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Tid och plats: Det är sent 1400-tal och vi befinner oss på ön Cypern

Akt I
Under en storm väntar cyprioterna oroligt på att deras ståthållare Otello ska komma tillbaka 
från det sjöslag han lett mot turkarna. Medan folkmassan ber för hans säkerhet, hoppas Otellos 
fänrik Jago i stället på hans undergång. 

Otello återvänder dock som segrare. Den venetianske Roderigo är förälskad i Otellos hustru 
Desdemona. Jago, som i hemlighet hatar Otello, erbjuder sig att hjälpa Roderigo. Jago lurar i 
Cassio en massa vin och triggar sedan Roderigo att ge sig in i ett slagsmål med Cassio. Den 
avgående ståthållaren Montano kommer för att be Cassio att överta vakten och blir chockad 
över att hitta honom full. Roderigo skrattar åt Cassio, som attackerar först honom och sedan 
Montano. Otello anländer och lyckas stoppa slagsmålet, men tar ifrån Cassio kaptenstiteln.

När de äntligen är ensamma njuter Otello och Desdemona av en lugn kväll. Otello kan inte 
tänka sig en lyckligare stund, och Desdemona ber att de även i fortsättningen ska ha det lika bra 
tillsammans. De kysser varandra.  

Akt II
Jago uppmanar Cassio att be Desdemona att lägga ett gott ord för honom hos Otello. I sin 
ensamhet jublar Jago åt sin egen ondska.  

Med sina kommentarer om Cassios vänskap med Desdemona provocerar Jago fram Otellos 
avundsjuka. Cyprioterna kommer för att sjunga en serenad för Desdemona, och deras sång får 
för ett ögonblick Otello att lugna sig, men när Desdemona sedan bönfaller sin make om att 
förlåta Cassio, blir han återigen misstänksam. Desdemona erbjuder sig att knyta sin näsduk runt 
sin makes värkande huvud, men han kastar den på marken. Emilia plockar upp den, och Jago 
tvingar den ifrån henne.

Otello begär att Jago ska ta fram bevis på Desdemonas otrohet. Jago berättar för honom att 
han hört Cassio prata i sömnen om sin affär med Desdemona, och att han har sett honom hålla 
i hennes broderade näsduk. Otello är nu övertygad om sin hustrus skuld, och han och Jago svär 
att de ska hämnas.

Paus

Akt III
Jago lovar att ge Otello ett fysiskt bevis på Desdemonas otrohet. När Desdemona kommer ber 
hon återigen att Cassio ska bli förlåten. Otello blir upprörd och begär att hon ska knyta sin 
broderade näsduk runt hans värkande huvud. Desdemona förklarar att hon inte har den, och 
Otello påpekar för henne vilka fruktansvärda konsekvenser det kan få om hon förlorat den. Han 
anklagar henne öppet för otrohet, och bryter sedan ihop av förtvivlan i sin ensamhet. 

Jago övertalar Otello att gömma sig. Därefter småpratar han med Cassio om dennes 
älskarinna, Bianca. Otello lyssnar i smyg, men tror att de talar om Desdemona. Cassio säger att 
han har hittat en kvinnas näsduk i sitt hus, och visar upp Desdemonas näsduk (som Jago lagt 
dit). Efter att Cassio gått sin väg beslutar Otello att Desdemona måste dö den natten. Jago 
föreslår att han ska kväva henne till döds i sängen. 

Folkmassan hyllar Otello och de venetianska sändebuden. Lodovico konstaterar att Cassio 
inte är där. Otello läser högt ur ett dekret från dogen i Venedig: Han själv och Desdemona 
förväntas återvända till Venedig, och Cassio ska bli ny ståthållare. När Otello vänder sig mot 
Desdemona och befaller henne att böja knä och gråta blir hon helt ifrån sig, och folkmassan 

beklagar hennes öde. Under tiden lovar Jago att arrangera Cassios död och han beordrar 
Roderigo att döda honom. 

Otello befaller alla att lämna platsen, och han förbannar sin hustru. När han föreställer sig 
Desdemona och Cassio i ett famntag får han ett raserianfall och bryter ihop, samtidigt som 
folkmassan hurrar för ”Venedigs lejon”. 

Akt IV
Desdemona sjunger Videvisan som hon lärt sig av sin mors tjänsteflicka. Hon har en föraning 
om sin egen död, ber en bön och faller till slut i sömn. 

Otello väcker sin hustru med en kyss. Han begär att hon ska erkänna sin otrohet innan han 
dödar henne. Desdemona står fast vid att hon är oskyldig, men Otello vägrar lyssna, och kväver 
henne. Emilia kommer med nyheten om att Cassio har dödat Roderigo, och hon hör hur 
Desdemona, döende, hävdar sin oskuld. Montano och Jago anländer tillsammans med soldater. 
Emilia, Cassio och Montano berättar hur Jago lurat Otello, och Jago flyr. Fylld av ånger över vad 
han gjort mot Desdemona väljer Otello att ta sitt eget liv. Döende ber han Desdemona om en 
sista kyss. 
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