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Aпстракт: Сврха рада јесте да се истражи настанак, развој и основна 

жанровска обележја комедије дел арте као посебне драмске и позоришне 

форме са освртом на несумњиве утицаје које италијанска комедиографска 

традиција има на Шекспирово дело. Присуство специфичног комичног 

обрасца комедије дел арте, њеног позоришног израза и стила ће се 

размотрити на конкретном примеру пасторале Како вам драго. Нарочита 

пажња у раду посвећује се елизабетинској модификацији комедије дел 

арте, с освртом на тему духовне потраге коју је Шекспир представио у овој 

пасторали, комбиновањем критичких увида Хјуза (његове интерпретације 

,,активне ритуалне драме” и ,,мајке шуме”), Фраја (његове перцепције 

Арденске шуме као зеленог света који потиче из давног Златног доба) и 

Ајслерове (значаја који придаје моделу партнерства неопходном у 

Шекспировом поновном успостављању митског домена заснованом на 

матријархалним принципима једнакости).  

 

Кључне речи: комедија дел арте, активна/ пасивна ритуална драма, „мајка 

шума”, зелени свет, Како вам драго 

 

 

 

Поетика комичног: архетипски позоришни феномени комедије 
дел арте  
Окренута публици и посвећена својој примарној фунцији забаве, 
комедија дел арте користила је широк спектар средстава којима би 
привукла и одушевила гледаоце – певање, плесање, акробације, 
читаву скалу мимичко-гестуалног умећа. Историјски значај ове 
комедије, како то истиче Пандолфи (1957), огледа се у чињеници 
што се преко ње неоспорно потврђује аутономија позоришне 
уметности, која истовремено тражи своју слободу критичког 
испитивања друштвеног живота ослобођеног било каквог 
цензурисања и ограничења. Комични образац комедије дел арте у 
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својој основи широко захвата гротеску и апсурд реалне животне 
стварности, глумцима пружа могућност потпуне афирмације 
сопствених глумачких нарави и афинитета и остварује 
најделотвoрније сценске ефекте, творећи тиме непоновљиву 
естетику позоришног израза, присутну и данас у многим 
савременим уметничким остварењима. 

Покушај реконструкције апстрактне формуле комедије дел 
арте почиње најпре исраживањем сценског устројства које твори 
њен комични механизам. Ослобађање ауторске драматургије и 
замена колективном глумачком драматургијом упућује на прво 
њено дистинктивно обележје које представља стартну тачку 
разилажења од традиционалног позоришта. Комедија дел арте не 
усваја предложак неког књижевног дела, нити су глумци 
ограничени постојећим текстом који треба меморисати, а потом, 
сценски реализовати; у комедији дел арте глумци су управо права 
окосница драмског комада, не само као део глумачког колектива, 
већ и као део ауторске, уметничке продукције, односно самог 
ансамбла. Будући да не полази од ауторског књижевног текста, 
недостатак фундаменталне књижевне основе компензује се 
основним естетским принципом комедије дел арте – 
импровизацијом (Rnjak 1995, 13). Глумац позоришта дел арте је 
професионалац,  чија се величина огледала у импровизацији која се 
одликовала уверљивошћу и професионализмом, који публика није 
могла да не уочи. Функција глумца у овим комедијама обухвата 
вишесмерну делатност – од стандардног глумачког извођења 
односно сценске реализације, у овим комедијама глумац учествује 
у селекцији делова који творе комични организам комада, њиховом 
постављању на сцену и њиховој сценској адаптацији.  

Сва разматрања и потешкоће око дефинисања граница 
импровизације сумирао је Марко Аполонио, упозоравајући на 
нужност разбијања мита о могућностима апсолутне импровизације, 
будући да глумци изводе комад по унапред договореном сижеу и 
по јасно дефинисаним типским улогама ликова, док импровизацију 
сагледава као заједничку особину целокупне сценске уметности 
(Apollonio 1985, 122–124). Аполонио употребљава, чини се, 
најадeкватнији термин – термин „ограничене слободе“, која се 
састоји у јасном поимању граница, у чему се назире нека врста 
класичности овог театра: „Napokon, zbog same svoje naravi, 
improvizacija je devijacija o kanonu, ali svesna devijacija... Ta obaveza 
da se uvijek vodi računa o pravilu, da se jasno prosuđuje dužina koraka 
koji se pokuašava napraviti mimo utabanog puta, ta mogućnost 
prepuštanja prividno praznini, ali pridržavajući se nevidljiva potpornja – 
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tradicionalnog zbivanja radnje – to su, čini mi se, elementi klasične 
umjetnosti“ (126). 
 Истражујући комичне обрасце комедије дел арте, Бенедето 
Кроче истиче да је комика основна карактеристика овог позоришта, 
фокусирајући се на буфонску, примарну одлику њеног карактера 
(Croce 1967). Валтер Хинк као основну карактеристику овог жанра 
истиче непосредно дејство ситуативне комике, док Кетлин М. Леа 
говори о фарсичности као доминантном обележју, наводећи да је 
основни пут који комедија дел арте бира како би дошла до публике 
фарсична комика која пружа максимум забаве, уз минимум 
интелектуалног напора, што, рецимо, бурлеску чини тако 
популарном. (Rnjak 1995, 14). 

Плурализам комедије дел арте, обиље њених форми које 
чине хетерогени садржај драме доводе до непостојања једне опште 
прихваћене дефиниције овог жанра (11). Онтолошка тумачења 
њених сценских претеча ослањају се на анализу архетипских 
позоришних феномена – тема, типова, мотива, бројних 
драматуршких и комичних елемената.  

Тематско-мотивски комплекс који одликује радњу комедије 
дел арте састојао се најчешће од реалних, животних садржаја, већ 
обрађених у многим претходним комичним жанровима, блиским и 
заједничким свим људима. Три главне скупине одређују базичну 
фабуларну партитуру, док се импостација заплета обично везује за 
три карактеристичне скупине ликова – младе љубавнике, старце и 
слуге (Apollonio 1985, 97). Основна садржајна поставка била је 
приказ начина на који се ликови понашају у оквиру стваралачких и 
гротескних варијација на које их наводе садржајне перипетије кроз 
које пролазе на сцени. Од неких устаљених, вечних тема јављају се  
теме сукоба генерација, љубавних перипетија са препрекама, 
ривалства у процесу освајања жене, тема браколомства, свемоћне 
љубави итд.  

Када је проблематизован генерацијски јаз, сукоб између 
старијег и млађег, углавном оца и сина, заснован је на борби за 
власт или борби за девојку, односно вољену жену, која најчешће 
остаје неразвијена и пасивна. Однос према ликовима увек је 
укључивао наклоност ка младости ,док је исход готово увек везан за 
тријумф млађих нараштаја. Под утицајем оваквих ситуација, развија 
се, такође, архетипска тема браколомства, која ни данас није 
изгубила свој значај. Тема освајања девојке може се посматрати и 
ван оквира сукоба генерације, а важи за омиљену темом комедије 
дел арте (11). Бића присутна у бајкама и фантастичним причама, 
попут вештица, вила, чаробњака, демона и осталих натприродних 
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бића, налазе своје место у комедији дел арте, управо због свог 
снажног сценског ефекта којим делују на публику, намећући страх 
од сила и демона као једну од могућих тематских преокупација 
комада (11).  

Комедија дел арте обухвата најшири спектар разноврсних 
облика смешног, од класичних карактерних, вербалних, 
ситуационих комичних елемената, до гротескног, фарсичног и 
бурлескног смеха. Циркуларно понављање неке грешке, вица, 
реплике има готово архетипски карактер (12) и стално је место ових 
комедија. Посебан комични ефекат имају гегови, као и стилизовани 
традиционални комични фрагмент по називу lazzo, који представа 
посебан тип лакрдијашке радње. Lazzo прекида радњу, на тренутак 
је успорава, разбија једноличност и поседује властиту физиономију 
која га одваја од структуре и изолује као игру уношења живости и 
динамике посебном мимиком и гестом.  
 Комедија дел арте је позориште фокусирано на сценске 
ефекте. Подређеност сценском изразу, међутим, у већини случајева 
резултује недостатком дубинске перспективе. Зато су сценарија 
комедије дел арте најчешће ослобођена комплексне проблематике 
и продубљивања садржаја, а склона упрошћавању сижејних ликова 
и изразито „аполитичном“ односно „аморалном“ садржају. 
Организација представа била је сведена на низ комичних и 
ефектних сцена повезаних заједничким ритмом атрактивне глуме, 
базиране на спектру динамичних покрета и обилних гестова (14). 
Оваква драмска поставка показује одсуство уобичајене 
драматуршке линије, док драмски сукоб, дијалози и психолошки 
аспекти радње и ликова остају на маргини, изван фокуса, жртвујући 
се врховном циљу – сценским ефектима.  
 У комедији дел арте, као позоришту маски и типова, 
развојни путеви ликова готово да не постоје, они остају у 
шаблонима својих типских карактеристика,  развијених још раније, 
под утицајем античке традиције, комедије ерудите, или народне 
традиције и карневала (15). Професионализам глумаца, о којем је 
већ било речи, у великој мери доприноси развоју типова 
додавањем сценски ефектних покрета и гестова, акробатиком, 
мимичким изразима и посебном стилизацијом покрета. Маске које 
су глумци носили, осим што су означавале типове, доприносиле су 
лакшем одвијању радње на сцени, и комичном ефекту. Задатак 
глумца био је да постигне потпуну идентификацију са својом 
маском. О важности маске сведочи и обичај именовања глумаца од 
стране публике по имену маске коју носи: Скарамучо, Панталоне, 
Арлекино... (149). 
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 Због своје подређености сцени и публици, комедија дел 
арте се испољава као изразито антидидактично позориште. 
Типично за комични жанр, потреба за брзим обртима и срећним 
крајем, одбацила је могућност преношења моралних вредности, а 
типизација ликова лишила је њене карактере могућности било 
каквог духовног прогреса, односно моралне трансформације, а 
самим тим и катарзе. Главни ликови попут Панталона, Грацијана, 
Занија и Капитана, обузети су разним пороцима, и окарактерисани 
су као морално сумњиве личности, прожете егоизмом задовољења 
сопствених нагона (15).  
 

Структура представе и констелација ликова комедије дел 
арте 
Сценарија комедије дел арте чине део основне структуре 

представе и заједно са типским ликовима представљају део њеног 
позоришног система. Непостојање књижевног ауторског текста 
условило је и креирање сценарија као неке врсте фиксираног 
сценског протокола, у виду бележака глумаца. Како истиче Рњак,  
радња комедија дел арте обично се заснива на догађајима који се 
дешавају у кругу једне групе људи, која се посматра као породица 
(16). Основни сижејни ток готово увек обухвата заљубљени млади 
пар, а заплет се гради на њиховој немогућности да реализују своју 
љубав под утицајем спољних околности, по типичном шаблону 
љубави са препрекама.  

 Сходно тематици, комедија дел арте готово увек има две 
супротстављене скупине ликова – протагонисте и антагонисте, који 
се углавном разликују по годинама, или по социјалном статусу. По 
свом учешћу и улози у драмској радњи, ликови се групишу у три 
различите категорије: млади љубавници, старци и слуге, са 
могућношћу додавања епизодних ликова који не подлежу процесу 
типизације и нису део устаљене структуре: трговци, адвокати, 
лекари, писари, војници, путници и сл.  

Како поетика комичног захтева систем ликова у паровима, 
главни ликови се најчешће у тој форми и појављују: старци 
Панталоне и Доторе, слуге Бригела и Арлекино, љубавни пар са 
мноштвом варијација имена, док Капитано и слушкиња Фантеска 
остају без сталних пандана. Како се радња темељила на 
љубавницима, са променом њихове љубавне ситуације варирала је 
и дистрибуција призора и распоред лакрдијашких фрагмената и 
комичних елемената (Аppolonio 1985, 98). У зависности од развоја 
догађаја, радња је пуна устаљених елемената који се понављају у 
свакој од ових драма попут прерушавања, сплетки, двобоја, свађа, 



68 Folia linguistica et litteraria 

 
рањавања, убијања, физичког кажњавања, разрешења ситуације 
најчешће са срећним крајем.  

Побуде које у овим драмама покрећу делатне активности 
ликова у складу са њеном претежно аморалном тенденцијом – 
непостојање вишег циља, односно тема узајамне колективне среће 
и вишег добра обликује ликове који су вођени искључиво личним 
задовољством, грамзивошћу, еротском побудом и сл. У систему 
ликова лако се препознају наслеђа античке комедије, нарочито 
Менандрове драме у којем публика на сличан начин фаворизује 
заљубљене парове супротстављене старијој генерацији (Rnjak 1995, 
17).  Типични ренесансни елементи прожимају целокупну структуру 
радње, па су тако љубавници често обузети петраркистичким 
заносом, хедонистички импулси карактеришу делатност одређених 
ликова, а неки од њих маркирани су особинама типичним за 
културне, друштвене и обичајне околности тога времена и средине. 
Типови слугу и стараца преузети су као већ афирмисани елементи 
структуре античког и народног позоришта, накнадно интегрисаних у 
систем ликова ерудитне комедије. Према истраживању малог броја 
критичких извора, интервенције у виду модификција чврсто 
формулисаних типова вршене су најчешће у Француској, где је 
посебно трансформисан тип Арлекина који на том поднебљу 
доживљава праву ренесансу (17). 

Универзални ансамбл комедије дел арте чинило је десетак 
глумаца, а базичну поставку представљали су следећи чланови: 
Панталоне и Доторе, старци (Vecchi); Бригела и Арлекино, слуге 
(Zanni); Капитано; Флавио, Изабела, Отавио, Фламинија, 
љубавници, (Innamorato); Фантеска, служавка (Servetta). 

Слугама (Zanni) припада најзначајније место у комедији дел 
арте. Пишући о главним маскама и ликовима комедије дел арте, 
Фава истиче да је маска слуге једна од најамбивалентнијих маски, 
која првобитно настаје од маске ђавола и имигранта (Fava 2007, 
112). Обузет својом основном дужношћу, али и жељом да се поигра, 
слуге су најактивнији делатни ликови у непрестаној игри 
конструисања и уништавања међуљудских односа, лидери главних 
манипулација и креатори сплетки који усмеравају радњу. Zanni је 
„глупи геније“ који заузима централну позицију у вођењу интриге 
комада. Први ликови слугу одликовали су се изразитом 
грамзивошћу, сексуалном пожудом, глупошћу, безобразлуком и 
инфантилношћу, да би се у даљем развоју ове особине знатно 
ублажавале. Накнадно је створен слуга који је паметнији и 
спретнији од свог господара, што интензивира комичне елементе. 
Бригела и Арлекино били су омиљени ликови публике, настали на 
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традицији пучког позоришта урбане ренесансне средине (Rnjak 
1995, 28). Глумачки наступи у паровима омогућили су истицање 
надмоћи једног од слугу који у контрастној релацији према другом 
увек предњачи. Слуге су такође носиоци социјално-критичког 
момента у комедији дел арте, који се налази на позадинском фону 
комада, често замаскиран бујицом смеха. Вечити тријумф слуге над 
господаром транспоновао је латентне жеље публике на сцену, где 
је овај поступак схваћен као имагинарни тријумф публике над 
вишим сталежом грађана, трговаца и интелектуалаца. Као изрази 
„трајне хитности“ (Fava 2007, 154) са водећом улогом у 
контрапунктирању драмских делова радње, слуге су најомиљенији 
ликови комедије дел арте, који настављају свој живот у драмама 
каснијих драматичара,превазилазећи оквире своје матичне 
комичне постојбине. 

Старци (Vecchi), „изрази динамичне старости“ (153), главна 
су препрека коју млади морају савладати, у чијој тврдоглавости и 
непопустљивости је иницијални комични импулс који покреће 
радњу. Доторе и Панталоне представљају типичне ликове који не 
могу да се адаптирају и прихвате пролазност и променљивост 
живота. Један од најчешћих комичних мотива чији су носиоци 
старци је глупост због које не примећују непослушност деце или 
бежање ћерки, као и настојање да се испрече младалачким 
поривима својих наследника.  

За разлику од дуета слугу, дует стараца углавном покрива 
сличне карактере и њихове заједничке интересе и деловање против 
младих или слугу. Константно у сукобу хтења и могућности, 
карикиран и гротескно обликован, Панталона одређују две 
доминантне особине – шкртост и еротски занос (Rnjak 1995, 53), због 
чега веома често бива главни извор комике, упадајући у разне 
женске замке и љубавне интриге које се завршавају вулгарно и 
трагикомично. Доторе, насупрот њему, најчешће се испољава као 
„учена будала“, човек који је све научио, али ништа не схвата (56). 
Склон асоцијативном декламовању својих учених тирада, Доторе је 
непрестано обузет жељом да прокламује своје знање и величину, 
али са дозом сенилности и празноглавости које га гротескно 
исмевају и чине смешним. 

Капитано је типични лик хвалисавца који непрестано истиче 
своју храброст и врлине, која се потом гротескно оповргава 
његовим кукавичлуком, грамзивошћу, и окрутношћу који креира 
илузију о сопственој вредности коју публика препознаје као лажну, 
што ствара ефекат комичности. Потиче од Плаутовог хвалисавог 
војника Милеса Глориозуса, а у ренесансној стварности је, по 
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наводима у литератури, представљао шпанске официре који су били 
у саставу шпанске окупационе армије из 1599. године. Отуда и 
бројне варијанте његовог имена: Спавенто („страшни“), Матаморос, 
Риночеронте, Спакамонти, Родомонте и други (63). 

Љубавници су углавном носиоци позитивних особина у 
констелацији ликова, али у константној борби да кроз разне 
препреке и интриге дођу до жељене реализације љубави и 
коначног мира. Мотив свемоћне љубави која се испољава као 
највиши космички принцип прожима све комедије дел арте, 
обезбеђујући срећан завршетак драме. Дама која чини прво лице 
делатног пара је обично смерна, васпитана, чедна девојка, а ређе се 
појављује као млађа жена удата за старца, која учествује у 
неморалним радњама са млађим љубавником. Жене у љубавним 
паровима најчешће су носиле имена Анђелика, Фламинија, 
Изабела, Флавија, Аурелија, Силвија, Лукреција, Беатриче и др. (66) 
Мушкарац је такође био отмен, елегантан и петраркистички занесен 
својом изабраницом. Носио је различита имена: Лелио, Флавио, 
Отавио, Силвио, Флориндо, Орацио, Валерио итд. Заљубљени 
парови преузети су из античке нове комедије и уврштени у Плаутова 
и Теренцијева дела, одакле их након тога преузима ерудитна 
комедија као устаљене ликове свог драмског механизма. Критика 
рецепција комедије дел арте у ликовима љубавника, односно 
inamorata, виде највећи утицај ерудитне комедије.  

 
Ренесансна драма и позоришни живот у Енглеској  
Време у којем је Шекспир стварао односи се на другу 

половину XVI и почетак XVII века, доба које се за енглеску државу 
сматра важним, како због своје културне, тако и због политичке 
историје везане за владавину краљице Елизабете I, по чијем је 
имену ово раздобље и названо елизабетинским добом (Кostić 1982, 
5). Током XVI века у Енглеској долази до пораста интересовања за 
драмску уметност, и све чешћих појава професионалних глумаца, 
док је XV век био у знаку „извођача интерлуда“, односно глумачких 
дружина које су поједине богаташке куће имале (Кovačević, Kostić i 
dr. 1979, 187). Енглеске власти нису биле благонаклоне према 
глумцима, те управо због тога они нису имали признати друштвени 
положај; сматрани су скитницама, често били кажњавани, а 
привилегије су уживали само они који су били у служби племића и, 
уопште, највиших слојева друштва. Када се 1572. донео закон о 
доколичарима, где су, примарно, спадали и глумци, мере су 
пооштрене, те су глумачке екипе стављене у службу више 
аристократије (187).  
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 После закона из 1572. водећа глумачка трупа постаје 
Дружина ерла од Лестера, која је десет година важила за једну од 
најбољих (187). По краљичином налогу настаје и Дружина 
краљичиних глумаца, састављена од тада најбољих глумаца свих 
трупа. После ових, појављују се Адмиралова дружина и Глумачке 
дружине лорда коморника. Успоставивши конкурентни међусобни 
однос, превласт међу групама односи Дружина лорда коморника, 
за коју је, између осталог писао и Шекспир, а која је касније, за 
време владавине Џејмса I, постала Краљева глумачка дружина. Ова 
група бива актуелна и најпопуларнија све до затварања позоришта 
1642. године, и то не само у Лондону, већ у целој Енглеској (187).  
 Језгро глумачких дружина припадало је главним глумцима, 
који су заједно поседовали костиме, реквизите и текстове. 
Споредне улоге припадале су унајмљеним глумцима, док глумица у 
то време није било, па су женске улоге тумачили дечаци, ученици 
глуме. Због непостојања довољног броја дечака, било је мало 
женских ликова у енглеским ренесансним драмама (189). Сталних 
позоришних кућа у Енглеској тада није било. Представе су се играле 
у великим и богатим дворанама, у градским кућама, трпезаријама 
колеџа и правних школа, приватним вртовима, црквеним портама, 
двориштима гостионица, на трговима и улицама (189). Од половине 
XVI века за извођење представа користе се дворишта гостионица и 
арене које су служиле за борбу животиња (189). 
 Власт, која, иначе, није имала разумевања за глумце и 
њихову делатност, доноси нови закон 1574. године, који се односио 
на забрану извођења драмских представа у градским 
гостионицама. Иако се овај закон није строго поштовао, ипак је 
имао неоспоран утицај на позоришну делатност  (190). Тај проблем 
је решио Џејмс Бербиџ, који је 1576. године саградио прву 
позоришну зграду у Енглеској. Ова зграда, названа Позориште (The 
Theatre), била је саграђена од дрвета, а по облику је подсећала на 
гостионице и арене за борбе животиња (190). Годину дана после 
настајања Позоришта, гради се још једна зграда названа Кертен.У 
наредним годинама настала су позоришта и на јужној обали Темзе, 
што је било ван домашаја градских власти, тако да је 1587. 
подигнуто позориште Ружа (The Rose), чији је власник био Филип 
Хенсло. У близини ове зграде, пар година касније настало је 
позориште Лабуд (The Swan). Најзначајнија година за изградњу 
позоришта је 1599. када је, такође, у јужном предграђу Лондона, 
подигнуто најславније позориште у историји енглеске драме, које 
носи наслов Глоб (The Globe), а било је власништво Шекспирове 
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глумачке дружине. Такође, од позоришта енглеске ренесансе, 
издвајају се још и Фортуна (The Fortune) и Нада (The Hope). 
 Упркос различитости, ова позоришта су имала и заједничке 
карактеристике. Наиме, представе су се одигравале на дневној 
светлости. Кулиса, сценског намештаја и реквизита је било мало, 
тако да је позорница била „сразмерно празна“, а подаци о месту и 
времену саме радње гледаоцима су били саопштавани у тексту 
(191). Насупрот томе, звучни ефекти су били јако богати, те су 
садржали звуке грмљавине, пуцњева, трубе, музичке пратње, 
звона, откуцавања часовника. Костими су били раскошни и 
скупоцени, али „istorijskoj vernosti odeće nije obraćano mnogo pažnje“ 
(191). 

Сматра се да је публика енглеског ренесансног позоришта 
потицала из разних кругова, па је позориште у периоду од 1590. до 
око 1610. године било демократска забава. У позориште су могли 
ући и неписмени и образовани, просјаци и богаташи. Драмски 
писци су морали да угађају свим групама и задовоље њихове укусе 
што своје образложење садржи у чињеници да је било доста 
различитог садржаја у драмама (191).  
 Упркос великом броју неразјашњених и непознатих 
података везаних за живот Вилијама Шекспира, сматра се да је овај 
ренесансни стваралац 1592. године дошао у Лондон, и да се већ у 
том тренутку извесно бавио писањем драма. Свакако се овај 
долазак догодио у право време, када се глумачка професија 
развијала упркос свим забранама. Драма је пронашла свој језик и 
пут, а позориште је достигло популарност и почело економски да се 
развија. У Садарку, Шекспир и њеови истомишљеници, с грађом 
старог позоришта Дружине лорда коморника подижу позориште 
које су назвали Глоб (The Globe), где су се од 1599. године изводили 
његови комади (Harvurd 1998, 140). Ово позориште се сматра 
најчувенијим које је икада саграђено, а уједно и најпосећенијим.  
 Шекспир је позориште ослободио правила која су била 
везана за стил и форму, сматрајући да, како Харвуд истиче, „оно што 
је садржавао живот, може да садржи и драма“ (145). Семјуел 
Џонсон оправдава Шекспиров приступ, истичући да он „показује 
право стање овоземаљске природе“, где је увек присутан најшири 
опсег људског искуства“ (145).  
 

Утицај италијанске књижевности на Шекспирово 
стваралаштво 
Научни ставови о утицају италијанске драмске традиције на 

Шескпирове драме, у критичкој рецепцији његовог стваралаштва 



Journal of Language and Literary Studies    73 

 
нису усаглашени, колико због разноврсности и богатства традиција 
које његово дело као комплесна и хетерогена уметничка грађа 
садржи, толико и због немогућности да се прецизно и поуздано 
реконструише наслеђе италијанске књижевности у делима, 
односно да се научно-чињенично докаже утицај комедије дел арте 
на Шекспиров драмски опус. Истражујући утицај италијанских 
пучких форми позоришта на енглеску ренесансну драму, К.М. Леа 
истиче да је наслеђе ове комедије, иако постоји, врло мало, јер 
принцип импровизације Енглезима није био близак, нити се 
користио у њиховој тадашњој глумачкој пракси (према Rnjak 1995, 
105). Неке од импровизованих сегмената америчка научница 
проналази у једном корпусу комичних сцена са кловновима, у чему 
види утицај италијанских Zanni-ја, а сценске ефекте попут 
пресвлачења, сакривања ликова у корпе и сандуке, симулације 
смрти или лудила препознаје као типичне сценске ефекте театра 
дел арте. Драмски импулси комедије дел арте у Шекспировим 
драма, међутим, сежу даље и имају знатно шири захват у саму 
структуру његових драма.  

Новија истраживања која чине део Шекспирове критичке 
егзегезе садрже и студије које се усмеравају на проучавање страних 
традиција и утицаја који доприносе уобличењу Шекспировог 
специфичног драмског израза. Овај смер проучавања, међутим, 
није нов. Џефри Булоу у својој књизи Narrative and Dramatic Sources 
of Shakespeare из 1957. године, разматра „вероватне“ и „могуће“ 
изворе у већ поменутим аналогијама, који потврђују утицаје 
италијанског љубавног песништва и пасторалних елемената на неке 
од његових драма и сонета (према Gilvary 2003, 2). У савременим 
студијама овај истраживачки рукавац постаје део ширег контекста 
проучавања жанровских карактеристика. Роберт Миола у студији 
Shakespeare’s Reading истиче чињеницу да су драмски писци, осим 
на књижевним изворима, своје драме писали користећи драмске 
обрасце већ познатих традиционалних ризница античке културе, 
средњег века и ренесансе (2).  

У погледу Шекспирове инспирације, у литератури се више 
пута наводе релације између Шекспира и Бокачове новелистичке 
традиције, поготово збирке Декамерон, која представља средишњи 
извор за неке од Шескпирових омиљених тема, попут теме о 
насамареном мужу, преварама и различитим љубавним интригама. 
Међу осталим италијанским писцима чија су стваралашта 
инспирисала неки део Шекспировог опуса, помињу се још Mатео 
Бандело, Бернардо Довици (Бибиена) и Лудовико Ариосто (4). 
Многе Банделове новеле директно или индиректно утичу на 
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Шеспирове драме – ликови Беатрисe (Beatrice)и Бенедекитa 
(Benedetto), рецимо, из комедије Много буке ни око чега настале су, 
по мишљењу неких истраживача, по прототипу ликова из једне од 
Банделових прича, а љубавници Виола и Орсино из Шекспирове 
комедије Богојављенска ноћ такође су инспирисани Банделовом 
прозом. Каландрија Бернарда Довиција, која се сматра првом 
модерном драмом изведеном у Италији, преко радње која се 
заснива на мотиву из Плаутове драме Менехми, индиректни је 
извор и Шекспирове Комедије забуне.  Ариостови утицаји долазе 
преко његових модерних адаптација римских драма о замени 
идентитета слугу и господара, који инспиришу Шекспирову 
Комедију забуне, али и Бјанкин лик у Укроћеној горопади. Ариостов 
Бесни Орландо, у Харингтоновом преводу из 1591. утиче на драме 
Много буке ни око чега и Отело. Остале аналогије које се у критици 
успостављају између Шекспирове драматургије и Италијана, 
помињу и дело Пјетра Аретина које је извршило утицај на Комедију 
забуне,  лик хвалисавог војника који инспирише Богојављенску ноћ, 
док једна реплика из Шекспировог Отела реферише на 
Макијавелијеву Мандраголу из 1513 (4).  

Многи истраживачи Шекспировог дела подржавају уверење 
да је Шекспир био упознат са феноменом комедије дел арте пре и 
током свој каријере. Ендру Груар усваја ово мишљење, цитирајући 
Едварда Гордона Крејга, који истиче да су се неке особине народних 
италијанских драма преносиле на Енглеску, те да је Италија 
заслужна за буђење нових, другачијих импулса у енглеској драмској 
традицији, непосредно пре рођења Шекспира (према Drake 2015, 
11).  

Винифред Смит је међу првим англоамеричким 
критичарима који се интересују за посету италијанских дружина 
енглеском двору у периоду од 1573. и 1578. године. У својим 
истраживањима, Смит полази од документације која сведочи о 
списку реквизита намењених италијанским глумцима и плесачима 
који наступају за краљицу Елизабету, као и уплату Државног савета 
Енглеске из 1550. године групи италијанских плесача. Роберт Хенке 
се позива на Е. К. Чемберсову архиву докумената о италијанским 
глумцима у Енглеској између 1573. године и 1578, скрећући пажњу 
на доказе о уплати средстава Афонсу Ферабоску, дворском 
музичару и забављачу и осталим члановима италијанске дружине 
за представу изведену 27. фебруара 1576. године на енглеском 
двору (11). 

Адаптацију италијанских књижевно-извођачких форми 
потврђују и новија истраживања светских шекспиролога, наводећи 
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да су усвајања италијанске литерарне и извођачке праксе у 
енглеској књижевности и позоришном животу неоспорно постојала 
током 16. и 17. века, а да наступи Италијана на енглеском подручју 
око 1570. године  сугеришу одржив утицај италијанске 
комедиографске традиције  на Шекспирове драме и представе. 
Недостатак директне и чињенично потврђене корелације између 
Шекспирових тада извођених представа и италијанске драмске 
књижевности, посебно дел арте перформанса, остаје, међутим, 
вечна енигма (Preeshl 2017, IX). У свом студиозном подухвату 
посвећеном истраживању утицаја комедије дел арте на 
Шекспирове драме, Пришл сагледава могуће корелативне везе 
почевши од 1549. и 1550. године. Након првих посета италијанских 
глумаца и плесача, појавила се  комедија Ralph Roister Doister 
Николаса Удала (Nicholas Udall), која се званично сматрала првом 
комедијом написаном на енглеском језику, а 1566. године Џорџ 
Гаскон извршио је покушај англицизирања Ариостове драме 
Замене (24). Када се 1570. италијанске трупе враћају у Енглеску, 
елизабетински извођачи и драмски писци укључују комичне ликове 
комедије дел арте у своје комедије и трагикомедије (25).  

  
Утицај комедије дел арте на Шекспирове комедије  
Импровизоване италијанске дел арте форме у 1580-им 

постављају темељне импулсе који ће утицати на елизабетинску 
књижевно-уметничку продукцију 1590-их година. Како наводи 
Ендру Груар, први који је указао на релацију између елизабетинских 
драма и сценарија комедије дел арте био је  Џон Пејн, који у својој 
књизи Анали енглеске позорнице из 1831. у неколико енглеских 
дела проналази обрисе типичних сижеа комедије дел арте и истиче 
чињеницу да су представе највероватније биле импровизоване 
(према Grewar 2014, 15).  Шекспир је, како је то потврђено у 
изворима, знао за комедију дел арте и сарађивао је са драмским 
писцима и глумцима који су гледали извођење ових представа на 
енглеском тлу. Шекспиров отац, Џон Шекспир, добија службу 
краљевског службеника 1568. године, чија је једна од надлежности 
била да издаје лиценце за извођења путујућих представа (Harvurd 
2007, 136). Постоји могућност да је Шекспир у Стратфорду, у којем 
је његов отац радио, гледао путујуће глумце. Гледајући наступе 
путујућих дружина имао је прилике да се упозна са италијанским 
комичарима и акробатама који су наступали близу замка 
Кенилворт, са глумцима који су изводили представе у Лондону и 
италијанском литературом  1570. године). У периоду у којем се 
развија Шекспирово позоришно умеће, 1580-их година, енглески 
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глумци и писци инкорпорирали су италијанске сижее, заплете, 
ликове и најпопуларније лације у своја дела. Када се појавио на 
позоришној сцени крајем 1580-их и почетком 1590-их, Шекспир је 
интензивно радио са глумцима и писцима који су се сусрели са 
стилом театра дел арте и који су већ увелико користили његов 
позоришни израз (Preeshl 2017, 2).  

 
Како вам драго: транзиција од романтичне комедије дел 
арте до дидактичке пасторале   
Пасторалу Како вам драго Шекспир пише током 1599. 

године. Иако грађа ове комедије не представља оригиналну 
замисао уметника (као што је то био случај и са његовим другим 
драмама), већ је умногоме инспирисана романтичном причом 
Томаса Лоџа Розалинд, с правом се може рећи да Шекспирова 
верзија исте приче потпуно аутентично уметничко дело. Елементи 
комедије дел арте представљају полазну тачку у конципирању 
радње драме. Како би увидели начин на који их је Шекспир усвојио 
и касније модификовао, морамо се позабавити појашњавањем 
концепта ,,активне ритуалне драме” који Хјуз препознаје и детаљно 
дефинише управо на примеру наведене пасторале  (Hughes 1992, 
107). 

У студији Shakespeare and the Goddess of Complete Being 
(1992), Хјуз прави разлику између два типа ритуалне драме (пасивне 
и активне) која је релевантна за тумачење целокупног Шекспировог 
опуса. Оба типа ритуалне драме почињу са истом претпоставком: 
човек не може да живи смислено уколико је фокусиран искључиво 
на живот у домену реалног и нема никакав контакт са митском 
сфером, те је стога задатак уметности повезивање ова два често 
супротстављена поларитета (106). Док пасивна ритуална драма има 
за циљ да допринесе било каквом виду друштвеног зближавања, 
што је у великој мери и оно што нам комедија дел арте нуди, сврха 
активне ритуалне драме је комплекснија. Она увек започиње неком 
врстом психичке слабости, чији је узрок обично недостатак 
повезаности између домена реалног и митског. Овај недостатак 
комуникације се готово увек испољава кроз неки вид греха према 
духовном аспекту и углавном има за последицу губитак душе. У 
овом смислу, активна ритуална драма тежи да излечи душу и 
поново је повеже са егом  (107-108). 

Тако Хјуз у Орланду из пасторале Како вам драго уочава 
образац болесне јединке која се мења под утицајем духовних увида 
које стиче у Арденској шуми (108). Заправо се овде нуде обе врсте 
ритуалне драме истовремено: једна за публику која жели да ужива 
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у романтичној пасторалној комедији и да се забави бројним 
занимљивим препрекама на путу до коначног уједињења 
љубавника и друга за оне који уочавају значај излечења главног 
јунака у реалном свету, и још важније, његову приврженост 
духовној потрази у митском домену, што је Шекспиру као уметнику 
са визијом било изузетно значајно. Дакле, за публику жељну забаве, 
Шекспир нуди површан заплет заснован на драмском обрасцу 
комедије дел арте. Међутим, његова креативна визија питке 
романтичне приче трансформише ову комедију у дидактичну 
пасторалу у којој осликава релевантност митског домена за 
свакодневну егзистенцију. Иако комплексност ове транзиције већи 
део публике у елизабетинском позоришту није примећивао, 
чињеница је да је Шекспир на тај начин модификовао и 
продубљивао несумњиве утицаје италијанских драмских образаца 
на своје дело.  

Управо се у идеји да се радња комада одвија на два места – 
у француском војводству и Арденској шуми – конституише оквир за 
коегзистенцију реалног и митског домена о којима је пре било речи. 
Одређени степен личне трансформације, углавном приказан кроз 
физички напор и изузетну опасност коју главни јунаци морају да 
искусе, уочава се у радњи ове драме: од двора који припада домену 
реалног те у њему влада корупција, политичка амбиција и 
криминал, до шуме, која је метафора за митску сферу и симболично 
представља место моралног зацељења, индивидуалног развоја и 
обнове.  

Сигурно је да постоје разна тумачења уметничког описа 
нужне транзиције од двора до идиличне Арденске шуме. Свакако је 
један од легитимних видова читања ове промене Шекспиров 
индиректни одговор на Кастиљонеову (Castiglione) студију 
Дворанин (Courtier) (1528). Кастиљоне је двор представљао као 
ново секуларно место за култивацију исконски куртоазних 
појединаца. Несвестан ироније, славио је концепт који је назвао 
sprezzatura, који се односио на креирање притворне спонтаности, а 
заправо је подразумевао пажљиву калкулацију, као главну особину 
идеалног дворанина. Међутим, Шекспира је занимала једино 
истина иза свих привида. На двору узурпатора војводе Фредерика, 
где су доминантне игре моћи и опасне интриге, овај концепт скрива 
циничну стратегију трагичне самоиздаје (са оптимистичким 
елементима искреног покајања главних зликоваца, војводе 
Фредерика и Оливера). Шекспир је имао циљ да покаже да двор 
производи сурове тиране  и хипокритичне макијавелисте, а не 
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независне и слободоумне појединце како је то Кастиљоне 
представио у својој студији.  

У складу са овом идејом, такође је важно нагласити да је 
Шекспир био свестан чињенице на коју је у скорије време скренула 
пажњу Ајслерова у студији The Chalice and The Blade: Our History, Our 
Future (1989) о постојању двеју алтернатива у историјском развоју 
наше цивилизације. Прва је заснована на моделу партнерства, а 
друга на доминацији и имплицира страх и насиља, ауторитарну 
друштвену структуру и хијерархију доминације, све елементе 
ренесансног двора које је Шекспир описао и критиковао у својим 
драмама. Модел партнерства, с друге стране, у потпуности одговара 
митском домену који је Шекспир тежио да поново успостави у својој 
уметничкој визији, духовном седишту Арденске шуме у којој је 
човек живео у складу са природним законима и био посвећен 
принципу равноправне поделе и бриге за друге (xvii). 

Корени модела партнерства су у овој пасторали 
представљени кроз гласове друштвено нижег сталежа, оних који 
немају привилегије и почасти на двору војводе Фредерика, али су 
моћни и неодољиви у Арденској шуми; штавише, мудрост обичних 
сељака, пастира и пастирица, као и дворских луда је много више на 
цени и показује се као хуманији и животнији стил бивствовања него 
макијавелистички устројена дворска пракса. Ово су истовремено и 
основни елементи комедије дел арте који указују на чињеницу да је 
увиде ове драмске форме Шекспир уважавао, примењивао и 
надограђивао у својим делима. Међутим, за разлику од грамзивих 
и често празноглавих представника нижих друштвених слојева у 
италијанској комедији дел арте, код Шекспира они постају 
визионарски јунаци у духовној потрази који теже поновном 
успостављању давно несталог митског јединства, а на том путу 
доживљавају бројна чудновата искушења.  

У студији Анатомија критике: четири есеја (Anatomy of 
Criticism: Four Essays (1957), Фрај истиче да је основни мит у 
књижевности потрага, при чему се комедија посматра као мит 
пролећа. Комична визија се заснива на тријумфу главног јунака над 
силама зла (природним или људским) и генерално имплицира 
прелаз из једног друштва у друго (од тираније до слободе, од старих 
ка младима, од зиме ка пролећу) при чему се на крају комедије 
ствара друштво као пројекција наших жеља (163-186).  

Валидна илустрација ове идеје лако се уочава у пасторали 
Како вам драго: од почетка драме фокус је на конфликту између 
узурпирајућег и пожељног друштва. Војвода Фредерик представља, 
како Фрај наводи, закон суровости и апсурда који треба да се 
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превазиђе. Радња комада почива на друштву које контролише 
произвољна употреба закона и силе, да би на крају дошло до 
трансформације до слободног друштва што је и буквална потврда 
Фрајеве дефинице комедије као прелаза из зиме у пролеће. Једна 
од основних поставки комедије дел арте уочава се у Фрајевој 
дефиницији комедије и њеној примени код Шекспира: основе 
узурпаторскe заједнице постављају старци, док младим ликовима 
остаје да се изборе за слободу и створе свет који прижељкују. Током 
драме долази до чудноватих трансформација, а друштво које се 
ствара на крају представља повратак Златном добу које одговара 
визији модела партнерства о којој је говорила Ајслерова (1989). 
Фрај истиче да се нарушени хармонични поредак у комедији на 
крају поново успоставља (171). 

Шекспирове романтичне комедије фокусирају се на коначно 
помирење и трансформацију главних ликова, а не на њихову казну 
(у пасторали Како вам драго браћа ривали Оливер и Орландо се 
мире, а војводи Фредерику следи чудновата трансформација), што 
је тема такође присутна у средњовековним ритуалним комадима, и 
како тврди Фрај, такву врсту дела можемо назвати и драмом 
зеленог света јер се њена радња асимилира у ритуалну тему 
тријумфа живота и љубави над пустом земљом (182). Арденска 
шума представља еманацију Фрајовог зеленог света, који је симбол 
света који прижељкујемо. У овој симболичној примени дел арте 
форме, победи младих над старијима, лета над зимом, добијамо 
илустрацију архетипске функције књижевности да визуализује свет 
жеље, не као бег од реалности већ као исконски облик света коме 
сваки појединац тежи (184).  

Хјузова идеја о психичком обољењу која почива на сукобу 
домена реалног и митског, а која за крајњи резултат има 
симболично оштећење душе, у пасторали Како вам драго долази до 
изражаја кроз тему браће ривала (Оливера и Орланда, војводе 
Сениора и војводе Фредерика) при чему поштовање патријархалног 
права прворођеног представља узрок сукоба. Ово право 
подразумева такмичење међу браћом који би требало да су 
једнаки, а које има за резултат тежњу за доминацијом над 
другорођеним братом, док се матријархалном принципу једнакости 
не посвећује довољно пажње.  

И Хјуз и Фрај се баве разлозима због којих Шекспир описује 
суноврат моралног владајућег принципа тако што један од браће, 
вођен искључиво жељом да доминира, узурпира трон и на 
неморалан начин постаје нови владар. Оба критичара наводе као 
разлог оваквих тежњи ка моћи ,,дисоцијацију сензибилитета” (Еliot, 
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1921), или како то Елиот даље појашњава, недостатак исконске 
повезаности с душом. Стога се овај комад може тумачити као драма 
у којој се главни јунак симболично поново повезује с душом. 
Метафора Орландове душе је Розалинда, те када се са њом споји, 
он се истовремено и мири са порочним братом Оливером (Hughes 
1992, 112).  

И коначно, брак између Орланда и Розалинде се не склапа 
случајно у Арденској шуми. Њихово венчање представља 
Шекспирову визију коначног зацељења које може да се оствари 
једино у ,,мајци шуми” како је Хјуз назива (110), а која представља 
симбол целовитости природе и психичке комплетности човека. У 
Фрајевом тумачењу Шекспировог зеленог света, представљена је 
идентична идеја јунакиње као пандана изгубљене душе (183). 
Розалинда стога оличава матријархалну богињу која оживљава 
јунака и истовремено је заслужна за комични заплет јер се 
прерушава у дечака (што је и коначни доказ да се комад може 
посматрати и као пример убачених елемената комедије дел арте, 
али и Хјузове пасивне ритуалне драме у којој млади љубавници 
савладавају све препреке и успешно реализују своју љубав).  

Међутим, поред теме братског ривалитета у реалном 
домену двора, Шекспир развија још једну идеју, подједнако важну 
за духовну потрагу о којој је овде било речи. Он намерно у драму 
уводи два лика са истим именом, Жак. Ово име се односи на 
средњег од тројице браће у пасторали, али истовремено и на лик 
меланхоличног Жака, који је како Хјуз тврди алузија на самог 
Шекспира (115). Обојица су учени људи којима је идеја идиличног 
братства у шуми веома блиска, с тим што је основна улога 
меланхоличног Жака да истражи разлоге тзв. братског греха. Без 
обзира на оптимистичан крај, Жак се држи по страни и одлучује да 
се придружи прогоњеном војводи Фредерику како би разумео 
нечисту савест, покајање и узроке братске нетрпељивости. Идеја 
меланхоличног Жака као оличења самог аутора може да појасни 
Шекспирово упорно бављење темом братског ривалитета у свом 
драмском опусу. Управо се у последњим сценама ове пасторале 
добија илустрација Шекспирове чврсте одлуке да се посвети 
истраживању тема патријархалне хијерархије, ривалитета, жудње 
за моћи, основном мотивацијом оваквог понашања, као и 
властитом уметничком осудом и упозорењем против ове 
свеприсутне праксе.  

На крају, Шекспирова финална одлука да се скрене пажња 
на заборављене вредности попут врлине и опроштаја у потпуности 
се уклапа у образац препознавања важности матријархалног 
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модела партнерства насупрот патријархалног модела доминације о 
коме је говорила Ајслерова. Нужно поновно повезивање са митском 
сфером коначно се успоставља у Шекспировој идиличној Арденској 
шуми која одговара Хјузовој визији ,,мајке шуме”(110) и Фрајовој 
визији зеленог света (182).   

 
Закључак 
Истраживање настанка, развоја и основних жанровских 

обележја комедије дел арте као посебне драмске и позоришне 
форме, указало је на специфичности и комплексност њене 
књижевне културе и сценског организма, али и културно-историјске 
егзистенције, која се из матичне Италије у другој половини 15. века 
тријумфално шири по европском простору и траје до краја барокне 
епохе, настављајући да шири свој утицај у комедиографији и 
позоришној уметности. Проучавање ширег књижевно-културног 
контекста у којем се појављује Шекспирово дело, као и кретања 
италијанског позоришта по енглеском културном простору, 
омогућило је увиде у несумњиве утицаје које италијанска 
комедиографска традиција има на Шекспирово дело, док је на 
конкретном примеру пасторале Како вам драго потврђено 
присуство специфичног комичног обрасца комедије дел арте, те 
његова дидактичка модификација у елизабетинском друштву. Стога 
смо  у раду посебну пажњу посветили теми духовне потраге коју је 
Шекспир започео у овој пасторали кроз комбиновање критичких 
увида Хјуза (његове интерпретације ,,активне ритуалне драме” и 
,,мајке шуме”), Фраја (његове перцепције Арденске шуме као 
зеленог света који потиче из давног Златног доба) и Ајслерове 
(значаја који придаје моделу партнерства неопходном у 
Шекспировом поновном успостављању митског домена 
заснованом на матријархалним принципима једнакости). 
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COMMEDIA DELL'ARTE AND ITS IMPACT ON SHAKESPEARE’S PASTORAL 

COMEDY AS YOU LIKE IT 
 

The paper explores the origins, development and basic genre features of 
сommedia dell'arte. The first part of the paper deals with the archetypal comic 
elements of сommedia dell'arte. The historical significance of this type of 
comedy, as Pandolfi (1957) stresses, lies in the fact that it unequivocally 
confirms the autonomy of theatrical art by imposing the neverending quest for 
the freedom to critically examine all the aspects of social life without any dose 
of censorship or limitations. Its comic pattern has the roots in the grotesque 
and absurdity of real life, which allows for the actors to fully affirm their artistic 
aspirations. 
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Commedia dell'arte differs from traditional theatre in its starting 

point: namely, it does not focus on a literary work of art, the actors are not 
limited by the literary text they have to memorize and then perform according 
to certain rules and standards. Quite the opposite, the actors here represent 
the main asset of the comedy, not only as a part of the cast, but also as a part 
of innovative and autonomous artistic production. Since this type of comedy 
does not start from the literary text, the lack of this fundamental literary basis 
is compensated with the basic esthetic principle of сommedia dell'arte – 
improvisation (Rnjak 1995, 13). The key feature of the actor of сommedia 
dell'arte is professionalism, rather conspicuous in his convincing improvisation 
that the audience was mesmerized by. Perhaps the best definition regarding 
the limits of improvisation is given by Apollonio who uses the term of limited 
freedom to depict the features of this type of comedy (Apollonio 1985, 126). 
Apollonio (1985, 126) claims that the actors consciously shift from the canonical 
pattern; however, this deviation implies certain rules, one of which is to follow 
the traditional storytelling pattern which is simultaneously a key element of 
classical art.  

The obvious plurality feature of this genre, particularly the variety of 
its forms, is very difficult to be contained within a single, generally accepted 
definition (Rnjak 1995, 11). Themes and motifs of сommedia dell'arte generally 
depict real life situations, mostly performed in other comic genres and thus 
familiar and common to the audience. The plot is mainly related to three typical 
character groups – young lovers, the elderly and servants (Apollonio 1985, 97). 
The clash between the young and elderly, rivalry in wooing a lady, adultery, 
universal love, represent some of the most traditional themes depicted in this 
genre. One of the most conspicuous features here is a sympathetic attitude 
towards the young, so the depiction of their triumph over the wishes, rules and 
conventions implied by the elderly represents an archetypal theme of 
сommedia dell'arte. The theme of wooing a lady is also seen as one of the most 
popular themes of this genre.  

However, the progressive development of the characters in this type 
of comedy is seriously missing here. The characters remain within the typical 
features of their patterns developed under the influence of antic and/or folk 
carnival tradition. As a rule, they all wear masks to depict complete 
identification with the traditional patterns. 

Since it is totally dependent on the stage and audience, сommedia 
dell'arte is usually referred to as an anti-didactic theatre. Typical of the comic 
genre, the need for swift shifts and happy endings discarded any possibility for 
the transfer of moral values. On the other hand, the characters could not 
spiritually evolve, so that there is no depiction of moral transformation and/or 
catharsis. Furthermore, the main characters of сommedia dell'arte are mostly 
morally suspicious personalities, egoistically indulging in satisfying their 
personal urges.  

The following part of the paper thoroughly deals with the performance 
structure and constellation of characters in сommedia dell'arte. After this 
segment, there is a switch to the Renaissance drama and theatre life in the 
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sixteenth century England. After a brief discussion of social and historical 
circumstances that influenced the work of the Renaissance theatre in 
Elizabethan England, the next segment of the paper deals with the impact of 
Italian dramatic tradition literature on Shakespeare’s work, with a particular 
emphasis on Boccacio’s work. The inevitable impact of this literary tradition is 
further examined in the example of Shakespeare’s pastoral comedy As You Like 
It. The critical insights of Hughes (his understanding of ‘active ritual drama’ and 
vision of the ‘Mother Forest’), Frye (his perception of the Forest of Arden as the 
green world originating in the bygone Golden Age) and Eisler (her recognition 
of the partnership model necessary for the playwright’s recreation of the 
mythic domain based on matriarchal principles of equality) are combined in the 
research in order to explore Elizabethan modifications of сommedia dell'arte 
and its significance for the spiritual quest Shakespeare embarked on in As You 
Like It.  

Shakespeare’s romantic and pastoral comedy focuses on the final 
reconciliation or conversion of the blocking characters rather than their 
punishment: the rival brothers Oliver and Orlando are reconciled; Duke 
Frederick is miraculously converted. This was also a theme present in the 
medieval tradition of the seasonal ritual play, as Frye notices and claims that 
“we may call it the drama of the green world, its plot being assimilated to the 
ritual theme of the triumph of life and love over the waste land...Thus the action 
of the comedy begins in a world represented as a normal world, moves into the 
green world, goes into metamorphosis there in which the comic resolution is 
achieved, and returns to the normal world” (Frye 1957, 182). The Forest of 
Arden in As You Like It represents an emanation of Frye’s “green world”, which 
is analogous to the dream world, the world of our desires. In this symbolical 
victory of summer over winter, we have an illustration of “the archetypal 
function of literature in visualizing the world of desire, not as an escape from 
’reality’, but as the genuine form of the world that human life tries to imitate” 
(Frye 1957, 184). 

In Anatomy of Criticism: Four Essays (1957), Frye claims that the 
underlying myth in literature is that of a quest, whereby comedy is perceived 
as the mythos of spring. Comic vision is based on the triumph of the main 
character over the blocking forces (natural or human) and generally implies a 
movement from one kind of society to another (from tyranny to freedom, from 
the old to young, from winter to spring) resulting in the society at the end of 
the comedy as a projection of our desires (see Frye 1957, 163-186).  

A valid illustration of this idea can be easily noticed in As You Like It: 
from the beginning of the play, the audience and/or readers are presented with 
the conflict between the usurping society, on the one hand, and the vision of 
the desirable society, on the other. Thus, Duke Frederick symbolically 
represents, as Frye terms it, a cruel, absurd or irrational law (since he acts on 
his whim and forces the characters to partake in his obsessions) that will finally 
be evaded. The movement of the play revolves around the society controlled 
by habit, arbitrary law and the older characters, and ultimately results in a 
society governed by youth and freedom, thus quite literally putting into 
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practice Frye’s notion of comedy as a movement from winter to spring. 
Throughout the comedy, the audience and/or readers witness unlikely 
conversions, miraculous transformations, acts of providence so that the 
desirable ending logically follows. The desirable society achieved at the end of 
the comedy actually represents a return to the Golden Age that existed in the 
past (before the action of the play commenced), the domain corresponding to 
Eisler’s vision of the partnership model of the society symbolically represented 
through the life-giving Chalice (Eisler 1989), reflecting a stable and harmonious 
order (represented through the rule of Duke Senior and Sir Rowland), disrupted 
by folly and obsession (of Duke Frederick and Oliver) and then finally restored 
(through the characters of Orlando and Rosalind) 

In addition, the marriage between Orlando and Rosalind takes place in 
the Forest of Arden not by a coincidence. This is Shakespeare’s vision of the 
final unity and healing only to be accomplished in the ‘Mother’ Forest, as 
Hughes terms it (1992, 110), which ultimately represents a symbol of totality of 
nature and men’s psychic completeness. In Frye’s reading of Shakespeare’s 
green world, an identical idea of the heroine as the lost soul is expressed: “In 
the rituals and myths the earth that produces the rebirth is generally a female 
figure, and the death and revival, or disappearance and withdrawal of human 
figures in romantic comedy generally involves the heroine” (Frye 1957, 183). 
Thus, Rosalind represents the epitome of the matriarchal earth goddess that 
revives the hero and at the same time brings about the comic resolution by 
disguising herself as a boy (for those members of the audience and/or readers 
who regard the play as an instance of Hughes’ passive ritual drama and thus 
primarily enjoy the process of the young lovers’ overcoming various 
impediments on the way to a desirable end of the play).


