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Сажетак. Циљ овог рада је приказ споја наслеђене и новонасталe позоришне
атмосфере у енглеском класицизму са карактеристичним примерима драма, захваљујући
којима се дошло до тога да су у оквиру правца у којем су стварали, аутори били спутани
за велике узлете маште, осећања и инвентивности. Драме које су настале у овом периоду
део су књижевно-теоријског стереотипа класицистичког правца, са извесним изузецима
о којима ће у раду бити речи. Иако су драма и еп били књижевни родови које су класи-
цисти највише ценили код старих Грка и Римљана, модерно доба није пружало простора
за велике заносе, узвишене теме, хероје и митове. Не успевајући да створе класичну тра-
гедију и еп, енглески класицисти заправо су негирали основне тежње правца, препушт-
ајући се тек започетој комерцијализацији позоришне уметности, чиме се, парадоксално,
отворио простор за стварање модерне драме.

Кључне речи: драма, комедија, трагедија, опера, фарса, пантомима, класици-
зам.

Драма рестаурације, која је претходила периоду класицизма, писана је за
хомогену групу аристократа, али већ крајем XVII века новонастала средња класа,
која је у драми рестаурације била исмевана, почиње све више да утиче на друшт-
вени живот Енглеске. Буржоазија је победила апсолутну монархију у ,,славној ре-
волуцији” 1688. године. Виљем III, затим краљица Ана и краљеви из хановерске
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династије Џорџ I и Џорџ II, на престолу су у време када се у Енглеској дешавају
крупне историјске промене: од Виљемовог потписивања декларације права
грађана, преко уније Енглеске са Шкотском за време владавине краљице Ане и
колонијалних освајања за време хановерских краљева. Промена идејне климе за
време владавине краља Џорџа I, који је себе видео као Августа из златног римс-
ког доба, утицала је на то да и сами аутори поистовећују себе са античким песни-
цима и да теже да имитирају њихов начин писања. Поштовање класичних узора
из периода ренесансе уздигло се на још већи ниво захваљујући дидактичком кла-
сицизму који је долазио из Француске. Енглески писци се, међутим, нису слепо
приклањали класицистичком идеалу, али узвишеност стила, морална поука, опш-
те теме и разум биле су махом идеје водиље писаца овог доба које се нису одра-
зиле на драму у пуном смислу. Иако су класицисти највреднијим књижевним ро-
довима сматрали еп и трагедију, општи дух времена није дао подлогу за развитак
истих. У неким драмама огледа се класицистичка узвишеност стила или боље
рећи извештаченост, као у херојским трагедијама, док се у другима представља
савремени свет, и то грађански, који се није могао прилагодити драмском анти-
чком наслеђу. Оваква двојност проистекла је из све већег уздизања грађанске
класе која је имала другачије прохтеве и поглед на свет. Џереми Колијер је својим
есејем Кратак преглед на неморал и профаност енглеске позорнице (A Short
View of the Immorality and Profaness of the English Stage, 1698) утицао на преоб-
ражај позоришне климе тражећи моралне поуке и углађеност конверзације у дра-
мама. У томе је успео и зато што су се његови напади само подударили са жељама
грађана. Етос драме рестаурације замењен је контрастним етосом средње класе
који, након духовитих дијалога између полова и непристојности, уноси јаку дозу
покајања и моралну поуку на крају драме. Као транзициона врста која задржава
поједине елементе драме рестаурације, а наглашава кажњавање свих разузданос-
ти, она ће врло брзо прерасти у потпуно нову сентименталну драму. Сентимен-
талност у овом периоду подразумева осећајност и сажаљење које је често протка-
но генералним саопштењима о важности врлине и није везана искључиво за књи-
жевно-теоријски правац сентиментализма. Сентиментална драма дакле почиње
да се развија у време класицизма и њене карактеристике, попут осећајности, нису
део класицистичког канона, али разум, морална поука и истицање врлине јесу.

Осим неколико изузетака, драме настале у првој половини XVIII века има-
ле су врло мало литерарне вредности и квалитета. Као књижевна врста драма ви-
ше никада неће повратити централно место које је заузимала у елизабетанском и
јакобинском периоду. Поред све веће популарности романа, на њено слабљење
утицала је и модерна организација позоришта у којима су позоришни управитељи
одлучивали о погодности драме за извођење сходно материјалној добити коју би
им она могла донети. Тако су се радије одлучивали за драме које ће бити по жељи
публике, занемаривали су њене литерарне квалитете, истицали су у први план
глумце, глумице и спектакл. Мода обожавања глумаца започиње у овом периоду
и чини од њих праве звезде. Писци тог времена улоге чак пишу за одређеног



Ана М. Андрејевић, Мирјана Н. Лончар Вујновић: Драма енглеског класицизма 187

глумца или глумицу. Највећи глумац прве половине XVIII века био је Дејвид Га-
рик (David Garrick, 1717–1779) који је подједнако добро играо и трагичне и ко-
мичне улоге. Често је глумио у Шекспировим драмама, а неке драме је и сам пре-
радио за позорницу. Написао је неколико лаких комедија, од којих је најпозна-
тија Тајни брак (The Clandestine Marriage), а касније је постао управник
позоришта Друри Лејн. Он је захваљујући свом глумачком таленту обезбедио
место у Енглеској историји прво поставши славан, затим богат, и коначно зато
што је сахрањен у Вестминстерској Опатији. 

Све већи утицај публике на драмско стваралаштво довео је до оваквог уру-
шавања квалитета позоришта. Публика је била та која је диктирала укус, а писац
је био принуђен да је задовољи, зависио је од публике, а не више од моћних пат-
рона или двора. Ограничен број позоришта такође је придонео томе да буде мање
могућности за драмске експерименте, па самим тим и новине. Почетком XVIII
века неколико малих позоришта отворено је у Лондону, али је Закон о цензури
(Licensing Act) из 1737. године ограничио регуларна драмска извођења на само
два позоришта. Овај закон је увео ригорознију цензуру под којом су се многи дра-
матичари повукли из позоришта. Типичан пример је Хенри Филдинг, о коме ће
касније бити речи. Политичка ситуација је била неодвојиви део развитка драме и
начина писања. Патриотизам се изражавао у пролозима и епилозима многих дра-
ма, те је било природно да цензура буде због тога појачана. Такви услови владали
су све до новог закона о цензури из 1843. године када ће се отворити многа друга
позоришта. Релативно мали број позоришта у периоду класицизма условио је и
врсту публике. Самим тим што су цене улазница биле превисоке, позориште је
било доступно само за богатији слој грађанства. Позориште је, као у периоду рес-
таурације, било место окупљања људи који су желели да буду виђени. На делу је
било помодарство. Њихово интересовање за представу брзо је могла умањити не-
ка расправа или туча међу публиком. То ће се стање временом променити. И сам
изглед позоришта се променио и постао је ближи данашњем, посебно у другој по-
ловини века. Уведен је реализам у костимографији, завеса је постала обавезан
део сценографије, а публика више није седела на самој сцени.

Шекспирове драме биле су изузетно популарне у XVIII веку, али редовно
су биле мењане и упропашћаване из разлога што су критичари посматрали
Шекспира као писца драма за читање. Сматрали су да не поседује позоришну
вештину, што је наравно била велика заблуда. Исправљали су његове велике
трагедије, па су тако у драми Краљ Лир, на пример, изменили завршетак драме,
ради удовољавања публици, те је он супротно Шекспировој замисли, био
прерађен у срећан. Слично стање ће се наставити и у XIX веку зато што се у том
периоду драма као уметност и драма као забава све више одвајају.

Иако нема великих драма у овом периоду, јавља се много форми драмске
уметности што доказује да је креативни дух и даље био жив, али је изгубио сми-
сао о спајању лепог и корисног, односно уметнички вредног и популарног. И даље
је владало велико интересовање за позориште о чему нам сведочи и учешће свих
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значајнијих писаца тог доба у драмском стваралаштву. Ричард Стил је био вели-
ки популаризатор сентименталне комедије, Џосеф Адисон је поставио темеље ис-
торији трагедије тог доба, Хенри Филдинг је писао пародије, фарсе и сатире,
Џејмс Томсон и Едвард Јанг трагедије. Чак и они који нису писали драме били су
за њих заинтересовани. Постоје претпоставке да је Џонатан Свифт дао Џону Геју
идеју за драму Просјачка опера. У периоду рестаурације драмом се бавило свега
неколико писаца, док је њихов број у овом периоду, периоду класицизма, за-
пањујуће порастао. Међутим, квантитет није допринео квалитету драме. У наве-
деним околностима и под утицајем промене друштвено-социјалне климе, однос-
но стасавањем нове трговачке класе, сама драма почиње да мења свој изглед. Тр-
говци се више нису задовољавали тиме да буду само гледаоци и ликови у
комичним и скарадним сценама, већ су почели да учествују у самом стварању
драма. Џорџ Лило је један такав пример. Много је укуса требало задовољити дра-
мом. Још увек су радо биле гледане херојске трагедије из периода рестаурације.
За средњу класу врхунац драмског уживања био је у сентименталној комедији, а
комедија нарави Чарлсовог доба остаје још неко време да живи. За забаву су тра-
жене пантомима, баладска фарса и опера које као драмске врсте постају све за-
ступљеније у другој половини XVIII века. 

Интелектуална клима прве половине XVIII века била је под великим ути-
цајем аристотеловских правила трагедије интерпретираним у Француској. Било
је само пар аутора који су наговестили да драмска јединства нису суштина драме.
Правила трагедије јесу обожавана у теорији, али у пракси је одступање од њих би-
ло дозвољено. Јединство места могло је да се благо мења, али нигде немамо више
узастопних радњи. Мањи подзаплети су били допуштени. Правило пристојности,
које је било наметнуто из Француске, махом се поштовало. Убиства се, на при-
мер, нису дешавала на самој сцени, већ се о њима само говорило, али наравно да
су драме у којима су извођена убиства на самој сцени биле популарније и ближе
националном енглеском укусу. Само су најекстремнији класицисти задржали
крут начин театралне форме и критиковали публику због њеног вулгарног укуса.
Такве драме нису имале успеха, јер се строга класицистичка правила, рационали-
зам и опште теме нису могли уклопити у модерни дух, укус публике и драмску
илузију. Наравно, било је и аутора који су проналазили компромис и били у
стању да не одступе много од правила, а да у исто време задовоље публику. 

Француски утицај на енглеску драму тог периода, посебно трагедију, био је
велики. Томе су допринели критичари који су величали псеудо-класицистичку
трагедију, али овакви ставови генерално нису били прихваћени од стране публи-
ке. Најбољи доказ за то јесте регистар репертоара позоришта Друри Лејн из
1703–1704 године, када је на сцени изведено 65 трагедија, од укупно 190 драма, а
у њих се убрајају и Шекспирова дела и домаће трагедије. Било је изузетака – Ади-
сонов Катон, на пример, доживео је велику популарност. Међутим, трагедија све
више уступа место комедији, а касније опери и пантомими. Главни мотиви у ства-
рању трагедија били су патос и херојство, модификовани под Шекспировим ути-



Ана М. Андрејевић, Мирјана Н. Лончар Вујновић: Драма енглеског класицизма 189

цајем и понекад класичним правилима. Међутим, типична трагична форма тог
периода није била класична, већ чудновата мешавина различитих елемената.
Класицисти су на прво место истицали историјску тему, док је са друге стране хе-
ројска драма још увек била популарана. Патос преузет од Отвеја и Саутерна је
обилно коришћен, а сличности са Шекспиром биле су многобројне. Флечер, Да-
венант и Месинџер, такође су били коришћени у адаптацијама или позајмицама.
И херојске драме Драјдена имале су доста утицаја. Са друге стране постојао је ве-
лики утицај француске трагедије. Расла је популарност Расина у Енглеској, а Вол-
тер је тридесетих година XVIII века постао интернационално име. Енглески дра-
матичари се све више окрећу Паризу. Волтер је створио модел трагедије који је
био мешавина класичног и енглеског карактера драме. Италијански утицаји су
били израженији у комедији и опери, али било је појединачних утицаја и у траге-
дији. Услед овакве мешавине елемената јавља се патетична трагедија која за тему
најчешће има националне или локалне догађаје и која води Лиловој грађанској
трагедији. Проблем недефинисаног пута трагедије лежао је у недостатку циља са-
мих аутора. У духу срама, понизности и кајања због самозадовољства претходног
периода, у језику драме остао је само реторичан и усиљен стил говора без могућ-
ности стварања психолошки упечатљивих ликова и општељудских тема. Разум
није могао дати одговоре на сва животна питања. Трагедија као облик драме у Ен-
глеској је, до овог периода, исцрпела многе могућности и дала неприкосновене
мајсторе ове форме, које је било тешко надмашити. Класицистичка правила нису
јој помогла да пронађе свој пут, посебно не у новонасталом капиталистичком
друштву које се није могло уживети у узвишену и херојску атмосферу античких
митова или трагични ренесансни свет Шекспирових јунака. Ова, нова публика за-
хтевала је забаву, разбибригу, доброћудни смех и спектакл уоквирен у реалис-
тичност и са акцентом на моралност, доброту и саосећање човека. Машта, страст
и идеали су категорије које класицистичка публика није ценила. Многи критича-
ри су сматрали да је љубавна тема заједно са темом о части из доба рестаурације
уништила трагедију. У већини херојских драма, за време владавине краљице Ане,
љубав и слобода дају главну покретачку снагу радњи. По књижевном класицис-
тичком моделу, протканом рационалистичком филозофијом, нису се могле пред-
ставити узвишене страсти које би створиле велике трагичне јунаке. Осећање наде
и присуство страсти није се могло наћи у трагедији све до појаве Лилоа. А како је
комични епилог био саставни део трагедије, циничан и пун мудрости, трагична
атмосфера није ни могла да досегне свој врхунац. Дакле, хаотичност у трагичној
форми драме, мноштво утицаја, губитак идеалистичке перцепције света у мате-
ријалистичком модерном добу Енглеске довело је до назадовања некада узвише-
не драмске форме – трагедије.

Од најважнијих писаца трагедија периода класицизма, можемо поменути
Коли Сајбера (Colley Cibber, 1671–1757) коме је, док је писао своје херојске тра-
гедије, попут трагедије Ксерксес (Xerxes), узор био Драјден. У његовој следећој
трагедији осећа се пробој класичних елемената који су уткани у херојску атмос-
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феру. То је трагедија Перола и Изадора (Perolla and Izadora). Класичних елеме-
ната има и у његовој трагикомедији Ксимена, или Херојска кћи (Ximena, or, The
Heroic Daughter) с тим што у прологу Сајбер показује незадовољство због строгог
потчињавања стриктним класичним канонима. Супротставља им се у следећој
трагедији тако што исписује срећан завршетак. То је трагедија Цезар у Египту
(Caesear in Egypt) у којој су приметни многи елементи херојске трагедије Драјде-
на. Сајбер је писао и комедије. У некима се осећа утицај комедије интриге и џон-
соновског хумора, као у комедији Љубав чини човека (Love Makes A Man) која
је написана на почетку XVIII века. Све док се није окренуо сентименталној коме-
дији, Сајбер се добро служио комедијом интриге. У неким сентименталним ко-
медијама изражаваo je моралне и дидактичке елементе, као у комедији Необаз-
рив супруг (The Careless Husband). Међутим, то није типична сентиментална ко-
медија – она обилује генералним моралисањем и даје уобичајено измирење свих
ликова на крају, али иако се кроз њу изражава морални став, општа атмосфера
ове комедије је неморална. Први део заплета говори о Чарлсовим сталним прељу-
бама, немогућности да остане веран својој жени. Преварио ју је са њеном служав-
ком и са леди Гравирс да би на крају неприродно достигао преображење, за-
хваљујући упорности и доброти управо његове жене. У прологу комедије Пос-
ледњи улог леди, или Женина срџба (The Lafy’s Last Stake, or The Wife’s
Resentment), Сајбер опет наглашава морал без кога нема доброг подухвата, али
опет заправо добијамо драму сличну комедији интриге из периода рестаурације,
поред уобичајених сентименталних реченица и неприродног завршетка. Пос-
ледња смена љубави (Love’s Last Shift) била је једна од последњих тријумфа сен-
тименталне комедије тог времена.

Џозеф Адисон (Joseph Addison, 1672–1719) се, поред своје, значајније,
есејистике, опробао и у писању драма. Написао је класицистичку трагедију Ка-
тон (Cato) са темом из римске историје, о херојској одбрани последњег републи-
канца Катона Утичког од Цезарове опсаде и његово самоубиство. У четвртом чи-
ну, у врло емотивном монологу, Катон прориче да смрт његовог сина, који је жр-
твован за слободну Републику, неће бити узалудна. Оваква врста осећајности и
величања слободе сигурно је допринела популарности драме. Успех ове траге-
дије, која акценат ставља на величање слободе насупрот тиранији, поклопио се са
великом политичком неизвесношћу о томе ко ће наследити краљицу Ану. Међу-
тим, осим ове подударности расположења публике и теме трагедије, неоснован је
велики успех који је драма постигла. Стих је тврд и вештачки, тема нуди мало
драмске живости, а карактеризација је неуспешна. Ентузијазам који је ова траге-
дија изазвала био је толики да је врло брзо преведена на француски, италијански
и немачки језик и била прихваћена свуда са одобравањем.

Драмске тежње у периоду класицизма, као што је неопходност коришћења
псеудокласицистичких правила, најбоље су исказане у прологу драме Катон
(Никол, 1955: стр. 158) који је написао Ричард Стил. У њему је изрекао да мудри
правилима ограничавају моћ маште, па тако чини и Адисон. Он признаје своје вр-



Ана М. Андрејевић, Мирјана Н. Лончар Вујновић: Драма енглеског класицизма 191

лине, али и недостатке и свестан је чињенице да не поседује сјајан таленат Шекс-
пира, те стога брине за пристојност. Брине за правила времена и места, али и тежи
томе да сачува свој карактер са француском тачношћу и британском страшћу. 

Џејмс Томсон је написао пет трагедија, од којих је прва била најпопулар-
нија. То је Софонизба (Sophonisba) којом се наглашава патриотско осећање на-
словне јунакиње. Следећа трагедија Агамемнон (Agamemnon) није имала много
успеха. У својим трагедијама Томсон се угледао на Сенеку и Есхила, а у њима је
дата прилично вредна карактеризација ликова. Драма Едвард и Елеонора
(Edward and Elleonora) била је забрањена од стране цензора, јер је отворено пред-
стављала убиства и рањавања на сцени. Томсонова најефективнија драма која је
обојена темом љубави јесте Танцед и Сигисмунда (Tanced and Sigismunda) у
којој су насловни јунаци спречени да уживају у својој љубави заверама околине.
Трагичан крај у коме она губи живот је драмски снажан, као и Танцидова освета
која је уследила. Кориолан (Coriolanus), као обрада Шекспирове истоимене тра-
гедије, Томсоново је последње дело.

Др Семјуел Џонсон (Dr. Samuel Johnson, 1709–1784) је написао трагедију
Ирена (Ирене) у бланкверсу, са којом је покушао да се, по доласку у Лондон из
Ирске, пробије на сцену. Међутим, она није имала успеха. Стриктно је регуларна:
место радње се не мења од прве до последње сцене, време трајања радње је само
пар сати, а радња је једна и целовита. Све је у овој трагедији усклађено са
псеудокласицистичким обрасцем, али недостаје јој трагичан дух и страст. Овај
ирски писац, као и многи његови земљаци, није се могао остварити у писању
драма у својој земљи, тако да ће своје, још увек неостварене, тежње пренети у
Лондон. То ће чинити сви већи ирски и шкотски драматичари све до XX века када
ће ојачати национална позоришта ових земаља и омогућити боље услове писцима
драма. 

Посебну врсту трагедије која је била спој спољашњих утицаја
псеудокласицистичког патоса, Шекспировог стила дијалога и тема, као и
херојских елемената писао је Николас Роу (Nicholas Rowe, 1674–1718). Седам
трагедија Николаса Роуа су имале велику популарност и чиниле су прелаз са
отвејевевске на лиловску трагедију. Свет трагедије постепено је преместио из
оквира краљевских јунака у оквир мушкараца и жена из редова грађанства. Прву
драму написао је на зачетку века. То је трагедија Амбициозна маћеха (The Ambi-
tious Step-Mother) у којој прати Отвеја и његову сентименталност. Драмом
доминира патос, али и херојски елементи. Политичким темама се окреће у својој
трагедији Тамерлан (Tamerlane) којом не прати Марлоа, већ поистовећује свог
хероја са просвећеним монархом Виљемом III, а његовог противника Бајазита са
Лујем XIV. Заплет за своју трагедију Лепа покајница (The Fair Penitent) Николас
је преузео од Месинџера и прилагодио је домаћој атмосфери. Калиста је главна
јунакиња која доживљава многе тешкоће због насртљивог Лотарија, приказаног
као галантног и веселог џентлмена са само једном маном – слабошћу према
женама. Однос између ово двоје послужио је Ричардсону за стварање ликова
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Кларисе и Ловлејса у роману Клариса. После кратког и безуспешног излета у
комични свет, Николас се враћа трагедији и пише комад Уликс (Ulysses) који је
херојски у карактеру и са мање патетичних ситуација. Следећа је Краљевски
преображај (The Royal Convert) са херојским елементима смештеним у домаћу
атмосферу, док Трагедија Џејн Шор (The Tragedy of Jane Shore) пружа једну
врсту компромиса између класичне и домаће трагедије.

Тобајас Смолет (Tobias Smollett, 1721–1771) је шкотског порекла и превас-
ходно романописац. Међутим, написао је једну трагедију у маниру августовс-
ко-историјских драма. То је Краљеубиство или Џејмс I од Шкотске (The
Regicide, or James the First of Scotland) која је пуна немогућих осећања и одвећ је
реторична.

Џорџ Лило (George Lillo, 1693–1739) са трагедијом Елмерик или Тријум-
фална правда (Elmerick, or Justice Triumphant) такође наставља традицију авгус-
товске трагедије која има елементе историјске, али и сентименталне драме.
Међутим, он ће се најбоље остварити у писању тзв. домаћих, односно грађанских
трагедија. Грађанска трагедија је једина драмска врста, настала у периоду класи-
цизма, која је дала виталну снагу продуктивности у писању трагедија и створила
елементе који ће постати носиоци модерне трагедије. Лило је наставио традицију
Роуа и трагедијом Лондонски трговац или Историја Џорџа Барнвела (The
London Merchant, or The Histоry of George Barnwell) доживео је велику популар-
ност, а самим тим и ова врста трагедије. Сви писмени људи тога доба су је хвали-
ли – Поуп, Дидро, Гете и Шилер. Као грађанска трагедија, односно трагедија која
коначно за своје главне јунаке узима обичне грађане и чини их херојима, претеча
је Ибзена и модерниста који се у својим драмама враћају грађанској атмосфери.
Лило је у овој трагедији намерно изоставио драматичан заплет, да би акценат ста-
вио на обичан, свакодневни живот. Јунак ове драме је млад трговац који до-
живљава морални пад због утицаја једне блуднице на коју је потрошио све своје
богатство. Да би се докопао новца, он вара свог послодавца и убија свог стрица
због чега бива ухапшен. У затвору се каје, али ипак завршава на вешалима. За
разлику од њега, његова промискуитетна љубавница одлази у смрт огорчена на
друштво које осуђује сиромаха на смрт зато што краде да би преживео, и брани
свој пол сматрајући га потчињеним мушкарцима. Међутим, ова драма није ремек
дело. Недостаје јој уметничко јединство а и карактери су моделирани превише по
традиционалним моралитетима. Лило се окушао и у сентименталној комедији
Силвија (Silvia) која није имала успех а ни уметничке вредности.

Комедија постаје популарнија драмска врста у енглеском класицизму, што
је супротно класицистичком позивању на узоре античке трагедије. Претходни пе-
риоди су класицизму оставили у наследство неколико одређених подврста коме-
дије: комедију нарави, комедију хумора, комедију интриге, фарсу и сентиментал-
ну комедију која је крајем XVII века доживљавала свој процват. Фаркар и Ванбру
су и даље писали и одржавали су комедију нарави још неко време живом, а Сај-
бер, Барнаби и Филдинг је касније настављају. Комедије џонсоновског хумора
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пише Баркер, док су се комедијом интриге бавили Шадвел, Милер и Сентливро-
ва. Фарса је била популарна кроз цео тај период и мешала се са осталим комич-
ним елементима, успешно код Филдинга, Сајбера и Геја. Популарности сенти-
менталне комедије највише су допринели Стил и Сајбер. Тешко је установити
које су комедије сентименталне зато што се многи елементи сентименталног на-
лазе и у комедијама несентименталног типа. Сажаљење и одређено поверење у
доброту људске природе основа су каснијег сентименталног романа и драме, али
порекло треба тражити у повезивању уметности са животом и повратку извешта-
ченој љубави према природним сеоским пејзажима и освртањем на социјалне
проблеме. Цео сентиментални покрет јавио се као супротност цинизму аристок-
ратског друштва из периода класицизма. Међутим, у основи, он није донео рево-
луцију, једино је револуционарно било исказивање незадовољства животом тога
времена. Готово сви песници окрећу леђа цивилизацији и граду и препуштају се
сеоској идиличној природи, која је у књижевности постала вештачка творевина.
Оваква љубав према природи очигледна је и у сентименталној комедији која је
започела свој развој још у периоду класицизма. Главни елемент ове комедије је
лик племенитог дивљака (noble savage) како га је назвао Жан Жак Русо (Jean
Jacques Roucceau,1712–1778). Главни проблем који сентименталне комедије об-
рађују је скривено добро у људској природи. Сентиментализам овог типа је ти-
пично енглеска творевина коју су преузели и француски драматичари створивши
још патетичнију комедију – комедију плача (the comedia larmoyante). Комедија
нарави којој је придодата доза сентиментализма, створила је нови тип комедије,
често називане морално-неморална драма (moral-immoral).

Од ранијих комедиографа и даље су популарни Џонсон, Бомонт и Флечер,
Етериџ и Вичерли, док се Шекспирове комедије готово и не изводе. Утицај кла-
сичних комедија осећао се много више у овом периоду класицизма, него у пери-
оду рестаурације. Драматичари су познавали Аристофана, а угледали су се на Те-
ренција и Плаута. Стилова комедија Свесни љубавници (The Conscious Lovers)
базирана је на Теренцијевој комедији Андриа. Међутим, највише утицаја на ко-
медију ипак долази из Француске, одакле се и даље позајмљују и прерађују еле-
менти из Молијерових комедија. Под утицајем италијанских и француских из-
вођача пантомима почиње да бива популарна у Енглеској. Мало инспирације је
стизало и из Шпаније. Можемо поменути само госпођу Сентливре која је била
инспирисана шпанском драмом. Сервантес и даље игра велику улогу у енглеској
књижевности и Филдинг опчаран њиме пише драму Дон Кихот у Енглеској (Don
Quixote in England).

Било је неколико покушаја удруживања трагичних и комичних елемената
због захтева публике, али су они најчешће били неуспешни. Романсе Бомонта и
Флечера имале су највећи утицај на ове покушаје. Један од њих је учинила Сузана
Сентливр у трагикомедији Кривоклетни муж, или Авантуре Венеције (The
Perjur’d Husband, or The Adventures of Venice). У њој се јавља трагичан заплет
који тече упоредо са комичним. Први није добро мотивисан, али ауторка успева
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да одржи неизвесност до краја драме, када се, без обзира на повољне околности
главних јунака, радња завршава трагично. Било је покушаја стварања и пасторал-
них драма и вршене су директне адаптације италијанских пасторала, од којих
ваља поменути Тони Астонову Стидљиву пастирицу (The Coy Shepherdess).
Међутим, два жанра драме – трагикомедија и пасторала – који су у Шекспирово
време били део главног прогреса драме, у овом су се периоду деформисали.

Ричард Стил (Richard Steele, 1672–1729) је писао комедије којима је ути-
цао на увођење пристојности и моралних проблема свакодневног живота у коме-
дију. Од успешнијих се може поменути Сахрана (The Funeral) у којој лажна смрт
главног јунака, ерла од Брамтона нуди могућност да он прати понашање људи на
сопственој сахрани, када схвата да је погрешио у процени многих пријатеља и
чланова породице. У њој има добро остварених ликова, духовитости и критике
усмерене према предузетницима и адвокатима. У комедији Свесни љубавници
(The Conscious Lovers), због владајућег сентименталног и моралног става, мла-
дић не жели да се ожени богатом девојком, већ бира сиромашну девојку у коју је
заљубљен. На крају се испостави да је она сестра богате наследнице. Ову тему
Стил користи да би исказао своје незадовољство модом принудног брака и брака
из рачуна. Љубав је у овој комедији приказана као нежна и чиста, атмосфера је
позитивна, испуњена симпатијом, сажаљењем и емоцијама. Кроз драму провејава
и критика усмерена на одређене пороке модерног доба. На пример, Стил крити-
кује постојање двобоја и наглашава неморалност овог чина тако што не дозвоља-
ва свом јунака да изађе на један. Стил је написао више сентименталних комедија.
Можемо још поменути и Нежан супруг (The Tender Husband). Стил је отворено
заговарао другачији циљ комедије од оног који је владао у периоду рестаурације.
По њему комедија треба да ,,протера конверзацију из свих забава које нису про-
извод простоте ума, добре природе, пријатељства и части” (Еванс,1948:стр128).
Међутим, у његовим комедијама нема духовитости Конгрива и хумора Џонсона.

Сузана Сентливр (Mrs Susane Centlivre, 1667–1723) је свој сентименталан
и критичан став према савременим пороцима представила у својој најбољој дра-
ми Коцкар (The Gamester) у којој има и елемената комедије нарави, приказане
кроз надмудривање њених јунака. Хероина обећава да ће се удати за хероја само
ако престане да се коцка и то је тренутак који Сентливрова користи да прикаже
сва зла која произилазе из овог порока. Јунакиња бива приморана да се супротс-
тави свом изабранику управо над карташким столом, када прерушена успева да
га победи и да освоји дату у залог своју слику. Посрамљен, он тек тада успева да
се преобрази. Не само заплет, већ и језик којим је писана, комедија показује мо-
ралистичку тенденцију. Морално осећање градске класе се уздиже. Интересантна
је још једна њена сентиментална комедија – Љубав на ризик (Love at a Venture).
Комедији интриге у Конгривовом стилу окренула се у својим последњим драма-
ма: Смео удар за супругу (A Bold Stroke for a Wife), Умешност (The Artifice),
Љубавна мајсторија (Love’s Contrivance), Платонска дама (The Platonic Lady),
Упослено тело (The Busy Body) итд. Драмама Сахрана Бикерстафа (The



Ана М. Андрејевић, Мирјана Н. Лончар Вујновић: Драма енглеског класицизма 195

Bickerstaff’s Burying), Готамски избори (The Gotham Election) и Добро обузда-
на супруга (A Wife Well Manag’d) ушла је у свет фарсе, а комедијом Збуњени љу-
бавници (The Perplexed Lovers) враћа се шпанским узорима.

Сентименталне комедије писао је и Џон Геј (John Gay, 1685–1732).
Тенденције у савременој трагедији исмејао је у Како је зовете,
траги-комична-пасторална фарса (The What D’Ye Call It, A Tragi-Comi-Pasto-
ral Farce). Постхумно изведена комедија Ожалошћена супруга (The Distress’d
Wife) има много неморалних сцена, али и сентименталности. Треба поменути и
једну његову комедију нарави насловљену Жена из Бата (The Wife of Bath) која
је инспирисана Чосеровом причом, али више дугује драмама рестаурације.
Међутим, највећи успех он ће остварити својом баладском опером Просјачка
опера (The Beggar’s Opera) која је достигла велику популарност. Кроз ову оперу
представљен је напад на Волполову владу, прикривен фарсичном формом. Преко
описа друмских разбојника, просјака и криминалаца, Геј заправо даје пародију на
високо друштво и његово лицемерје. Лаган хумор, отворени реализам и
политичка критика, као и фантастично окружење постигнуто енглеским фолк-
лорним и баладским песмама били су елементи који су довели до њене
популарности. Речи ове опере писане су тако да могу да се уклопе у већ познате
традиционалне мелодије које датирају из XVII века и нису писане специјално за
Гејеве стихове. Ту лежи део њене популарности и важности. Публика је лако
разумела пародију песама које је свакодневно слушала на пијацама или улицама
града. Елегантни Мекхит који подсећа на Дон Жуана, мала сентиментална нота
изражена у Поли, љубоморни мотиви код Луси, груб хумор Пикама и његове
жене елементи су добро укомпоновани у целину. Сиже је касније обрадио
Бертолт Брехт чија је драма постала познатија од оригинала. Популарност је била
толика да је Геј написао и наставак под насловом Поли, опера (Poly: An Opera),
али је она била забрањена под цензурском палицом Волпола. Међутим, она није
имала привлачност прве, карактери су се променили, а са њима и читава
атмосфера дела. Мекхит постаје зао, а Поли је мање интересантна. Оштру
духовиту сатиру овде замењује лични став и критика друштва која не звучи
уверљиво.

Виљем Барнаби (Mr William Burnaby, 1672–1706) је у својим комедијама
покушао да очува дух комедије нарави из периода рестаурације и то му је донекле
пошло за руком у раној комедији Изневерена љубав (Love Betray’d). У следећој
Побољшана жена (The Reform’d Wife) је израженија духовитост дијалога и ци-
низам сличан драмама Конгрива. Вештину у стварању заплета, дијалога и карак-
тера доказао је комедијом Дан за посећивање дама (The Ladies Visiting-Day). Све
три показују још увек доминантну моћ комедије нарави у својој чистој форми,
али ове су драме писане на самом почетку века, док ће касније све више губити
свој карактер и ићи у сентименталност.

Најбоље комедије нарави до прве половине XVIII века писао је Хенри
Филдинг (Henry Fielding, 1707–1754). Међутим, у њима често преовлађује фарса
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која не дозвољава слободном духу комедије нарави да се изрази у потпуности.
Његове најбоље комедије заправо показују мешавину школа и утицаја. Елементи
комедије нарави, комедије интриге, хумор и сентименталност налазе место у ње-
говим делима. Прва комедија коју је написао, Љубав под неколико маски (Love
in Several Masque) једна је од таквих. У стилу комедије нарави написана је његова
најпопуларнија комедија Тврдица…преузет од Плаута (The Miser…Taken from
Plautus). Међутим, и у овој комедији Филдинг час прати Џонсона, час Конгрива,
час Сајбера и Стила и не може да изађе из круга фарсе. Комедија има добар
заплет, духовит дијалог, али недостатак намере у његовим комедијама чини их
инфериорнијим од његових романа. Најуспешнији је заправо био у писању
чистих фарси и бурлески. Фарса као драмски род је пуна грубих, сирових и
лакрдијашких шала, али је краси ведрина и искреност народног духа, веселост и
оштроумно и подругљиво виђење света и људских односа. Са јако наглашеним
цртама комике нарави и карактера приближава се комедији. Бурлеска, са друге
стране, поседује сличне карактеристике и показује право лице мана скривених
иза маске тако што се преувеличавају комични ефекти и грубо карикирају лико-
ви и ситуације. Са Филдинговим фарсама наступа нова ера у позоришту, али она
неће дуго потрајати јер ће убрзо почети да се примењује закон о цензури.
Најпознатији комади ове врсте јесу Писци писама: или Нови начин да задржите
жену код куће (The Letter-Writers: Or, A New Way to Keep a Wife at Home),
фарсична опера Стари човек научен мудрости, или Разоткривена девица (An
Old Man Taught Wisdom:Or, The Virgin Unmask’d) и наставак Мис Луси у граду
(Miss Lusy in Town). Реакцијом и пародијом на новонастале драмске форме
попут баладске опере, пантомиме и музичке маске, Филдинг је створио дела
највеће вредности. Поседовао је искрену симпатију једино према сентименталној
драми и тзв.домаћој трагедији. Ауторова фарса; и задовољства града (The Au-
thor’s Farce; And the Pleasures of the Town) нуди фарсичне и сатиричне карактере
доктора Оратора, монсињора Пантомиму, госпођу Роман, дона Трагедију,
господина Фарсичну Комедију и друге. Сама имена нам казују опсег ове
бурлеске. Његова више уметничка и формалнија сатира изражена је у Трагедији
над трагедијама ; или, Живот и смрт Томе Палчића Великог (The Tragedy of
Tragedies; or, The Life and Death of Tom Thumb the Great). Ово је најбоља од свих
литерарних бурлески којом Филдинг напада глупости и мане драматичара и
критичара. Поред изванредно описаних карактера у списку драмских ликова,
Филдинг својом сатиром обухвата трагедије не само XVIII века, већ и
каролинског периода. У драми Историјски регистар за годину 1736. (The His-
torical Register, For the Year 1736) кроз три чина се не нуди јасан заплет, али се
пружа политичка сатира на Волпола и његову владу. За ову лакрдију се
претпоставља да је била разлог због чега је влада донела закон о цензури после
кога се Филдинг повукао са сцене и почео да пише романе.

Многе хибридне форме драме, које је Филдинг нападао, настају у овом
периоду. Фарса и сентименталност под утицајем опере стварају баладску оперу.
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Жеља за спектаклом, комбинована са љубављу према извештаченим херојским
елементима, погодовала је узбуђењу које је доносила италијанска опера. Неке од
тих тенденција, комбиноване са утицајем comedia dell’arte, допринеле су
популаризацији пантомиме. Главни лик пантомиме, Арлекин преузет је из
италијанске комедије и он се најчешће јавља у оквиру класичних фабула.
Повремено згражавање које су савременици изражавали над овим драмским
врстама допринело је развитку многих „проба” и бурлески. И ова форма је у
Енглеску дошла преко Француске и Италије. У малим позориштима, која су
покушавала да изиграју монопол два регуларна позоришта у Лондону, најчешће
се играла ова форма. Она је била краћа са музичком пратњом и обавезним
извођењем песмама. Опера ће постати једна од највиших форми драмске умет-
ности у класицизму, а у Енглеској стиче популарност већ последњих година
периода рестаурације. Пурсел је успео да популаризује сопствену драмску оперу
са прозним или дијалогом у бланкверсу који се наставља у песми. На почетку
XVIII века енглеска опера поприма све већи утицај од регуларне италијанске и
француске опере. Адисон је желео да напише чисто енглеску оперу, па тако
настаје Розамонд (Rosamond), али она није имала успеха због лоше музике коју
је написао Клајтот. Љубоморни због великог успеха који је опера постигла,
драматичари у своје драме уводе сатиру усмерену против италијанских и
француских певача, подсмевајући се њиховој рими и неприродно великим
платама,. Писци опера се помињу свуда у августовској литератури, од
Адисоновог и Стиловог Спектатора до Поупове Дансијаде. Други начин да
умање утицај страних опера био је да се оживи интерес за енглеску драмску оперу
коју је започео Прусел. На овом пољу било је неколико покушаја, попут Томас
Д’Урфеја, Џорџа Гранвила, али је и даље много више била популарна опера по
узору на италијанску. У њој се окушао и Џон Геј са опером Ацис и Галатеја (Acis
and Galathea) прерађујући причу из Овидијевих Метаморфоза која је имала ве-
лику популарност.

Само корак од озбиљне опере настала је чудна творевина баладске опере,
баладске фарсе или комичне опере како се све назива. Њен популаризатор био је
Џон Геј са својом Просјачком опером (The Beggars Opera) из 1728. године. Ова
врста опере писана је у највише три чина, компонована је од песама и мелодија
праћених прозним дијалогом, или римованим, или пак писаним у бланкверсу, а
комични елементи у склопу ње преузимају се из фарсе и сентименталне комедије.
Махом су биле сатиричне и комичне у тону. Одмах након Гејевог успеха многи
аутори ће се окушати у писању баладске опере, али већина њих не успева да пређе
праг фарсе или бурлеске. Окушали су се Хенри Кареј, Чарлс Џонсон, Чарлс Ко-
феј и други.

Популарност пантомиме била је тако велика да је глумац за њену изведбу
био двоструко више плаћен него за улогу у комедији или трагедији. Као зачетник
ове драмске врсте у Енглеској помиње се Џон Рич (John Rich, 1682–1761), али
Коли Сајбер именује Џона Вивера (John Weaver, 1673–1760) за творца енглеске
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пантомиме. Његово дело Историја мима и пантомима (The History of the Mimes
and Pаntomimes) иде томе у прилог. Његове су најпознатије пантомиме: Љубави
Марса и Венере (The Loves of Mars and Venus), Љубоморни лекар (The Jealous
Doctor), Персеј и Андромеда (Perseus and Andromeda) и друге. У некима се осећа
утицај класичног мита, енглеске фарсе, савремене сатире и италијанске
commedia dell’arte. У некима има музичке пратње, у другима пак акценат је на
дијалогу.

Све ове вештачке и афектиране врсте одговарале су укусу све бројније
грађанске публике која је тражила саосећање, спектакл и забаву. Због тога је и ус-
пело сентименталности да измори комедију, зато је трагедија била одсутна, зато
су песме из Италије и плес из Француске дочекани отворених руку. Пантомима и
баладска опера су у потпуности одговарале укусу публике, као и музичка маска
која се изводила после главног комада (afterpiece) и која се појавила у новом руху
на захтев управника позоришта. Коли Сајбер, увек спреман да се одазове захте-
вима публике, због чега је и био честа мета напада савременика, написао је маску
Венера и Адонис (Venus and Adonis) која је имала фину музику, али не и стихове.
Истом решењу прибегли су и други ствараоци ове драмске врсте, који су покуша-
вали да помоћу писања маски умање популарност опере у чему нису успели. Так-
ве маске махом су биле митолошке или пасторалне, а од италијанске опере су се
разликовале само по томе што су биле писане на енглеском језику и што су имале
само један или два чина. Реакција на овакве хибридне драмске форме била је ве-
лика. Поред Филдингових драма које смо споменули, било је и других аутора који
су писали бурлеске, незадовољни стањем у позоришту, попут Елкана Сетла, Хен-
рија Керија и других. Алардис Никол, велики познавалац прилика у драмском
стваралаштву у Енглеској, чак сматра да се и Просјачка опера може уврстити у
бурлеску и истиче да је управо ова драмска врста најбољи и најсветлији производ
периода владавина краљице Ане и Хановераца.

Од великој броја нових драмских форми насталих у периоду енглеског кла-
сицизма, мало је оних које бисмо могли сматрати настављачима богате позориш-
не традиције. Комбиновањем мноштва комичних елемената из претходних пери-
ода са савременим спољашњим утицајима настале су драмске врсте које ће бити
кратког века или постати део комерцијалног миљеа савременог позоришта. Са
друге стране трагедија губи свој узвишени карактер и предност над комедијом
који до данас није повратила. Међутим, малобројне трагедије које су успеле да се
отргну класицистичком духу и правилима, донеле су наговештај модерне траге-
дије у којој ће главне улоге коначно преузети обични грађани са својим свакида-
шњим проблемима. Иако је овај помак учињен због јачања грађанске класе, и
био део актуелне интелектуалне климе, он је створио и услове за рађање модерне
трагедије која ће са Хенриком Ибзеном почети да осваја европски и светску сце-
ну. 



Ана М. Андрејевић, Мирјана Н. Лончар Вујновић: Драма енглеског класицизма 199

ЛИТЕРАТУРА

Bevis, R.W. (1988). English Drama: Restoration and Eighteenth Century. London: Longman.

Boulton, M. (1960). The Anatomy of Drama. London: Routhledge & Kegan Paul Ltd.

Daiches, D. (1960). A Critical History of English Literature. London: Secker & Waibury.

Puhalo, D. (1982). Istorija engleske književnosti XVIII veka i romantizma. Beograd: Naučna
knjiga.

Evans, I. (1948). A Short History of English Drama.Harmondsworth Middlesex: Penguin
Books.

Greene, G. (1942). British Dramatists. London: William Collins of London.

Hill, McG. (1972). Encyclopedia of World Drama, vol. I–IV, New York: McGraw-Hill Book
Company

Hristić, J. (1976). Teorija drame. Beograd: Univerzitet umetnosti.

Hristić, J. (1998). O tragediji. Beograd: Filip Višnjić.

Hristić, J. (1986). Studije o drami. Beograd: Narodna knjiga. 

Kovačević, I. Kostić, V. (1983). Engleska književnost II. Beograd: Nolit.

Lešić, Z. (1977). Teorija drame kroz stoljeća I. Sarajevo: Svjetlost OOUR izdavačka djelat-
nost.

Lešić, Z. (1979). Teorija drame kroz stoljeća II. Sarajevo: Svjetlost OOUR izdavačka djelat-
nost.

Milosavljević, P. (2000). Metodologija proucavanja književnosti. Beograd: Trebnik.

НИКОЛ, 1947: Nicoll, A. (1947). British Drama, An Historical Survey from the Beginnings to
the Present Time. Norwich: George G.Harrap and Co.Ltd. 

Shepherd, S.Womack, P. (1997). English Drama: A Cultural History. Massachusetts:
Blackwell Publishing.

Wells, S. (1975). English Drama (Exluding Shakespeare). Oxford: Oxford University Press.



200 Зборник радова Филозофског факултета XLII (2)/2012

Ana M. Andrejević, Mirjana D. Lončar Vujnović

DRAMA OF THE ENGLISH CLASSICISM3

Summary

From the numerous dramatic forms that have emerged during the English Classicism,
there are few who could be considered the successors of the rich theatrical tradition. The dra-
matic genres that were created by mixing many traditional comic elements with the modern in-
fluences would be short-lived or become part of the commercial milieu of contemporary
theater. On the other hand, the tragedy has lost its lofty character and the primacy over the
comedy that has not been restored until today. However, few tragedies that have managed to
avoid the rules and spirit of the Classicism have hinted the element of modern tragedy: the
main roles are finally given to the ordinary citizens with their everyday problems. Although
this shift was made due to the strengthening of the middle class and was a part of the actual in-
tellectual climate, it has created the conditions for the birth of the modern tragedy that will be-
gin to conquer the stage with Henrik Ibsen.

Key words: drama, comedy, tragedy, opera, burlesque, pantomime, classicism.

3 Рад je примљен 10. новембра 2012, a прихваћен за објављивање на састанку Редакције
Зборника одржаном 19. децембра 2012.


