niechaj

7l

OT'HELLO
Co? Co to ma znaczyt?

S4dzisz, 2e m6glbym iy(. w ciaglej zazdro(ci
I tak jak ksigZyc, przy kaidej odmianie
Mie6 podejrzenia nowe? Nie, raz zw4tpi6
To raz rozstrzyg$4t. I przemieri mnie w kozla,

Je6li uwagg mojej duszy skupig
Na tych rozdqtych, blahych PrzyPtszczeniach,
Z kt6rych wnioskujesz. Nie bqdq zazdtosny,
Gdy rzekniesz o mej ionie, 2e jest piqkna,
Uczty wydaje, lubi towarzystwo,
M6wi swobodnie, 6piewa, gra i taf.czy.
Cnota dodaje temu cnotliwo6ci.
Ub6stwo zalet mych takZe nie wzbudzi
Najmniejszej trwogi we mnie lub podejrzerl,
Ze sig mn4 brzydzi, - miala bowiem oczy,

Gdy mnie wybrala. Nie, Jago, wpierw muszq

IJjrze{ nim zw4tpiq, a gdy zw4tpig, dowiedZ.
Gdzie s4 dowody, tam jedno zostaje:
Odpgdzii zaraz miloii albo zazdroi(.!

JAGO
Raduje mnie to, gdy2 mam ju? przyczyng,
Bym z otwarto6ci4 wiqksz4 m6gl okazad
Me przywi4zarie i milo6i dla ciebie;
Wigc, tra. rn4 milo56, zechciej mnie wysluchad:
Nie bedE jeszcze m6wil o dowodach.
Strze| swojej ilony, przygladaj siq pilnie,
Gdy bEdzie z Cassiem. Ale nie patrz na ni4
Zbyt podejrzliwie ani latwowiernie.
Po c62 tw4 szczer4, szlachetn4 natur€
Ma wlasna prawo6i w1'szydzi6? Bacz na to.

Zv,,yczaje naszej ojczyzny znam dobrze,
W Wenecji widzi 869 r62ne igraszki,
Kt6rych mq2owie nie powinni widziei.
Bowiem sumienie najczystsze ma nie ta,

Kt6ra nie grzeszy, lecz ta, co grzech skryje.

OTHELLO
Tak m6wisz?

JAGo
Bior4c (lub z tob4, oszukala ojca;
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