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En hamnstad på Cypern

AKT I
En våldsam storm rasar. Otello, som är befälhavare över de venetianska styr-
korna, befinner sig i konflikt med turkarna. När hans skepp når hamnen utan 
skador tillkännager han triumferande att den turkiska flottan tillintetgjorts. 

Otello har nyligen gift sig med Desdemona. Men även Roderigo är föräls- 
kad i henne. Otellos närmaste man, Jago, övertalar Roderigo att Desdemona 
snart kommer att tröttna på sin make. Jago erkänner också att han hatar 
både Cassio, som Otello promoverat till kapten före honom, och Otello. 
Jago låter Roderigo förstå att även Cassio åtrår Desdemona. Jago ser till att 
Cassio blir ordentligt berusad, och sedan Roderigo och Cassio förolämpat 
varandra bryter ett slagsmål ut. Öns förutvarande guvernör, Montano, såras i 
striden. Jago spär på förvirringen genom att uppmana Roderigo att väcka öns 
sovande invånare med rop om uppror. Oväsendet väcker Otello, som kräver 
en förklaring. Jago lägger skulden på Cassio, och Otello avskedar sin kapten 
utan omsvep. När Otello och Desdemona lämnats ensamma under den stilla 
natthimlen bekänner de sin kärlek till varandra.

AKT II
Några dagar senare 

Jago låtsas vara Cassios vän, och låter honom förstå att Desdemona skulle 
kunna vädja till Otello för hans räkning. När Jago lämnats ensam bekänner 
han sin tro på en grym, ondskefull gudom. Desdemona gör entré i sällskap 
med Jagos hustru Emilia. Jago uppmanar Cassio att gripa tillfället. När 
Otello kommer in och ser Cassio med Desdemona antyder Jago att något är 
på gång mellan dem. Otello kräver att få reda på sanningen, men Jago varnar 
honom för svartsjukan och menar att han bör granska hennes uppträdande 
för att säkra bevis.

Cyprioterna uppvaktar Desdemona med gåvor, och hon försöker nu föra 
Cassios talan inför sin make. Otello blir rasande och avvisar henne. Han 
vägrar ta emot näsduken som hon erbjuder honom för att svalka hans panna. 
Istället tar Jago näsduken från Emilia, som plockat upp den. Jago har för  
avsikt att plantera den hos Cassio. Försåtligt förbereder han Otello på att 
denne kommer att finna bevis för hennes otrohet, och återger något kompro-
metterande som Cassio ska ha yttrat i sömnen. Otello exploderar av ilska,  
och de svär gemensam hämnd. 

– PAUS –

HANDLINGEN AKT III
Några dagar senare

Utsända ambassadörer från Venedig ska just gå iland på Cypern. Jago har 
sänt efter Cassio för att Otello ska kunna spionera på honom utan att röja 
sig själv. När Desdemona återigen nämner Cassio kräver Otello att få se den 
näsduk som han misstänker att hon givit Cassio. Hans anklagelse chockar 
Desdemona, och hon försöker förgäves få honom att tro på hennes oskuld. 

Jago bereder Otello en möjlighet att tjuvlyssna när han skvallrar med Cas-
sio. Otello tar för givet att de talar om hans hustru, när samtalet i själva verket 
handlar om Cassios älskarinna - Bianca. Cassio visar Jago den vackra näsduk 
han nyss funnit i sitt rum. Nu är Otello fullt övertygad om att Desdemona 
bedragit honom. När Cassio gått erbjuder sig Jago att undanröja honom, och 
föreslår Otello att han ska kväva sin hustru i sängen - samma säng där hon 
bedragit honom.

Lodovico, den venetianske dogens ambassadör, kommer för att återkalla 
Otello till Venedig och utnämna Cassio till guvernör över Cypern. Otello för-
bereder sin omedelbara avfärd. Därefter förolämpar han Desdemona offent- 
ligt och slår henne till marken - till de omkringståendes fasa. Jago påpekar 
för Roderigo att han skulle kunna skjuta upp Otellos och Desdemonas avfärd 
om han skyndar sig att bringa Cassio om livet.  Som en sista förolämpning 
förbannar Otello sin hustru. Han bryter ihop, och Jago hånar den svage, 
obalanserade man som allmänt kallas för ‘Lejonet av San Marco’.

AKT IV
Senare samma natt

Desdemona gör sig i ordning för natten med Emilias hjälp. Hon drar sig  
till minnes en sång som en av hennes mors kammarjungfrur började sjunga. 
Efter att ha bett aftonbön somnar hon. Otello smyger sig in, och trots att 
Desdemona svär att hon varit honom trogen stryper han henne. 

Emilia kommer för att meddela Otello att Cassio dödat Roderigo. När hon 
ser vad som hänt anklagar hon Otello för att ha gått på Jagos lögner, och 
kallar på hjälp. Cassio, Lodovico och Jago rusar in. Jagos bedrägeri blir 
uppenbart, men han ger ingen förklaring. Otello inser vad han gjort. Han tar 
sitt eget liv, och omfamnar Desdemona en sista gång innan han dör.
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Jag sitter på balustraden som 
separerar orkesterdiket från 
parketten i operahuset.  Åskan 
dånar i bakgrunden och 
ljusblixtar far över scenen. 
Teknikavdelningen arbetar 
med att hitta skrämseleffekter 
som förstärker det orosfyllda 

dramat. På scenen har Kristian Benedikts 
Otello och Malin Byströms Desdemona 
brottats med att hitta bästa sättet att dö  
en värdig teaterdöd. Han är till en början 
besinningslöst desperat med sina stora 
nävar om hennes späda hals, medan hon 

kämpar emot till sista andetaget. Sedan, när 
hon stillnat och hans förnuft återvänder, 
backar han ångerfullt mot väggen i fonden 
och möter sin egen död. 

Vad är det som gör Verdis Otello till den 
bästa italienska operan? Det råder nämligen 
ingen tvekan om att operan utgör det  
‘gyllene snittet’ för samtliga i produktions- 
teamet, som här begår sin första Otello. I 
fallet Otello gjorde den drygt 70-årige Verdi 
1884 en oväntad comeback till kompone- 
randet efter 10 år av tystnad. Och han sökte 
sig instinktivt till sin favoritdramatiker  
William Shakespeare. Efter en lång rad 

LIKGILTIGHET är den STÖRSTA SYNDEN
För Giuseppe Verdi var likgiltighet den största synden på en teaterscen. 

Musikdramats italienske mästare lyckades med sin näst sista opera  
bygga ett verk som fascinerar från början till slut. Sofia Nyblom samtalar 

med regissören David Alden, scenografen Jon Morrell och dirigenten 
 Alexander Vedernikov kring den perfekta operan. 

operor som behandlar kärlek och passion 
vänder han sig med Otello till kärlekens 
baksida: svartsjukan, och dess förmåga att 
bryta ner människan. Länge hade operan ar-
betsnamnet Jago. Så stor betydelse tillmätte 
tonsättaren dramats djävulske maskinist. 

Dirigenten Alexander Vedernikov söker 
förklaringen till Verdis långa uppehåll från 
komponerandet i en smärtsam, kreativ 
process:

‘Verdi ställde höga krav på sig själv, och 
hans kontakt med Richard Wagners operor 
fick honom att ifrågasätta det mesta. Den 
Verdi som komponerar Otello är den som 
känner Wagner – och använder några av 
Wagners knep’, menar Vedernikov.  

I partituret till Otello utnyttjar Verdi led-
motiv som förknippas med olika karaktärer 
och deras känslor. Och han upplöser den 
italienska 1800-talsoperans formella struktur 
i ett genomkomponerat flöde som pekar in i 
framtiden. 

‘Man kan lyssna igenom Otello från början 
till slut utan att stöta på några som helst 
hinder för dramats utveckling,’ konstaterar 
Alexander Vedernikov. Denne 50-årige 
maestro begick nyligen sin debut på Metro-
politan Opera efter att ha varit musikalisk 
ledare vid Bolsjojteatern i 8 år, och har 
vunnit operavärldens respekt med sina 
noggranna, genomtänkta tolkningar. Ved-
ernikov har länge velat dirigera Otello. Nu 
när ögonblicket är inne njuter han av Verdis 
tätaste, tyngst orkestrerade partitur. 

‘Här är fullt av yttre och inre stormar! Och 
titelrollen skriver han för en typ av tenor 
som aldrig tidigare använts i italiensk opera 
– där har han tydligt tagit intryck av Wag-
ner,’ säger Vedernikov. De dramatiska teno-
rer som i dag sjunger Otello är desamma 
som turnerar världen runt med Siegmund, 
Lohengrin och liknande roller. 

Verdi var själv mån om att behålla kon-
trollen över sina operor ända fram till 



98

urpremiären, som han dirigerade. Dessutom 
skrev han in sin regi i sångstämmorna, vilket 
lägger mycket ansvar på dirigenten. 

‘Verdi skriver mycket precist, till och med i 
slutscenen,’ säger Vedernikov. 

Det mjuka flödet i Desdemonas personlig- 
het speglas i långa, spunna linjer, medan 
Otellos ökande paranoia tar sig uttryck i  
ryckiga, explosiva fraser. Hur guidar diri- 
genten då sina sångare, så att de hittar ut ur 
den täta orkesterväven? 

‘Hos Verdi gäller det för sångaren att vara 
modig… Dirigenten kommer alltid att  
följa dig!’ småler Vedernikov förtroendein-
givande. 

Regissören David Alden gjorde sin första 
Otello på English National Opera hösten 
2014, samma uppsättning som nu ges på 
Operan – men med helt andra sångare. 

‘Det blir en helt annan dynamik, så jag har 
lagt helt andra scenerier,’ säger han. Alden 
ser tydligt skillnaden mellan Shakespeares 
pjäs och Verdis opera: trots att de flesta av 
replikerna är destillerade ur pjäsen, så ligger 
fokus i operan mycket tydligare på det inre, 
psykologiska dramat. 

‘Pjäsen handlar om rasismen i det militära 
– och om hur rasism påverkar människors 
beteende och handlingar. Det kryllar av 
rasistiska epitet, men de flesta är utraderade 
i Arrigo Boitos libretto’, konstaterar han. 

Det är också skälet till att Alden valt att 
inte göra Otello mörkhyad, tvärsemot en 
lång tradition. I samtliga uppsättningar på 
Kungliga Operan, ända fram till 1998, har 
Otello svartsminkats. I operahus världen 
över fortsätter man att spela på motsättnin-
garna mellan den vite mannen och den 
mörkhyade, som aldrig lyckats frigöra sig 
från sitt förflutna som slav.

‘Det går bara inte att sminka ‘blackface’ i 
dag,’ säger David Alden. ‘Dessutom handlar 
berättelsen snarare om en mäktig man som 
har en mörk fläck i själen.’ En fläck som 
sprider sig när den intrigante Jago upptäcker 
Otellos svaghet. 

Även scenografen Jon Morrell talar om 
Otellos ‘inre mörker’, och det psykodrama 
som kretsar kring dramats tre huvudperson-
er: Jago, Otello och Desdemona. Ett psyko-

drama som ramas in av ett stort, ödsligt rum 
utan några möbler. En lägereld brinner i 
ena hörnet. I fonden öppnar sig en gigan-
tisk port mot havet. Kostymerna behåller 
samma dämpade färgskala som scenografin. 
Uniformerna är ett destillat, utan verklig 
motsvarighet. Elegansen hos venetianarna 
med sina cylinderhattar och fina klänningar 
ställs mot enkelheten i cyprioternas kostym. 
Och den expressionistiska ljussättningen 
förstärker skuggorna, som om vi såg en 
stumfilm om ett passionsdrama.  

‘Den historiska aspekten är inte så in-
tressant. De flesta operor bygger på myter, 
och Otello är inget undantag,’ säger Jon 
Morrell.  
‘Vi försökte skapa en omgivning som var ett 
skal, som signalerar krig, ockupation.’ 

Deras Otello utspelar sig under tidiga 
1900-talet, på ‘ett sorts Cypern’ som är 
på väg att bryta sig loss från det Brittiska 
imperiet, samtidigt som det Ottomanska im-
periet i öst faller samman och under reträt-
ten utsätter den armeniska befolkningen för 
folkmord. En brytningstid. Befälhavaren 
Otello är muslim, konverterad till kristen- 
domen för att kunna gifta sig med Desde-
mona. Ingen fiktion, utan helt i överens-
stämmelse med Shakespeare. 

‘Vi intresserade oss för gamla bysantin-
ska strukturer: kyrkor som förvandlats till 
moskéer, ungefär som Hagia Sofia i Istan-
bul. Rummet skulle vara arkitektoniskt - 
men ändå abstrakt’ 

Lika mycket som på ‘ett sorts Cypern’ ut-
spelar sig dramat i Otellos fantasi. Kravet på 
abstraktion fick också teamet att välja bort 
den obligatoriska sängkammaren i akt 4.

‘Jag hatar sängar på scenen!’ säger Jon 
Morrell med eftertryck. ‘Det blir så odrama-
tiskt, och drar fokus bort från människorna 
som det faktiskt handlar om.’  

Istället blir scenrummet en offentlig plats, 
det enda utrymme Desdemona har att ta sin 
tillflykt till när hon ska finna ro. Ett rum 
som blir skådeplatsen för hennes offer, och 
Otellos.  

Sofia Nyblom
redaKTÖr
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Den publik som levde 
samtidigt med Wil-
liam Shakespeare 
skulle omedelbart ha 
förknippat titeln på 
hans pjäs – The Trag-
edy of Othello, The Moor 
of Venice  – med en 

kulturkrock mellan öst och väst, mellan det 
välbekanta och det exotiska. ‘Venedig’ var 
detsamma som det europeiskt sofistikerade, 
medan ordet ‘mor(ian) * ’ associerades till 
Orienten. Men den korta italienska berät-
telse av Giraldi Cinthio som pjäsen bygger 
på utvecklar inte Othellos utanförskap. 
Istället hör den hemma i genren sedelärande 
berättelser på temat otrohet. Avsikten var 
att visa ‘hur ibland en trogen och älskande 
hustru trots sin lojalitet mördas av sin make, 
som valt att tro mer än han borde på en 
ondskefull rådgivares intriger.’ I Cinthios 
pjäs handlar det om hur morianen efter att 
ha försvarat republiken i strid, och därmed 
gjort sig förtjänstfull hos Senaten, gifter sig 
med den dygdiga ‘Disdemona’. De vene-
tianska lorderna beslutar att göra honom 
till kommendant på Cypern, och Disde-
mona insisterar på att följa honom. (Ingen 

storm, inget krig mot turkarna). Morian-
ens fanbärare blir förälskad i Disdemona, 
men hon besvarar inte hans känslor. Han 
förmodar att detta beror på att hon i själva 
verket är förälskad i hans överordnade, som 
är korpral. Hans förälskelse i Disdemona 
förbyts till hat, och han beslutar att om inte 
han kan få henne, så ska inte heller Othello 
få henne. Istället intrigerar han för att väcka 
morens svartsjuka mot korpralen, och stör-
tar dem båda i fördärvet. 

När man läser Shakespeares dramatisering 
av Cinthios berättelse slås man framförallt 
av att han eliminerar fanbärarens förälskelse 
som motiv. Det skapar mystik i Shake-
speares drama. Den första delen av Jagos 
intrigerande förklaras med att han avundas 
sin kollegas upphöjelse; medan Cassios 
förkärlek för starkare drycker bidrar till 
hans fall. Men varför fortsätter Jago sitt  
korståg, och bryter ner generalen – som ju 
är hans välgörare? Othello ställer själv frå-
gan i slutet av pjäsen: ‘Vill du fråga dendär 
halvdjävulen varför han kidnappat min 
själ och kropp?’ Men Jago vägrar att svara: 
‘Fråga mig ingenting. Du vet det du vet. 
Från och med nu kommer jag inte att säga 
ett ord.’ 

 FIENDEN inom dig: 
       SHAKESPEARES
    OTHELLO
       av Jonathan BATE

Det låter som en utmaning till publiken 
att lista ut svaret själva. Jago ger inte röst åt 
ett credo av självdestruktion. Det var istället 
Verdis librettist, Arrigo Boito, som gjorde 
det tillägget till Shakespeares pjäs i sin egen 
bearbetning. 

Ingen har lyckats med konststycket att 
förstå Shakespeares Jago bättre än 1800- 
talskritikern William Hazlitt. Han tolkade 
kärleken till skådespelet som en nyckel till 
Jagos intrigerande:  

‘Han är en dålig amatörskådespelare i 
verkliga livet. Istället för att använda sin 
fantasi till att uppfinna karaktärer eller 
drömma om historiska händelser, så gör 
han ett djärvare och mer desperat val: han 
förlägger intrigen till sin egen vardag, 
rollbesätter de viktigaste rollerna med vän-

ner och bekanta, och repeterar med största 
allvar, iskalla nerver och omutbar beslut-
samhet.’  Just därför att Jago är manusför-
fattare, regissör och teaterskurk allt-i-ett blir 
han en sån stark magnet på teaterscenen. 

Shakespeares utmaning var att lyfta Othello 
långt över Jagos andra offer, Roderigo. Den 
som reduceras till en lallande idiot över en 
borttappad näsduk har verkligen låtit sig 
föras bakom ljuset. Men det poetiska rep-
likskiftet utövar en sådan magi att vi aldrig 
uppfattar Othello som fånig eller dum, inte 
ens i den centrala scen där Jago vrider varje 
ord, varje detalj så att de passar hans intrig. 
Istället vänder vi Othellos eget uttalande 
emot honom: ‘Men ha förbarmande Jago! 
Jago, ha förbarmande!’

Desdemona väcker vårt medlidande inte 
för att hon är patetisk, utan därför att hon 
är dumdristig nog att gå emot sin fars vilja 
när hon följer sin man till den venetianska 
republikens bortersta gräns på Cypern; och 
dumdristig nog att föra Cassios talan – samt 
förorsaka sin egen död. Othello väcker vårt 
medlidande därför att han också väcker vår 
beundran, framförallt genom sitt poetiska 
språk. Under renässansen var det två sam-
spelande krafter – förnuftet och språket, 
oratio och ratio, som höjde människan 
ovanför djuren. Det tragiska i Shakespeares 
Othello består i att Jagos övertalnings-
förmåga (‘du är mörkhyad, du börjar bli 
gammal, venetianska kvinnor är kända för 
sin otrohet” osv.) förvandlar Othello från 
framstående talare till primitivt odjur.

Den förvandlingen för även med sig en 
kulturell konflikt. Krocken mellan kristna 
och turkar utgör Shakespeares mest påfal-
lande tillägg till dramat. Engelsmännen 
på Shakespeares tid såg turkar, araber 
och morianer som representanter för den 
muslimske ‘andre’, vilket inte var detsamma 
som att de buntades ihop till en enda kliché 
för ‘barbari’. Arabisk kultur förknippades 
med högtstående kunskap och civilisation, 
medans turkar och saracener var bestialiska 
mördare. En barbar kunde vara ‘hjälte-
modig’ snarare än ‘barbarisk’. En morian 
kunde vara till hjälp i kriget mot turkarna – 
eller för den delen mot katolska spanjorer. 

Vem är egentligen fienden i Shakespeares Otello?  
Litteraturforskaren Jonathan Bate ser bortom rasismen i dramat,   

och upptäcker en varning för ondskan som bor 
 inom alla och envar – oavsett hudfärg eller tro.  

*Mor eller morian benämndes under medeltiden 
araber med nordafrikanskt ursprung.
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Det betyder att attityden gentemot den 
muslimske ‘andre’ var beroende inte bara av 
ideologiska stereotyper. Den hängde också 
på hur de diplomatiska förbindelserna och 
det snabbt skiftande politiska landskapet 
såg ut, i en värld som dominerades av ri-
valitet mellan supermakter. När den moriske 
ambassadören Abd-el-Oahed ben Massaood 
besökte det elizabetanska hovet år 1600 ville 
han bygga en allians mellan den engelska 
flottan och afrikanska trupper, för att erövra 
Spanien. Ett porträtt av ambassadören från 
tiden ger en fingervisning om hur Shake-
speare egentligen tänkte sig Othello.  

Othello dör mitt i en kyss, en omfamning 
mellan vit och icke-vit – kanske en symbo-
lisk förening mellan det bästa hos väst och 
öst, Europa och Orienten. Men den bild 
han vill ge av sig själv i brevet tillbaka till 
Venedig är en annan. Där beskriver han 
sitt hjältemodiga försvar av kristenheten 
mot turkarna i Aleppo, i bortersta hörnet 
av Syrien. När Othello begår självmord, 
erkänner han indirekt att han tagit ett steg 
tillbaka och åter blivit den andre, blivit 
‘turk’. Genom att mörda Desdemona har 
han givit upp sin kristna polityr och förban-
nat sig själv. I en symbolisk handling tar 
han tillbaka de muslimska insignier – tur-
banen, omskärelsen – som han givit upp när 
han konverterade till kristendomen. Han 
har burit hand på sin venetianska hustru 
och förrått staten. Han har blivit turk – men 
inte på grund av de ottomanska styrkorna, 
utan genom den listige venetianaren Jagos 
intriger. Se upp, tycks Shakespeare säga, 
inte för den ‘främmande’ som kommer uti-
från - utan för fienden som bor inom dig. 

Den första föreställning av pjäsen man 
känner till ägde rum 1 november 1604 vid 
Kung James I:s hov. Föga är känt kring om-
ständigheterna, utom att titelrollen spelades 

av Richard Burbage, Shakespeares näre 
vän och den ledande skådespelaren i hans 
teaterkompani, The King’s Men. Burbage 
spelade i stort sett alltid den största rollen 
i varje ny Shakespearepjäs, men vid detta 
tillfälle var det inte hans rollgestalt som 
hade flest repliker.  Den största rollen tillhör 
istället Jago. Dessa två förfogar tillsammans 
över mer än hälften av replikerna i pjäsen. 
Vändpunkten i dramat är utan tvivel ‘frest-
elsescenen’ där Jago övertygar Othello om 
att Desdemona är otrogen. 

Desdemona bör ha spelats av Burbages 
lärjunge, en duktig skådespelare i tonåren.  
En medlem i publiken vid föreställningen 
som gavs av The King’s Men vid Oxford 
University 1610 noterar hur hela publiken 
rördes till tårar i den sista scenen där ‘den 
berömda Desdemona… trots att hon spelat 
hela sin roll utomordentligt väl, så var 
hennes framträdande ännu mer gripande 
när hon mördades, för när hon föll ner på 
sängen väckte hon åskådarnas medlidande 
med sitt minspel.’  

The Tragedy of Othello var en av de första 
pjäser som framfördes efter monarkins 
återinförande, och teatrarnas öppnande år 
1660. Samuel Pepys såg en föreställning och 
noterade i sin dagbok hur ‘ den vackra da-
men som satt bredvid mig grät när hon såg 
Desdemona kvävas.’ Några månader senare 
hade rollen som den kvävda hustrun över-
lämnats från en tonårig pojkskådespelare 
till en annan vacker kvinna. Den första 
kvinna som framträdde på en brittisk scen 
var nämligen Margaret Hughes, som spe-
lade Desdemona den 8 december 1660.

Shakespeares Othello kom att bli en viktig 
roll för generationer av stjärnskådespelare 
på Londons scener. En tradition växte 
fram där ett par skådespelare alternerade i 
rollerna som Othello och Jago. På 1830-talet 

»Se upp, tycks Shakespeare säga, inte för den 
 ‘främmande’ som kommer utifrån  

– utan för fienden som bor inom dig.«
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spelade den förste mörkhyade Othello, Ira 
Aldridge, för utsålda hus i hela Europa. Han 
hade börjat sin turné i de engelska provin-
serna och därefter givit två föreställningar 
i april 1833 på Covent Garden i London. I 
USA var det den italienske skådespelaren 
Tommaso Salvini som i New York fick pub-
liken att svimma – trots att han reciterade 
Othellos roll på italienska medan resten 
av skådespelarna talade engelska. Men det 
verkar inte ha spelat någon roll: enkelheten 
i handlingen, och de intensiva känslorna 
gav pjäsen operamässiga kvalitéer vilket 
betydde att Salvinis New York-publik kunde 
gripas av dramats essens utan att nödvän-
digtvis förstå replikerna.

Just detta var huvudanledningen till att  
The Tragedy of Othello var helt rätt Shake-
spearetragedi att förvandla till opera 
(Gioacchino Rossinis version spelades i hela 
Europa större delen av 1800-talet). George 
Bernard Shaw, som var en lika skarpsinnig 
Shakespearekännare som han var operakri-
tiker, såg detta bättre än någon annan.

‘Sanningen är att Shakespeares Othello är 
skriven som om den vore en italiensk opera 
–  snarare än att Verdis Otello är en italiensk 
opera skriven i Shakespeares manér. Det är 
rätt så markant, och sticker ut bland hans 
andra verk. Karaktärerna är monstruösa: 
Desdemona är en primadonna, med näsduk, 
confidante, och inskrivna solopartier; med-
an Jago – även om han är mer demonisk än 
Greve Luna (skurken i Verdis Trubaduren) 
– men bara när han smyger ur sin roll som 
teaterskurk. Och handlingen är rena farsen: 
det vill säja, den är helt beroende av ett 
artificiellt och desperat trick med en näsduk 
som skulle kunna äventyras i vilket ögon-
blick som helst. Verdi kände sig hemma 
med ett sådant libretto: hans framgång med 
Otello bevisar inte att han kunde inta Shake-
speares värld, utan snarare att Shakespeare 
vid valda tillfällen kunde inta hans.’ 

Jonathan Bate FÖrFaTTare
Sofia Nyblom ÖversÄTTNiNG

27 MAJ 1890
reGi Ludvig Josephson. sCeNOGraFi Christian 
Jansson. MedverKaNde Arvid Ödman, Gina 
Oselio, Fredrik ‘Lunkan’ Lundqvist. 

11 OKTOBER 1913
reGi Harald André, sCeNOGraFi Thorolf Jansson. 
diriGeNT Armas Järnefelt, MedverKaNde  
Barthold Schweback, Magna Lykseth, Martin Oscar.

13 SEPTEMBER 1953
reGi Georg Hartmann. sCeNOGraFi T Jansson/ 
Jon And. diriGeNT Sixten Ehrling. MedverKaNde 
Set Svanholm, Aase Nordmo-Lövberg, Sigurd Björling. 
Även 1959 med Elisabeth Söderström och Erik Saedén. 

14 MAJ 1966
reGi Göran Gentele. sCeNOGraFi Rolf  
Alexandersson. diriGeNT Silvio Varviso.  
MedverKaNde Ticho Parly, Erik Saedén och Aase 
Nordmo-Lövberg. 

29 JANUARI 1983 
isCeNsÄTTNiNG Elijah Moshinsky. reGi/samt 
Otello: Ragnar Ulfung. sCeNOGraFi Julia  
Trevelyan Oma. diriGeNT: Leif Segerstam.  
MedverKaNde Rolf Björling, Anita Soldh/Agneta 
Lundgren/ MariAnne Häggander, Björn Asker/ 
Rolf Jupither. 

9 APRIL 1998
reGi Johannes Schaaf. sCeNOGraFi Lennart 
Mörk. diriGeNT Leif Segerstam. MedverKaNde 
Bruno Sebastian, Katarina Dalayman, Tord 
Wallström. Även 2004 med Lars Cleveman, Sara 
Olsson/Hillevi Martinpelto, Johan Edholm/ 
Krister St. Hill. diriGeNT Christian Badea. 

Katarina Aronsson
draMaTurG vid KuNGLiGa OperaN

OTELLO PÅ KUNGLIGA OPERAN
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STACKARS
DESDEMONA
‘Hon är ju passionerat förälskad i Otello, 

och känner sig otroligt sviken när han ankla-
gar henne för otrohet’, säger Malin Byström 
om sin rollgestalt. Själv gestaltar hon Desde-
mona för första gången, och tampas med ett 
problem som är välbekant för sopraner: att 
bli kränkt och mördad varje kväll på ope-
rascenen. Bland Verdis stukade hjältinnor 
återfinner vi bland andra narren Rigolettos 
hårt hållna dotter Gilda – som Malin gestal-
tade under elevtiden – kurtisanen Violetta, 
den etiopiska prinsessan Aida, och så den 
venetianska överklassdottern Desdemona. 
En kvinna som gått emot sin fars vilja när 
hon rymt för att gifta sig med faderns bäste 
vän. Alla lojala med sina kärlekar, flera av 
dem blir dessutom svikna. 

‘Men Desdemona är extrem,’ funderar 
Byström. Extrem i sin underkastelse, i sin 
lojalitet. 

’Det är lätt att hon blir bilden av det oskulds- 
fulla, goda. Hur visar man att hon kan ha 
samma känsloliv som vi har i dag?’  

Notbilden talar sitt tydliga språk. Desde-
mona är mycket mer kontrollerad än flera 
av Verdis andra kvinnogestalter, och hon 
framställer sig som Otellos ‘undergivna lilla 
flicka’. Samtidigt kan Malin Byström se att 
kvinnlig underkastelse tar sig olika uttryck i 
olika epoker. 

‘Man har ju en tendens att försvara sin 
livssituation, även om man är förtryckt eller 
underkastad. Se bara på hur vi förstorar våra 

bröst och går i höga klackar.. det är ju också 
en sorts underkastelse!’ reflekterar hon. 

Samtidigt ser hon stora möjligheter att 
mejsla ut rollen inom de stränga möjligheter 
som finns inskrivna i text och i partitur. ‘Det 
är ju därför jag älskar mitt yrke.’

Giuseppe Verdi är tydlig med vad han 
förväntar sig av Desdemona: en vacker röst 
med perfekt legato. Men även han var med-
veten om avsaknaden av en djupare dimen-
sion hos Desdemona. Såhär skriver han i ett 
brev till sin förläggare, Giulio Ricordi, år 
1888: 

 ’En kvinna som går med på att bli miss- 
handlad, förnedrad, strypt, som förlåter 
och vädjar – hon skulle kunna verka som 
ettt riktigt våp… men Desdemona är inte en 
kvinna, hon är en typ. Hon står för en sorts 
godhet, resignation, offer! Sådana som hon 
är varelser som blivit till för andras räkning, 
som inte är medvetena om ett ego! Så ska 
Desdemona tolkas. Men vem kan göra det? 
Gudarna vet!’

  Förhistorien för Desdemonas och Otellos 
kärlek finns i Shakespeares pjäs: där väljer 
Desdemona att gå emot sin far och gifta sig 
med hans vän, den äldre Otello. När hon 
kommer till Cypern är hon ensam i en värld 
av manliga krigare.  Men Shakespeares pjäs 
går i sin tur tillbaka till en italiensk novell av 
renässansförfattaren Giraldi Cinthio, ur sam-
lingsvolymen Gli Hecatommiti (1565) – en 
samling moraliserande berättelser liknande 

En modern kvinna blir lätt provocerad och kränkt av att se en kvinna 
gestaltas så som Giuseppe Verdi och Arrigo Boïto skildrar Desdemona i sin 
opera: en kvinna totalt underkastad mannen och hans vilja. Sångerskan 

Malin Byström brottas med att förstå kvinnogestalten i Verdis Otello. 
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E n fråga som under senare 
år dykt upp när man 
diskuterar operakonsten 
är hur kvinnorollerna ge-
staltas på scenen. Knepi-
gast är den del av reper-
toaren som är skriven på 
1800-talet och början av 

1900-talet. Här skildras kvinnorna ofta med 
en manlig blick som tiden sprungit förbi 
för länge sedan. Jag har alltid haft svårt att 
identifiera mig med de här hjältinnorna. 
Antingen är de hämmade och initiativlösa, 
eller fanatiska kraftkvinnor, på gränsen till 
galna. Var tog människorna vägen? De som 
är både goda och onda, rädda och modiga, 
starka och svaga, vars livsluft inte bara 
består av kärleken till en man?

Kvinnorna i dessa operor offras och dör  
för att vi ska känna sympati för dem. När 
ridån går ner är det så vi i publiken (både 
män och kvinnor) känner. Vi står på deras 
sida. Carmen, Butterfly, Manon, Violetta 
och Tosca dör på grund av ondskefulla män 
och det är nästan alltid helt meningslöst. 
Arrigo Boito, Verdis librettist, skriver om 
Desdemona att hon ska vara ren, ädel, mild 
och god och att hennes gestalt ska vara kysk 
och älsklig, en beskrivning som passar bät-
tre för 1800-talshjältinnor än 2000-talsditon. 
Jag menar inte att det saknas intelligenta, 
moderna tolkningar av dessa roller, men 
skulle samtidigt gärna se samma fenomenala 
sångerskor på scenen i andra, nutida kvinno- 
porträtt.

För några år sedan fick jag i min hand en 

bok av den tyske dramatikern Christine 
Brückner (född 1921), som består av ett 
antal fiktiva monologer eller tal hållna av 
kvinnor ur kultur- och litteraturhistorien 
– om de bara hade fått chansen. Det in-
ledande talet hålls av Desdemona på natten 
precis innan Otello tänker mörda henne. 
Den här Desdemona tänker inte finna sig 
i sitt öde, och hon lyckas få sin make att 
tveka inför brottet. Brückners text är en 
lek med schabloner av kvinnan som offer 
och objekt. Desdemona träder fram som en 
komplex, smart och humoristisk person.

Så väcktes idén att framföra Brückners Om 
du ändå hade talat, Desdemona i samband 
med den nya uppsättningen av Verdis Otello. 
Min förhoppning är att Brückners text (från 
1983) kan få oss att bredda perspektivet på 
Desdemona och hennes operasystrar. Jag 
är övertygad om att hade Verdi levt idag, 
skulle han ha skapat helt andra kvinnoroller.

Katarina Aronsson
draMaTurG

Om du ändå hade talat, Desdemona framförs 
i Guldfoajén en timme före föreställning- 
arna av Otello den 18, 21 mars, 23, 26 april 
och 5 maj. 

Medverkande: Gunnel Fred, skådespelare från 
Dramaten. Introduktion av chefdramaturg  
Magnus Florin, Dramaten och dramaturg  
Katarina Aronsson, Operan.

Om DU ändå hade TALAT 
Operans dramaturg Katarina Aronsson är övertygad om att Verdi  

skulle skapat helt andra operahjältinnor om han levt idag.   
I monologen Om du ändå hade talat får publiken möjlighet att  
möta en Desdemona som inte finner sig i sitt öde – en komplex,  

smart och humoristisk kvinna. 

den mer kända Decamerone av Cinthios 
lärare Boccaccio. 

 Giuseppina Penta, som är italiensk språk-
coach vid Kungliga Operan, skriver just nut 
ett arbete kring Mascagnis opera Cavalleria 
Rusticana och har studerat Cinthios novell. 
Och hon ser mordet på Desdemona som 
ett hedersmord. Men, konstaterar Giusep-
pina Penta, hedersmord är inte förbehållna 
1600-talets Italien eller Shakespeares Eng-
land. Så sent som 2014 mördades 158 kvin-
nor i Italien av svartsjuka makar, och antalet 
‘femicide’ – hustrumord – har ökat stadigt 
under det senaste decenniet med ca 10 mord 
per år. Ända till 1981 sågs hedersmord i 
Italien som en förmildrande omständighet. 
På samma sätt var “provocation” – sexuell 
otrohet – i brittisk lagstiftning ända fram till 
2009 laga skäl för att mildra straffsatsen för 
hustrumördare. 

I sin libretto lägger Arrigo Boito de misog-
yna replikerna i Jagos mun. Det är den cyni-
ske Jago som provocerar fram de grundlösa 
anklagelserna hos Otello, och vänder en 

gränslös kärlek till bottenlös tragedi. I dramat 
ställs den onde Jago mot den goda  Desde-
mona – bägge två schablonartade, bägge två 
svåra att gestalta. På samma sätt som Verdi 
idealiserar Desdemona, beskriver han Jago 
som ondskan själv. Kanske handlar det om 
en teatermans sökande efter största möjliga 
kontrastverkan. 

‘Bara för att Verdi skriver en opera där 
en kvinna mördas av sin man betyder inte 
det att han sympatiserar med handlingen,’ 
påpekar Giuseppina Penta. Likafullt ställer 
det brott Otello begår mot Desdemona såväl 
sångerskan som gestaltar henne, och den 
kvinnliga åskådaren, inför ett svårt ställnings- 
tagande.  Ett problem som Verdi verkar ha 
insett, att döma av ett av hans brev:

‘Desdemona är en mycket viktig roll. Jag 
drömde om instinktiva, eller åtminstone be- 
gåvade artister för rollen, men jag finner dem 
inte… Stackars Desdemona! Povera Desdemona!’

Sofia Nyblom
redaKTÖr



2322 2322

ACT I

A violent tempest is raging outside the coast of Cyprus. Otello, commander of 
the Venetian forces, arrives safely with his ship, and triumphantly announces 
the destruction of the Turkish fleet. Otello recently married Desdemona, but 
Roderigo is also in love with her. Iago, Otello’s ensign, hates Cassio, who 
was promoted before him, as well as Otello, who is responsible of promoting 
Cassio. Iago convinces Roderigo that Desdemona will tire of her husband; 
and in addition insinuates that also Cassio is a rival for her love. Following a 
drinking brawl, the population is roused with cries for rebellion. When Otello 
demands an explanation, Iago puts the blame on Cassio – who is dismissed 
from service. When left alone, Otello and Desdemona express their love. 

ACT II
Iago suggests to Cassio that Desdemona might put in a word for him with 
Otello. But when left alone, he reveals his belief in a cruel, ruthless God. Otel-
lo overhears a conversation between Cassio and Desdemona, and his jealousy 
awakens. As the Cypriots pay homage to Desdemona, she pleads  
Cassio’s case with her husband – who rejects her furiously. When Emilia, 
Iago’s wife and Desdemona’s companion, picks up her handkerchief, Iago 
snatches it from her.  Iago talks Otello into seeking evidence of her infidelity 
in Cassio’s quarters. They join in an oath of revenge. 

Interval

ACT III
As envoys from Venice are about to land, Desdemona once more pleads in 
Cassio’s favour, Otello demands to see the handkerchief which he believes 
 she has given to Cassio. In vain, she protests her innocense. Again, Otello 
overhears a conversation between his wife and Cassio, where he mentions his 
mistress Bianca – and shows Desdemona the missing handkerchief. Now that 
Otello believes he has proof of her infidelity, Iago talks him into smothering 
his wife in her sleep. Lodovico, Ambassador of the Venetian Doge, announces 
the appointment of Cassio as governor of Cyprus and the recall of Otello to 
Venice. Otello insults and curses Desdemona in public, after which he himself 
collapses. Iago jeers at the man whom is called the ‘Lion of San Marco’.

ACT IV
Desdemona gets ready for bed whilst singing a song she remembers from her childhood. 
She says her prayers, bids Emilia a tearful goodbye, and goes to sleep. Otello enters and 
smothers her, despite her denials of infidelity. Emilia returns with the distressing news that 
Cassios has killed Roderigo. When she discovers the dead body of Desdemona, she calls for 
help. As Iago bursts in, she accuses him of treachery - but Iago escapes. Otello stabs himself 
to death, after embracing his wife. 

Background

Giuseppe Verdi considered indifference to be the greatest sin on a theatrical stage.  
But the team behind the current production of Otello claim that his next to last opera is the 
best of Italian operas. When the 70-year old master in 1884 returned to composing after a 
ten year hiatus, he picked his favorite playwright, William Shakespeare. For a long time, the  
opera was named Iago after it’s devilish engineer. 

Conductor Alexander Vedernikov claims that the use of leitmotifs, and a through  
composed form, both point to the influence of Wagner.  As does the use of a dramatic  
tenor, a type which Verdi hitherto had not used – the same voice type which might  
also be cast as Siegmund or Lohengrin. 

The director David Alden sees a completely different set of dynamics in the Stockholm 
Otello, visavi the production he staged at the English National Opera in the fall of 2014, 
and accordingly has changed a number of parameters. And he considers Desdemona 
to be the most difficult role to play. 

Accordingly, soprano Malin Byström struggles to reconcile the viewpoint of a contempo-
rary woman with Desdemona’s submissiveness before Otello. As did Verdi himself, who  
considered her a ‘type’ - the symbol of goodness and sacrifice – whilst Iago incarnates evil. 
‘But who is able to incarnate Desdemona? Only the gods know!’ Verdi wrote, on a  
desperate hunt for a singer who might live up to the demands of this difficult role. 

ENGLISH SUMMARY




