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Милан Н. Јањић

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА  
РАСИНОВЕ ФЕДРЕ И ШЕКСПИРОВОГ ОТЕЛА1

У раду се компаративним приступом анализирају одабране трагедије двојице великана европске 
књижевности – Жана Расина (Jean Racine, 1639–1699) и Вилијама Шекспира (William Shakespeare, 1564–
1616). Док је Расин представник француског класицизма и класицистичке трагедије, која је с њим достигла 
врхунац у француској књижевности 17. века, његов претходник с Острва стварао је у пређашњем периоду, 
у доба енглеског ренесансног хуманизма. Две суседне књижевне епохе у којима су поменути аутори ства-
рали носе поетичке особености свога времена из чега се између њих могу подвући јасно уочљиве разлике. 
Међутим, исто тако се уочавају и неминовне сличности, јер се ради о истоветном књижевном жанру у 
којем су се они истакли. У том контексту, ово компаративно истраживање настоји да установи песничке и 
поетичке сличности и различитости које постоје између Расина и Шекспира на примерима трагедија – Фе-
дра (Phèdre, 1677) и Отело (Othello, око 1603). Ово су две психолошке трагедије с приближним драмским 
мотивима, тиме погодују за планирано компаративно истраживање.

Кључне речи: Расин, Шекспир, трагедија, трагички јунак, антијунак, ренесанса, класицизам. 

1. ШЕКСПИР У КЊИЖЕВНОЈ ФРАНЦУСКОЈ

Ренесансни период француске књижевности представљао је суштински, тј. аутентичан 
повратак античким узорима, чија су поједина дела у мраку средњег века била заборављена, 
уништена и запостављена. Тада су у спису Одбрана и слављење француског језика (La Défense 
et illustration de la langue française, 1549) Јоакима ди Белеа (du Bellay), теоријски постављени 
темељи на којима се каснији француски класицизам 17. века у пракси развијао. Елизабетанско 
раздобље, друга половина 16. века, са свим особеностима ренесансе, одликује се процватом ен-
глеске књижевности, а нарочито драме која с Вилијамом Шекспиром (William Shakespeare, 1564–
1616) достиже врхунац. Оно што је Шекспир био за енглеску ренесансну драмску књижевност, 
код Француза је то био Жан Расин (Jean Racine, 1639–1699) у домену класицистичке трагедије. 
Иако су стварали у различитим епохама, трагедије које су нам они завештали представљају плод-
но поље за нове упоредне истраживачке анализе. 

Шекспир долази у Француску веома касно у односу на период у којем је стварао, тек у 
просветитељској епохи, у другој половини двадесетих година 18. века. Француски просветитељ 
Франсоа Мари Аруе, читалачкој публици познатији под анаграмом Волтер (Voltaire), Шекспирова 
дела је упознао проводећи своје дане у егзилу на Острву (1726–1729), да би га потом „пренео“ 
француској публици. Међутим, „први суд“ о Шекспиру с ове стране Ламанша изнет је десетак 
година пре него што су се појавила Волтерова Филозофска писма (Lettres philosophiques, 1733), 
како то процењује Ханс Маточ (Mattauch) у раду „Поводом првог суда о Шекспиру у Француској“ 
(« À propos du premier jugement sur Shakespeare en France », 1963). Маточ преноси следећи први 
естетско-критички суд о Шекспиру изван Енглеске: „Шекспирова машта је одвећ лепа, он мисли 
1  Овај рад настао је у оквиру пројекта Превод у систему компаративног изучавања српске и стране књижевности 

и културе (ОИ 178019), који у целини финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије.
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природно, изражава се умешно, али све ове добре особине замрачене су прљавштином коју он 
уноси у позоришнe комадe“.2 Даље, – наставља се прича о Шекспиру управо у Филозофским пис-
мима – Волтер констатује да у време у ком су Енглези и Шпанци увелико имали право позориште, 
код Француза је било тек „циркуских шатри“. Надаље, он Шекспира назива „творцем позоришта“ 
(Волтер 1990: 83), иако у његовим комадима налази доста мана и формалних недостатака. Ако 
се узме у обзир да су у француском позоришту драмска правила била основна начела у писању 
комада још од доба ренесансе, не чуди што се Шекспирове трагедије Волтеру чине бизарним. 
Француски просветитељ одаје признање генију који је енглески драматичар несумњиво поседо-
вао, али његове трагедије назива само фарсама и процењује да му је недостајало доброг укуса: 

Његов је геније обиловао снагом и плодношћу, носећи нешто природно и узвишено у себи, био 
лишен доброг укуса, као и било каквог познавања правила. [...] Толико је, наиме, лепих сцена и ве-
ликих и узбудљивих чинова разасуто по његовим фарсама званим трагедије, да су ти комади били 
играни одувек и с великим успехом (Волтер 1990: 83). 

Будући да је француска класицистичка трагедија након Расина остала без свог представни-
ка и полако се гасила, управо је Волтер (али и Кребијон-отац (Crébillon père), његов књижевни 
ривал) тежио да је обнови на почетку нове епохе. У предговору за трагедију Брут (Brutus, 1730) 
насловљеним „Расправа о трагедији“ (« Discours sur la tragédie »), Волтер објашњава да се ин-
спирише управо енглеским позориштем како би француској трагедији удахнуо акцију која јој 
недостаје (Voltaire 2015: 9). Штавише, шест година након Брута и „Расправе“, појавиће се његова 
трагедија Цезарова смрт (La mort de César, 1736), која нас већ по наслову наводи да се Волтер 
инспирисао Шекспировим Јулијем Цезаром (The Tragedy of Julius Caesar, 1559). Истакнути фран-
цуски просветитељ је покушао да пронађе праву меру између „дивљег“ шекспировског позориш-
та (као специфичне драмске поетике и скуп конвенција карактеричан за Шекспира), које обилује 
сценама убистава и крвопролића, и француског класицистичког театра у којем су се сцене насиља 
одигравале иза кулиса, чиме се поштовало начело прикладности (bienséance), како је класици-
стички канон и налагао. 

У трагедијама епохе француског класицизма драмска радња се развијала искључиво  кроз 
дијалог ликова, он је одражавао и преносио драмску напетост (то ће и бити једна од замерки каснијег 
романтичарског позоришта – да је класичарско било статично и да му је услед обилности дијалога 
недостајало физичке радње). Вођен добром драмском праксом 17. века, Волтер покушава да унесе 
оно што је научио у Енглеској, до тада незамисливо и потпуно страно француском позоришту и 
његовој публици. Шекспирова елизабетанска драма, пак, деловала је грубо истанчаном класичар-
ском укусу који је навикао на префињене и сценски уздржане комаде 17. века. Стога, француски 
ауторски двојац, Кастекс и Сирер (Castex, Surer), веле како је Волтер, заправо, одбацио „Шекспиров 
варварски начин“ и у Расину „видео песника који се највише од свих приближио савршенству“ 
(Castex, Surer 1957 : 70). У том контексту, Волтер је био значајнији за касније романтичаре и ро-
мантичарску мелодраму 19. века због тога што је Французе упознао са Шекспиром, и тиме, како 
француски проучаваоци књижевности закључују, припремио пут драмском жанру који ће бити на 
снази у романтизму (1957: 70), као непосредна противтежа класицистичкој трагедији. Волтеров-
ски покушај, да се обнови француска класицистичка трагедија с примесама енглеског позоришта, 
завршио се неславно – Волтера памтимо по философским списима, антиклерикалним ставовима 
у борби против црквених фанатика, као творца Филозофског речника (Dictionnaire philosophique, 
1764), те сарадника на Дидроовој (Diderot) Енциклопедији (Encyclopédie ou Dictonnaire raisoné des 
sciences, des arts et des métiers, 1751–1772); од његових трагедија студенти француске књижевности 
помињу само наслове, док се једино истраживачи ближе баве њима. 

2  « Shakespeare a l’imagination assez belle, il pense naturellement, il s’exprime avec finesse ; mais ces belles qualités sont 
obscurcies par les ordures qu’il mêle dans ses comédies » (Mattauch 1963: 288) – сви преводи издвојених цитата са 
страних језика, а за које не постоји објављени превод на српском језику, јесу ауторови.
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Шекспир ће се поново појавити у француским књижевно-критичким круговима један век 
касније, и то 1822. и 1827. године. Наиме, 31. јула 1822. године у једном позоришту у Паризу, 
Пор-Сен-Мартен (Porte-Saint-Martin), енглеска глумачка трупа изводиће Шекспировог Отела. 
Представа је била извиждана узвицима „доле Шекспир!“. На овај догађај осврће се Анри Бел, 
познатији под књижевним песудонимом Стендал (Stendhal), у расправи Расин и Шекспир (Racine 
et Shakespeare, 1823, 1825),3 где нам он описује како је публика глумце гађала кромпиром и јајима, 
захтевајући им да говоре француски (Стендал 1953: 137). Трупа је морала да пресели своје извед-
бе у приватну салу за затворени круг књижевника и уметника, а на репертоару су се нашли Ромео 
и Јулија (Romeo and Juliet, 1597), Ричард III (Richard III, 1593), Макбет (Macbeth, 1606) и Хамлет 
(Hamlet, 1599/1602). Пет година касније, Шекспирово позориште је тријумфовало на француској 
сцени, када је комисија Краљевог позоришта одобрила новој глумачкој трупи да изводе Шекспи-
ра у Паризу, у сали Одеон током 1827. и 1828. године.4  

Крај двадесетих година 19. века, на известан начин, означава успон Шекспирових драма 
код француских романтичара. Џорџ Стајнер (Steiner), у студији Смрт трагедије (Death of tragedy, 
1961), када разматра Шекспирово стваралаштво и његов потоњи утицај на француско романти-
чарско позориште, истиче значај Вињијевог (Vigny) превода Отела из 1829. године. Стајнер тако 
процењује да, ипак, није Игоов (Hugo) Ернани (Hernani, 1830), који се иначе узима као пример 
француске мелодраме 19. века, први унео романтичарски глас у француско позориште, него упра-
во поменути Вињијев превод који се појавио годину дана раније у односу на Игоа (Стајнер 1979: 
109). Мелодрама Виктора Игоа, у контексту поетичке борбе између класичара и романтичара, 
значајна је више због тога што је изазвала полемику у интелектуалној јавности, још прве ноћи 
када је извођена, сада познате као „битка за Ернанија“ (bataille d’Hernani), него по својим естет-
ско-вредносним дометима. Иго се окренуо Шекспиру као узору, у њему пронашао „духовног 
заштитника“ и он је настојао да „разбије класицистички калуп шекспировским чекићем“ – како 
Стајнер сликовито елаборира (1979: 109).5 

Управо ће неколико година непосредно пре Шекспировог тријумфа на француској сцени 
настати Стендалови списи посвећени Шекспиру и Расину. Основно питање од којег он полази 
у свом теоријском разматрању јесте то „треба ли, да би се написале трагедије које би занимале 
публику од 1823. године, ићи устаљеним правцем Расиновим или Шекспировим“ (Стендал 1953: 
13). Препирка око Расина и Шекспира своди се, према Стендалу, на то „да се установи могу ли се, 
поштујући оба јединства места и времена, написати комади који живо занимају гледаоце деветна-
естог века“ (1953: 15).6 Правила три драмска јединства у француском класицизму представљају 
поетичку основу драмских комада, а како ће се у наставку овог огледа уочити и главну формал-

3  Два Стендалова есеја представљају поетичку расправу између класицизма и романтизма, где се он залаже за страну 
модерних, тј. романтичара, а одбацује строга класичарска правила и њихов канон. Објављени су, први, 8. марта 1823, 
и, други, у форми писама која размењују романтичар и класичар, 19. марта 1825. године – данас спојени у једну 
књигу под насловом Расин и Шекспир.

4  Шекспирова рецепција је и у Енглеској врло занимљива. Истакнути југословенски шекспиролог, Веселин Костић, 
у уводном поглављу студије Шекспирова драматургија (2010), примећује како је његова смрт протекла „сасвим 
незапажено“ у широј енглеској јавности, те да је у годинама после рестаурације енглеске монархије 1660. године, „пораст 
Шекспирове славе успорио превласт француског класицизма у књижевности и, нарочито, драми“, а да је тек након више 
од сто година први пут одиграна представа Отело у његовом родном граду и то 1746. године (Костић 2010: 7, 10).

5  Иако је владало велико узбуђење око Шекспира међу француским романтичарима, Стајнер процењује да су они 
шекспировски реализам тумачили наивно, будући да су у „Шекспиру видели посвемашњу слободу облика, немајући 
свест о елементима ритуала и конвенције који делују у елизабетанској драми“ (Стајнер 1979: 111). Осим тога, 
француско-амерички теоретичар износи и значајан податак: Игоови савременици нису изворно познавали Шекспира, 
већ само преко осредњих превода из 1776. и 1782. године, док ће тек касније, с Теновим (Taine) критичким радовима, 
аутентични Шекспир постати доступан француској публици (1979: 111). 

6  Драмска правила јединства места и времена, присутна у књижевности још од хеленског доба, за аутора полемичког 
списа Расин и Шекспир јесу само „француска навика, дубоко укорењена навика, које ће се Французи тешко отрести“, 
а лични став у вези с њима исказује неколико редова ниже када вели: „та јединства нису ни најмање потребна да 
се изазове дубоко узбуђење и право драмско дејство“ (1953: 15), чиме их Стендал суштински одбацује и заговара 
драмски комад који не прати класичарске конвенције.
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но-поетичку супротност међу анализираним драматичарима. Чувеним правилима Никола Боало 
(Boileau) у спису Песничка уметност (L’Аrt poétique, 1674) посвећује пажњу и тако теоријски 
дефинише оно што је била уметничка пракса драмских писаца тога доба, највише код Расина, 
будући да су се остали драматичари (као нпр. Корнеј ‒ Corneille) слободније односили према 
њима. Тако Боало експлицитно говори о јединству времена, места и радње када каже: „Нек’ се 
место радње зна и не премешта [...] / Захтевамо да се радња вешто води, / Да на једном месту, за 
дан, јединствена, / Држи све до краја испуњен театар“ (Боало 1971: 266). Даља књижевна анализа 
одабраних трагедија водиће се из угла поетичких начела, будући да су код Расина она поштована 
до најситнијих детаља, док код Шекспира готово и да не постоје (осим јединства радње, остала 
два Шекспир је схватао знатно слободније у односу на Расина).

2. ДРАМСКА РАДЊА И ЊЕН ВРЕМЕНСКИ ОКВИР 

Две трагедије – Федра и Отело – различите су по изворима и поетичком поступку; сличне по 
сликању људске психологије, емотивне дубине и ужасу који доноси трагичко осећање љубоморе, 
зависти и издаје. И Федра и Отело жртве су љубавних страсти, различитог повода, које их воде 
до емотивног лудила и експлозије чији ће исход бити фаталан и за друге ликове у трагедијама. 
Њихови писци – Расин и Шекспир – у књижевној дијахронији стоје као Аполон и Дионис у Ниче-
овом (Nietzsche) разматрању трагичког жанра. Немачки филолог, да би описао рођење и смрт грчке 
трагедије у спису из младости – Рођење трагедије из духа музике (Die Geburtder Tragödie aus dem 
Geiste der Musik, 1872) – користи имена два хеленска божанства као књижевно-теоријску метафору 
и тиме уводи естетичке појмове аполонијско и дионизијско за два песничка нагона у уметности. 
Аполонијску страну Ниче асоцира с „ликовним уметностима“, док у дионизиској проналази „не-
ликовне уметности“ (Ниче 2001: 51). Све оно што је енергично, прекомерно, ентузијастично, емо-
тивно и незадрживо спада, према Ничеу, у домен дионизијског нагона – све оно што би се данас 
назвало романтичарским, у најширем појмовном одређењу. Права мера, стилизација, уметничка 
усклађеност, припадају домену аполонијског нагона, тј. оно што је супротно романтичарском – кла-
сичарска одмереност. Управо су у том односу Расин и Шекспир. Драмска радња и трагички сукоби, 
који су код Шекспира дионизијски вођени и резултирају прекомерним физичким обрачунима и 
ужасом крвопролића на сцени, у Расиновим трагедијама су прочишћени, аполонијски одмерени и 
песнички обрађени у духу класицизма и песничког начела прикладности које не дозвољава сценски 
приказ насиља. Због тога је расиновска трагедија блиска музичкој уметности, Аполоновој лири коју 
треба слушати, а не нужно посматрати физичка сценска дешавања и игре сплетки јунака које на-
лазимо, на пример, у Молијеровим комедијама, или код Шекспира. 

Правило јединства радње је јасно по себи – оно подразумева да драмски комад поседује 
одабрани сиже који се развија од почетка до краја комада, без увођења сувишних заплета који 
могу скренути читалачку пажњу с главног тока радње. Сви обухваћени и испричани догађаји 
морају бити уланчани тако да иду на корист драмске радње. Када је Аристотел (Αριστοτέλης) раз-
матрао сиже трагичке радње у Поетици (Περὶ ποιητικῆς), он је на примерима Хомерових (Ὅμηρος) 
списа показао како трагедија „треба да подражава једну радњу и то целу, и поједини делови 
догађаја треба да буду тако повезани да се целина, ако се ма који део премеће или одузима, одмах 
ремети и растура“ (Аристотел 1990: 58–59, 82). У том погледу Расин и Шекспир јесу добар при-
мер уметника чије трагедије поседују чврсту драмску структуру, добро вођени заплет и јасан, 
логично и кохерентно изведени расплет. 

Поетика француског класицизма јасно се уочава код Расина, и она га тиме разликује и фор-
мално удаљава од Шекспира, међутим, постоји један стваралачки детаљ који је својствен обојици. 
Ради се о свеукупној слици света коју су они уметнички приказали својим опусом. У тој слици света 
се огледа целокупна друштвена, ментална, емотивна и философска карактеристика једног друштва, 
одређеног историјског раздобља. Трагична визија која карактерише Расинове комаде произилази 
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из јансенизма, високоморалне и опозиционе струје унутар католичанства, која је стајала насупрот 
језуитима. Питање везе Расиновог јансенизма и његових трагедија обрадио је француски философ 
20. века Лисјен Голдман (Goldmann), у исцрпној студији Скривени Бог, студија трагичне визије у 
Паскаловим Писмима и Расиновом позоришту (Le Dieu caché ; étude sur la vision tragique dans les 
Pensées de Pascal et dans le théâtre de Racine, 1955). Голдман заступа становиште да је свако велико 
књижевно или уметничко дело израз „неке визије света“. Шта Голдман подразумева под тиме? 
Наиме, визија света за њега представља „ону укупност тежњи, осећања и мисли које уједињују 
чланове неке групе (најчешће, неке друштвене класе) и супротставља их другим групама“ и она 
тако представља „феномен колективне свести која досеже максимум мисаоне или опажајне јасноће 
у свести мислиоца или песника“ (Голдман 1980: 99–100). Код Расина реч је о трагичној визији 
света која долази из јансенистичке философско-теолошке доктрине, а она се објашњава кроз три 
узајамно условљена елемента, која Голдман назива Бог (Dieu), Свет (Monde) и Човек (Homme). 
Човек је бачен у Свет, али, за разлику од Хелена, где су Богови присутни у Свету и у директном 
сукобу с јунаком, тј. Човеком, код Расина се ради о скривеним боговима који надзиру свет својим 
погледом одозго. На основу позадински комплексне композиције расиновске трагедије из чега про-
истиче њена трагичка проблематика, Голдман поставља кратко философско питање: може ли човек 
на кога је пао поглед Бога још увек да живи.7

С друге стране, код Шекспира, може се говорити о „елизабетанском погледу на свет и чо-
века“. Такву тезу образлаже Веселин Костић у студији Шекспиров живот и свет (1978). Наиме, 
под елизабетанским погледом на свет и човека подразумева се то да у ренесансном периоду 
енглеске историје људи нису имали уједначена мишљења о философским и животним питањима 
свога доба, али да је „општи фонд идеја садржавао [је] и разрађена схватања о човеку и његовом 
положају у друштву, о природи и о целом свемиру, а та схватања нашла су израза и у Шекспи-
ровим делима“ (Костић 1978: 31). Према темељном проучавању традиције шекспировског доба 
коју је спровео, Костић наводи да је ондашње друштво било дубоко традиционално и да је своја 
основна начела и схватања о најдубљим философским питањима вукло још из средњовековног 
доба, те да одатле потиче главно начело поретка (order) 16. века – који је схватан као „кохезиона 
сила која ствари и бића повезује у јединствен и складан свет“ (1978: 31).8 За нашег шекспиролога 
несумњиво је да је Шекспир био упознат с начелом поретка и да је оно јасно изражено у свим 
његовим комадима, јер: 

Његова дела подразумевају наслеђену слику микрокозма, политичке заједнице и макрокозма. Његов 
свемир је птоломејски, а његове идеје политичког и психичког здравља засноване су на начелима 
хијерархијске подређености делова и складног узајамног деловања. У основи многих његових драма 
лежи схема: нарушавање поретка – последице тог чина – поновно успостављање поретка (1978: 55).

Дакле, када се узме у обзир претходно наведено, јасно је да су Расинова и Шекспирова 
трагедија комплексне друштвено-философске творевине у којима и уметнички гениј игра своју 

7  „Трагедија је“, понавља нам Голдман Лукачеве (Lukács) речи, „игра, игра човека и његове судбине, игра чији је 
гледалац Бог“ (Голдман 1980: 120). Према Голдмановој аргументацији Паскалов (Pascal), Расинов и Кантов (Kant) 
Бог не пружа човеку „никакву спољну подршку, ни било какво јемство или потврду о ваљаности његовог ума и 
моћи“, то је Бог који „захтева и суди, Бог који не допушта ни најмањи уступак“. Трагедије 17. и 18. века, самим тим и 
расиновска, како даље вели Голдман, проблематизују кризу „односа између људи, или тачније, између извесне групе 
људи и света, космичког и друштвеног“ (1980: 131). 

8  У Костићевој студији о начелу поретка писано је нашироко и детаљно: за ово истраживање довољно је на овом 
месту поменути још његове три главне одлике. Поменуто начело јавља се у три вида – хоризонтални, вертикални и 
аналошки. Хоризонтални вид је општег типа, он објашњава опште манифестације поретка у целом познатом свету 
„где је Бог створио све ствари и свакој одредио одговарајуће место у свемиру“; затим, вертикални поредак односи 
се на хијерархијском степену друштвене структуре, „при чему су сви делови неке појаве организовани по схеми 
подређености и надређености где је поштован чин, ранг (degree)“; на крају, „аналошки вид поретка изражен је у 
идеји о аналогијама хијерархијских структура“ а све појаве у свету „стоје у међусобном односу сагласности делова“, 
где, на пример, устројство човека представља микрокосмос а устројство свемира макрокосмос (Костић 1978: 31–32).
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улогу, али које су неодвојиве од раздобља и околности којима су они били изложени. На осно-
ву Голдманове анализе о јансенизму у расиновској трагедији и на основу теза које је професор 
Костић изнео о вези елизабетанског доба с Шекспировим делима, уочава се да су обојица тра-
гичара својим делима приказали не само поезију коју су носили у себи, већ су њоме обради-
ли комплексна друштвена и етичка питања, а која можемо резимирати појмовним одредницама 
јансенистичка трагична визија света, за једног, и елизабетнски поглед на свет и човека, за дру-
гог. Разуме се, извори којима су Расин и Шекспир приступили у случају анализираних трагедија 
потпуно су различити.

Овде претходно поменути шекспиролог, Веселин Костић, указује како је у ренесансним 
књижевно-теоријским круговима основно начело био принцип подражавања, и то у „оном 
хорацијевском смислу подражавања других аутора (imitatio)“ за разлику од „аристотеловског 
подражавања природи (mimezis)“ (Костић 2010: 24). Шекспир је, вели даље Костић, у свом ства-
ралаштву „то псеудокласично правило примењивао сасвим широко и није се ограничавао на 
античке изворе“ (2010: 27–28). Управо ће италијанска збирка новела Хекатомити Ђиралдија 
Синтија (Cinthio), бити Шекспиров извор за трагедију о Отелу, маварском генералу. Трагички 
сиже који творац Отела изводи, приказује нам обманутог насловног јунака Јаговим злоћудним 
и прорачунатим сплеткама, а чије ће последице на широком плану донети смртоносне исходе. 
Укратко: љубав, издаја и Јагово поигравање с осталим ликовима јесу главни тематски мотиви ове 
трагедије. Насловни и трагични лик Отело, маварски генерал који служи млетачком дужду; за-
тим, Касио, његов заменик на Кипру, Јаго, антијунак, Отелов официр-слуга, и супруга Дездемона 
улазе, свако на своји начин, у шекспировски трагички низ: Касио као недужна жртва завере, тј. 
као инструмент подвале коју ће смислити Јаго као негативни јунак који сплеткари и подстиче 
Отелову љубомору, а који ће следствено томе и пресудити Дездемони у петом чину, још једној 
невиној жртви. Свет у Отелу је људски, у њему нема фаталне кривице или пркосног хибриса 
који прате јунаке и воде их у трагичку пропаст. Отело, заправо, према досадашњим књижевно-
теоријским истраживањима оличава „изневерено поверење“ управо због тога јер је лаковеран, 
како је то протумачио још Пушкин (Пу́шкин), а пренео нам руски теоретичар Јуриј Борјев (Бо́рев) 
у студији Естетика (2009: 259). Антијунак у Отелу оличава „мајстора сплетки“ којег Борјев на-
зива „некористољубивим злочинцем“. Његов покварени маневар против Отела представља, вели 
Борјев, „први немотивисани злочин у историји“ (2009: 264). Дакле, Шекспир приказује трагедију 
људских нарави и међусобних односа. 

Код Расина, позадина трагичке радње је нешто сложенија и броји неколико нивоа, будући 
да француски драматичар сиже преузима из старогрчке митологије. Расинов свет је митолошки, 
одише догађајима и личностима који долазе из хеленских легенди и прича, а који служе као ме-
тафора да би се сликовито приказала људска судбина. Митолошки извор за трагедију о Федри 
и Хиполиту претходно је песнички обрађен у античкој књижевности, међу којима се издвајају 
Еурипидов (Εὐριπίδης) Хиполит (Ιππόλυτος), у хеленској књижевности, и Федра (Phaedra) Луција 
Анеја Сенеке (Seneca), у латинској књижевности. Код Француза, поред Расинове трагедије која 
представља врхунац француске класицистичке трагедије 17. века, у књижевним историјама 
издваја се и Гарнијеова (Garnier) хуманистичка трагедија Хиполит (Hippolyte, 1573), из 16. века. 

Првобитни наслов Расинове трагедије био је истоветан као код његовог непосредног ан-
тичког претходника-узора – Хиполит, да би га касније француски драматичар променио у Федра 
и Хиполит, а тек 1687. назвао Федра, што је према Милану Дединцу, преводиоцу и коментатору 
ове трагедије код нас, „наслов који му несумњиво најбоље одговара“ (Дединац 2004: 457). Федра 
је трагични лик због кобног божанског усуда који је тера да буде заробљеница својих неприрод-
них страсти. Корен њене трагике налази се у њеном пореклу – она је гурнута у „једну незакониту 
љубавну страст према пасторку Хиполиту, које се и она сама гнуша“ – како и сâм писац подвлачи 
у предговору (Расин 2004: 387).9 Тако и Хиполитова трагика, не мања него Федрина, добија свој 
9  Исти је случај и с Федрином мајком претходно: „Венера (гр. Афродита), да би казнила Сунце, које је изблиза 

осветлило њене љубавне везе с богом Марсом (гр. Арејом), пробудила је у срцу Минојеве жене Пасифаје наопаку 
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значај и место у комаду. Он је, као и Дездемона код Шекспира, само из другачијих побуда и осно-
ва, невина жртва насловног јунака јер је трагедија управо у томе што ће и они невини страдати на 
крају. Главна разлика између два насловна јунака који се овде разматрају јесте у следећем: и док 
је Отелу љубомора била подметнута због ствари које се нису ни десиле, а у које га је Јаго злос-
лутно убеђивао и уверавао, постепено и промишљено, с Федром је другачије; поред породичног 
хибриса који јој фатално и без њене воље намеће неприродну љубавну страст, касније се у њој 
развија и љубомора када она сазна да има супарницу.10

Трајање изнетих радњи у Отелу и Федри посве је различито драмски обрађено. Расин своју 
радњу смешта у пелопонеском граду Трезену, у одаји Тесејеве палате и она је у временском рас-
пону до тридесет и шест часова. Шекспир, с друге стране, физички измешта сцене из Венеције 
на Кипар, те тако користи време на слободнији начин и оно бива продужено на више месеци. 
Шекспиров распоред времена у Отелу за теоретичара Веселина Костића јесте одлично техничко 
решење. Будући да Шекспир мења простор на коме се одигравају сукоби међу ликовима, тако се 
и време мења. Временски ток у Венецији није истоветан оном који протиче на Кипру, према томе 
и нема исту функцију. Југословенски теоретичар у одељку „Виљем Шекспир“ студије Енглеска 
књижевност 1 (1979), вели да се „драмски интензитет“ у Отелу постиже тако што Шекспир у 
трагедији користи „двоструко време“ (Костић 1979: 232). Костић образлаже тезу о двоструком 
времену у Отелу тако што сматра да, иако време тече у хронолошки непрекинутом низу – „От-
ело се венчава, истога дана шаљу га на Кипар, где Јаго оклевета Дездемону, а Отелу му поверује 
и убија своју невесту – постоји свест о томе да је протекло неколико месеци између радње у 
Венецији и оне на Кипру“ (1979: 232). У том смислу, како даље појашњава Костић, за феномен 
времена у Отелу, кључни тренутак јесте детаљ из четвртог чина: када Сенат шаље писмо Отелу и 
позива га назад у Венецију. Пажљиви читаоци и гледаоци тада треба да осете да је протекло више 
времена, а све је то у функцији претходно изнете драмске радње. Стога, у Отелу време је дуго и 
кратко, тј. сценско и психолошко како га Костић дефинише: 

Када треба одржати интензтитет страсти, онемогућити Отелу да размишља о ономе што му Јаго 
говори, лишити Дездемону или Касија могућности да се оправдају налазимо се у матици „кратког“ 
или сценског времена; када треба Јагове клевете учинити уверљивим, претпоставити време за Дез-
демонину наводну прељубу, приказати Отелову љубомору не као емоционалну експлозију махните 
особе, него као уверљив психолошки развој под датим подстицајима, откуцава часновник „дугог“ 
или психолошког времена“ (1979: 232).

Управо се Јаго на споро време реферише у разговору с Родригом на крају другог чина, када 
је драмска радња већ пресељена на Кипар, где Отелов антипод поручује: „Ми деламо умом, а 
не мађијом; / А ум од спорог времена зависи“ (Шекспир 1963: 176).11 Због тога, да би се осетио 
ефекат Јагових сплетки, време је „продужено“ и од убрзаног темпа у Венецији, када се читаоци 
хитро упознају с јунацима и њиховим међусобним односима, физичким измештајем сцена темпо 
се мења у спорији на Кипру. И не само то, брзо одигравање догађаја у Венецији диктирано је и 
изненадним тајним венчањем Отела и Дездемоне с почетка комада. Промена темпа на Кипру 
тиче се и другачије динамике радње, а Отелова љубомора почиње да се развија тек у трећој сцени 
трећег чина, она сама доноси много обрта на психолошком плану. Тако је Шекспир продужено 
временско трајање радње комплементирао с физичким измештајем сцена. Јер, да би се сковала 

љубав према лепом Нептуновом бику. Плод те љубави био је Минотавар, чудовиште напола човек напола бик. Иначе, 
Пасифаја је имала у браку с Минојем више синова и кћери, међу којима Аријадну и Федру“, ближе нам појашњава 
Милан Дединац у „Белешкама“ које је начинио уз превод Федре (Дединац 2004: 459). 

10  У том погледу, Расин је одступио од митолошког сижеа и у свој комад убацио личност која се не јавља код античког 
претходника: Арицију – у коју је Хиполит заљубљен. Због тога, када она сазна да је Хиполит одбија због тога што 
воли другу жену, а не због тога што је њен пасторак, њен махнити гнев постаје незаустављив а трагична љубомора 
која ће уследети представља окидач изложених ужаса.

11  “Thou know’st we work by wit, and not by witchcraft; / And wit depends on dilatory time” (Shakespeare 2005: 85).



Милан Н. Јањић

140

завера и одиграли злосутни преображаји које Јаго спрема потребно је дуже од тридесет и шест 
сати, колико радња може трајати у класичном позоришту. Овакав драмски поступак код Шекспи-
ра оправдава и Стендал који, у поменутом спису о Расину и Шекспиру, на једном месту вели да 
је „занимљиво [је], лепо [је], видети Отела, толико заљубљеног у првом чину, како убија жену 
у петом. Наступа ли тај преокрет за тридесет шест часова, бесмислен је и ја Отела презирем“ 
(Стендал 1953: 50). Управо се тако постиже „потпуна позоришна илузија“ коју Стендал настоји 
да дефинише даље у свом спису. 

Временски оквир Расинове Федре у односу на Отела јесте прост, по хроносу, тј. не обухва-
та више раздвојених и међусобно удаљених временских тренутака, као код Шекспира, чиме вре-
ме може да се мери седмицама и месецима, већ је сведен на један дан у животу, препун менталног 
и емотивног набоја који стаје у низ временских тачака. Читаоци и гледаоци прате један дан у 
животу одабраних ликова и код Расина драмска напетост постоји од почетка комада. Тиме Расин 
само прати драмску праксу установљену у поетици ренесансе, када су се правила три јединства 
догматски наметнула, а у класицизму наслеђем пренела; у предговору за Поетику хуманизма и 
ренесансе (1963), хрестоматије одабраних текстова европске ренесансне књижевности, Миро-
слав Пантић каже да су правила три јединства, „која су господарила драмској уметности кроз 
много векова и епоха, јасно формулисана тек у поетици ренесансе“ која се након средњег века 
окренула изучавању античких узора, пре свега Аристотела и Платона (Πλάτων), као и то да „сâм 
Аристотел, за кога се и везују, није помињао сва три, а оне које је укључио у Поетици није 
схватао као некакве законе“ (Пантић 1963: 89). За многе писце, у које Лисјен Голдман убраја и 
Корнеја, правило јединства времена је „представљало претесну одећу која га је спутавала“, док ће 
у расиновском позоришту „оно постати унутарња неопходност дела“ (Голдман 1980: 453). Значај 
јединства времена код Расина огледа се у томе што „све расиновске трагедије, од Андромахе до 
Федре, одигравају се у једном једином тренутку: ономе у којему човек постаје заиста трагичан 
тиме што одбацује свет и живот“ – вели Голдман (1980: 453). Федра, већ у првом чину, током 
разговора с повереницом Еноном износи своју трагику и грешну страст коју осећа, те гледаоци и 
читаоци, упознати с Федриним ужасом, стрепе од првих сцена. Ликови, будући да живе на истом 
физичком простору, трагичким усудом насловне јунакиње бивају просторно ограничени током 
целог комада. Иако су користили време на различити начин, и код Расина и код Шекспира оно је у 
непосредној вези с трагичким простором на којем ће се фатални исходи у обе трагедије одиграти 
у завршним чиновима, где ће се, уосталом, и укинути трагика насловних јунака, а комади добити 
драмско разрешење.

3. ТРАГИЧКИ ПРОСТОР И ПСИХОЛОШКИ СУКОБИ ЈУНАКА

Из досадашње анализе може се уочити да се географија Шекспировог Отела дели на две 
целине, од којих се трагички простор суштински налази на острву, на Кипру, док је Венеција 
само место где се јунаци окупљају. Тамо нема осећаја трагичности која ће се касније винути над 
јунацима – трагична жестина и сцене убистава које нас очекују на крају комада, у Венецији се 
не наговештавају. На почетку трагедије сазнајемо да је Јаго незадовољан одлуком да се Касио 
именује као Отелов заменик уместо њега, да се насловни јунак и Дездемона тајно венчавају уп-
ркос вољи њеног оца и да маварски генерал мора да оде на Кипар јер прети опасност од турске 
флоте. С тим у вези, како би описао и развио, и да би гледаоци примили и разумели Отелову 
љубомору, Шекспиру је било неопходно да премаши временски оквир, који каснији класичари 
своде на трајање радње до тридесет и шест сати, и да физички измести сцене с једног места на 
друго. Уланчавање сцена и смена ликова на истом простору, Јаго који развија злослутни план како 
да Касија уклони и освети се Отелу, захтевају одређену драмску припрему а динамика сценских 
дешавања можда не би била иста да се комад одвијао на истом месту од првог чина. Онда бисмо 
добили класичарски реализам који захтева сведено временско трајање и један трагички простор, 
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уместо шекспировског, који је близак драмским захтевима романтизма. У том домену, према по-
етичким начелима, Шекспир и кореспондира с каснијим романтичарима који су замерили класи-
цистичком позоришту да му недостаје акције и да је одвише пасивно и да се комади могу писати 
и без устаљених правила. 

На другој страни, Расин, онако како је био веран јединству времена, исто тако је распола-
гао и простором. Јединство места је код француског трагичара једно од суштинских поетичких 
начела управо због тога што су на једном простору, на једном одређеном месту (у ограниче-
ном временском оквиру), смештени јунаци чије даље заједничко истовремено битисање постаје 
немогуће – у овом случају неко из троугла Федра-Хиполит-Тесеј мора да се уклони. Из наведе-
ног разлога може се казати да је поетички канон према којем се Расин управљао захтевао већи 
уметнички напор да би се приказали различити психолошки моменти јунакâ на једном месту. 
Из тога произилази да најтежу позицију у таквом драмском склопу заузима трагични јунак, а да 
његово присуство угрожава друге који не брину за етичко-емотивне преступе будући да поглед 
бога није пао на њих. Федра је једино и могла да се препусти својим страстима у Тесејевом од-
суству (како трагедија и почиње), док по његовом, за јунакињу неочекиваном повратку, Федрина 
страст постаје преступни грех. Једини излаз из трагедије биће њена смрт – она једино пружа спас. 
Невина жртва Федриног трагичког усуда биће Хиполит коме је пресуђено да буде објекат необ-
уздане, уклете и болесне љубавне пожуде с обзиром на то да је он њен пасторак. Тако су ствари у 
универзуму ове Расинове трагедије постављене на следећи начин: на једној страни имамо Федру 
а на другој се налазе остали јунаци, тј. свет, како их је Голдман у Скривеном богу терминолош-
ки именовао. Будући да су ликови у свету у Федрином присуству „обезвређени“, тиме они не 
поседују „никакву вредност осим као повод за њен грех и њен повратак истини“ (Голдман 1980: 
526–527). 

Тесејева одаја биће један и непроменљив трагички простор на коме ће Федра доживети 
своје препознавање, сукоб с Хиполитом и смрт којом ће се ослободити трагике. Тесејево одсуство 
игра значајну, вероватно и пресудну, улогу у трагедији, јер ће управо његов нестанак дати Федри 
ветар у леђа да призна љубав директно Хиполиту. Пре него што је свој трагички усуд саопштила 
пасторку, Федра своја осећања открива једино Енони, тј., заправо, самој себи будући да повере-
ник у француском класицистичком позоришту представља само драмско техничко решење како 
би се избегао непрестани монолог трагичног јунака.12 Федра покушава да гласно каже, тиме и 
први пут обзнани љубавни преступ који је дубоко скривен у њој: „Федра: Љубавне трпим све 
страхоте. / Енона: Али кога? / Федра: Чућеш врхунац грехоте / Волим... Дршћем име кад му се 
помене. / Волим...“ (Расин 2004: 404).13 Да би који тренутак касније писац Енони одредио да каже 
кобно име:

Енона: Ког’? / Федра: Знаш сина амазонске жене, / кнеза оног ког’ сам мучењима пекла? / Енона: 
Хиполита? / Федра: Име ти си му изрекла. / Енона: Зашто ми се мрзне сва крв, небо, реци! / Очају! 
Злочине! Клети ваши преци! / О, путе злосрећни! О, обало јада, / зар ти је требало приступит’ икада! 
(2004: 404‒405).14

12  Још је Голдман запазио како Федрине реплике с Еноном могу да буду предмет засебне студије – јер сваки стих који 
је изговорен слика тескобу Федрине унутарње емотивне психе. Због тога што Енона представља део Федре, а само 
је технички друга личност у комаду, за Голдмана Федрин разговор с њеном повереницом јесте усамљени дијалог. 
Француски социолог у њиховим репликама види „најсавршенији усамљени дијалог једног трагичног јунака с немим 
боговима трагедије“ (1980: 534). 

13  « Phèdre: De l’amour j’ai toutes les fureurs. / Œnone : Pour qui ? / Phèdre : Tu vas ouïr le comble des horreurs. / J’aime… 
A ce nom fatal, je tremble, je frissonne. / J’aime… / (Racine 2014 : 589). 

14  Œnone : Qui ? / Phèdre : Tu connais ce fils de l’Amazone, / Ce prince si longtemps par moi-même opprimé ? / Œnone : 
Hippolyte ? Grands dieux ! / Phèdre : C’est toi qui l’as nommé ! / Œnone : Juste ciel ! tout mon sang dans mes veines se 
glace ! / O désespoir ! ô crime ! ô déplorable race ! / Voyage infortuné ! Rivage malheureux, / Fallait-il approcher de tes bords 
dangereux ? » (2014 : 589).
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Сада, када је себи гласно признала оно што јој је суђено и док од Тесеја још увек нема ни 
трага ни гласа, Федра одлучује да предузме следећи корак. Опијена љубавном помамом која је 
прати, она још увек верује да је могуће остварити љубав с пасторком. Тако, дијалог с Хиполитом 
представља њен Рубикон. Коцка је бачена и Хиполит ће сазнати оно што је дубоко записано у 
Федриној породичној лози. Други чин ће оголити трагику која се надвила над светом у Федри.

[…] о, упознај Федру и бес њене пути! / Ја волим. Не мисли док те обожавам, / да као невину, себе 
оправдавам, / и да би ми занос од љубавне среће / могао улити поуздање веће! / Вај, жртва освете 
целе васељене, / гнушам се ја себе више, но ти мене. / […] Ал’, вај, љубав само говори о себи. / 
Све што год сам рекла ‒ било је о теби! / Свети се, због моје похоте ме смрви. / Ти који потичеш од 
јуначке крви, / казни чудовиште ког је земља сита. / Удова Тесеја воли Хиполита! (2004: 419‒420).15

Даљи проблем с којим ће се Федра суочити јесте тренутак када схвати да је одбијена, јер 
млади Хиполит воли Арицију. Сада се фаталистичка трагика појачава сазнањем да она има чак и 
супарницу. Федрином усуду придодато је и осећање љубоморе.16 Разрешење у петом чину доноси 
нам вест о Хиполитовој погибији и Федрином самоубиству. Голдман је проницљиво запазио на-
чин на који је Федра уклоњена из комада – истоветно онако како се у њему и појавила, она ступа 
на сцену са следећим стихом: „Сунце, последњи те пут ја гледам сада“, а одлази: „И смрт гаси 
очи, што небеса чиста / Каљаху погледом, и дан опет блиста“, тако се изводи закључак да је Расин 
пажљиво одабрао тренутак у којем јунак препознаје своју трагедију и изговара стих који означава 
његов крај (Голдман 1980: 545).

С друге стране, код Расиновог претходника из ренесансе, не постоји одређено место на 
којем је трагични јунак заробљен: Отело се креће слободно све док се радња не измести из 
Венеције на изоловано острво. Тек ће се на Кипру, када се трагички простор сузи, десити кобни 
сукоби и сучељавања међу јунацима, када они остану затворени на острву, тиме и осуђени једни 
на друге. Проблематикa трагичког простора и због чега је код Шекспира физички измештај сцена 
у Отелу неопходан, тиме уметнички успешан, одлично се образлаже у поменутој југословенској 
студији. Наш теоретичар Веселин Костић запажа како је „снажна и све већа усредсређеност на 
трагичне догађаје одражена у физичкој средини у којој се личности крећу“ (Костић 1979: 232). 
Радња Отела започиње у Венецији, а тај простор он одређује као место које обухвата „мноштво 
личности, градски метеж, политичке и државне проблеме“, док је Кипар „изоловано подручје 
на мору“ где се „политички и војни интереси уклањају из радње“, а водећи ликови трагедије  
постављени су „у мали круг, у коме се крећу вођени једино својим приватним и личним односима 
и побудама“ (1979: 232). Ова дуалност простора код Шекспира указује на комплексну замисао 

15  « Ah ! cruel, tu m’as trop entendue ! / Je t’en ai dit assez pour te tirer d’erreur. / Eh bien ! connais donc Phèdre et toute sa 
fureur. / J’aime. Ne pense pas qu’a moment que je t’aime, / Innocente à mes yeux, je m’approuve moi-même, / Ni que du 
fol amour qui trouble ma raison, / Ma lâche complaisance ait nourri le poison. / Objet infortuné des vengeances célestes, / Je 
m’abhorre encore plus que tu ne me détestes. / […] Faibles projets d’un cœur trop plein de ce qu’il aime ! / Hélas ! je ne t’ai 
pu parler que de toi-même ! / Venge-toi, punis-moi d’un odieux amour ; / Digne fils du héros qui t’a donné le jour, / Délivre 
l’univers d’un monstre qui t’irrite. / La veuve de Thésée ose aimer Hippolyte !  » (2014 : 601‒602).

16  На овом месту, када се у Федри родило осећање љубоморе, згодно је поменути како је Марсел Пруст (Proust) 
аналитички проматрао одређене сцене из Федре у свом романескном делу. Љубав и љубомора значајне су теме које 
је он обрадио у роману У потрази за изгубљеним временом (À la recherche du temps perdu, 1913–1927). У шестом 
делу књиге, Нестала Албертина (Albertine disparue, 1927), како би читаоцима ближе објаснио своје унутрашње 
емотивно стање, љубавне епизоде из његовог живота, Пруст се служи сценама из Расинове трагедије. Љубомора се 
јавила у Федри након што је сазнала да Хиполит воли другу жену, пре тога она у себи није имала такво осећање, то 
болно сазнање које ће родити љубомору у њој, постаје кључни и преломни тренутак за даљи гнев према Хиполиту. 
О Федриној махнитој љубомори Пруст записује следеће: „Толико је љубомора, која је у љубави равна губитку 
среће, болнија од губитка части“, јер Федру више погађа то што ју Хиполит одбија, него њен условљени етички 
преступ, на који је, пак, била осуђена, „и тада она пушта да Енона (која је само назив за онај гори део ње саме) 
оклевета Хиполита, не предузимајући ништа у његову одбрану, и тако њега, пошто је он неће, препушта судбини, 
чије страхоте, уосталом, њој самој не пружају никакву утеху, будући да и она драговољно одлази у смрт убрзо после 
Хиполитове погибије“ (Пруст 2007: 46).
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просторне структуре његове трагедије: почетни део, у Венецији, када се упознајемо с јунацима, и 
други део, који се одиграва на Кипру као срж драме која ће резултирати трагичким ужасом. 

И док је у Расиновој Федри кључ трагике у пореклу насловне јунакиње, код Шекспира је 
он код Јага, Отеловог антипода. Од њега све креће – управо Шекспиров антијунак руши равно-
тежу универзума, тј. елизабетански поредак, у трагедији, за разлику од скривених богова који у 
Федри надгледају људску судбину јунака. Федрини монолози могу бити предмет посебне студије, 
како то процењује Голдман, а код Шекспира се то може рећи за Јага. Сâм почетак Шекспирове 
трагедије је врло директан: видимо Јага и Родрига који расправљају о одлуци да се Касио именује 
за Отеловог заменика, што првог ставља у неповољан положај. Јагове реплике су од првих из-
говорених речи врло индикативне. Наиме, пажљивом читаоцу не промиче како Отелов антипод 
отворено признаје да он није оно за шта се издаје: 

Служећи њему служим само себи, / Небо ми је сведок да не радим то / Из љубави или дужности, 
иако / Изгледа тако, већ у једном смеру. / А кад ми држање ма кад ода својим / Изгледом спољним 
урођену склоност / И лик срца мога, – ја ћу срце то / Ставити на рукав, па нека га чавке / Кљују. Ја 
нисам оно што изгледам (Шекспир 1963: 135).17

Јагова отвореност, која је искључива једино пред наивним Родригом, још у првим реплика-
ма суптилно наговештава искварену природу његове личности, а која ће се до краја оголити још 
подлијим поступцима. И док је код Јага од самог почетка сплеткарење и издаја надређеног Отела 
лајтмотив који га води кроз драмску радњу, код насловног јунака види се невино пријатељство и 
безусловно поверење. Одлазећи у рат с турском војском Отело оставља драгу Дездемону управо 
Јагу на чување, чиме се наслућује да је однос Отела према Јагу заснован на поверењу: „Мој живот 
за њену верност! Честити / Јаго, остављам ти моју Дездемону. / Молим те, нек се твоја жена стара 
/ О њој; доведи је кад буде најбоље“ (1963: 152).18 У вези с тим, према елаборацији руског есте-
тичара Борјева, испада да је Отело човек крајности: „целовитост и моћ његовог карактера јесте 
управо у тој неограничености поверења и љубави, као и у неограничености неповерења и мржње“ 
(Борјев 2009: 260), која ће уследити након Јагове подмукле замисли. „Зашто је Јаго такав?“ – пита 
се теоретичар Веселин Костић на једном месту студије Шекспирова драматургија, а и, вероват-
но, остали истраживачи и шекспиролози који се баве овом трагедијом. Професор Костић сматра 
да је од свих Шекспирових ликова Јаго најпознатији по „недовољној мотивисаности“ (Костић 
2010: 117). То донекле објашњава Јагово, само на први поглед, неурачунљиво понашање. На по-
четку, Јаго је незадовољан јер није добио унапређење и у њему се буди љубомора јер Отело 
добија Дездемону за супругу. Костић нас враћа до Ђиралдија Синтија и његове збирке новела 
којима се Шекспир инспирише. Тако, вели југословенски теоретичар, „у Шекспировом извору, 
дат је мотив који недвосмислено објашњава Јагово злотворство – он се свети Дездемони што му 
није узвратила љубав, па жели да онемогући Отелу да ужива у њој кад већ њему није дато“ (2010: 
117). Према закључку који изводи поменути професор, „лабуд с Евона“ је овако јасан мотив ели-
минисао и у својој трагедији Јагове злослутне надражаје проширио.

Наиме, освета коју Јаго спрема састоји се у следећем: будући да је љубоморан на високи 
положај који главни јунак заузима у држави и како је завидан Касију који је именован као Отелов 
заменик, Јаго ће својим поступцима указати Отелу да су управо Касио и Дездемона у љубавној 
вези. Он је проценио да је најбољи начин да се пробуди љубомора у Отелу, то да се, пажљивом 
смишљеном преваром, његова марамица, која је иначе брачни поклон Дездемони, пронађе код 
Касија. Тако познати антијунак у монологу вели: „Оставићу јаглук у Касијевом стану, / Па нека га 

17  “In following him, I follow but myself; / Heaven is my judge, not I for love and duty, / But seeming so, for my peculiar end: 
/ For when my outward action doth demonstrate / The native act and figure of my heart / In compliment extern, ’tis not long 
after / But I will wear my heart upon my sleeve / For daws to peck at: I am not what I am” (Shakespeare 2005: 7).

18  “My life upon her faith! Honest Iago, / My Desdemona must I leave to thee: / I prithee, let thy wife attend on her: / And bring 
them after in the best advantage. / Come, Desdemona: I have but an hour / Of love, of worldly matters and direction, / To 
spend with thee: we must obey the time” (2005: 37).
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нађе. Понеке ситнице, / Лаке као ваздух, љубоморноме су / Потврде јаке као Свето писмо. / Из тога 
се може начинити нешто“ (Шекспир 1963: 192).19 Кулминација Јагове сплетке налази се у следећим 
репликама: „И ништа неће моћи да ме / Задовољи док се не изравнам с њим. / Жена за жену. А ако 
не успем, / Бацићу бар Мавра у љубомору / Тако јаку да је разум не излечи“ (1963: 165).20 

Елизабетански поглед на свет и човека који се заснива на поретку, како смо то мало раније 
установили, разматра позицију човека и његов микрокосмос. Централно место у Отеловом ми-
крокосмосу заузима Дездемона. Сликовити философски опис Јурија Борјева наводи како је она 
за њега била „средиште Васионе, сва чврстина поретка бића, његово савршенство и хармонија“ 
(Борјев 2009: 260). Уобичајени сусрет Дездемоне и Касија у другој сцени трећег чина означава 
почетак Отелове сумње којом га Јаго обавија. Тако се осмишљени Јагов план полако остварује, 
чиме микрокосмос главног јунака почиње да се љуља, а начело поретка, како то бива код Шек-
спира, бива нарушено, све док се равнотежа поново не поврати на крају: „Отело: Да ли то Касио 
од моје жене оде? / Јаго: Касио! Није ваљда; јер не могу / Веровати да би се он тако искрао / 
К’о кривац, кад виде да ви долазите“ (1963: 182).21 Сада је Отело дубоко пао под Јагов утицај, а 
посумњати у своју супругу „значило је посумњати у поредак света“ (2009: 260). Када је сумња на-
шла своје место у Отелу, његов разум је изгубио своју оштрину а Јаго му се и отворено руга када 
му поручује да се чува оне ствари на коју га управо он подстиче: „Чувајте се, господару мој, / Од 
љубоморе, тог зеленооког / Чудовишта што се смеје храни коју / Једе. Онај је варани муж блажен 
/ Што зна свој удес, али неверницу / Не воли; а какве клете часе броји / Онај који воли, али сумња, 
који / Сумња, ал’ љуби дубоко“ (1963: 187).22

На другој страни, Отелова Дездемона и Јагова Емилија воде етичку расправу о љубомори 
и превари, и не знајући да су предмет Јагове сплетке. Тако се у њиховом дијалогу открива да 
је Дездемона сигурна у емоције свог вољеног: „Да мој племенити / Мавар нема широк дух, те 
није створен / од нискости као створови љубоморни, / Довољно би било то да га наведе на опаке 
мисли. Емилија: Је ли он љубоморан? Дездемона: Ко, он? Мислим да је, тамо где је рођен, Сунце 
извукло из њега чуди те“ (1963: 199).23 Сам крај комада и његов трагички биланс ће демантовати 
ово Дездемонино уверење. Шекспир ће као и Расин завршити свој комад тако што ће ослободити 
трагике своје јунаке и послати их у смрт: Дездемону ће махнити Отело удавити да би потом и 
себи одузео живот, као и Расинова Федра. Отело се јесте преварио, али не „веровању у љубав, већ 
веровању у Јагово пријатељство“ (Борјев 2009: 260).

4. ЗАКЉУЧАК: НА РАСИНОВОМ И ШЕКСПИРОВОМ ТРАГУ 

И док се на формалном плану ове две трагедије потпуно разликују, њихова садржина и 
уметничко вођење радње је врло блиско. Шекспир је у Отелу комбиновао узвишени стих (у овом 
случају он је користио неримовани пентаметарски стих како се у теорији назива) и прозу, го-
вор свакодневице. С друге стране, Расин је користио римовани француски александринац – стих 
од две целине састављене од укупуно дванаест слогова. Из тога се уочава Расинова доследност 
као доброг ученика и примењивача класицистичке доктрине која је у тој епохи била на снази у 

19  “I will in Cassio’s lodging lose this napkin, / And let him find it. Trifles light as air / Are to the jealous confirmations strong 
/ As proofs of holy writ: this may do something” (Shakespeare 2005: 111).

20  “And nothing can or shall content my soul / Till I am even’d with him, wife for wife, / Or failing so, yet that I put the 
Moor / At least into a jealousy so strong / That judgment cannot cure” (2005: 63).

21  “OTHELLO. Was not that Cassio parted from my wife? / IAGO. Cassio, my lord! No, sure, I cannot think it, / That he 
would steal away so guilty-like, / Seeing you coming” (2005: 95).

22  “O, beware, my lord, of jealousy! / It is the green-eyed monster which doth mock / The meat it feeds on. That cuckold 
lives in bliss / Who, certain of his fate, loves not his wronger; / But, O, what damnèd minutes tells he o’er / Who dotes, yet 
doubts, suspects, yet strongly loves!” (2005: 103).

23  “Аnd, but my noble Moor / Is true of mind and made of no such baseness / As jealous creatures are, it were enough / To 
put him to ill thinking. / EMILIA. Is he not jealous? / DESDEMONA. Who, he? I think the sun where he was born / Drew 
all such humors from him” (2005: 121).
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Француској када је реч о трагедији. Шекспир је на формалном плану остао у оквирима своје епо-
хе, која није имала зацртана поетичка правила, већ је била у знаку теоретичарских дебатовања о 
трагедији и њеној форми. Када се, пак, говори о садржини могу се уочити бројне истоветности. 
Заплет драмске радње је врло сличан: у обе трагедије, у основи заплета значајно место заузимају 
љубомора и узбуркана људска свест, иако су им узроци различити, како је претходно елаборирано 
у главном делу овог истраживачког рада. Осим тога, расплет и разрешење комада вођени су го-
тово истоветно: насловни јунаци се убијају на крају, а пре тог чина самоубиства њихови вољени 
страдају. Код Шекспира, сведоци смо како Отело убија Дездемону, док је код Расина Федра већим 
делом заслужна за Хиполитову погибију која се одиграва ван сцене, иако она не учествује дирек-
тно у његовом убиству.

Када је анализирао поимање трагедије и трагичног у историји књижевности, енглески про-
фесор Ејдријан Пул (Poole) у сажетом есеју Трагедија, сасвим кратак увод (Tragedy, a very short 
introduction, 2005), осврнуо се на драмско стваралаштво Шекспира и Расина. Он наводи како 
је за њих „свет надахнут божанством“ и „да није било могуће избећи осећај светог, или осећај 
крајње опасности, или ужаса“, да се њихове трагедије не баве свакодневицом већ „изузетним 
појединцима, у чијим судбинама се могу ишчитати крајње могућности егзистенције“ (Пул 2011: 
28). На основу тога, енглески теоретичар у свом огледу истиче да је било немогуће следити грчку, 
Шекспирову и Расинову трагедију. Тиме је он практично навео само опште карактеристике како 
грчке, тако шекспировске и расиновске трагедије. И баш због тога што су такве, оне и не могу да 
се следе. Позоришни комади након ових епоха и нису трагедије, већ драме и мелодраме, и више 
су усмерене на свакодневицу (као Дидроова грађанска драма ‒ drame bourgeois), тиме оне и не 
могу бити јединствене каква је класична трагедија, из које се уздижу Расин и Шекспир.

Они јесу незаобилазне књижевне станице у изучавању трагичког жанра, и чести поредбе-
ни парњаци у књижевним анализама. Иако Отела и Федру дели временска дистанца од седам 
деценија, француски и енглески драматичар били су весници људских судбина и трагичних лич-
ности. У Расиновим комадима налазимо трагичну визију света која произилази из јансенизма, 
како је то још Голдман показао, којим је млади Расин био окружен и на чијим се друштвеним, 
етичким и политичким начелима образовао. Код Шекспира се осећају одјеци политичких, 
религијских и националних превирања елизабетанског периода енглеске историје. Занимљиво 
би било, свакако, проширити истраживања и упоредити и њихове историјске трагедије, док су 
се овом раду анализирале најрепрезентативније из њиховог опуса – Федра и Отело, у којима 
љубав и љубомора воде до трагичног исхода по људске животе, што јесте њихова главна спона у 
књижевно-уметничком смислу. 
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Résumé

Le but de cet article est d’analyser les deux tragédies : Phèdre et Othello, chacune appartenant à l’époque diffé-
rente. William Shakespeare (1564–1616), l’auteur majeur du théâtre élisabéthain, avec son œuvre dramatique mar-
qua la vie littéraire de la Renaissance anglaise. En France de XVIIe siècle, la figure capitale du genre tragique était 
Jean Racine (1639–1699). En pénétrant chez le public français au XVIIIe siècle, le dramaturge anglais, auparavant 
inconnu en France, était l’óbjet de nombreux débats. Un siècle plus tard, dans les années 1820 du romantisme 
français, il servit en tant que père-poète aux romantiques, notamment pour Victor Hugo. Dans ses deux essais 
Racine et Shakespeare (1823, 1825), Henry Bayle Stendhal loue Shakespeare, et il riposte par son manifeste aux 
attaques contre le romantisme. En outre, la liaison entre Racine et Shakespeare réside dans le genre littéraire où 
ils excellent, celui de la tragédie. C’est dans ce genre où ils montrent leur génie dans la peinture de la condition 
humaine. Finalement, en comparant les scènes et les personnages de Phèdre et Othello, et la vision du monde qu’ils 
produisent, cet article vise à analyser les ressemblances et les différences poétiques, artistiques et philosophiques 
entre Shakespeare et Racine.
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