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УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ВРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ 
ЕНГЛЕСКЕ ДРАМЕ РЕСТАУРАЦИЈЕ2

АПСТРАКТ. Након рестаурације енглеске монархије из 1660. године створена је но-

ва позоришна атмосфера која је променила свет ренесансне драме. Но-

ви литерарни трендови утицаће на преобликовање старих драмских

врста и стварање нових. Интересовање за трагедију се губи у послерат-

ном аристократском друштву, док комедија постаје примарна драмска

врста са основним циљем да забави публику. У овом раду ћемо покуша-

ти да спознамо вредности енглеске драме рестаурације које су омо-

гућиле достојан наставак њене славне историје и створиле услове за на-

станак изванредних драма следећег периода. Главни представници и

њихова дела осветлиће драмску и позоришну атмосферу рестаурације

која није хваљена у историји енглеског театра. Међутим, неки елементи

могу се посматрати као спона ренесансне драме и драме Голдсмита и

Шеридана, који ће коначно добити право место у комедијама Вајлда и

Шоа.
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ВРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ ЕНГЛЕСКЕ ДРАМЕ 
РЕСТАУРАЦИЈЕ

Нови ску1 књижевних начела и Aеорија који 1очиње .а 1ровејава
са класицисAичким веAром из Француске у XVII веку у ЕнQлеској
није 1оA1уно заменио сAари, шAо ће се .есиAи Aек 1очеAком XVIII
века. Иако су енQлески AеореAичари 1очели .а заQоварају 1ошAо-
вање класицисAичких 1равила и Qоворили у корисA француске
ре�уларне 	раме, .рамска 1ракса је сAајала на 1ола 1уAа између
сAароQ и новоQ. ПозоришAа која су 1642. Qо.ине >ила заAворена на-
ре.>ом из.аAом о. сAране 1уриAанске вла.е Оливера Кромвела
(Oliver Cromwell, 1599–1658) 1оново се оAварају 1660. Qо.ине, ка.а
је извршена ресAаурација монархије, о.носно ка.а се Чарлс II
СAјуарA враAио на 1ресAо. Прово.ећи мла.осA у Паризу, краљ је
навикао на 1озоришAе као .ворску за>аву, Aе је са исAом 1раксом
насAавио и у ЕнQлеској. Тако су конвенције француске класици-
сAичке .раме, 1осе>но комичне врсAе, имале велики уAицај на
енQлески AеаAар у овом 1ерио.у. 

„О>нова је смрвила за извесно време 1уриAанску сAранку и сAа-
вила врховну власA у руке је.ноQ развраAника… Усле.ило је време
1омамне и очајне рас1усносAи. Чак и у .алеким веле1осе.ничким
.омовима и селима Aа 1ромена се осећала .о извесноQ сAе1ена;
али у Лон.ону насAу1 развраAа >ио је сAраховиA, а у Aоме су 1ре.-
њачили .вор, Qра.ски крајеви насAањени арисAокраAијом и зQра.е
1равничких колеQијума и у.ружења. ПозоришAа су зависила о.
1о.ршке Aих .елова Лон.она. КаракAер .раме сао>ражен је карак-
Aеру њених 1окровиAеља. Комични 1есник Qоворио је у име нај-
1окваренијеQ .ела 1оквареноQ .рушAва. И у .рамама са.а 1ре. на-
ма налазимо, 1речишћен и з>ијен, >иAни .ух оAменоQ свеAа за вре-
ме анAи1уриAанске реакције” (Маколи, 1960, сAр. 223).

ПозоришAа су већ у 1реAхо.ном 1ерио.у 1роменила свој из-
Qле. и сврху. Писци су 1очели .а 1ишу за о>разовану 1у>лику
која ће .раме Qле.аAи у 1риваAним 1озоришAима. Оваквој 1у>ли-
ци је >ило >лиже арисAокраAско 1озоришAе Француске о. елиза-
>еAинскоQ, Aе је >ило немоQуће заусAавиAи 1ро>ој класицисAич-
коQ .уха,– и .рами ће .уQо >иAи 1оAре>но .а .осAиQне Aолику
>рилијанAносA и сличан конAакA са целим наро.ом какав је има-
ла у елиза>еAинско .о>а. СAари .рамаAичари нису >или за>ора-
вљени: Џонсонове .раме се иQрају на сцени ресAаурације, Шек-
с1ир није >ио мање о>ожаван, ма.а су њеQове .раме >иле мо.ер-
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низоване .а >и се 1рилаQо.иле укусу савремене 1у>лике. Међу-
Aим, .рама је 1осAала махом за>ава за .вор и у њој се више изра-
жавао романAичан AраQикомичан сAил БомонAа и Флечера, сAил
�ра	ске коме	ије Декера и коме	ије хумора Бена Џонсона, неQо узви-
шени сAил AраQе.ије Шекс1ира. Коришћење елеменаAа ових
.рамских врсAа 1оQо.овало је укусу Aа.ашње 1у>лике, али се
моQло с1ојиAи и са уAицајима који су .олазили из Француске,
Ш1аније и ИAалије.

Главну везу између 1ре.раAноQ 1ерио.а и 1ерио.а ресAаура-
ције у .рамском сAваралашAву чинио је .рамаAичар сер Виљем
ДавенанA (Sir William Davenant, 1606―1668). Сам је ра.о исAицао
.а је ван>рачни син Виљема Шекс1ира, за шAа нема .оказа, а .о-
куменAовано је и сиQурно .а му је Шекс1ир >ио кум. За време
вла.авине Чарлса I СAјуарAа 1исао је 	рамске маске за .вор, а за
време 1осAојања ЕнQлеске као ре1у>лике он у 1риваAним кућама
орQанизује за>аве на којима се изво.е њеQове 1ре.сAаве и 1рера-
.е ранијих .рама. Го.ине 1656. на1исао је О�са	у Ро	оса (The Siege
of Rhodes) ис1уњену 1есмом и музиком, чиме је, кроз форму о1е-
ре, .раму враAио на сцену. На1исао је више сличних кома.а који
немају велику .рамску вре.носA, али су исAоријски значајни
з>оQ 1окушаја .а се .рама и 1озоришна умеAносA очувају. После
ресAаурације, уз >лаQослов краља и захваљујући њеQовом лич-
ном залаQању, основао је 1озоришAе Друри Лејн (Drury Lane) које
је, 1оре. Ковен� Гар	ена (Covent Garden), >ило је.но о. нај1о1у-
ларнијих 1озоришAа ресAаурације. Сам краљ је >ио чесA 1осеAи-
лац 1озоришAа и имао је о>ичај .а у1ућује Qлумце како .а иQрају
о.ређене улоQе. Коначно је .озволио .а женске улоQе иQрају жене
и имао је фавориAе мећу њима: слику Qлумице Лејси .ржао је у
својој 1алаAи, а Qлумица Нел Гвин (Nell Gwynn 1650–1687) >ила му
је љу>авница. Краљ је живо учесAвовао у 1ри1ремању и извође-
њу 1ре.сAава, .авао је своју Qар.еро>у Qлумцима у о.ређеним
сиAуацијама и 1рви је захAевао коришћење римованоQ сAиха у
.рами, чиме је за1очео нови Aрен. 1исања. З>оQ зашAиAничкоQ
сAава краља 1рема 1озоришAу и Qлумци и ауAори 1осAају цење-
нији као умеAници. Нај1ознаAији Qлумац 1ерио.а ресAаурације
>ио је Томас БеAерAон (Thomas Batterton, 1635–1710) који је ус1е-
шно иQрао БруAа, ФалсAафа, ОAела, Лира, Меркуција и .руQе вели-
ке улоQе. Омиљени Qлумац 1озоришAа ресAаурације, 1ре.о.ре-
ђен за љу>авне сцене, >ио је Хенри Харис (Henry Harris, 1634–
1704) који се 1рославио у улози Ромеа, а нај1ознаAији комичари



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (1)/2014

104 АНА М. АНДРЕЈЕВИЋ

>или су Џејмс Нокс (James Nokes, 1642–1692) и Џон Лејси (John
Lacy, 1615–1681). 

ИзQле. самоQ 1озоришAа у 1ерио.у ресAаурације више је налик
.анашњем 1озоришAу и 1риваAним 1озоришAима Шекс1ировоQ
.о>а, неQо јавним. Оно је >ило заAвореноQ Aи1а са увученом 1о-
зорницом, шAо је омоQућавало коришћење сценских и свеAло-
сних ефекаAа. СценоQрафији и косAимоQрафији, као и за>ави и
с1екAаклу, све се више 1оклања 1ажња у 1озоришAу ресAаура-
ције. Тако и 	ворска маска има велики уAицај на 1озоришAе и .ра-
му и 1ресAаје .а >у.е само .ео сAаAичне аAмосфере .вора, већ за-
узима месAо у AраQе.ији и коме.ији. Почињу .а се корисAе >оQа-
Aе сценоQрафије које 1ре.сAављају конкреAне локалиAеAе, чиме
се онемоQућило >рзо смењивање сцена и месAа .оQаћаја као шAо
се Aо ра.ило у елиза>еAинској .рами. Брзе 1ромене ре1ерAоара
>иле су нео1хо.не, Aе се сAоQа .осAа 1исало или 1ак 1рерађивало.
ЗахAевали су се већи сAан.ар.и и у Qлуми. МеђуAим, корениAих
1ромена у 1озоришAу није >ило, оне ће усле.иAи Aек за време
вла.авине краљице Ане. Пу>лика 1очиње .а Qле.а .раме више
з>оQ самих Qлумаца, а с о>зиром на Aо .а су је чинили 1лемићи,
.ворани, књижевници, чесAо и сам краљ Чарлс II, захAевала је и
.руQачију AемаAику. Пу>лика је >ила жељна уживања, љу>ави и
циничноQ смеха Aе се Aако .рама и 1оезија с1ушAају на за>авни
ниво и иQре у којима ће се она за>авиAи на неколико саAи. Таква
1у>лика 1осећује 1озоришAе Aражећи у њему >ексAво о. сAвар-
носAи или алузију на акAуелне .рушAвене .оQађаје.

„Поре. .рама које су >иле 1исане са намером .а некоQ исмеју,
или ликова у њима који су ре1ро.уковали 1ознаAе осо>ине неких
личносAи из јавноQ живоAа, нај1оA1унији израз не1осре.не кому-
никације .раме и Qле.алаца >или су 1ролози и е1илози. Њих су
о>ично изQоварали нај1ознаAији Qлумци, а 1исали су их или сам
ауAор, или њеQови 1ријаAељи. Они, о1еA, чесAо уо1шAе нису имали
везе са AексAом .раме, неQо са неким акAуелним .оQађајем или
1ознаAим лицем” (Ковачевић, КосAић, 1979, сAр. 323).

Со1сAвеној елеQанцији .рамаAичари ресAаурације .о.ају и
елеQанцију 1реузеAу из сAу.ија класичне умеAносAи. Познавали
су .ела Ови.ија и Хорација, а о. Ти>улуса и Јувенала су 1реузели
саAиричне елеменAе и 1рилаQо.или их со1сAвеном времену. Це-
нили су 1оезију Рима из времена вла.авине ОкAавијана АвQусAа,
али су још више ценили 1сеу.окласичну QрациозносA Француске.
МноQи 1исци су, као и сам краљ, живели у изQнансAву у Францу-
ској или су само 1уAовали у ову земљу, Aе су 1рихваAили .ео сAи-
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ла који је .онео 1о1уларносA Расину и Корнеју с је.не и Молијеру
с .руQе сAране. ДирекAно 1ревођење француских .рама уAицало
је на 1реузимање римованоQ сAиха као QлавноQ о>расца за 1иса-
ње енQлеских AраQе.ија. Класична AраQе.ија се у Aо време разви-
јала у Француској и уAицала је на енQлеске .рамске 1исце, али су
они сачували криAичарски о.нос 1рема француском 1озоришAу.
ЕнQлески .рамаAичари су се 1оеAски 1ри>лижили француском
и.еалу 1реузевши само оне .рамске елеменAе који су им о.Qова-
рали. Драј.ен је, на 1ример, 1о.ражавао мо.у француске .раме,
али је исAицао и своју захвалносA енQлеској Aра.ицији. Драмски
елеменAи које су енQлески .рамаAичари 1реузели из Француске
1ри1а.али су .руQоразре.ним, с1ољашњим и 1ривременим. О.
елеменаAа које су 1реузели, енQлески ауAори су 1ружили .рами
Aачно оно шAо јој је не.осAајало – AачносA и луци.носA која је не-
.осAајала Фор.овој школи AраQе.ије, Џонсоновој школи коме.ије
и Доновој школи 1оезије.

Драмских акAивносAи ван Лон.она QоAово .а није >ило, а у са-
мом Лон.ону 1ошAовани љу.и (1уриAанци) нису хAели .а улазе
у 1озоришAе јер су Qа смаAрали ценAром 1орока и еQзи>ициониз-
ма. ДрамаAичари су заузвраA корисAили сваку 1рилику .а исмеју
сре.њу класу и њихове „врлине”. За .раму ресAаурације можемо
сло>о.но рећи .а је класна .рама јер она 1ре.сAавља сAилиза-
цију вешAачки неQованоQ еAоса више класе. Дворани су о. 1озо-
ришAа на1равили месAо за сасAајање на коме >и 1ре.сAавили но-
ву мо.у у о>лачењу и у.варању. Чарлс Лам (Charles Lamb, 1775–
1834) је смаAрао .а .раму ресAаурације не Aре>а AумачиAи као не-
шAо шAо се .оAиче сAварноQ живоAа, јер је више 1ре.сAављала 1у-
ки сан, али она јесAе >ила нераз.војиви .ео .ворских умова 60-их
Qо.ина XVII века. Ли ХанA (Leigh Hunt, 1784–1959) је смаAрао .а је
крајње неморална, а криAичар XIX века, ЕнQлез Т. Б. Маколи (T. B.
Macaulay, 1800–1859) исAицао је и 1озиAивне сAране .раме AоQ 1е-
рио.а ка.а је Qоворио: „ Овај .ео наше књижевносAи је срамоAа за
наш језик и наш национални каракAер. Он је .уховиA, заисAа, и
врло за>аван, али је, у нај1унијем смислу ових речи: земаљски,
чулан, ђаволски” (Маколи, 1960, сAр. 213).

Раскалашан живоA на .вору Чарлса II во.или су и мушкарци и
жене чиме се сAварала већа је.накосA међу 1оловима јер у Aаквој
аAмосфери жене 1осAају је.наке мушкарцима у својој неморал-
носAи. Њихова сексуалносA је у .рамама 1риказана оAворено,
сексуалне >олесAи су се AреAирале као у шали, а инцесAне везе су
се изнова 1онављале у коме.ијама и AраQе.ијама. Иако је .рама
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осликавала овакво .рушAвено сAање, ауAори и 1у>лика су >или
кулAурни, а QрациозносA, му.росA и елеQанција коју су унели у
1озоришAе >ило је нешAо 1оA1уно ново и у 1оA1уној су1роAносAи
са Qлавним Aемама .рама. НишAа слично Aоме, Aако рафиниран и
са лакоћом вођен .ијалоQ, неће се 1ојавиAи све .о Шоа и Вајл.а.
Из .рама 1роQоварају арисAокраAе научене на .еликаAан Qовор,
ако не на мисли, а сло>о.но 1онашање жена је нарушило слику
Шекс1ирових и.еалних хероина. МеђуAим, оваква инAер1реAа-
ција ликова је оAворила 1уA на коме се 1рава коме.ија живоAа, са
реалисAичном ра.њом и ликовима, моQла Qра.иAи.

СAил AраQе.ије и коме.ије ресAаурације 1рилаQођава се .руQа-
чијем укусу 1у>лике, али и о1шAем .уху е1охе. Елиза>еAинско
.о>а је 1рожимао .ух хероизма и 1у>лика је навикла .а ви.и
ра.њу у којој ће јунак исказаAи хра>росA и 1ружиAи на.у у >ољи
живоA и свеA. О. краја XVI века о.ређено .осAојансAво и 1леме-
ниAосA >ива засAу1љено у .рамама, .ок ко. Џонсона, БомонAа и
Флечера овакве Aеме Qу>е своје месAо и значај. Ра.ња романсе Бо-
монAа и Флечера је у.аљена о. сAварноQ живоAа, а Џонсонова ху-
морна коме.ија 1ре. нас не износи .осAојансAвеносA срећноQ
живоAа, већ мане и 1ороке .рушAва. Већ су ови .рамаAичари на-
чинили велику 1ромену у AреAирању Aема коме.ије и AраQе.ије.
Романса се окреће живоAима који нису о>ележени хра>рошћу и
1лемениAошћу, а коме.ија реалном живоAу. До>а ресAаурације у
ЕнQлеској је >ило нехеројско .о>а, Aако .а је херојска �ра�е	ија мо-
рала .а 1ронађе своју Aему у 1рошлим е1охама и у.аљеним
земљама. КаракAери који се крећу у свеAу херојске AраQе.ије ни-
су љу.и слични савременом лон.онском Qле.аоцу. Као Aаква,
AраQе.ија 1ре.сAавља конAрасA коме.ији AоQ времена. МноQи ау-
Aори су исмевали ову .рамску врсAу, али њена 1о1уларносA се
није моQла ос1ориAи. Са елеменAима романAичне коме.ије, ан-
Aичких е1ова и францускоQ и.еалисAичкоQ романа, херојски ко-
ма.и у ЕнQлеској имају намеру .а 1ренесу 1у>лику у свеA машAе
и изазову .ивљење. Да >и Aо 1осAиQли, они као и.еално сре.сAво
.ијалоQа корисAе херојски .исAих.

„Преносећи својом сAроQом формалном сAрукAуром и римом
ра.њу још .аље о. реалносAи неQо шAо је Aо чинио >ланкверс, хе-
ројски .восAих је .о1риносио уAиску узвишеноQ и на.љу.скоQ ко-
ме је Aежио херојски кома.… Ра.ња .раме сAавља се у исAоријски
или QеоQрафски у.аљене, еQзоAичне земље, а за1леA се Qра.и неве-
роваAним е1изо.ама и ком1ликацијама… Aеме, а још више ликови
јунака су сасвим 1оје.носAављени. Основу свих .оQађаја чини увек
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исAи суко> љу>ави и јунашAва (изражен најчешће као суко> љу>ави
и часAи) у Qлавном јунаку. ПриAом је љу>ав крајње формализовано,
нереално и 1реAерано осећање, а часA израз ко.екса 1онашања
1лемића-.ворана на а1солуAисAичким .воровима се.амнаесAоQ
века… AраQична Qрешка јунака замењена је Aензијом између .ва
1о.је.нако 1лемениAа осећања, љу>ави и часAи, која се може ре-
шиAи само смрћу или о.луком некоQ AрећеQ лица. Јунакова .уша
није 1о1ришAе суко>а .о>ра и зла; он не може .а 1оQреши з>оQ неке
љу.ске сла>осAи. ОAу.а јунацима херојскоQ кома.а не.осAају о1-
шAељу.ски инAерес и реалносA” (Ковачевић, КосAић, 1979, сAр.
325).

ЕQзоAична аAмосфера и инAересанAни за1леAи нису моQли .у-
Qо .а 1рикривају мане ове .рамске врсAе, Aе 1о1уларносA херој-
ских .рама >рзо о1а.а з>оQ окреAања ауAора са.ржајнијој класи-
цисAичкој AраQе.ији. Драј.ен је >ио најисAакнуAији 1исац ова-
квих кома.а, ма.а је и он уви.ео њене сла>осAи. Више .рама је
>ило на1исано као 1аро.ија на херојске кома.е и њихове ауAоре
и .о краја се.ам.есеAих Qо.ина XVII века ова врсAа је 1ресAала .а
1осAоји. Као 1ре.Qовор .рами Освајање Грана	е (The Conquest of
Granada) Џон Драј.ен (John Dryden, 1631–1700) је на1исао Есеј о хе-
ројским 	рамама (Essay on Heroic Plays) којим је >ранио ексAрава-
Qанцију ра.ње исAичући .а:

„херојски 1есник није о>авезан на 1уко 1ре.сAављање оноQа шAо је
исAиниAо, или 1ревазилажење вероваAноQ […] већ се може 1ре1у-
сAиAи визионарским 1ре.меAима и 1ре.сAављању Aаквих сAвари
које не зависе о. разума и које се не моQу схваAиAи знањем, већ су
1роизво. ширеQ уAицаја имаQинације” (Daiches, 1969, сAр. 550).3

Драј.ен у исAом есеју исAиче .а херојска .рама Aре>а .а >у.е
имиAација херојске 1оеме у којој ће основни 1ре.меA >иAи љу>ав
и хра>росA. ЗаQоварао је 1осAојање 1лемениAе Aеме, 1лемениAоQ
израза и све Aо уо>личено херојским .исAихом. И.еално >и, 1о
Драј.ену, .рама Aре>ало .а >у.е консAруисана са је.ном Aемом,
а 1ожељно >и >ило 1ри.ржавање и осAалих .рамских је.инсAа-
ва. ТраQе.ије које не.уQо заAим 1ише су >ом>асAичне, са ком1ли-
кованим за1леAима, мношAвом сцена >ор>и и у>исAава и разно-
врсним каракAерима. Херојски лик у .рами Ин	ијанска краљица
(која је на1исана у сара.њи са Ро>ерAом Хауар.ом (Robert
Howard, 1626–1698) је МонAезумa који на крају Qине заје.но са
већином .руQих ликова, Aако .а у насAавку .раме која носи назив

3 Сло>о.ан 1рево. Ане Ан.рејевић.
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Ин	ијански краљ (The Indian Emperor) само .ва лика осAају у живо-
Aу. У насAавку има више с1екAакла и ком1ликованих за1леAа ра-
.и за>ављања 1у>лике, а мање 1раве 1оезије. Драј.ен је на1исао
и херојску AраQе.ију Тиранска љу!ав (Tyrannick Love) али са .ра-
мом у .ва .ела Алманзор и Алмахи	а или Освајање Грана	е
(Almanzor and Almahide, or The Conquest of Granada) он је .осAиQао
врхунац у овој .рамској форми. Ус1ех .раме лежи у узвишеној
1оезији, али и у .о>ро консAруисаним Qлавним ликовима 1рема
којима су наше сим1аAије усмерене. Тема је унуAрашњи суко> у
Грана.и и њено раAовање са Ш1анцима, које се завршава 1о>е-
.ом Ш1анаца. ИсAоријска ра.ња је за1раво 1оза.ина за љу>авну
1ричу о маварском јунаку Алманзору и краљевој вереници Ал-
махи.и. Као и .руQе херојске AраQе.ије и ова се завршава смрћу
свих неQаAивних ликова и ује.ињењем љу>авника. Драј.енова
1осле.ња римована AраQе.ија је Орен�зи! (Aurаngzebе), која 1ре.-
сAавља 1лемениAоQ и хра>роQ царевоQ сина који је заљу>љен у за-
ро>љену краљицу Ин.амору. Ра.ња се .ешава у Ин.ији, а 1ро-
>лем насAаје ка.а се сазна .а је и ОренQзи>ов оAац заљу>љен у
краљицу, као и њеQов усвојени син и Qувернер. МеђуAим, она во-
ли само ОренQзи>а и 1осле мноQо>ројних 1ери1еAија њих .воје
се венчавају. У 1ролоQу ове .раме Драј.ен је 1ризнао .а се умо-
рио о. 1исања римом, Aе је на1усAио херојску AраQе.ију 1исану
римованим .исAихом и окренуо се .омаћој Aра.ицији >ланквер-
са и узорима ренесансне AраQе.ије. Нај>оље на1исана AраQе.ија у
овој форми јесAе а.а1Aација Шекс1ирове .раме Ан�оније и Клео-
�а�ра, Све за љу!ав (All for Love). Драј.ен је ус1ео .а чвршћом ком-
1озицијом 1осAиQне .рамаAичносA ра.ње. ДруQачије је о>ра.ио
Qлавне ликове, а с1оре.не, 1осе>но оне из наро.а, 1оA1уно је из-
>ацио. Такође, Aему је сузио и конценAрисао на конфликA љу>ави
и часAи. У 1ре.Qовору за ову .раму Драј.ен исAиче .а њеQови
Qлавни ликови неће изазваAи сажаљење 1у>лике заAо шAо су њи-
хови љу>авни злочини учињени својевољно, о.носно нису на-
меAнуAи. Иако Драј.ен у неку руку о1рав.ава АнAонија, и1ак чи-
ни .а ОкAавија о.е из Алексан.рије .а >и 1риказао AраQични Aок
креAања ра.ње. АнAонија је 1риказао као Aи1ичноQ 1олиAичара,
1равоQ Римљанина који .олази у суко> са самим со>ом и у >ор>и
између часAи и љу>ави, >ира љу>ав. МеђуAим, Драј.енов АнAо-
није није Aолико величансAвен као Шекс1иров заAо шAо Драј.ен
сAавља акценаA на ра.њу која се .ешава 1осле.њих Qо.ина њеQо-
воQ живоAа, ка.а нема 1рилике .а исAакне 1озиAивне осо>ине
АнAонија којих је >ило мноQо више, и снажније ис1ољених, 1ре
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неQо шAо је у1ознао Клео1аAру. На Aај начин је је.инсAво времена
и месAа >ило сачувано. Ра.ња се .ешава само у Алексан.рији, за
разлику о. ра.ње у Шекс1ировој AраQе.ији која се 1ремешAа час
у Алексан.рију, час у Рим, 1а у АAину и Месину. Драј.еновој Кле-
о1аAри не.осAаје разноврсносA која је ко. Шекс1ирове и Aе како
изражена. Драј.ен је Клео1аAру 1ре.сAавио у неQаAивном сми-
слу и Aо Aако шAо је 1рвенсAвено исAакао њезину лукавосA и
умешносA завођења, која је >ила Aако велика .а је ус1ела АнAо-
нија .а о.враAи о. часAи. МеђуAим, сам АнAоније у је.ном Aре-
нуAку у .рами 1оисAовећује часA са љу>ављу коју осећа 1рема
Клео1аAри и каже .а му часA не .озвољава .а је осAави. Тема коју
је Драј.ен унео као новину јесAе љу>авни AроуQао, ов.е између
АнAонија, Клео1аAре и ОкAавије. Ликови су, међуAим, мање сло-
жени неQо ко. Шекс1ира и у .рами нема .у>ине Шекс1ирове Aра-
Qе.ије ниAи универзалносAи, али је заAо Драј.ен 1оказао вешAи-
ну у Qрађењу ликова (1о1уA Клео1аAриноQ евнуха Алексаса) и
1овремено 1оеAско на.ахнуће.

Драј.ен је 1исао и коме.ије које су 1уне конвенционалних
елеменаAа, заје.ничких свим коме.ијама ресAаурације: лакоћа
морала, Qру> хумор и конвенционални сижеи. У 1исању својих
коме.ија као узоре 1раAи Џонсона и Флечера, Aако .а се у њеQо-
вим коме.ијама мешају и хумор и инAриQа. Он у њихов са.ржај
уво.и врсAу романсе коју КонQрив није 1ознавао, наиме уноси
осећајносA и наво.и Qле.аоце .а уз.ишу и сAре1е заје.но са љу-
>авницима. Највећи .о1ринос коме.ији Драј.ен је .ао увођењем
ликова разних љу>авника који су >или 1роAоAи1ови хероја и хе-
роина ЕAериџове коме.ије. Нај>ољом Драј.еновом коме.ијом
смаAра се Брак �о мо	и (Marriage à la Mode). У њој се 1риказује о.-
нос 1олова у >раку и мимо њеQа. Два 1ара мла.их љу>авника ра-
зочарана су у свој из>ор 1арAнера, Aе мушкарци из ових 1арова
замењују улоQе. После мношAва 1ери1еAија 1роузрокованих ова-
квим за1леAом 1осAају свесни .а је њихов 1рво>иAни из>ор и1ак
>ио нај>ољи. О. осAалих коме.ија вре.не 1омена су оне >лиже
AраQикоме.ији 1о1уA Ривалске 	аме (The Rival Ladies) и Тајна љу!ав
(Secret Love). У коме.ији Вечерња љу!ав (An Evening’s Love) Драј-
.ен .аје значајан криAички 1ре.Qовор о комичним Aемама у ко-
ме каже .а коме.ија не >и Aре>ало .а има Aако мало хумора као
шAо је Aо ко. Флечера, ниAи Aако мало љу>ави и .уховиAосAи као
ко. Џонсона. Тиме је за1раво .ао .ефиницију коме.ије нарави.
О. осAалих њеQових коме.ија можемо још 1оменуAи: Гос�о	ин
Мар�ин Брљивко или Лажна невинос� (Sir Martin Mar-all, or The
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Feigned Innocence), Ш�ански фра�ар или Двос�руко о�криће (The
Spanish Friar, or The Double Discovery), Пажљив чувар (The Kind
Keeper) иA..

Елиза>еAинском мо.елу AраQе.ије враAио се Томас ОAвеј (Tho-
mas Otway, 1652–1685). Он је за1очео своју каријеру .рамаAичара
1ишући римоване херојске AраQе.ије и 1раAећи мо.у .о>а у .ра-
ми Дон Карлос (Don Carlos). МеђуAим, враћа се >ланкверсу у .рами
Ис�орија и �а	 Кајуса Мариуса (The History and Fall of Caius Marius)
која је а.а1Aација Ромеа и Јулије у римском окружењу. Велика
1ривлачносA ове .раме лежи у њеним комичним .еловима.
ОAвеј је највећи ус1ех 1осAиQао AраQе.ијама Сироче или Несрећни
!рак (The Orphan, or The Unhappy Marriage) и С�асена Венеција или
О�кривена завера (The Venice Preserved, or A Plot Discovered). У
1рвој AраQе.ији о1исује се ривалсAво .војице >раће >лизанаца,
Поли.ора и КасAалија, које се јавља з>оQ .евојке Монимије, .ок
.руQа има снажнију .рамску основу и је.на је о. нај>ољих AраQе-
.ија ресAаурације. На1исана је >ланкверсом. Главни лик је Џа-
фир који з>оQ .уQа за1очиње заверу 1роAив СенаAа са својим 1ри-
јаAељем Пјером. Ожењен је ле1ом Балве.ером с којом живи у љу-
>ави, али и сиромашAву јер су се венчали 1роAив воље њеноQ оца
сенаAора. З>оQ увре.е коју је је.ан о. 1о>уњеника у1уAио Балве-
.ери, Џафир из.аје своје .руQове заверенике. МеђуAим, врло >рзо
се 1окаје. Ка. му 1ријаAељ Пјер >у.е осуђен на смрA као завере-
ник 1роAив .ржаве, Џафиру је.ино шAо 1реосAаје .а >и ис1равио
зло које му је нанео јесAе .а умре заје.но с њим. ЗаAо у>ија њеQа а
1оAом и се>е. У 1осле.њој сцени .ух Пјера се указује Белви.ери
која о. AуQе и шока умире. Ова сцена 1о.сећа на велике сцене лу-
.ила у .рамама Шекс1ировоQ .о>а. Ни Џафир, ниAи Балве.ера
нису и.еални јунаци, они су о>ични љу.и склони Qрешкама, ју-
нашAву и за>лу.и. МеђуAим, она је ус1ешнији лик, нежна је,
осећајна, шекс1ировска. По.за1леA који је наилазио на о.у-
шевљење је.ноQ .ела 1у>лике, а на 1резир ко. .руQоQ, 1рича је о
венецијанском сенаAору АнAонију, који је неQаAивна слика 1рвоQ
ерла о. ШафAс>ерија (Anthony Ashley Cooper, 1621–1683), 1ри1а.-
ника виQовске 1арAије.

„Реалнија и Aананија осећања, >ланкверс којим је AраQе.ија 1и-
сана, љу.ски, Aрајни о.носи међу ликовима, све Aо .ово.и ОAвеја у
везу са .рамом ренесансе и чини Qа је.ним о. њених нај.осAој-
нијих насле.ника. НаQлашеном осећајношћу, склоношћу ка 1аAе-
Aици и с1осо>ношћу .а измами сузе, он, о1еA, наQовешAава нове
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Aен.енције које ће се развиAи у .рами осамнаесAоQ века” (Коваче-
вић, КосAић, 1979, сAр. 327). 

О. свих ауAора .рај.еновске AраQе.ије најзначајнији је НаAа-
нијел Ли (Nathaniel Lee,1653–1692). Било .а 1ише римом или
>ланкверсом, 1оје.ини о.ломци њеQових .рама 1о.сећају нас на
нај>оље AраQе.ије касноQ елиза>еAинскоQ .о>а, на Ве>сAера и
Фор.а, а 1онека. и на Шекс1ира. Каријеру .рамаAичара за1очео
је .рамом на1исаном римованим .исAихом – Тра�е	ија Нерона,
им�ера�ора Рима (The Tragedy of Nero, Emperor of Rome). Сле.ећа
AраQе.ија је Софониз!а, или Хани!алов �ораз (Sophonisba, or Hanni-
bal’s Overthrow) која, 1оре. неколико .о>ро осликаних ликова,
зрачи 1оеAским језиком срачунаAо на1исаним .а >и изазвао ве-
лике емоције ко. 1у>лике. У AраQе.ији Глоријана, или Двор Ав�ус�а
Цезара (Gloriana, or The Court of Augustus Caesar) Ли се 1овремено
уз.иже .о висина најле1ше 1оезије, .ок већи .ео .раме о>ележа-
ва сла>осA у каракAеризацији и моноAонија. Љу>ав је 1окреAачка
снаQа све Aри AраQе.ије, али како Ли није волео AраQикомичан
крај све су оне 1реAр1ане лешевима. ЊеQовом нај>ољом AраQе-
.ијом смаAра се .ело Ривалске краљице (The Rival Queens) која се
>ави Aемом су1арнишAва .веју жена (Роксане и СAаAире) насAа-
лоQ з>оQ љу>ави 1рема Алексан.ру Маке.онском.

О.умирању херојске AраQе.ије, 1оре. о1шAе климе изазване
Колијеровим на1а.ом на 1озоришAа и смањеним инAересова-
њем за ову .рамску врсAу, .о1ринела је и изврсна коме.ија Про!а
(The Rehearsal) која се 1ри1исује војво.и о. БакинQема. Она
исмева херојски кома. и 1осе>но њеQовоQ најисAакнуAијеQ 1ре.-
сAавника – Драј.ена. Ком1онована је као .рама у .рами у којој
1исац Џон, који 1ре.сAавља Драј.ена, .ово.и 1ријаAеље на из-
ве.>у своQ херојскоQ кома.а. Док се 1ре.сAава о.иQрава на сцени
он исAовремено .аје о>јашњења Qле.аоцима и у1ућује Qлумце са-
веAима за >ољи израз у Qлуми. Као 1аро.ија о.лично је 1оказала
све 1ренаQлашене елеменAе херојских кома.а и њихову нереал-
носA.

Највећи уAицај на коме.ију ресAаурације извршио је Бен Џон-
сон. ДрамаAичари ресAаурације јесу локализовали и рафинира-
ли њеQову врсAу коме.ије, али су о. њеQа 1реузели основне еле-
менAе 1оAре>не за Qрађење комичних ликова. Коме.ије Молије-
ра, које су >иле .о>ро 1ознаAе у ЕнQлеској, чесAо су 1ревођене и
а.а1Aиране у 1осле.њих 40 Qо.ина XVII века. МеђуAим, иако
француски за1леAи, сиAуације, .уховиAосA и јасноћа Молијера
налазе о.јека у енQлеској коме.ији и мноQо више у фарси, Aон
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Молијерових коме.ија је различиA о. оних из енQлеске ресAаура-
ције. ЕнQлески коме.иоQрафи се не о>азиру мноQо на велика мо-
рална 1иAања као шAо Aо чини Молијер и они не 1осе.ују њеQов
1лемениA .ух. У коме.ији су 1рисуAни и уAицаји ш1анске коме-
.ије (1ревођене су и 1онека. а.а1Aиране .раме Кал.ерона) и ко-
мични елеменAи иAалијанске commedia dell’arte који уносе фар-
су у коме.ије ресAаурације. МеђуAим, основни елеменAи коме-
.ије ресAаурације су есенцијално национални. Комични Aи1ови
Бена Џонсона .али су ауAорима ресAаурације 1о.лоQу за сAва-
рање Aи1ова коме.ије нарави. ЊеQова саAира је >ила јако цењена,
као и уQлађена арисAокраAска конверзација БомонAа и Флечера.
После оAварања 1озоришAа може се рећи .а су 1осAојале чеAири
различиAе школе комичне конвенције: Џонсонова школа хумора
и саAире, Ширлијева школа нарави, Шекс1ирова романAична
школа и школа ш1анске инAриQе. Коме.ија нарави и коме.ија
хумора су, наравно, >или нај>ољи ме.ији који су моQли осликаAи
весели и неморални арисAокраAски живоA AоQ 1ерио.а. НишAа
>оље и веро.осAојније не осликава живоA више класе 1ерио.а
ресAаурације као коме.ије ЕAериџа и КонQрива. Пу>лика у коме-
.ији захAева о.раз со1сAвеноQ веселоQ и неморалноQ живоAа, као
и саAиру на све оно шAо није 1овезано са њиховим нормама 1она-
шања. Коме.ија нарави >ила је о.Qовор на овај захAев и верно је
осликавала живоA више класе и .рушAвене и.еје AоQа времена. За
разлику о. коме.ије ренесансе која је за своје јунаке узимала љу-
.е из нижих сAалежа, у коме.ијама ресAаурације Qлавни ликови
су 1лемићи. Грађанин се 1ојављује само у 1оза.ини и Aо као
1ре.меA 1о.смеха, а лик Qрађанке најчешће је лак 1лен 1лемића.
Понашање 1лемића у коме.ији је схо.но конвенцијама 1она-
шања каваљера и .ворана, а Aи ликови су најчешће Aи1изирани.
У ценAру ра.ње се о>ично налази QаланAни, шарманAни, .ухови-
Aи рас1усник и раси1ник који има своје жрAве међу женама, њи-
ховим мужевима, 1ровинцијалцима, 1омо.арима иA.. ЊеQа мо-
же 1о>е.иAи само .осAојан 1роAивник и чесAо Aо >у.е нека инAе-
лиQенAна .ама. ЗаAо су нај1ривлачнија месAа коме.ије у1раво
.уховиAа вер>ална на.меAања рас1усника и .аме која наQлаша-
вају Aему о.носа међу 1оловима. Брак из рачуна и 1окушаји .а се
он из>еQне, извор су за1леAа за мноQе коме.ије. Коме.ија ресAа-
урације QоAово сваким суко>ом оAкрива лицемерје као омиљену
меAу на1а.а. Понашање лицемера у мрачном и неморалном све-
Aу који је о1исиван у коме.ијама није умањио њихову .ухови-
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AосA и уQлађеносA јер је начин 1риказа оваквих Aема у>лажио
изразиAо неQаAивну аAмосферу 1рисуAну у Aаквим коме.ијама. 

Коме.ија ресAаурације је 1овремено корисAила херојски .и-
сAих и >ланкверс, али је највише неQовала 1розу. 

„Тиме не само шAо је осAајала вернија Qовору цивилизованих
круQова Лон.она неQо је 1розу 1осAе1ено 1реAварала у савршен
инсAруменA исказивања осећања и свих нијанси значења: наQове-
шAених, 1рикривених, оAворених, 1рецизних, а нарочиAо .восAру-
ких и вишесAруких” (Ковачевић, КосAић, 1979, сAр. 332).

ЕнQлеска .рама ресAаурације је за1раво изузеAан на1ре.ак
учинила је.ино у коме.ији нарави. Виљем КонQрив и Виљем Ви-
черли развили су у својим нај>ољим коме.ијама ошAру криAику
.рушAвеноQ лицемерја Aако шAо ликови својим раскалашним 1о-
нашањем и 1оQле.ом на свеA сAварају аморалну слику .рушAва.
Оваква слика је навела 1уриAанце .а криAикују не.осAаAак мо-
ралносAи у 1озоришAу. НајQласнији 1роAивници раскалашносAи
у 1озоришAу >или су Џереми Колијер и Томас Рајмер. Крајем XVII
века свешAеник Џереми Колијер (Jeremy Collier, 1650–1726) је
о>јавио Кра�ак �о�ле	 на неморал и �рофанос� ен�леске �озорнице (A
Short View of the Immorality and Profaneness of the English Stage,
1698). У овом 1реQле.у Колијер је ошAро на1ао неморалносA ен-
Qлеских .рама. Он за1очиње есеј речима .а је за.аAак .раме .а
1ре1оручи врлину и .а о>есхра>ри 1орок. Овакви на1а.и нису
имали значајан уAицај на смањење раскалашносAи у 1озоришAу
јер је .рама ресAаурације већ 1очела .а исцр1љује своје Aеме и .а
1о1рима уAицаје францускоQ класицизма, чиме се 1ри>лижава
сенAименAалној коме.ији XVIII века. 

Ре1уAација коме.ије ресAаурације за1раво 1очива на .рамама
Aројице ауAора: Џорџа ЕAериџа (George Etherege, 1634–1691),
Виљема Вичерлија (William Wycherley, 1640–1716) и Виљема Кон-
Qрива (William Congreve, 1670–1729).

Џорџ ЕAериџ је .рамаAичар који је коначно разра.ио елеменAе
коме.ије нарави на нај>ољи начин. Први је схваAио на који на-
чин Молијерова коме.ија може >иAи екс1лоаAисана у ЕнQлеској
и 1оказавши мало Молијерове вешAине и нимало њеQове .ели-
каAносAи, сAворио је коме.ије које су имале велику 1о1уларносA.
ОсAао је у1амћен захваљујући Aрима великим коме.ијама. Ко-
мична осве�а или Љу!ав у !уре�у (Comical Revenge, or Love in a Tub)
је 1рва у низу у којој има .уховиAосAи, 1осе>но у лику сер Фре.е-
рика. Ова .рама ком>инује комичан за1леA, кроз који се крећу
1реваранаAи, џенAлмени и .аме различиAоQ нивоа .уха и 1ошAе-
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ња, са херојским 1о.за1леAом у римованом .исAиху кроз који се
1ре.сAављају живоAи уAицајних 1роAаQонисAа. Ком>инација
није ус1ешна јер се не с1аја у је.ну ра.њу. МеђуAим, коме.ијом
Она !и х�ела ка	 !и смела (She Wou’d if She Could) ЕAериџ 1очиње .а
усавршава свој .ар који ће Aек у .рами Помо	ар (The Man of Mode,
or sir Fopling Flutter) .осAићи врхунац. У 1рвој коме.ији, .ва 1ара
љу>авника 1риказани су кроз изванре.ан и .уховиA суко> мушке
1ожу.е и женске о1резносAи. Кроз коме.ију 1ролази и мношAво
Aи1ских ликова 1о1уA сеоскоQ виAеза и лукаве и 1охоAне жене,
који су меAа 1о.смеха. ДруQа коме.ија је 1осAала сим>ол коме-
.ије нарави. У њој је, кроз изванре.ан 1розни .ијалоQ, 1риказана
1ријаAна и кулAурна аAмосфера арисAокраAскоQ .рушAва. Дори-
манA је џенAлмен par excellence, али и Aи1ичан рас1усник. Он о.-
>ацује Qос1ођицу ЛовејA з>оQ Белин.е, али и њу лако и >рзо о.>а-
цује з>оQ ХаријеA са којом се на крају жени. Иако ра.ња није Aоли-
ко у1ечаAљива, неке сцене осAају .уQо у 1амћењу, 1о1уA оне ка.
Qос1о.ин Фо1линQ .олази из Париза сав намирисан и накинђу-
рен и Aакав 1осAаје 1ре.меA 1о.смеха околине, или 1ак сцене
вер>алних .уела 1уних .уховиAосAи између веселих љу>авника
ДориманAа и ХаријеA. О>оје су о.лучни у Aоме .а не 1ризнају
своју љу>ав, јер Aо није у мо.и. С о>зиром на Aо .а је ЕAериџ 1ри-
1а.ао слоју љу.и које је о1исивао у својим коме.ијама, моQао је
.а 1о.ражава њихов Qовор и 1оQле. на свеA, маскирајући исAо-
времено ошAру криAику на њихов рачун.

Виљем Вичерли се 1оA1уно .руQачије о.носио 1рема Aом
исAом свеAу. Он јесAе 1ри1а.ао каваљерима, али је имао морални
осећај, Aе је у својим коме.ијама криAиковао .рушAво и 1осAао
највећи .рамски саAиричар своQа времена. ОAкривао је свеA ра-
скалашника и њихових љу>авница и Aо не Aако елеQанAним и
1рисAојним сAилом као ЕAериџ. Прва коме.ија коју је на1исао је
Љу!ав у шуми (Love in the Wood, or St. James`s Park) чији је свеA сли-
чан ЕAериџовом, али је осликан снажнијом криAиком њеQових
мана. За1леA је инAересанAан, али у коме.ији нема .уховиAосAи.
Ликови су сAереоAи1ни, а Qлавни јунак је 1охоAан >оQаAаш који
1окушава .а има љу>авну аферу, али исAовременио жели .а из-
>еQне скан.ал и не наруши своју ре1уAацију. ЊеQова сесAра је
у.овица која >рани своју часA, али у1орно о>леће мушкарце у
1арку који је месAо ра.ње .раме. Жели .а се у.а за некоQ ко има
новца, а јавно Aвр.и .а има аверзију 1рема новцу. 

Сле.ећа коме.ија Су�ру�а из �ровинције (The Country Wife) је
мноQо ус1ешнија, иако има више елеменаAа фарсе 1уна је хумора
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и му.росAи. У њој је Вичерли искорисAио 1уно елеменаAа Мо-
лијереве коме.ије, али је >ез о>зира на Aо њен .ух ориQиналан.
То је 1рава коме.ија нарави, >ез 1резира и 1есимизма, која је
1риказивана са великим ус1ехом. 

„Јер ма.а је Aа .рама је.ан о. нај>езочнијих и најнеосећајнијих
љу.ских с1иса, она је .о>ро о>рађена Aворевина ума не >оQаAоQ, ни
ориQиналноQ, ни имаQинаAивноQ, већ .овиAљивоQ, с1осо>ноQ .а за-
1ази, >рзоQ .а искорисAи сваки миQ и сAр1љивоQ у Qлачању и .оAе-
ривању” (Маколи, 1960, сAр. 228).

Главни јунак, Хорнер, 1риказан је као и.еални џенAлмен .во-
ранин. Се>е је 1роQласио евнухом и Aако је ус1ео .а ужива у љу-
>ави мноQих .ама чији мужеви не сумњају у њеQа. Три жене чине
малу Qру1у која није нишAа >оља о. неке мушке: иQрају карAе у
новац, 1ију, 1евају ласцивне 1есме, имају афере, али се у јавно-
сAи све 1онашају уQлађено и .амски. Хорнерова о>мана је само
1окреAач ра.ње у којој ће изаћи на ви.ело све мрачне сAране 1о-
нашања Aа.ашњеQ .рушAва. МноQе .аме оAкривају своје 1раво
лице 1ре. Хорнером и за.овољне су о.носом који их осло>ађа
љу>оморе мужева. Они који се сAално 1лаше .а их жене не 1рева-
ре не живе нишAа мање раскалашним живоAом, шAо Хорнер јако
.о>ро корисAи. По.за1леA Qовори о сре.овечном рас1уснику
Пинчвајфу који жени .евојку из 1ровинције у1раво .а >и из>еQао
моQућносA .а има Qоро1а.ну и неморалну жену. МеђуAим, и она
1оA1а.а 1о. Хорнеров шарм и сама улази у свеA развраAа.

Пош�ењаковић (The Plain Dealer) је њеQова 1осле.ња, најефек-
Aивнија, али не и нај>оља .рама и варијација је МолијеровоQ Ми-
зан�ро�а. Јунак .раме је чесAиA 1оморац Манли. Он није .вора-
нин ниAи човек из Qра.а, он је >орац, војник. З>оQ AоQа је часA на
коју се он 1озива војничка, јака и несаломива. Осуђује љу.е који
немају часA и не >рину о ре1уAацији и каже .а је за њеQа часA ва-
жнија о. живоAа. Манли, 1о 1овраAку са 1лови.>е, заAиче своју
вереницу у.аAу за нај>ољеQ 1ријаAеља, а свој новац у њиховим
рукама. Он >есно на1а.а њихово сре>рољу>ље, 1осAаје оQорчен и
уAучен, али се на крају Aеши у наручју Фи.елије која Qа је све вре-
ме верно 1раAила 1рерушена.

„Овакав срећан крај не звучи сасвим 1риро.но у ра.њи која је
1о.ређена Манлијевим >есним о1Aуж>ама 1роAив >ез.ушноQ, ли-
цемерноQ и лу1ешкоQ свеAа око се>е, 1роAив љу>ави и 1ријаAељ-
сAва. ПошAо је у великој мери само 1реносник саAиричних комен-
Aара своQ ауAора, Манли, Aакође, Qу>и и нешAо о. самосAалносAи
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.рамскоQ лика. Али у1ркос овим не.осAацима, коме.ија је снажно,
иако у сушAини невесело .ело” (Ковачевић, КосAић, 1979, сAр. 333). 

Виљем КонQрив је нај>ољи коме.иоQраф ресAаурације, иако је
у својим .рамама сAворио само је.ан свеA и исAе вре.носAи важе
у свима. ЊеQови ликови моQу сло>о.но .а 1релазе из је.не .раме
у .руQу, а .а се 1риAом 1оново осећају као ко. куће. Конце1ција
AоQ свеAа је замишљена Aако .а у њеQа не сме ући ни 1аAос ниAи
AраQе.ија, а исказивање емоција је лош укус. ЕлеQанција и .ухо-
виAосA су есенцијални, а моралносA је заморна. Ра.ња је у њеQо-
вим коме.ијама жива, али су .оQађаји >езначајни. О>ично је
Qлавни јунак >ес1ослени мла.ић 1лемићкоQ ро.а који се >рине
.а ли ће освојиAи .аму, .а ли ће насамариAи сAарије .а му .озво-
ле >рак са .амом, и .а ли ће насле.иAи новац. Ра.ња 1уна 1рео-
креAа, 1ревара и наизQле. нерешивих сиAуација није о1исана ци-
нично, већ .уховиAим .ијалоQом чиме се умањују мане 1риказа-
ноQ. КонQрив је, изнена.а, велику славу 1осAиQао са коме.ијом
С�ари нежења (The Old Bachelor) 1осле које ће усле.иAи само још
Aри коме.ије. У С�аром нежењи се ком>инују фарса, саAира и џон-
соновски хумор. Нема занимљив за1леA, ниAи .о>ро осликане
ликове, али је заAо 1уна .уховиAосAи и речиAосAи. У1раво је Aо
1о.сAакло Драј.ена, који ће >иAи укључен у сAварање и коменAа-
рисање и осAалих њеQових .рама, .а 1роQласи ову коме.ију нај-
>ољом 1очеAничком .рамом некоQ ауAора коју је ика.а чиAао. Он
му је 1омоQао .а је уо>личи за 1риказивање у Друри Лејну, ка.а је
.оживела оQромну 1о1уларносA. Извођена је чеAрнаесA .ана
узасAо1но. Насловна личносA је сAари нежења ХарAвел који је
звоQ 1ожу.е умало увучен у >рак, а у Aоме му 1омажу али и о.ма-
жу .ва конвенционална Aи1а каракAера – онај .уховиAи, који
изазива наше сим1аAије и 1реваранA, коQа осуђујемо. Највећа
вре.носA ове .раме лежи у КонQривовом смислу за хумор. Сва-
ком каракAеру .ао је 1осе>ни Qоворни 1аAерн. Закључак .раме
није .а зло 1о>еђује .о>ро, већ .а .уховиAосA и ошAроумносA 1о-
>еђују 1лиAкосA и оQраниченосA.

У сле.ећој коме.ији, коју је насловио Варалица (The Double
Dealer), КонQрив је 1окушао .а >у.е саAиричар, међуAим, >ез о>-
зира на све Драј.енове 1охвале није у Aоме ус1ео. Драма је својом
Aемом >лижа AраQикоме.ији, неQо чисAој, .уховиAој коме.ији. У
њој нема 1ре1ознаAљивоQ КонQривовоQ инAелекAа у разQовору
нај.еликаAније врсAе а који се ис1ољава у коме.ији Љу!ав за љу-
!ав или Тако је �о у све�у. Ов.е он више 1ажње 1оклања за1леAу
који је 1ревише оз>иљан за коме.ију нарави. Ра.ња .раме >ави
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се .вема 1оро.ицама које желе .а у.руже >оQаAсAво венчавањем
своје .еце. КонQрив исмева и њихову жељу за знањем исказану
кроз коришћење Aривијалне лиAераAуре. У .елу Љу!ав за љу!ав
(Love for Love) .оминанAна је инAриQа која је 1окреAач ра.ње, а
све осAало касније насAаје из Aе инAриQе. Гос1о.ин Самсон о>ећа-
ва .а ће 1лаAиAи .уQове свом сину ВаленAину, ако 1рисAане .а
чиAаво насле.сAво о.е у руке морнару Бену, млађем сину. Бен
о.>ија жену коју му је оAац о.ре.ио за жени.>у шAо наво.и оца
.а сам размишља о жени.>и. Пажњу му је 1ривукла Анђелика,
која је заљу>љена у ВаленAина, али му Aо није сAавила .о знања.
Она 1рисAаје .а се 1о.а оцу, .а >и 1омоQла ВаленAину .а .ође .о
очевоQ >оQаAсAва. Коме.ија је >лижа џонсоновском хумору, неQо
ресAаурацијској коме.ији нарави. Драма је .оживела Aолику 1о-
1уларносA .а су Qлумци Ковен� Гар	ена, Q.е се иQрала, 1ре1исали
КонQриву свој у.ео у власнишAву 1озоришAа. Две Qо.ине касније
КонQрив је о>јавио AраQе.ију Ожалошћена невес�а (The Mourning
Bride) која је о.мах 1осAиQла ус1ех и 1о1уларносA. У њој се 1ри-
мећује уAицај Фор.а и Ве>сAера, и 1исана је >ланкверсом. При1а-
.а оном Aи1у AраQе.ије у којој су исAовремено 1рисуAни херој-
ски, сенAименAални и сензационални елеменAи.

После вла.авине Чарлса II, и вла.а и наро. се 1осAе1ено
у.аљавају о. начина живоAа какав је >ио уо>ичајен за 1ерио.
1осле ресAаурације. Краљица Марија је >ила врло 1о>ожна, а 1о-
роци Виљема су >или скривени о. јавносAи. Рас1усносA је са.а
моQла >иAи виђена само у неким инAелекAуалним круQовима и у
1озоришAу. МеђуAим, на1а.и Колијера усмерени на раскала-
шносA .раме и неморалносA 1озоришAа, уAицали су, и Aо у зна-
чајној мери, на 1ромену сAања у 1озоришAу. Иако есеј Колијера
има .осAа ком1озиционих сла>осAи и нео>разложених осу.а, он
је уAицао и на самоQ КонQрива који није моQао .а 1рећуAи увре.е
које су изнеAе на њеQов рачун.

„Он криви КонQрива, који је имао Aако мноQе и Aако оз>иљне
сAварне 1ресAу1е, .а је >ило сасвим не1оAре>но AереAиAи Qа ма
чим шAо није сAварно никакав 1ресAу1, шAо у1оAре>љава речи
„мученик” и „на.ахнуће” у не.овољно оз>иљном смислу… Драј-
.ен се окривљује шAо муфAија у њеQовом Дон Се>асAијану Qовори
>есмислице, Лију се оз>иљно замера з>оQ њеQове неучAивосAи 1ре-
ма Тирезији… Наро. је >ио на Колијеровој сAрани. Али се није мо-
Qло сумњаAи .а ће се, у оQромној војсци коју је чикао, наћи неки >о-
рац .а 1рихваAи >ачену рукавицу. О1шAе је веровање >ило .а ће
Драј.ен изаћи на 1о1ришAе; и сви су инAелекAуалци очекивали
ошAру >ор>у између Aа .ва 1о.је.нака >орца. Тај велики 1есник на-
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рочиAо је >ио узеA на нишан… Али савесA Qа је Qризла… и оAворено
је 1ризнао своју Qрешку” (Маколи, 1960, сAр. 245–247). 

КонQриву није Aре>ало .уQо .а се оQласи. УмесAо .а искорисAи
1ошAовање 1у>лике које је имао, и своју раз>ориAосA, он је .ао >е-
сан и нејасан о.Qовор који није изазвао никакву реакцију. Није
1ружио а.екваAну о.>рану ни Aамо Q.е је >ио у 1раву. Чак је
1рав.ао 1осAу1ке својих 1ријаAеља 1исаца и со1сAвене, 1осе>но
њихов сAав 1рема моралном закључку .раме, који је увек >ио
краAак и шAур. Колијер је сам 1охвалио језQровиAу 1оуку КонQри-
вове .раме С�ари нежења и .ао коначни и 1о>е.оносни о.Qовор.
Ова 1олемика је .осAа уAицала на КонQривов ра. и Aек је .ве Qо-
.ине 1осле изласка КолијеровоQ Пре�ле	а на1исао своју нај>ољу
коме.ију Тако је �о у све�у (The Way of the World). Ова .рама мо-
ж.а нема веселосAи коју ви.имо у .рами Љу!ав за љу!ав, али хи-
сAерични Qовори ле.и ВишфорA, 1онашање сеоскоQ виAеза Вил-
фула 1ри у.варању и на за>ави и изна. свеQа >ор>а око Миламан-
Aине руке, ус1ешније је о. свеQа шAо смо ви.ели у коме.ији ре-
сAаурације. ПоA1уно чу.но, ова .рама није имала ус1еха на 1о-
зорници и ауAор је, разочаран, заувек на1усAио 1озоришAе 1700.
Qо.ине. Умро је 1729.

СAил коме.ије Тако је �о у све�у је >ио 1ревише узвишен за укус
Aа.ашње 1у>лике. У њој нема сенAименAалносAи, нема реализма
ни Qру>осAи. Мира>ел и МиламанA, око којих се чиAава ра.ња о.-
вија, нису Aи1ични ликови коме.ије нарави, више су QласноQо-
ворници самоQ ауAора. За1леA је >езначајан и 1осле заморноQ
уво.а о. сAране Мира>ела морамо чекаAи 1очеAак .руQоQ чина .а
>и се 1ојавила је.на о. нај>рилијанAнијих жена у енQлеској ко-
ме.ији – МиламанAе. Она је 1амеAна, самосAална, 1ркосна и .у-
ховиAа, а Aакође верна и 1лемениAа. Сцене .ијалоQа између Ми-
ламанAе и Мира>ела смаAрају се нај>ољим о. свих у коме.ијама
из AоQ времена. Њихово коначно заје.нишAво крунисано >раком
.оноси .руQачију визију љу>ави, која није само љу>ав из рачуна,
није конвенционалан >рак. У чувеној сцени 1оA1исивања >рач-
ноQ уQовора сAвара се унија .воје љу.и >ез икаквих илузија, 1оA-
1уно разумно, реално и оAворених очију. 

„У њима се .ају наслуAиAи и .у>ље емоције, а не само се>ични
наQони; разум који Aим емоцијама руково.и омоQућава им, о1еA,
.а 1осAиQну зрелосA и скла. у свом о.носу и .а у свеAу 1окварено-
сAи нађу начина .а осAваре нешAо више о. рачунске или анималне
>рачне везе. Ове о.лике КонQривових ликова и наQлашавање 1о-
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Aре>е искреносAи у о.носима човек–жена, наQовешAавају осећајну
коме.ију осамнаесAоQ века” (Ковачевић, КосAић, 1979, сAр. 334). 

Око Мира>ела и МиламанAе крећу се у1ечаAљиви ликови: раз-
враAна у.овица ле.и ВишфорA, сеоски виAез Вилфул, лицемерни
с1леAкарош Фајнал, и кроз .ијалоQ ових ликова оAкривају се њи-
хове сла>осAи. Иако су о.ређене сцене .ео сAан.ар.них сиAуа-
ција коме.ије ресAаурације, КонQрив је у њиховом вођењу 1ока-
зао 1оA1уну конAролу и .осAиQао >аланс између 1розноQ .ијало-
Qа и значења у ин.иви.уалним сценама. Тон, који на Aај начин
1осAиже, исAовремено је за>аван и Aужан. Усре. >рилијанAне
>ор>е речима између јунака и хероине 1ровејава свесA о .во-
смисленосAи и иронији живоAа, мисао о мла.осAи и сAаросAи,
љу>ави и >раку. Приказујући ком1лексне социјалне и 1оро.ичне
везе ликова и неслаQање између оноQа шAо јавно Qоворе и како се
1риваAно 1онашају, КонQрив .рами .аје у1ечAаљивосA. ВажносA
.раме лежи у искричавом .ијалоQу, иQри речима и исмевању
лажне .уховиAосAи. Оваквом коме.ијом нарави или Aачније кон-
верзације КонQрив је 1реAеча Шери.ана, Вајл.а и Шоа. КонQриво-
ва важносA као .рамаAичара лежи у целовиAосAи њеQове визије.
То јесAе визија врло 1лиAкоQ свеAа, али КонQрив 1осе.ује изван-
ре.ну AачносA ка.а је о1исује. Тачно је знао шAа из AоQ свеAа .а
о.>аци .а >и Qа насликао свеAлим >ојама.

Увођењем све више сенAименAалних елеменаAа у коме.ију,
крајем XVII века насAају нове комичне врсAе. СенAименAална
.рама XVIII века, која је насAала 1рвенсAвено ра.и 1ре.сAављања
некоQ моралноQ 1ро>лема којеQ се коме.ија ресAаурације није
.оAицала, није .осAиQла велику славу, а све већа 1рисуAносA 1е-
сме, за>аве и с1екAакла умањиће умеAничку вре.носA коме.ије.
По1уларносA 1анAомиме и комичне о1ере још ће више уAицаAи
на овакву слику 1озоришAа наре.ноQ 1ерио.а. ПанAомима је
1ривукла 1ажњу Qле.алаца и 1осAиQла је .а укус 1у>лике, о.не-
Qован за високе форме коме.ије и AраQе.ије, са.а >у.е урушен,
.евасAиран. ИAалијанска о1ера је још више .о1ринела инAересо-
вању за с1екAакл. Сај>ер, Фаркар и Ван>ру су о.ржали .ух хумора
живим неко време, као шAо ће касније чиниAи Шери.ан и Гол.-
смиA, али сло>о.ан израз чисAоQ смеха, неAакнуA мислима или
савешћу несAао је, а враAиће се Aек крајем XIX века ка.а на сцену
сAу1и Бернар. Шо. 

Иако 1исци AраQе.ија ресAаурације нису ус1ели .а насAаве 1уA
величансAвене ренесансне AраQе.ије ниAи .а 1осAану .осAојни
Шекс1ирови насле.ници, они су екс1ерименAисали са сAихом и
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Aемама, а њихов неус1ех с1речио је сличне 1окушаје у наре.ним
књижевним е1охама. Они су осAварили неколико им1ресивних
AраQичних сцена, али AраQе.ија ресAаурације, као .рамска врсAа,
није 1осAиQла зави.ну есAеAску вре.носA. МеђуAим, коме.иоQра-
фи су ус1ели .а 1рилаQо.е Aра.иционалне елеменAе новим књи-
жевним Aрен.овима и свом времену. СAворили су коме.ију на-
рави и хумора а.екваAним и реалисAичним 1розним .ијалоQом
1уним .уховиAосAи и рафинираноQ језика који је >ио нај>ољи
ме.иј за осликавање веселоQ и неморалноQ арисAокраAскоQ жи-
воAа AоQ 1ерио.а. Очувањем и наQлашавањем Aих .рамских еле-
менаAа уAицали су на насле.нике Aи1ичне енQлеске коме.ије,
која ће 1оново заживеAи у свом 1равом и чисAом комичном
о>лику Aек у .елима Бернар.а Шоа и Оскара Вајл.а.
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SUMMARY VALUES AND IMPERFECTIONS OF THE ENGLISH RESTORATION PLAYS

Although writers of the English Restoration tragedy were not able
to continue the path of the magnificent Renaissance tragedy and to
become the worthy heirs of Shakespeare, they were experimenting
with the verse and themes leaving a few impressive tragic scenes.
Therefore, the heroic tragedy, as a dramatic kind, did not achieve an
enviable aesthetic value. On the other hand, writers of comedies have
managed to adjust the traditional elements to the new literary trends
and to the atmosphere of the epoch. They have created a comedy of
character and humor with an appropriate and realistic prose dialogue
full of wit and refined language which was the best media for depic-
ting cheerful and immoral aristocratic life of that time. Preserving
and highlighting these dramatic elements, the dramatists of the Re-
storation have influenced the successors of a typical British comedy
that will come to life again, in its true and pure comic form, in the
works of Bernard Shaw and Oscar Wilde.

KEY WORDS: English restoration, comedy, tragedy, puritanism.


