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РОМАНТИЗАМ И САВРЕМЕНОСТ
(Драган Проле: Унутрашње иностранство. Филозофска рефлексија 
романтизма, Издавачка књижарница Зорана Стојановића,  
Сремски Карловци/Нови Сад, 2013)

Да осећам себе у погледу трава. 
И ноћи, и вода и да слушам биће 

и дух мој у свему како моћно спава. 
Ко једина песма, једино откриће; 

Да осећам себе у погледу трава

(Владислав Петковић Дис)

До ба ро ман ти зма се обич но при ка зу је као вре ме „рас пу ште них“ осе ћа ња, по ви-
ше не пер цеп ци је и спе ци фич ног ерот ског на бо ја; то је до ба на кон Sturm und Drang-а, 
до ба упу ће но сти на се бе (су бјект Ја и са мо свест) и по ку ша ја про ду ко ва ња тзв. уну-
тра шњег све та чо ве ка; то је до ба, пре све га, умет нич ко у ко ме су се на сто ја ле спо ји ти 
умет ност, ре ли ги ја и на у ка и ство ри ти јед на це ло ви та сли ка ар ти стич ке при ро де све-
та. Све ово на ве де но као ка рак те ри сти ке ро ман ти зма мо же мо „ста ви ти у за гра ду“ и 
од ре ди ти јед ну дис тан цу, на тра гу ху сер лов ске epoché, са ко је би смо мо гли да раз ви-
ди мо ка ко да раз дво ји мо оно шта је тач но од не тач ног или пак исти ни то од из ми шље-
ног. Дра ган Про ле се при хва тио упра во та квог за дат ка да про пи та, пре све га, фи ло-
зоф ске те ме ље ро ман ти зма ко ји су опет не за ми сли ви без спе ци фич не ро ман ти чар ске 
умет нич ке про дук ци је. Би ло да се ра ди о „јен ском“ ро ман ти зму ко ји се од но си на 
фи ло зоф ску про дук ци ју ро ман ти зма или пак ви ше на умет нич ку, Про ле по ку ша ва да 
нам пред ста ви ро ман ти зам у свом „чи стом“ ви ду, што ће ре ћи ћи сте ћи га од пред ра-
су да и илу зи ја ко је су се ду го го ди на сла га ле и се ди мен ти ра ле на овом пе ри о ду „ми-
шље ња и пе ва ња“. Ко ли ко је ро ман ти зма још увек не ис тра же на те ма ти ка го во ри нам 
сле де ћи по да так ко ји Про ле на во ди у сво јој књи зи:

Пр ве озбиљ не и си сте ма тич не сту ди је у зе мљи чи ји уни вер зи те ти у Је ни и Хај дел
бер гу су пред ста вља ли жа ри шта по то њих ро ман ти чар ских стру ја ња, на ста ле су тек 
око 1900, да би се у ши рим европ ским окви ри ма њи хов зна чај ни ји број мо гао уста но ви ти 
тек из ме ђу два свет ска ра та. Чи ње ни ца да су по је ди ни фран цу ски и ен гле ски из да ва чи и 
ин сти ту ти не дав но по кре ну ли оп се жне про јек те пре во ђе ња и ис тра жи ва ња ро ман ти
чар ског по кре та, све до чи да се тек у на ше вре ме мо жда сти чу усло ви за це ло ви ти увид, 
осло бо ђен пред ра су да ко је су по сте пе но фор ми ра ле гу сту, го то во не про зир ну ко пре ну 
око фе но ме на ро ман ти зма. (стр. 310-311)
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По ово ме се да за кљу чи ти да ро ман ти зам ни ка ко ни је „пре ва зи ђе на при ча“ и да 
ин те ре со ва ње за овај пе ри од ни је са мо по сле ди ца на уч не пе дант но сти ка ко би се 
ис кри ста ли са ле још не ке чи ње ни це ве за не за ро ман ти зам, већ је по сле ди ца же ље да 
се он са гле да на пра ви на чин ка ко би се ука за ло на ње го ву ак ту ел ност кроз пи та ња и 
те ме ко ји ве зу ју тај пе ри од мо дер не са да на шњим „пост-мо дер ни змом“. Из оно га што 
нам се пред ста вља у књи зи Дра га на Про ле та, као и из очи глед них стре мље ња ка ро-
ман ти зму на ши рем европ ском ни воу, ја сно је да на ше до ба па ти од по тре бе да по-
ста ви се би слич на или иста пи та ња ко ја су би ла ак ту ел на у до ба ро ман ти зма. По сле 
„кра ја исто ри је“, ве ре у про грес ра зу ма, зна ња и на у ке, раз о ча ре ња у до ме те де мо-
кра ти је и (нео)ли бе рал них иде о ло ги ја са ле ве и де сне стра не по ли тич ког спек тра; 
да нас ка да се су о ча ва мо са по тре бом за јед ном но вом hu ma ni tas ка ко би смо вра ти ли 
ве ру у људ ске вред но сти – вре ме је да се по но во упи та мо о на шем Ја, до бром ста ром 
су бјек ту и сто же ру мо рал них за ко на. Си гур но да се то не мо же де си ти на исти на чин 
као у до ба ро ман ти зма јер на про сто вре ме је дру га чи је, али су нас по тре бе и пи та ња 
на про сто при бли жи ли овом вре ме ну ро ман тич ног про ми шља ња о уму, во љи, осе ћа-
њи ма, мо ра лу, су бјек ту Ја и објек тив ном Не-Ја и сл. Бит на раз ли ка је и у то ме што се 
ве ћи на ових пи та ња у ро ман ти зму про пи ту ју као но ва или пак на раз ли чит на чин од 
пре, док ми да нас мо ра мо об но ви ти ин те ре со ва ње за та бит на пи та ња ка ко би са ни-
ра ли ште ту ко ју је на нео пост мо дер ни стич ки дис курс (не)ми шље ња са сво јом ра зор-
ном тех ни ком/ма ши не ри јом.

Ро ман ти чар ску скло ност ка ту ђем, ка бу ђе њу стра не ин ди ви ду ал но сти у се би са мом, 
ка укуп ном раз ви ја њу чул но сти ра ди отва ра ња за не по зна те осе ћа је, ва ља чи та ти упра
во у све тлу на сто ја ња да се не до ста ци мо дер не су бјек тив но сти на док на де при сва ја њем 
хе те ро ге ног, а не по сред ством хи по ста зи ра ња чи стог. (стр. 293)

Про ле у ро ман ти зму уви ђа про бле ме ко ји су да нас и те ка ко ак ту ел ни на под руч ју 
фи ло зо фи је, кон крет ни је у фе но ме но ло ги ји стра ног или ксе но ло ги ји, и ко ји су и ин-
спи ри са ли ње го ву књи гу од са мог на сло ва. На по ме ну ли смо већ да је про блем су бјек-
тив но сти (Ја) и њен од нос пре ма објек ту (Не-Ја) оно што фи ло зоф ски нај ви ше ин те ре-
су је ми сли о це ро ман ти зма, а овај про блем је код Кан та по ста вљен из ви зу ре „чи стог“ 
ума чи ја кри тич ка моћ пред ста вља глав ни из вор те о риј ског зна ња, али и основ прак-
тич ког уте ме ље Ња и де ло ва ња ума кроз мо рал не за ко не. Про дук тив ни прак тич ки ум 
би ће од скоч на да ска за це ло куп ни ан га жман ми шље ња ро ман ти зма осо би то на кон 
Фих те о ве „ин тер вен ци је“ и од ре ђе ња ума као сло бод не, де ло твор не рад ње ко ја се 
ус по ста вља кроз ње гов чу ве ни пр ви прин цип ми шље ња Ја=Ја. Са мо свест ко ја сло-
бод но про ду ку је (Tat han dlung) сво је ми са о не „ства ри“ (Tat sac he) је сте за Фих теа ум. 
Но, Ја на и ла зи на про блем већ на пр вом ко ра ком при су сре ту са Не-Ја, то је сте са оним 
што ни је са мо Ја – обје кат. Сло бод на про дук ци ја ума, по Фих теу, при од ре ђе њу оно га 
што је објек тив но мо ра би ти су здр жа на „гво зде ном ло ги ком“ за ко на ко ји од ре ђу ју 
од нос Ја и Не-Ја. Сло бод на про дук ци ја ума би ва спу та на соп стве ном ло ги ком што се 
баш и не укла па у ро ман ти чар ски иде ал сло бод ног де ло ва ња. Умет ност ро ман ти зма 
се „на де лу“ по ка за ла мно го про дук тив ни јом јер на про сто за њу ни је ва жи ла ло ги ка 
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ума, али не због то га што она по тен ци ра ира ци о нал ност и бек ство од ума већ сто га 
што же ли ис тра жи ти пре де ле ко ји су до та да би ли стра ни ми шље њу. Умет ност у са мом 
уму, у Ја тра жи те стра не пре де ле из ко јих ће цр пе ти сво ју ин спи ра ци ју. Ода тле и ве-
ро ват но пред ра су да да су ро ман ти ча ри „бе жа ли од ствар но сти“ и скри ва ли се у не ким 
ве штач ким све то ви ма сво је умет нич ке уобра зи ље. Пу то ва ње у „уну тра шње ино стран-
ство“ је пра ви иза зов за умет ни ке ро ман ти зма где ће они по ку ша ти да из на ђу но ве 
мо мен те ка ко осе ћај но сти та ко и ми шље ња, ода кле и по ти че по тре ба за умет нич ким 
ви ђе њем све та као сло бод не про дук ци је или про из вод ње. Сто га и Про ле сјај но из-
два ја тај мо ме нат хе те ро ге ног при сту па ро ман ти зма ко ји се не да све сти са мо на је дан 
кључ ни или чи сти из вор – као што је то ум код Кан та – већ је овај при ступ вр ло ша ро-
лик и бре ме нит но вим иде ја ма. Но, ту и на ла зи мо и на па ра докс са мог ро ман ти зма 
ко ји са јед не стра не те жи мо ни зму у ми шље Њу или пак умет нич ком по оп шта ва њу 
до жи вља ва ња све та, а са дру ге стра не при сту пи овом иде а лу су хе те ро ге ни и че сто 
ди ја ме трал но су прот ни. Ме ђу тим то нам не го во ри да је пе ри од ро ман ти зма са мим 
тим и не кон кре ти зо ван у је дин стве ној иде ји, на про тив, ње го во је дин ство се огле да 
упра во у тен ден ци ји да свет ва ља ме ња ти из ну тра, а хе те ро ге ност при сту па ука зу је 
са мо на бо гат ство и ге ни јал ну про дук ци ју тог вре ме на. 

Осло бо ђе ње чо ве ка за ро ман ти ча ре је нај пре по ли тич ко, а тек за хва љу ју ћи по ли
тич кој сло бо ди мо гу ће је умет нич ко по сре до ва ње це ло ви тих ли ко ва људ ско сти. Реч ју, 
ро ман ти зам нам естет ским сред стви ма ис по ста вља по ми ре ње естет ског и прак тич ког. 
На и ме, је ди но је у ме ди ју му умет но сти мо гу ће учи ни ти да се оно ле по ис по ста ви као 
оте ло вље на мо рал ност, те да по сле ди це мо рал ног де ла ња сву да бу ду овен ча не естет
ским бра ву ра ма. Из ван умет но сти, тј. у сва ки да шњем жи во ту не ма го во ра о пот пу ној 
хар мо ни за ци ји ле пог и мо рал ног. (стр. 163)

При ме њи вост иде а ла о је дин ству или по ми ре њу естет ског и прак тич ког усло вље-
на је по ли тич ком сло бо дом чо ве ка што нам го во ри да су ро ман ти ча ри и те ка ко би ли 
за ин те ре со ва ни да ме ња ју свет и да је њи хо во окре та ње уну тра шњем све ту са мо 
ре флек си ја на бол но ста ње оног спо ља шњег. Иде ја сло бо де је кључ на за ро ман ти зам 
јер њо ме се отва ра мо гућ ност и за умет нич ку „фан та зи ју“ ко ја пак те жи да све ту пру-
жи уни вер зал ну сли ку умет нич ког је дин ства. Сло бо да је мо гућ ност да свет раз ви ди-
мо и упо зна мо у свим ње го вим хе те ро ге но сти ма, а та мо гућ ност је бли ско по ве за на 
са умет нич ком фан та зи јом ко јом се ро ман ти чар по вла чи у „свој свет“, али не да би 
по бе гао од ствар но сти већ да би јој пру жио иде ал ну, умет нич ко-је дин стве ну ви зи ју 
ре ал но сти. Дух ро ман ти зма се те шко ми ри са Кан то вом по де лом прак тич ког ума – из-
во ра сло бо де и естет ског су да ко ји те жи уз ви ше ном као иде а лу умет но сти. Сло бод ни 
и про дук тив ни дух умет но сти је тај ко ји осло ба ђа, па са мим тим се и прак тич ки оства-
ру је као мо рал ни за кон. По ли тич ка сло бо да је за ро ман ти ча ре услов да би се раз у мео 
дух умет но сти, али ова сло бо да ни ка ко не ма пр вен ство над естет ским уви дом, шта-
ви ше њен пра и звор је сте умет ност или сло бод на, про дук тив на моћ као иде ал све та 
ко ји тек тре ба да се оства ри. Ода тле и ро ман ти чар ско „за зи ра ње“ од Кан та јер они 
ни су би ли оду ше вље ни ње го вим од ре ђе њем чи стог ума као из во ра те о риј ског уви да 
и ра ци о нал не ре гу ла ци је све та, већ су хте ли да про на ђу је дин стве ну си лу ко ја спа ја 
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Кан тов рас це па ни ум и то упра во та мо где код Кан та и до ла зи до раз до ра из ме ђу 
прак тич ког и естет ског – у сло бо ди. Но, без об зи ра на ова кве ин тен ци је ниг де ми код 
ро ман ти ка не на ла зи мо да је сло бо да та ко ја је чист пра и звор већ се она пре во ди у 
ум, моћ, си лу, енер ги ју, фан та зи ју итд. али увек у не што дру го ко је кон кре ти зу је са му 
сло бо ду. Мо жда нај бо ље од ре ђе ње сло бо де код ро ман ти ка је сте у ње ној про дук ци ји, 
од но сно да је сло бо да про дук тив но де ло ва ње чи је оства ре ње је сте де ло и то нај пре 
умет нич ко де ло. 

Ро ман ти зам се за чи ње у бор би из ме ђу раз ли чи тих прин ци па, то јест ви ше у хе те ро-
ге ном ви ђе њу ума не го у ње го вом пот пу ном и ира ци о нал ном од ба ци ва њу. Та ко Хер дер 
ум ви ди у по ве сном сми слу као моћ да син те ти ше исто риј ска зна ња у је дин стве ну це-
ли ну, али ум би он да био све ден на пу ку ра ци о нал ност или ре гу ла тив ну моћ да ни је 
„си ле“ ко ја му да је бит ну пред ност над ра зу мом – по ве сно раз у ме ва ње. Хер де ра, као и 
Ха ма на, код Кан та нај ви ше про во ци ра иде ја чи стог ума јер они же ле ум да осло не на 
са др жај ко ји би био из вор ни ји, то је сте да вао би сми сао са мом уму. Док је овај са др жај 
код Хер де ра по вест, до тле је код Ха ма на он од ре ђен кроз је зик. Ин те ре сант но је да је 
Ха ман у пу ри зму ума ви део не са мо „те о риј ску гре шку“ код Кан та већ и ова пло ће ње 
јед не де струк тив не си ле ко ја по ни шта ва и све сво ди на чист пра и звор ко ји је у су шти ни 
ни шта. Сто га Ха ман кон стру и ше сво ју ме та кри ти ку ко ју ће су прот ста ви ти Кан то вој кри-
ти ци чи стог ума, а ко ја (ме та кри ти ка) се опет те ме љи на је зи ку, а не на уму као та квом:

...Ха ма но ва ме та кри ти ка не мо же би ти ру ко во ђе на од стра не ума, бу ду ћи да је је зик 
„ста ри ји“ од ума, а ти ме је и по зи ци о ни ран из ван ње го вог до ма ша ја. Ге не а ло шки пут од 
је зи ка ка уму ни је мо гу ће пре о кре ну ти – а „са мо спо зна ја“ ума је на по кон и по чи ва ла на 
то ме, да је је зик нор ма тив ни еле ме нат, ал фа и оме га умо ва ња, а не ум сам. (стр. 49-50.)

Ова на пе тост ко ја је вла да ла из ме ђу иде ја Кан то вог чи стог ума vs. Хер де ро ве ре-
цеп ци је по ве сти и Ха ма но ве ме та крит ке кроз је зик је има ла не ве ро ва тан ути цај на 
ка сни ји раз вој ми шље ња уоп ште. Ин те ре сант но је да су иде је ко је сто је на са мом 
по чет ку ро ман ти зма сво је пу но оства ре ње до жи ве ле тек на кон ње го вог кра ја у кон-
цеп ци ја ма Кјер ке го ро вог ег зи стен ци ја ли ма, Хум бол то ве фи ло зо фи је је зи ка, Дил та је-
ве фи ло зо фи је по ве сти и жи во та, Хај де го ро вог раз у ме ва ња по ве сти као вре ме ни тог 
бив ство ва ња, Адор но вог ожи вља ва ња Ха ма но ве ме та кри ти ке ме та фи зи ке итд. На кон 
грч ке ан тич ке фи ло зо фи је те шко да је, ба рем ка да је фи ло зо фи ја у пи та њу, не ки пе-
ри од из не дрио ви ше иде ја, ко је су ак ту ел не и да нас, од са мог ро ман ти зма. Осо би то 
да нас уви ђа мо да не ке „бо ле сти“ од ко јих је па тио ро ман ти зам још увек ни смо пре-
ва зи шли, шта ви ше осе ћа мо да узро ке ње них симп то ма тек тре ба да про на ђе мо.

Бу ду ћи да је био све стан да етич ка од лу ка увек по вла шћу је јед но на у штрб дру гог и 
ти ме на ру ша ва есте тич ки ус по ста вље ну хи је рар хи ју, Зи мел нам ну ди ва жну пре по ру ку 
за ту ма че ње ро ман ти зма. Лек ци ја ње го ве фе но ме но ло ги је ру ше ви не гла си да есте тич ко 
по сре до ва ње не до ла зи у об зир у етич ком ре ги стру. Из есте тич ког не мо же да про ис тек
не одр жи ви мо рал ни хо ри зонт, бу ду ћи да они не са мо да се не пре кла па ју, не го се ну жно 
уза јам но оспо ра ва ју. Ни је нео п ход но на по ми ња ти у ко јој ме ри се тај пре вид од ра зио на 
укуп ни ро ман ти чар ски про грам. (стр. 164.)
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Да ли је ро ман ти зам до и ста ома нуо у раз у ме ва њу од но са естет ског и етич ког? Да 
ли је Кант ипак био у пра ву ка да је прак тич ки сми сао ума ве зао за кре и ра ње мо рал них 
ка те го ри ја и за ко на, а не естет ске сло бод не про дук ци је? Да ли умет ност мо же осло бо-
ди ти свет и оства ри ти се кроз мо рал ни cre do као осно ву ре гу ла ци је дру штве них од но-
са? По ве сна зби ља је окрут но де ман то ва ла ро ман ти ча ре и то не са мо исто риј ским 
до га ђа ји ма већ и бу ду ћим умет нич ким прег ну ћи ма. На про сто се са ма умет ност про-
ме ни ла у сво јим по тре ба ма и пре ста ла да бу де „не за ин те ре со ва на“ и из ван дру штве не 
ствар но сти. Но, то ни је про у зро ко ва ло, ка ко су то ро ман ти ча ри при жељ ки ва ли, спа ја-
ње ле пог и мо ра ла у сми слу умет нич ког осло бо ђе ња, већ ком про мис из ме ђу умет но-
сти и еко но ми је где се мо рал ни cre do на про сто из гу био у тр жи шним „вред но сти ма“. 
То су већ осе ти ли и са ми ро ман ти ча ри што је био и је дан од раз ло га за што су окре та-
ли гла ву од „ре ал ног све та“ и ин си сти ра ли на то ме да умет ност мо ра би ти не за ви сна 
од ко ри сто љу бља што сва ка ко пред ста вља ви сок мо рал ни стан дард. Ову на пе тост 
из ме ђу етич ког и естет ског мо жда је нај бо ље пред ста вио Фри дрих Ни че по ку ша ва ју ћи 
да отрг не умет нич ки из раз од мо ра ла. Ње го во раз ра чу на ва ње са Ваг не ро вом му зи ком 
ука зу је и на ње гов од нос спрам ро ман ти зма ко ји је још бо ле ћив пре ма мо рал ним вред-
но сти ма у са мој умет но сти. Ни че на кон мла да лач ких „лу та ња“ пра ви бо лан рез и умет-
ност осло ба ђа сте га мо ра ла та ко што је про гла ша ва амо рал ном и ан ти хри шћан ском. 
Но, пи та ње је ко ли ко ту и сам Ни че оста је не по пра вљи ви ро ман ти чар јер и он сам 
те жи да умет ност по ста ви као оп шту сли ку све та. Та ко ђе је пи та ње ко ли ко и сам Ни че 
пре ва зи ла зи мо рал ност јер је склон „пре вред но ва њу свих вред но сти“, па та ко и ње гов 
За ра ту стра че сто мо ра ли зи ра исме ва ју ћи ла жни мо рал не у ког „ста да“. 

На пе тост из ме ђу естет ског и мо рал ног оста је као те ко ви на ро ман ти зма ко ја ни по што 
ни је пре ва зи ђе на, са мо што је до би ла но ве фор ме. Ка та стро фич ни сце на рио или кри-
тич ки увид ро ман ти ча ра у пер фид но-мо ра ли стич ку сли ку тзв. ре ал ног свет је још јед на 
од ли ка ко ја нас ве же са ро ман ти змом. Мо жда је ве ра ро ман ти ча ра да умет ност мо же 
про ме ни ти свет би ла на ив на јер су се умет ност и свет бит но про ме ни ли; мо жда су умет-
ност и ети ка два не спо ји ва по ла; мо жда су мо рал ност и ле по та ме ђу соб но не до дир љи-
ви; мо жда је пред ста ва овог од но са одав но пре ва зи ђе на. Но, шта ако је кри ти ка пра ва 
умет ност ро ман ти зма? Шта ако су пи та њем од но са есте ти ке и ети ке ро ман ти ча ри нам 
оста ви ли у ама нет ме та кри ти ку као „ме то ду“ са мо про пи ти ва ња, али и про ми шље не 
иро ни је на спрам ла жног сја ја ствар но сти? Умет ност vs. спек та кла на тр жи шту био би 
мо рал ни cre do јед ног аутен тич но-умет нич ког про пи ти ва ња на ше ре ал но сти. 

На кон што је на пу сти ла рет ке и огра ни че не умет нич ке ре зер ва те, умет ност се до
и ста рас про стр ла сву да, она да нас су ве ре но по кри ва све ре јо не ствар но сти. Ипак, она 
ти ме не оства ру је ро ман ти чар ску ви зи ју це ло ви тог, не го до дат но до при но си кре и ра њу 
јед но стра ног и фраг мен тар ног чо ве ка. Слу же ћи пре све га ин те ре си ма еко но ми је и по ли
ти ке, кон крет на прак ти ко ва ња ро ман ти чар ског иде а ла људ ске це ло ви то сти су га из
о кре ну ла у вла сти ту су прот ност. (стр. 170)

До и ста, рас по ла же ли са вре ме на су бјек тив ност прет по став ка ма за не пре кид но су
о ча ва ње са ра ди кал ним по ста ја њем ко је је, уме сто бо га тог тка ња хе ге лов ског су сре та 
бив ство ва ња и ни шта, све де но тек на пу ко тре нут но тро ше ње оно га тек по ста лог? 
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Мо же ли се умет ност од бра ни ти од на ва ле по тро шач ког ли ка тре нут но сти ко ји све му 
при сту па без ду би не и по све ће но сти? На по кон, ни је ли се на лич је мар ги на ли зо ва ног ho mo 
ro man ti cus по ка за ло у пу ном све тлу у го то во пла не тар ној рас про стра ње но сти са вре
ме ног кон зу мен та? Из са вре ме не пер спек ти ве пре суд на ди ле ма гла си: да ли су све при сут
ни лов ци на ин тен зив не дра жи у ли ку ho mo fleg ma ti cus озна чи ли по след њи, де фи ни тив
ни за о крет људ ске по ве сти, или уто пиј ска ди мен зи ја, скри ве на у иде ји „ро ман ти зо ва ња”, 
још увек ни је из го во ри ла сво ју по след њу реч? (стр. 196.)

Ро ман ти зам се, пре све га, бо рио за ста тус умет но сти у све ту сма тра ју ћи да је она 
та ко ја мо же пре по ро ди ти чо ве ка, а са мим тим и оно објек тив но око ње га. Ова иде ја 
ар ти фи ци ра ња чо ве ка и све та има ла је ве ли ки ути цај у ка сни јем раз у ме ва њу умет но-
сти и ва ри ра ла је у ра зним об ли ци ма, ма да, ру ку на ср це, ни ка да ни је има ла та ко 
ра ди ка лан за мах и ве ру у соп стве ну про дук ци ју као код ро ман ти ча ра. Но, умет нич ка 
про дук ци ја/про из вод ња у ви зу ри ро ман ти ча ра до би ја и пре су дан ка рак тер у „ми-
шље њу и пе ва њу“ као моћ по мо ћу ко је се оства ру ју не слу ће не чо ве ко ве мо гућ но сти. 
Умет ник пу тем фан та зи је мо же да про из во ди свет, мо же да ме ња ре ал ност, да је при-
ла го ђа ва сво јим по тре ба ма. За то је умет ник/ства ра лац за ро ман ти ча ре ге ни је ко ји 
по пут бо га ства ра свет. Још од до ба ан тич ке Грч ке за умет ност се ве же по јам po i e sis 
што пре во ди мо као ства ра ње или про из во ђе ње и умет ник ни је са мо тај ко ји по дра-
жа ва ствар ност (mi me sis) већ је и кре и ра. Ова иде ја код ро ман ти ча ра на ла зи сво је 
ис пу ње ње, али и за до би ја по ве сно зна че ње у сми слу раз у ме ва ње вре ме на и све та у 
ко ме жи ве и ства ра ју. Ко ли ко ро ман ти ча ри же ле свет ви де ти умет нич ким очи ма, то-
ли ко же ле и са му умет ност да са чу ва ју од три ви јал них ути ца ја ре ал но сти и сва ко днев-
ни це. За то се и фор си ра иде ја о по вла че њу у се бе ко ја ме ђу тим и не зна чи бе жа ње од 
ствар но сти јер то ни је, без об зи ра на све пред ра су де, ма нир ро ман ти зма. Умет ник 
„про из во ди“ свет јер же ли га раз у ме ти, по ми ри ти, а са мим тим и про ме ни ти. За то је 
за ро ман ти ча ре умет ност је дин стве на си ла ко ја по ве зу је све до ме не људ ске про дук-
ци је, би ло да се ра ди о ду хов ном или пак при род ном са зна њу. Ме ђу тим, већ ро ман-
ти ча ри уви ђа ју да са овом „из вор ном“ про дук ци јом по сто ји про блем јер ова си ла 
ства ра ња мо же исто та ко би ти и ра за ра ју ћа. Као да су и они са ми би ли све сни да су 
от кри ли до мен људ ске при ро де ко ји ће фа тал но из ме ни ти ње гов на чин жи во та, али 
ће и про ме ни ти свет око се бе. Би ло да се ра ди о си ли, енер ги ји, во љи, ка ко год то на-
зва ли, моћ про из вод ње по ста је до ми нан та у све ту у ко ме жи ве ро ман ти ча ри и то је 
ве ро ват но и нај бит ни ја спо на ко ја по сто ји из ме ђу ро ман ти зма и да на шњег вре ме на. 
Моћ про из вод ње од ро ман ти зма па на да ље по ста ће стра те ги ја убр за ног раз во ја све-
та, али те шко да у њој мо же мо на ћи ро ман ти чар ске ин тен ци је, осим ди јаг но зе и стра-
ха, оправ да ног, да ће се ова моћ пре тво ри ти у не што дру го и су прот но од умет нич ке 
про дук ци је. Ко ли ко ро ман ти ча ри ма ду гу ју Шо пен ха у ер, Ни че, Маркс, Хај де гер и мно-
ги дру ги – ка да је фи ло зо фи ја у пи та њу – мо же се уви де ти уко ли ко раз ви ди мо са мо 
не ке њи хо ве основ не пој мо ве. А ко ли ко мо же мо на у чи ти од њих у раз у ме ва њу на шег 
све та да нас – о то ме го во ри књи га Дра га на Про ле та са свим фа се та ма уви да у ро ман-
ти зам. Про бле ми и пи та ња ро ман ти зма су и те ка ко и да нас ак ту ел ни, а књи га Уну тра
шње ино стран ство фи ло зо фа Дра га на Про ле та нам мо же по мо ћи да стиг не мо и до 
не ких од го во ра.



Про ле ће по ку ша ти да на те му европ ског ро ман ти зма до гра ди и срп ски ро ман ти-
зам јер већ у под на сло ву књи ге уви ђа мо ову ин тен ци ју (Огле да ње европ ског и срп ског 
ро ман ти зма). Ка жем по ку ша ти јер те шко је про на ћи ве зе из ме ђу не чег што го то во и 
да не по сто ји, а ако је и по сто ја ло ка сни ло је мно го за европ ским то ко ви ма, а не са мо 
што је ка сни ло већ је и са чуд ном аро ган ци јом од би ја ло то да бу де. Док чи та те Про-
ле то ве ана ли зе срп ског ро ман ти зма уви де ће те ко ли ко је му ке и енер ги је уло жио ау-
тор ка ко би ис ко пао не што „жа ра из пе пе ла“ и та ко ус пео да „раз го ри“ при чу. Оно што 
је Про ле про на шао о Бран ку Ра ди че ви ћу, Ђу ри Јак ши ћу, Зма ју, Ла зи Ко сти ћу као и 
„ре цеп ци је“ о ро ман ти зму не ких те о ре ти ча ра (ме ђу ко ји ма је и Ла за Ко стић) то ли ко 
је си ро ма шно да и сам аутор упо зо ра ва да не ке од ана ли за мо гу да ис кли зну у фик-
ци ју. Али то ни је лич ни про блем ауто ра, већ вре ме на „срп ског ро ман ти зма“. Али по-
сто ји у ис ку ству тог ро ман ти зма на ших пе сни ка – по ред ти пич них ро ман ти чар ских 
ја да – не што што зву чи вр ло ак ту ел но, што нас ја ко под се ћа на вре ме у ко је жи ви мо:

Од су ство дру штве не по др шке умет нич ком ра ду уну тар вла сти тог на ро да, би ва 
до дат но оте жа но бол ним не при зна ва њем спо ља. Де фан зив ни ка рак тер Зма је вог ро ман
ти зма по ти че из те скоб не по тре бе да се про на ђе из лаз из лич ног и ко лек тив ног ва ку у ма. 
Ње го ви укуп ни на по ри мо гу по не ти ро ман ти чар ски епи тет јер су пре вас ход но би ли усме
ре ни ка су бјек ти ви ра њу за јед ни це у ме ди ју умет но сти, ка кре и ра њу по ли тич ког су бјек та 
по ет ским сред стви ма ви ца, са ти ре и иро ни је. Са мо свест о не у ва жа ва њу вла сти тог 
ра да, али и о уни жа ва њу це ло куп ног на ро да као сло бо де и пра ва не до стој ног на ро да пред
ста вља ло је во де ћи шти мунг Зма је вог пе ва ња. За свој на род мо гао је с пра вом да за бе ле жи:

Из обла ка не при зна ња
Лед и ту ча уда ра га1 (стр. 374)

Све ве зе са да на шњом „мо дер ном“ Ср би јом су за чу ђу ју ће… 

1 Јо ван Јо ва но вић Змај, „На ши ја ди“, у: Пе ва ни ја I, исто, стр. 209.
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