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Апстракт: Ако се жели схватити развој не само енглеске, већ уопште европске драме не-
опходно је знати сам њен постанак као књижевне врсте који датира из VI и V века пре нове ере 
и првобитну теоријску мисао о њој. Античка драма није директно утицала на енглеску, али су 
њени утицаји преко хуманистичких студија из Италије дотакли енглеске интелектуалце и дра-
матичаре. Међутим, особеност енглеске ренесансне драме настала је срећним спојем већ пос-
тојеће, богате, средњовековне драмске традиције и елемената античке драме који су одговарали 
том развијеном драмском укусу. Утицај римске драме и то комедиографа Плаута и трагичара 
Сенеке најприсутнији је у енглеској ренесансној драми. 

кључне речи: античка драма, ренесанса, трагедија, комедија, утицаји, Шекспир, Универзи-
тетски умови.

У књижевно-историјском и теоријском смислу, античка драма је успоставила 
родоначелнички жанр драме као основ за његову будућу еволуцију. Упркос поетич-
ким разликама у схватању појединих елемената драме, антички аутори су поставили 
основ за континуитет развоја европске драме у будућим вековима, књижевним пери-
одима и стилским формацијама. Дијахронијска перспектива тог развоја драме у ен-
глеској књижевности такође ће имати одређену улогу у вековима који следе. Да би 
се схватио развој не само енглеске, већ уопште европске драме неопходно је знати 
сам њен постанак као књижевне врсте који датира из VI и V века пре нове ере, као и 
првобитну теоријску мисао о њој. Античка грчка драма настала је из хорских песама 
(дитирамба) које су извођене за време религиозних обреда посвећених грчком богу 
Дионису. Била је састављена од три елемента: хорске песме, плеса и приче о животу и 
страдању Диониса. На почетку извођења оваквих обреда митолошку причу је казивао 
хор. његови чланови су били маскирани у јарце ради симболичне слике приношења 
жртава, па отуда и реч трагедија за једну врсту драме, јер грчка реч „tragos“ значи ја-
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рац. Постоји и другачије мишљење о постанку речи трагедија, а оно је везано за до-
дељивање јарца као награде драматичарима који би победили на такмичењу. Године 
534. пре нове ере владар Атине, Писистратус укинуо је дионизијске свечаности и увео 
драмска такмичења. Власти би одредиле неког од имућнијих грађана да финансира 
представу, а за узврат би био ослобођен пореза за ту годину. У VI веку пре нове ере, како 
каже др Радмило Димитријевић у својој Теорији књижевности�, песник Теспис је био 
први који је из хора издвојио једног глумца, протагонисту, да би он започео разговор 
са хором или хоровођом и тиме створио услов за настанак драме. Есхил издваја другог 
глумца и смањује учешће хора, а додељује главну улогу дијалогу. Једном створена мо-
гућност за дијалог и развитак радње значиће настанак првих драма. Касније Софокле 
и Еурипид издвајају трећег глумца и постепено се средиште драме помера са хора на 
ликове и њихове односе. Приче о грчким херојима, које су биле предмет првих драма, 
биле су општепознате публици, те у самим извођењима није било изненађујућег фак-
тора. Међутим, њихов циљ је био да изнова указују на религиозна и морална значења 
већ познатих прича. Издвајајући појединце као носиоце радње, за разлику од скупине 
хора, грчка трагедија у средиште збивања ставља човека са властитом људском судби-
ном која махом зависи од њега самог, иако никад не напушта веру у богове.

Дионизијске светковине су обично биле састављене од тетралогије и то: од драм-
ске трагичне трилогије и пратеће сатирске игре (сатири – шумски демони, Дионисови 
пратиоци) у којој су хероји и богови били предмет лакрдије. Сатирска игра се изводила 
последња да би се расположење гледалаца разгалило после трагедије. Једина сачува-
на драма ове врсте је Еурипидова киклопи, иако постоје сачувани фрагменти многих 
других. Драме су се у почетку изводиле само за време Великих Дионисија (март-мај) и 
Ленеја (јануар-фебруар) и то у виду такмичења. Женске улоге играли су мушкарци као и 
у енглеској ренесансној драми, али су глумци уживали извесне привилегије у друштву 
што није био случај у Енглеској. Иако је старогрчка трагедија била религиозна, прикази-
вала се као народна свечаност на простору предвиђеном за ту сврху – у театру, гледа-
лишту. Код старих Грка комад је игран под ведрим небом и при дневној светлости, како 
су извођене и прве енглеске драме. Због ретког одржавања представа број гледалаца 
био је огроман, те су се према том захтеву и градила велика позоришта. У атинско позо-
риште, по прорачунима археолога, могло је стати импресивних 17.000 гледалаца. 

Из V века пре нове ере сачувани су најстарији текстови грчких трагедија Есхила, 
Софокла, Еурипида и комедија Аристофана. Трагедије су писане са циљем да покажу 
публици разлику између добра и зла и на њих се гледало као на врсту ритуалног 
очишћења. Оне описују животни пут људи на коме их сопствена воља или судбина 
води до сукоба са друштвом и животним правилима. Трагични протагониста је онај 
који одбија, било због снаге или слабости, да се помири са судбином. Најчешћа кри-
вица протагонисте лежи у лажној или уображеној ароганцији, јер он или одбија да се 
помири са судбином или олако извршава убиства или креће на пут освете. Какав год 
био узрок пада протагониста, његов крајњи трагични исход у сукобу са судбином, 
реалношћу или друштвом је неминован.

� Радмило Димитријевић,Радмило Димитријевић, Теорија књижевности са примерима, Вук Караџић, Београд, 
1969.
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Иако је Есхил написао више од 80 трагедија, само је 7 сачувано, међу којима је 
драма Персијанци, која се сматра првом и најстаријом драмом светске књижевности, 
као и капитално дело, трилогија Орестија. Мит о Електри, који Есхил обрађује у овој 
драми, користили су и Софокле и Еурипид, али свако на другачији начин и са интересо-
вањем за различите јунаке мита. Тематски, Есхилова трилогија у којој је Орест носилац 
радње, јесте трагедија претераног људског поноса и ароганције. Песник изражава став 
да корен сваког зла и патње лежи у људској ароганцији, став који ће одјекивати веко-
вима касније у делима филозофа, историчара, психолога и драматичара. Есхил је први 
драми дао смисао и значење, увео је декор и реквизите на сцену и умањио број учес-
ника хора. Све његове драме имају јаку моралну и религиозну ноту, концентришу се 
на човекову позицију у космосу према боговима, као и на божанске законе и казне. За 
разлику од Есхила, коме је морална функција фундаментална за једну драму, Софокле 
никада не запоставља заплете, карактеризацију ликова и стил. његов највећи допри-
нос драми је тај што је у центар збивања ставио међусобни однос људи, а не људи и бо-
гова. Од укупно 123, сачувано је свега 7 његових драма. Међу најпознатијима је свакако 
едип у којој је аутор као најзначајнији поетички елемент трагедије нагласио карактер 
и људску страст, за разлику од Аристотеловог захтева да то буде радња. Успешно ук-
лопљен елемент развијања радње и грађења ликова ствара пример идеално констру-
исане драме, како ју је Аристотел окарактерисао. Сваки догађај утиче на Едипа и мења 
ток радње приближавајући је катастрофи. Ништа тај ток не може променити, чак ни по-
кушај мајке Јокасте да ослободи Едипа сумње за убиство оца Лајуса, који само открива 
велику тајну. Софоклове драме са својим животним ликовима и стилизованим језиком 
оставиле су доста у наслеђе каснијој европској драми. Исто можемо рећи и за новине 
које је Еурипид донео на сцену. Он умањује величину херојског света и радњу своди на 
дешавања у обичном свету. Такав приступ обради херојских и митских тема приметан 
је у драми електра. Користећи исти мит о Електри као његови савременици, Еурипид 
представља људску страну главне јунакиње и њено реалистично понашање. У таквом 
приказу карактера лежи ауторова популарност и велика привлачност и за данашње 
гледаоце. Он у драму уводи сељаке поред принчева и њиховим осећањима даје једнак 
значај и гради трагедију тако што у центар интересовања ставља самог јунака чија при-
рода условљава његов трагичан крај. Овај елеменат грађења трагедије биће присутан 
и у енглеској ренесансној драми, посебно код Шекспира. Такође, пролог и спуштање 
протагонисте на сцену као божанства са неба, односно ефекат ‘dues ex machine’, јесу 
драмски елементи које је Еурипид увео и који ће бити саставни део средњовековне и 
ренесансне енглеске драме. 

Грчка комедија је у наследство свету оставила Аристофанова и Менандерова 
дела.

Аристофан је постао највећи комедиoграф старе Грчке немилосрдном сатиром 
и духовитошћу, отворено изражавајући своје неслагање са атинским институцијама, 
исмевањем богова и важних савремених личности.

Менандреове комедије, такође, дају елементе препознатљиве у каснијој комедији 
попут: замене идентитета, ироничне ситуације, фарсе и класичне комичне архетипове. 
Овакав стил комедије са нагласком на замену идентитета, романсу и хумор постао је 
модел за каснију комедију од римске, преко Шекспира до (Бекета) (Бродвеја?!).
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Дионизијске светковине у IV веку пре нове ере већ губе свој ритуални карактер 
и трагедије се више не компонују као трилогијске целине, већ се изводе појединач-
но. У комедији се сатира постепено губи, а љубавна интрига постаје центар пажње 
што ће дуго остати карактеристика комедије. Овакво грчко наслеђе римска драма ће 
само преузети и прилагодити свом времену и средини. Тај процес је започет средином 
III века у амфитеатрима чији су управитељи више рачунали на финансијску добит, а 
публика на забаву. На такво расположење публике највећи римски трагичар Сенека 
није могао да одговори, те је писао драме само за читање, односно за рецитовање. У 
његовим драмама се осећа утицај Еурипида и слабљење трагичног духа. Оне су више 
мелодраматичне и недостаје им узвишен тон. Низ трагедија које је Сенека написао 
(Тијест, Херкул, Медеја итд.) биле су у стиху и пуне насиља и крвопролића. У њима 
нема много физичке радње, а ни конфликти воље, страсти и судбине нису били ефек-
тивни попут брзих дијалога грчке трагедије. Ови конфликти су се одвијали кроз дуге 
разговоре и рефлексије. Физичка и ментална радња и патња биле су само описане и 
дате кроз нечији извештај. Сенека је извршио посебан утицај на драматичаре енглеске 
ренесансе зато што је био радо читан на универзитетима, али су карактеристике њего-
ве трагедије брзо заживеле и у народним позориштима и у стилу Виљема Шекспира. 
Виолентна реторика његових трагедија у стиху, натприродни елементи и пуно насиља 
јако ће утицати на елизабетинске драматичаре – Кида, Марлоа, Шекспира и друге.

Плаут и Теренције ће својим комедијама изменити углађени стил грчке сати-
ре. Посебно Плаут, да би грчке карактере и легенде приближио римском народу, 
користи груб и вулгаран језик који је задовољавао укус римске пубике. Због тога је 
хришћанска црква у Енглеској покренула гласну кампању против оваквог позориш-
та као остатка паганске културе и драма на неко време постаје уско везана за црк-
вене оквире и догме, тј. настаје литургијска драма. Међутим, и елементи Плаутове 
комедије имаће утицаја на каснији развој ове драмске врсте, када су се у ренесанси 
створили услови за развитак нецрквених драмских форми. Тако из Плаутове коме-
дије Близанци Шекспир преузима заплет за своју драму комедија забуне, из Плаутове 
комедије Хвалисави војник настаје ренесансни тип војника који се шепури, а кога је 
Николас Јудал искористио у драми Ралф Хвалисавац, али и Шекспир за стварање ле-
гендарног Фалстафа. Касније ће и Драјден и Адисон користити Плаутове карактере 
и заплете. За разлику од њега, Теренције је фокус са хумора и интриге пребацио на 
ликове и реализам уз префињен и елегантан стил.

Теоријска мисао о драми, такође, започиње у античком свету. У IV веку пре нове 
ере, два велика грчка филозофа, Платон и Аристотел, почињу да се баве проблемом 
драме. Основни појмови, које су они у расправи о драми користили, биће предмет ту-
мачења, подржавања или негирања вековима касније, како експлицитно код теоретича-
ра тако и имплицитно код драматичара. Аристотел је, иако му то није био циљ, својом 
теоријом јако утицао на будућу форму и садржај драме, јер су италијански хуманис-
ти погрешно протумачили неке карактеристике трагедије које је он нагласио, а дру-
ге директно и неопозиво преузели и почели да примењују. То је донекле унело ред у 
хаотичност дотадашњег драмског материјала, али је и спутало стварање независног, 
слободног и ненормативног драмског облика. Аристотел својим трактатом О песнич-
кој уметности, данас познатијем као Поетика, не даје савете како треба писати, већ	



Ана М. Андрејевић: Настанак драмске књижевне форме у Антици... ���

истражује својства које једно дело треба да поседује да би се сматрало трагедијом. За 
разлику од Платона који је осуђивао моћ трагедије да покреће страсти код публике, 
Аристотел сматра да трагедија може бити трагедија само ако изазива осећање страха и са-
жаљења помоћу којих треба да се изврши чишћење тих емоција тј. „катарзу“. „Трагедија 
је, дакле, подражавање озбиљне (достојне) радње која је у себи завршена и има одређену 
величину, говором који је отмен и посебан за сваку врсту у појединим партијама, лици-
ма која делају а не приповедају; а изазивањем сажаљења и страха врши пречишћавање 
таквих осећања (катараза). Отменим говором зовем онакав говор који има ритам, хармо-
нију и песму; а што зовем посебним за сваку врсту, то значи да се неки делови изводе 
само у метрима, а други песмом и музиком“.� Душа трагедије је по Аристотелу прича 
(„mythos“), а јединство радње он намеће као правило док су два остала произашла из 
драмске праксе и тумачења италијанских теоретичара ренесансе. Скалиђеро ће трагедију 
дефинисати класним положајем јунака што ће постати општеприхваћена аристотеловска 
норма и биће потребно доста времена да се она измени. Аристотел је захтевао неповре-
дивост жанровске форме, односно осудио је мешање различитих жанрова у трагедији 
чега се енглески драматичари нису придржавали. 

Под утицајем хуманистичких студија, које су продирале из Италије кроз XIV и 
XV век, енглески драматичари су се упознали са драмама Теренција, Плаута, Сенеке 
и драмама из Италије пуне аристотеловских елемената што је зауставило започети 
правац развоја националне драме (моралитета, миракула, интерлуда). Утицај стра-
них елемената очигледнији је у трагедији која није имала домаће моделе, док је ко-
медија била у домаћој традицији јака и витална. Утицаји споља на енглеску драму 
дошли су ипак на време, баш у тренутку када је она дошла до мртве тачке. Како је 
ренесанса у Енглеску касно стигла, драматичари су на срећу могли да се поведу при-
мерима и грешкама драме која се под античким утицајем већ сто година развијала у 
Италији и Шпанији. Прве адаптације страних драма указују енглеским драматичари-
ма могућности нових структура, поделе на чинове и постојања драмског јединства. 
Међутим, теорија драме, коју су италијански драматичари слепо пратили из тек от-
кривене Аристотелове Поетике, и сама драма у Енглеској биће у великом раскораку 
у доба ренесансе. њени ствараоци били су отворени према идејама које су долазиле 
из Италије створене обновом античке драме, али истовремено су желели да негују 
властиту традицију и национални идентитет. Тиме се објашњава неокласична теорија 
драме и анти-аристотеловско стварање у Енглеској. Не желећи да напусте богату тра-
дицију средњовековне драме, енглески драмски писци спајају старо и ново и влас-
титој традицији дају нове стваралачке импулсе. Они преузимају трагедију Сенеке са 
пуно језе и ужаса, комичне типове Плаута, разиграни свет пасторала, дух италијанске 
„comedia dell` arte“, али истовремено задржавају облик старих моралитета, мешање 
трагичног и комичног у драми и слободну употребу времена и места у радњи (што је 
супротно ткз. аристотеловским правилима). Зато настају тако особена драмска дела у 
енглеској ренесанси. Тако су, на пример, енглески драматичари од Плаута могли пре-
узети различит вокабулар за негативне и позитивне ликове, али том језичком каракте-

� Аристотел, О песничкој уметности, Литографија и штампарија К.М.Бојковића, Београд, 
1935, стр. 28.
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ризацијом ликова били су испуњени и енглески средњовековни моралитети. Плаутов 
типски лик војника је преузео Николас Јудал за своју комедију Ралф Хвалисавац, али 
су амбијент, хумор и музика у овој драми типично национална и оригинална обе-
лежја. Ренесансна комедија се развила брже него трагедија управо због елемената 
који су већ били присутни у средњовековној енглеској драми. Драмски писци који 
припадају кругу Универзитетских умова ујединили су већ постојеће елементе комич-
ног са снагом поезије, страсти и знања за које су сматрали да је главно оруђе у ства-
рању добрих драма. Тако Џон Лили базира предмете својих драма на карактерима 
и епизодама преузетим из класичних извора. Он пише махом комедије које се баве 
темом љубави и у њима користи античке богове попут Синтије, Купидона или Венере. 
Љубав је покретач свих догађања, узвишена је и небеска, а не страсна или грубо фи-
зичка. Теренције је био главни узор Лилију, али енглески драматичар се није слагао са 
стриктном поделом класичних форми и са забраном мешања комичних и трагичних 
елемената. Он је створио комедију мисли, испуњену језичком вештином у конструи-
сању успешних фраза које је сматрао главним средством карактеризације и заплета. 
Створио је узвишену комедију суптилношћу свог речника, шармом и деликатношћу 
своје мисли. Шекспир му дугује духовитост одређених ликова, попут лукавих слугу 
и прерушавања девојака у младиће. Од осталих Универзитетских умова Џорџ Пил је 
био више песник, док је Роберт Грин био више драматичар који је „постигао доста у 
спајању народских и учених тенденција и учинио значајан корак ка стварању елиза-
бетинског комичног обрасца с озбиљним главним заплетом и комичним епизодним 
сценама, образац који је касније Шекспир прихватио и усавршио“.� Моралитети су 
поседовали клицу трагичне идеје, али религиозна догма није дозвољавала да зло 
икада тријумфује, макар привремено. Зато је ренесансна трагедија у Енглеској била 
под већим утицајем класичне трагедије и то посебно трагедија римског драматичара 
Сенеке. Сенека се у својим драмама интересовао за људски карактер и покушавао је 
да установи шта га чини трагичним бићем. његови главни јунаци медитирају о својој 
судбини и желе да сазнају разлог свог понашања и да га оправдају. Ово самоиспи-
тивање човека, његова потрага за решењем које се налази између страсти и разума 
главни је елемент и елизабетинске трагедије. То ће прво и у пуном смислу искористи-
ти драматичари који припадају кругу Универзитетских умова (Томас Кид, Кристофер 
Марло и други). Они прате и Сенекин модел експлицитног начина описа убистава и 
масакра који су изазивали хорор, с том разликом да се такве слике код Сенеке нису 
приказивале на сцени. Дакле, енглески драматичари преузимају од Сенеке оно најго-
ре, театрално, комерцијално, застрашујуће – духове, насилне слике, освету (све при-
сутно у трагедији Горбодак, Томаса Саквила и Томаса Нортона), али и оно најбоље 
– величанствену наду у магијску моћ језика уз помоћ којег драма, било о ком предме-
ту да говори, одбацује логику. Несрећном и искључивом утицају Сенекине формуле 
хорора и страха побегли су Чапман и Шекспир. Томас Кид, са драмом Шпанска тра-
гедија, започиње еру трагедије освете и ужаса, сенекинске трагедије која је импре-
сионирала елизабетинску публику и ауторе. Кид јој је одредио главне елементе који 

� Иванка Ковачевић и Веселин Костић, енглеска књижевност II, Нолит, Београд, 1979, стр. 
196. 
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ће наставити да се надграђују у даљем развоју. Међутим, њена историјска важност 
за енглеску драму заправо лежи у напредовању конструкције, успешном коришћењу 
заплета и ефективних ситуација. Кид је први публици дао могућност да схвати развој 
карактера кроз њихову интеракцију. Кристофер Марло је даље својим драмским сти-
лом унео иновацију у енглеску драму, прво са трагедијом Тамерлан Велики. Тај стил 
је био засићен епитетима и високим реторским сјајем, а уношењем духа бланкверс-
ке поезије у драму Марло је помогао младом Шекспиру да себе пронађе у оваквом 
стиху. Такође, он је начином грађења својих ликова, стварањем ткз. „оne-man play“ 
утицао на многе касније драматичаре, укључујући Шекспира, с том разликом што је 
Шекспир своје ликове учинио хуманијим и акценат је ставио на фаталну грешку у 
склопу узвишених карактера, док Марло привидно занемарује морал да би исказао 
импресивност неограничене амбиције праћене одлучношћу која не познаје границе. 
Трагични материјал за енглеске ренесансне драме махом се користио из класичних 
извора; међутим, многи од њих су дошли у елизабетинску драму преко недрамских 
песника: Бокача, Чосера, Лидгејта и других. Доказ за настанак особене, националне 
енглеске драме лежи и у постојању недозвољених облика у античкој и класичној дра-
ми, односно мешања трагичних и комичних елемената у условно названим раним 
ренесансним трагикомедијама. Пример за ту драмску врсту је дело Томаса Престона, 
камбиз, краљ Персије коју сам аутор у поднаслову карактерише као „жалосну траге-
дију, помешану са много пријатног весеља“�

У међувремену и енглески историјски комади почињу свој паралелни, независ-
ни развој од сенекинских трагедија. Сенекина трагедија била је европска твореви-
на, а историјска драма енглеска. Елементи који улазе у њу су средњовековне забаве, 
представе о животима светаца заједно са растућим националним осећањем и пошто-
вањем историјских догађаја. Извори на које се ове драме ослањају су махом енглес-
ке Хронике и обично су приказивале један део енглеске историје. Са Шекспировим 
историјским драмама оне постају блиске трагедијама.

Дакле, виталност драмске традиције у Енглеској не лежи у изврсности било ког 
дела религиозне или световне тематике на почетку њеног развоја, нити искључиво у 
класичном утицају, већ у укусу британског народа свих класа и организацији која се 
уздигла да се том укусу захвали. Универзитетски умови су својом прерадом античких 
драмских конвенција и њиховим спојем са традиционалним средњовековним еле-
ментима створили образац и за комедију и за трагедију, коме је било потребно још 
само природно умеће неког генија да их сразмерно искористи и подигне на виши 
степен драмске уметности. Тако појава класичне интерпретације драме из академ-
ских кругова брзо налази свој пут до народних позоришта, те Шекспир није остао 
имун на ове утицаје. Поред традиционалних, већ поменутих, Шекспир ће присвоји-
ти и оне класичне елементе који су до њега дошли преко Кидове трагедије освете, 
Лилијевих типских комичних карактера, класичне композиционе схеме и тако даље. 
Тако своју прву комедију комедија забуне, базира на Плаутовој Близанци и пишући је 
придржава се јединства времена и делимично места; комедија Ненаграђени љубавни 

� Душан Пухало, историја енглеске књижевности од почетака до 1700. године, Научна 
књига, Београд, 1987, стр. 59. 
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труд је блиска дворским комадима са пуно кићеног говора и игре речима у којој има 
конвенционалних класичних типова и заплета какве је писао Лили, док је у комедији 
Сан летње ноћи успео да уједини класично са домаћим, средњи век и ренесансу. И то 
су само неке од комедија у којима је класичан утицај неоспоран. Међутим, Шекспир 
је изменио дотадашњи формални и реторички језик почетних комедија под класич-
ним утицајима емотивном реториком. Свестан припадника разноврсне публике 
уноси језик близак обичним грађанима и тиме избегава тиранију реторике. Са друге 
стране, за Шекспира и његове савременике, као и за њихове класичне претходнике, 
сама природа трагедије захтевала је истраживање тужних прича краљева или бар 
људи и жена краљевске крви, што је протумачено из Аристотелове Поетике као глав-
ни принцип трагедије. Међутим, за његове трагедије не можемо рећи да су класичне 
попут Софоклових или Корнејевих. У њима се огледа слобода маште, конструкције, 
стиха и дикције. Натприродни елементи и сцене пуне крвопролића, које Шекспир ко-
ристи у својим трагедијама, јесу преузети од сенекинске традиције и средњовеков-
них романтичних прича, али њихов примарни циљ није уношење страха и хорора, 
са изузетком Тита Андроника. „Духови, знамења, рђави знаци, пророчанства, магија 
и вјештичарење не улазе у трагедију превасходно као чуда: они нису ту да би уве-
сељавали онако како чине у романси. Као ствари искуства, угрожавају лудилом наш 
осјећај за стварност: као ствари поимања, приказују ограничену и коначну природу 
људске перспективе, посебно у мишљењу. Тако наглашавају егзистенцијалну иронију 
у трагедији показујући да увјек предстоји да искусимо више ствари на небу и земљи 
него што филозофија може сварити“.5

Као пример античког утицаја на Шекспира даље можемо поменути типски карак-
тер латинске комедије – стари Капулет као лик строгог оца који се противи младалачкој 
љубави присутан је у трагедији Ромео и Јулија.

Бура је пример поштовања трију драмских јединстава чијом употребом је 
Шекспир желео да докаже своју умешност и у таквој конструкцији. За све четири 
велике трагедије можемо рећи да су конструисане под минималним утицајем кла-
сичне трагедије. Неки елементи јесу присутни, попут меланхолије и самоиспитивања 
хамлета, његове борбе између разума и страсти која нас подсећа на Сенекине јуна-
ке, али они су коришћени зарад вишег циља и стављене су у службу лика, ситуације 
или исхода драме. Међутим, сви ови утицаји не би од Шекспира начинили врхунског 
драмског писца да их он није спојио у специфично карактеристичне и особене драм-
ске облике. Оквир његових мисли је неограничен, као и моћ да је изрази. Вокабулар 
му је богатији него било чији у енглеској књижевности, стих највеличанственији који 
је познат поезији. Све је ово већ довољно да Шекспир задржи своје место међу нај-
фасцинантнијим светским драматичарима, а ако томе још додамо и неприкосновену 
карактеризацију ликова који се урезују у памћење и изванредне конструкције запле-
та, онда је потпуно јасна и оправдана његова улога и значај на светској драмској сце-
ни. Богатство поетичких делова структуре и заплета, филозофема, лирски дискурс у 
оквиру драме, стилски распон најдисперзивнијих мотива, дијапазон промрежених 

5	Нортроп Фрај, играчке времена (Студије Шекспирове трагедије), Траг, година IV, књигаIV, књига 
IV, свеска XIII, 2008, стр.109.
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социјалних односа, капацитет емоционалних нијанси у карактеру ликова, сложеност 
социјалних филијација, историјски контекст личне драме, фресковитост сагледавања 
цивилизацијских и културолошких дешавања – све су то видови суверене поетике 
великог писца који остаје узор развоја светске драме.

Постојање богате драмске народне традиције у Енглеској имало је ипак већи ути-
цај на ренесансну драмску литературу која ће дозволити класичним узорима да само 
усмере развој драме на прави пут, не дозвољавајући ауторима да се заробе правилима 
и једнообразностима. Тако античка драма не утиче директно на енглеску, али су њени 
утицаји преко хуманистичких студија из Италије дотакли енглеске интелектуалце и 
драматичаре. Универзитетски умови су били први који су открили античке драмске 
конвенције, али су их спојили са традиционалним средњовековним елементима и тако 
створили особен ренесансни образац и за комедију и за трагедију, који ће Шекспир 
искористи и подићи на виши степен драмске уметности. Тако је појава класичне интер-
претације драме и велико интересовање за Сенеку, Теренција и Плаута из академских 
кругова брзо нашло свој пут до народних позоришта и Шекспир није остао имун на ове 
утицаје. Утицај римске драме и то комедиографа Плаута и трагичара Сенеке најпри-
сутнији су у енглеској ренесансној драми. Типски карактери, језичка карактеризација, 
драмско јединство, подела на чинове, виолентна реторика, класични заплети, љубавна 
тематика у комедијама су само неки елементи античке драме који су у истом или мо-
дификованом облику били искоришћени у енглеској ренесансној драмској литератури. 
Међутим, њени аутори истовремено задржавају оне облике који су били укорењени 
у драмској средњовековној традицији попут мешања трагичног и комичног у драми, 
слободну употребу времена и места у радњи, национални амбијент, музику и хумор. 
Можемо рећи да је у стварању типичне енглеске ренесансе драме, која нам је у на-
слеђе оставила дела светског значаја, дошло до срећног споја устаљених националних 
елемената и појединих античких, који су надградили већ богату драмску традицију у 
Енглеској.
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EMERGENCE OF DRAMATIC LITERARY FORM IN THE CLASSICAL PERIOD 	
AND ITS EFFECT ON THE ENGLISH RENAISSANCE DRAMA

Summary

In the literary-historical and theoretical sense, the ancient drama established the initial genre 
of drama as the basis for its future evolution. Despite the poetic differences in understanding the cer-
tain elements of drama, ancient authors established a basis for continuity of development of European 
drama in future centuries, literary periods and stylistic formations. Diachronic perspective of the drama 
development in English literature will also play a certain role in the centuries that follow. However, the 
existence of a rich national dramatic tradition in England had, after all, greater impact on dramatic lit-
erature, which will allow classical models only to steer the development of drama in the right direction, 
not allowing the authors to be captured in rules and uniformity. University wits, with their adaptation of 
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ancient drama conventions and their combination with traditional medieval elements, created the model 
for a comedy and a tragedy which needed only a natural skill of a genius to use them in proportion 
and to raise them to a higher level of dramatic art. Then, fortunately, William Shakespeare, who will 
achieve that aesthetic-axiological dramatic scale, appears. Like many great writers, Shakespeare was 
not a founder of a new tradition, but the culmination of an existing one, like Veselin Kostic put it. The 
appearance of the classical interpretation of drama and great interest in Seneca, Terence and Plautus 
quickly found its way from the academic circles to the national theaters and Shakespeare did not remain 
immune to these influences.

Key words: Ancient drama, Renaissance, tragedy, comedy, influences, Shakespeare, University 
wits


