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ЗЛАТН
А

 ГРЕД
А

Мир ја на Пе тро вић Фи ли по вић

КА КО ЈЕ МА НА ПО СТА ЛА СТРА ТЕ ГИ ЈА 
ИЛИ О ЖАН РОВ СКОЈ РА ЗНО ВР СНО СТИ  

У ДО БА РО МАН ТИ ЗМА
Мно го ли кост би ве ро ват но би ла пр ва асо ци ја ци ја на ро ман ти зам, чак и да је све-

де мо са мо на ро ман ти чар ску књи жев ност, а да за не ма ри мо дру ге умет но сти. Не ма 
по ља, не ма жан ра с ко јим ро ман ти ча ри ни су екс пе ри мен ти са ли. Да ка ко, то би би ла 
дру га од ли ка – екс пе ри мент. Иа ко се име ро ман ти зма ве зу је за ро ман (је дан од ис-
так ну тих жан ро ва у ро ман ти зму, по себ но у пр вом пе ри о ду), сам пра вац до но си са 
со бом мно штво по сту па ка, об ли ка и но ви на, екс пе ри мен ти шу ћи са мно гим жан ро ви ма, 
уво де ћи но ве или осве жа ва ју ћи ста ре. Ро ман ти зам раз об ли ча ва у по тра зи за са вр ше-
ним об ли ком ис ка за, у по тра зи за иде а лом ка ко да из ра зи бес ко нач но у ко нач ном, да 
про на ђе нео бич но у сва ко днев ном, не појм љи во у по зна том и ја сном. Ово раз об ли-
ча ва ње, пре о бли ко ва ње, по тра га за што иде ал ни јим ис ка зом по ве за ни су с но вим до-
жи вља јем све та, с оним што је Фри дрих Ше линг на звао ewi ge Bil dung (ве чи то ства ра ње). 
Тај кон цепт ће би ти ве о ма ва жан за ро ман ти ча ре и би ће јед на од во де ћих иде ја кра јем 
18. и по чет ком 19. ве ка. Те ме ље овој иде ји уда рио је Кант, ка да је у сво јој фи ло зо фи ји 
на пра вио ве ли ки за о крет ка су бјек ту. Ње го ва иде ја ак тив ног су бјек та ко ји об ли ку је 
ствар ност би ла је во ди ља мно гим по то њим ми сли о ци ма. За ро ман ти ча ре је сва ка ко 
од пре суд ног зна ча ја. Фих те сле ди Кан та, ме ђу тим не мо же да се по ми ри да про блем 
објек та код Кан та оста је до не кле отво рен. Кан тов обје кат ну ди су бјек ту не ка кав ма-
те ри јал ко ме су бје кат да је фор му, али оста је не за ви стан од су бјек та, од но сно ствар 
по се би ко ја је су бјек ту ус кра ће на. Фих те се не ми ри с овом иде јом и ну ди си стем у 
ко ме је обје кат у пот пу но сти за ви сан од су бјек та. Обје кат или Не-Ја пред ста вља не ку 
вр сту спре ми шта за су бје кат или Ја. Обје кат је у пот пу но сти па си ван, док га су бје кат 
об ли ку је. 

Фих те о ве иде је би ле су од огром ног зна ча ја за Ше лин га, бра ћу Шле гел, Но ва ли са 
и дру ге ро ман ти ча ре. То ком јен ског пе ри о да, па и ка сни је у Бер ли ну, Ше линг, бра ћа 
Шле гел и Но ва лис ре дов но по се ћу ју Фих то ве лек ци је, па су чак до ла зи ли и на иде ју 
да жи ве за јед но. Ме ђу при ја те љи ма су гла го ли фи ло зо фи ра ти и фих те зи ра ти би ли 
си но ни ми. Мно ге иде је из Уче ња о на у ци би ле су бли ске ро ман ти ча ри ма. Та ко су при-
гр ли ли иде ју о сло бод ном ми шље њу ко је се не пре ста но раз ви ја у бес ко нач ној се ри ји 
огра ни че них са мо спо зна ја, не пре ста но их пре ва зи ла зе ћи и ти ме ства ра ју ћи сво је Ја. 
За раз ли ку од Кан то вог су бјек та ко ји је већ уна пред за дат, Фих те ов су бје кат се раз ви-
ја. Спо знај сво је Ја, ство ри га чи ном сво је све сти, сво је во ље. Ства ра лач ки су бје кат 
за до би ја сво је Ја да би га опет пре ва зи шао. Ова де лат ност ства ра и об ли ку је су бје кат. 
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Уну тра шње кре та ње је про цес ре а ли за ци је раз ли чи тих по тен ци ја, па та ко Ја ства ра 
Не-Ја, од но сно Де лат ност ства ра Па сив ност. Вр ши се на пор да се па сив ност пре ва зи-
ђе, јер су бје кат те жи де лат но сти. Ова су прот ност до во ди до де ље ња и умно жа ва ња 
ко је и је сте свет. Оду ше вље ње ко је су ро ман ти ча ри га ји ли пре ма свом учи те љу огле-
да ло се у пом ном сту ди ра њу Уче ња о на у ци и го ди на ма при сног при ја тељ ства. Ме ђу-
тим, ка да су јед ном овла да ли основ ним иде ја ма као што су де лат на при ро да људ ског 
Ја, сло бо да ми шље ња, спо зна ва ње свог Ја – ови све то ви су се раз ви ли у дру га чи јим 
прав ци ма. Фих те их је на у чио ка ко да фи ло зо фи ра ју, а да не бу ду ве за ни ло гич ким 
де тер ми ни змом, и, на рав но, да спо ља шњи свет из ве ду из свог уну тра шњег све та. Ро-
ман ти ча ри су то и ура ди ли. По ста вља ли су пи та ња, раз ма тра ли по зна те од го во ре, 
от кри ва ли но ве, осла ња ју ћи се све ви ше на пре и спи ти ва ње, ин ту и ци ју, кри ти ку. Њи-
хо ви су по гле ди на свет с вре ме ном раз ра сли у за себ не све то ве, а сва ки је до дао и 
до при нео оно ме што да нас пре по зна је мо у са вре ме ној умет но сти, књи жев но сти, 
фи ло зо фи ји, на у ци. Та ко је, на при мер, Ше линг сма трао да у Фих те о вом си сте му су бје кат 
и обје кат ни су би ли јед на ки. Ду бо ко је ве ро вао да су при ро да и дух јед но, ап со лут, а 
да се то уну тра шње је дин ство за сни ва на ди ја лек тич ком од но су. Све су прот но сти 
на ла зе се у не пре ста ном про це су пре о бра жа ја и раз во ја. Овај про цес са мо ра зво ја од 
ни жих фор ми ка ви шим мо же се пра ти ти и кроз исто ри ју као не ка ква оди се ја ду ха. 
Сво ју кул ми на ци ју до жи вља ва у кул ту ри и умет но сти, од но сно умет ност по но во вра ћа 
чо ве ка при ро ди и ап со лу ту. Не до вр ше ност ствар но сти, не пре ста на де лат ност и осва-
ја ње ду ха, не пре ста ни рад и ак тив ност су бјек то ве сло бод не све сти чи ји је вр ху нац 
упра во умет ност, пред ста вља ју по ла зну тач ку за ро ман ти ча ре. 

Ду бо ке про ме не у по гле ду на свет пра ти ли су и дру ги исто риј ски до га ђа ји. „Фран-
цу ска ре во лу ци ја, Фих те о во Уче ње о на у ци и Ге те ов Мај стер је су нај у зви ше ни је тен ден-
ци је епо хе“ (Шле гель: 1983 – пре вод М. П. Ф.) – ова ко де фи ни ше нај ва жни је до га ђа је 
епо хе Фри дрих Шле гел. Ро ман ти ча ри ма шта ју о пре о бра жа ју чо ве ка на свим по љи ма, 
о сво је вр сној ду хов ној ре во лу ци ји ко ју ће из не ти ви ше стра на и отво ре на лич ност. 
Во де ћу уло гу у то ме има про дук тив на има ги на ци ја, уо бра зи ља ко ја сво је вр хун ско 
оства ре ње ви ди у умет но сти. И док је код Ше лин га умет ност још увек ор га нон фи ло-
зо фи је, код Фри дри ха Шле ге ла и Но ва ли са фи ло зо фи ја је ору ђе уни вер зал не про гре-
сив не по е зи је. „По е зи ја је ју на ки ња фи ло зо фи је. Фи ло зо фи ја из ди же по е зи ју до ви си-
на основ ног прин ци па. Она нам по ма же да схва ти мо вред ност по е зи је. Фи ло зо фи ја 
је те о ри ја по е зи је. Она нам по ка зу је шта је по е зи ја – по е зи ја је све“ (Но ва лис – пре вод 
М. П. Ф.). Уни вер зал на про гре сив на по е зи ја пред ста вља вр сту про грам ске де кла ра-
ци је ко ју је Фри дрих Шле гел огла сио у Ате не у му – ча со пи су ко ји је из да вао за јед но 
са дру гим ро ман ти ча ри ма то ком јен ског пе ри о да кра јем 1790. го ди не. Да ви ди мо 
ка ко Шле гел по ја шња ва шта је уни вер зал на про гре сив на по е зи ја: 

Ро ман ти чар ска по е зи ја је уни вер зал на про гре сив на по е зи ја. Ни је јој свр ха да са мо 
ује ди ни све оста ле ро до ве по е зи је и да је при бли жи фи ло зо фи ји и ре то ри ци. Она те жи и 
тре ба ло би да из ме ша, те да сли је ујед но по е зи ју и про зу, ге ни јал ност и кри ти ку, умет
нич ку и при род ну по е зи ју, да учи ни да по е зи ја бу де пу на жи во та и да бу де дру штве на, а 
да жи вот и дру штво – бу ду по ет ски, да по е ти зу је ду хо ви тост, а да умет нич ке фор ме 
обо га ти ба зич ним обра зов ним ма те ри ја лом и да их учи ни ду хо ви тим. [...] Са мо она, по пут 
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епа, мо же да по ста не огле да ло це лог све та ко ји нас окру жу је, од ра зом епо хе. [...] Ро манти
чар ска по е зи ја је још у на стан ку, шта ви ше, ње на је су шти на да за у век бу де у на стан ку 
и да ни ка да не бу де до вр ше на. Ни ка ква је те о ри ја не мо же опи са ти и са мо би се про ро чан
ска кри ти ка од ва жи ла да опи ше њен иде ал. Са мо је она сло бод на и бес ко нач на и при знаје 
да је је ди ни за кон да во ља пе сни ка не тр пи ни ка кав за кон. Са мо је ро ман ти чар ска по е
зи ја не што ви ше од вр сте по е зи је – она је са ма умет ност по е зи је, јер у од ре ђе ном сми слу 
сва ка би по е зи ја тре ба ло да бу де ро ман ти чар ска по е зи ја. (Шле гель: 1983 – пре вод М. П. Ф.)

Ни је ли ово обра ћа ње, пу но ен ту зи ја зма и искре ног оду ше вље ња, пра во огле да ло 
ро ман ти чар ских схва та ња?! У сва ком слу ча ју, овај фраг мент от кри ва мно го ви ше од 
иде је уни вер зал не про гре сив не по е зи је. Кроз при зму од но са пре ма по е зи ји са гле да-
ва мо и од нос пре ма све ту, при ро ди. На тур фи ло зо фи ја ко ја обе ле жа ва пе ри од кла-
сич не не мач ке фи ло зо фи је под ра зу ме ва да је свет не све сни ства ра лач ки про цес. 
Умет ник те жи да све сно по дра жа ва овај не све сни про цес у при ро ди, од но сно умет-
но сти је до де љен нај ви ши ста тус, јер се је ди но умет ност при бли жа ва иде а лу, од но сно 
ап со лу ту. Шле гел, као и Ше линг, ве ру је да је при ро да по пут умет нич ког де ла, по пут 
по е ме. Та ко да ка да Шле гел го во ри о уни вер зал ној про гре сив ној по е зи ји, она за ње га 
пре ва зи ла зи од ре ђе ни род или пе снич ку вр сту. Она ис тра жу је прин цип по ко ме функ-
ци о ни ше са ма при ро да и као та ква је ди на за вре ђу је умет ни ко ву па жњу. По е зи ја ће 
кроз умет ни ка про на ћи свој но ви из раз, спа ја ју ћи и сје ди њу ју ћи прет ход не по зна те 
ро до ве и вр сте у ро ман ти чар ску по е зи ју. „Пе сник по и ма при ро ду бо ље, не го ум на уч-
ни ка“ (Но ва лис – пре вод М. П. Ф.) – та ко ми сао о по е зи ји фор му ли ше Но ва лис у сво јим 
фраг мен ти ма. Овај екс пе ри мент у књи жев но сти под ра зу ме ва не пре ста ну усред сре-
ђе ност, јер при ро да у сво јој не до вр ше но сти не мо же би ти спо зна та до кра ја. Ви ди мо 
да су ро ман ти ча ри не за до вољ ни кла си ци стич ким иде а лом да се по сто је ћи жан ро ви 
за др же у чи стом и не про ме ње ном об ли ку. Упра во су прот но. Не до вр ше на ствар ност 
код ро ман ти ча ра под сти че и ак ту а ли зу је од ре ђен „ми стич ни осе ћај“ ко ји Жир мун ски 
(Жир мун ский: 1996) опи су је као осе ћај „бес ко нач ног“ у ко нач ним по ја ва ма. Овај па-
ра докс је ве о ма про дук ти ван за ро ман ти зам. По пут Фих теа ко ји твр ди да нам је сам 
ап со лут не до сти жан, па да се, са мим тим, тре ба од ре ћи ап со лу та у ко рист бес ко нач не 
сло бо де де ла ња, ро ман ти ча ри су се од ре кли на сле ђа кла си ци зма у ко рист по тра ге 
за но вим мо гућ но сти ма ис ка за. И њи хо ва је по тра га би ла ве о ма плод на. Но ви на чин 
ми шље ња ко ји им је за ве то вао Фих те ро дио се и раз ра стао ме ђу при сним при ја те љи-
ма. Не са мо што је овај но ви на чин ми шље ња тре ба ло да се при бли жи јед ном но вом, 
дру га чи јем све ту у не пре ста ном кре та њу и про ме ни, већ је та от кри ћа хтео да са оп шти 
на при сан на чин, обра ћа ју ћи се чи та о цу као свом при ја те љу. Ја ства ра о ца ни је не ка кво 
за тво ре но по сто ја ње, то је Ја ко је те жи да се ис ка же. Оно под ра зу ме ва и тра жи ре ци-
пи јен та. Кон такт, дру же ње јед на је од цен трал них Шла јер ма хе ро вих те ма то ком јен ског 
пе ри о да и има ве ли ки ути цај и на све оста ле ро ман ти ча ре. Би ло да су у пи та њу при сни 
при ја тељ ски раз го во ри, пре пи ска или обра ћа ње у Ате не у му, тек по тре ба за слу ша о-
цем или чи та о цем на те ра ће ро ман ти ча ре да сво је ви зи је пре то че у об ли ке ко ји ће 
по зи ва ти на са рад њу, за јед нич ко раз ми шља ње, ко-ства ра ње.

На из глед не по мир љи ве про тив реч но сти ко је су би ле део ро ман ти чар ског по гле да 
на свет до при не ле су то ме да се у књи жев но сти ак ту а ли зу је ве ли ки број мар ги нал них 
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жан ро ва или да се ство ре но ви. Иа ко је нео спор но да ро ман, лир ска пе сма, по е ма, 
дра ма пред ста вља ју не за о би ла зне књи жев не вр сте у ро ман ти зму, они су пре жи ве ли 
ве ли ке про ме не. Ро ман ти ча ри су би ли за ин те ре со ва ни за све аспек те све та око њих. 
Ни је са мо фи ло ло ги ја или фи ло зо фи ја пред ста вља ла иза зов, већ и на уч на от кри ћа и 
до стиг ну ћа. Би ло да је у пи та њу фи зи ка или фи ло зо фи ја, под јед на ко их је за ни мао 
елек тро маг не ти зам, елек трич на енер ги ја и не до сти жност ап со лу та. Ово је узро ко ва-
ло еруп ци ју иде ја и ве ли ки број кон спе ка та, мо гу ћих про је ка та, за пи са у бе ле жни це, 
за да та ка ко ји ма тре ба по све ти ти па жњу у бу дућ но сти. Са дру ге стра не, обим на пре-
пи ска ме ђу при ја те љи ма и по зна ни ци ма из гу би ла је тон све ча но сти и кру то сти ко ји 
су јој на ме та ла пра ви ла сред њо ве ков не ре то ри ке. И сва ка ко, све прет ход но би ло је 
пра ће но не пре ста ним су сре ти ма, раз го во ри ма, лек ци ја ма, раз ме на ма иде ја. Та ко су, 
на при мер, на сло ви мно гих ро ман ти чар ских де ла: Го во ри, Раз го во ри, За пи си, Ми сли... 
што по ка зу је ре ал но ста ње ства ри, јер су у пи та њу лек ци је, раз го во ри, спо ро ви, чу-
ве ни ен гле ски ta bletalk или за бе ле шке на мар ги на ма, кон спек ти, за пи си у бе ле жни-
ца ма, иде је про је ка та, пи сма и пре пи ске, ди ја ло зи, ме мо а ри. Да ле ко од то га да ови 
мар ги нал ни жан ро ви ни су и пре по сто ја ли. Ме ђу тим, ро ман ти зам их је ак ту а ли зо вао. 
Са да ви ше ни су оп те ре ће ни од ре ђе ном све ча ном сти ли сти ком, а и про ди ру у окви ре 
дру гих жан ро ва, пр вен стве но у ро ман. Још јед на ве о ма ва жна од ли ка ових мар ги нал-
них жан ро ва је сте да су че сто фраг мен тар ни. На и ме, уко ли ко во ди те днев ник или 
бе ле жи те не што у бе ле жни цу, ни је бит но да се из ра жа ва те ја сно или да чак до вр ша-
ва те ре че ни цу. Днев ник и бе ле жни ца део су при ват не сфе ре. За бе ле жи ће се не ка ква 
из не над на ми сао ко јој се пе сник ка сни је мо же вра ти ти и по све ти ти или не ка кав до-
га ђај. Не ка ус пут на при мед ба, уне се на скра ће но или ка кав да тум. Не ма по тре бе да се 
по ја шња ва, јер ће вла сник зна ти шта је хтео да ка же. Ако су то раз го во ри ме ђу при ја-
те љи ма, од ли ку ју их ла ко ћа, до сет ке, не фор мал ност у раз го во ру, од ре ђе на нео ба ве-
зност. Не ма по тре бе да се на сва ку ре пли ку од го во ри пу ном ре че ни цом или ће се 
од го во ри ти не хај но и ла кон ски, док се са те ме на те му мо же ска ка ти без прет ход ног 
уво да. Све по ме ну те од ли ке мар ги нал них жан ро ва би ће мак си мал но ак ту а ли зо ва не 
у ро ман ти зму, ме ђу тим, фраг мен тар ност ће би ти по себ но не го ва на и фраг мент ће 
по ста ти жа нр за се бе. 

У Ате не у му је 1798. го ди не Фри дрих Шле гел об ја вио пр ви блок ода бра них Но ва-
ли со вих фраг ме на та под на зи вом Цвет ни прах. Ово ће би ти са мо по че так, јер су се 
фраг мен ти по ка за ли као успе шан пу бли ци стич ки жа нр. Не са мо да ће Но ва лис на ста-
ви ти да се из ра жа ва у овом об ли ку, већ ће га пре у зе ти и сви оста ли ро ман ти ча ри. Сам 
Фри дрих Шле гел је об ја вио се ри је фраг ме на та ко ји су та ко и на зва ни – Кри тич ки фраг
мен ти и Фраг мен ти. Ме ђу тим, ни је са мо пу бли ци стич ки успех при ву као ро ман ти ча ре. 
Фраг мен ти су, на и ме, ис пу ња ва ли мно ге зах те ве ро ман ти ча ра. Фраг мент од го ва ра 
иде ји ко ју су ро ман ти ча ри га ји ли о не до вр ше но сти при ро де и сва ког ства ра ња, па и 
са зна ња. Де фи ни ци је или си сте ми за сно ва ни на ло ги ци ни су их ни ка ко за до во ља ва ли, 
јер ни су пред ста вља ли свет у стал ној про ме ни и раз во ју. За то је фраг мент пред ста-
вљао ре ал ни пут ми сли, а то је за ро ман ти ча ре би ло вред но па жње. Ка ко се од ре ђе на 
иде ја по ја ви ла, ка ко се раз ви ја ла, ток ми сли ко ји ју је пра тио, мо гу ће асо ци ја ци је или 
емо ци је ко је су је сле ди ле – све су то пу те ви, пу та ње и ста зи це ко је про ла зи на ша 



65

свест и на ше са зна ње. Ро ман ти ча ри сма тра ју да је тај ток ми сли ва жан и да му тре ба 
по све ти ти па жњу, са чу ва ти га упра во у том об ли ку у ком се по ја вио као но ва иде ја. 
Шле гел отво ре но ка же у Фраг мен ти ма: „Мно га де ла ста рих су по ста ла фраг мен ти. 
Мно га де ла но вог вре ме на су фраг мен ти у са мом на стан ку“ (Шле гель: 1983 – пре вод 
М. П. Ф.). Иде ја отво ре ног и сло бод ног фраг мен тар ног фи ло зо фи ра ња оста ће на су шна 
за Шле ге ла до кра ја жи во та, јер ова кав на чин пре зен то ва ња иде је не на ру ша ва це ло-
ви тост исти не, као што то чи не кру ти си сте ми. Жи ва ди на ми ка „бес ко нач ног“ се не 
мо же за у ста ви ти у не ка квом од ре ђе ном пој му или ло гич ки из гра ђе ном си сте му, она 
се дâ са мо от кри ва ти и кон тем пли ра ти у на зна ка ма и пред о се ћа ји ма. Фраг мен ти су 
по пут кли ца или се ме на, ка ко их је опи си вао Но ва лис, и тре ба ло би да сво јом фор мом 
и са др жи ном по бу де чи та о це на ми шље ње и ства ра ње. Они се су штин ски раз ли ку ју 
од фраг ме на та ста рих ко је на во ди Шле гел, јер су њи хо ва де ла за ми шље на као це ло-
ви та де ла од ре ђе ног жан ра, али ни су ума кла зу бу вре ме на. Да кле, не ма ту пра ве на-
ме ре да де ло оста не не до вр ше но или фраг мен тар но. За раз ли ку од ан тич ких пи са ца, 
ро ман ти ча ри на мер но сво ја де ла пи шу фраг мен тар но или их оста вља ју не до вр ше на, 
јер на тај на чин из ра жа ва ју свој по глед на су шти ну при ро де.

Иа ко на из глед мо же би ти сли чан афо ри зму или мак си ми, фраг мент се су штин ски 
раз ли ку је од њих. На и ме, афо ри зам је по себ на вр ста књи жев ног и фи ло зоф ског жан-
ра ко ја се од ли ку је од ре ђе ним мо но ло ги змом. Афо ри зам је је згро ви та из ре ка ко ја је 
на лик на не ка кву фер мен ти са ну му дрост. У ма лој до зи мо же се до би ти по у ка за би ло 
ко ју жи вот ну си ту а ци ју. Да кле, по у чан и по у ча ва ју ћи, афо ри зам не тр пи пи та ње или 
мо гу ћи ди ја лог. Он је до вр шен и у ње му се огле да го то во ге не ра циј ска му дрост. Кон-
струк ци ја му је ја сна и ујед на че на, ла ко пам тљи ва, јер је афо ри зам на ме њен да се учи 
на па мет. Са дру ге стра не, фраг мент је по ни као из за пи са у бе ле жни ца ма, днев ни ци ма, 
из иде ја про је ка та – из не над ним на ле ти ма ге ни јал них иде ја. Те жња му је да са чу ва 
из вор ни ток ми сли, те не те жи за ла ко пам тљи вом кон струк ци јом. То је ко ма дић не-
чи јих ми сли, не ка кво из не над но от кро ве ње или но во са зна ње. Под ра зу ме ва не ка кав 
ши ри кон текст, ши ру сли ку, не ка кав за ми шље ни текст из ког као да је ис трг нут. За 
раз ли ку од чи та о ца афо ри зма ко ји оста је до не кле па си ван, чи та лац фраг ме на та је 
при ну ђен да по ку ша да ре кон стру и ше овај текст чи ји је фраг мент са мо део. Текст за-
и ста мо же би ти за ми шљен, мо же би ти скуп од ре ђе них ми сли пи сца или не ка кав реа-
лан текст по пут на уч них ра до ва или књи жев них до стиг ну ћа. Шле гел је фраг мент на-
зи вао fer men ta cog ni ti o nis или фер мен ти са зна ња, а дру гом при ли ком ко кош јим ја ји ма, 
по ку ша ва ју ћи на тај на чин да до ча ра са му при ро ду фраг мен та. Фраг мент тре ба да се 
по сле чи та ња то пи у чи та о че вој све ти и та ко ка та ли зу је ре ак ци ју. Ре ак ци ја је од ло же-
на, али за ми сао фраг мен та и је сте да се ре ак ци ја од и гра ва у ду жем вре мен ском пери-
о ду и усме ре на је на бу дућ ност. Она би тре ба ло да иза зо ве од ре ђе ни ми са о ни про цес 
и по мог не у но вим спо зна ја ма. За ро ман ти ча ре, фраг мент је чак нај бли жи про јек ту 
или за дат ку. То је ини ци јал ни мо ме нат ко ји тре ба да до ве де до ве ћих от кри ћа. 

Про је кат је су бјек тив ни за ме так објек та у на стан ку. Са вр ше ни про је кат тре ба да 
бу де исто вре ме но и пот пу но су бјек ти ван и објек ти ван – је дин ствен и не де љив жив ин
ди ви ду ум. По свом по ре клу је са вр ше но су бјек ти ван, ори ги на лан и мо гућ са мо за тај дух; 
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пре ма сво јим осо би на ма је пот пу но објек ти ван и фи зич ки и мо рал но нео п хо дан. Спо соб
ност за про јек те ко је би смо још мо гли на зва ти и фраг мен ти бу дућ но сти раз ли ку је се од 
спо соб но сти за фраг мен те из про шло сти са мо усме ре њем ко је је у јед ном слу ча ју про
гре сив но, а у дру гом ре гре сив но. Су штин ска је спо соб ност да се пред ме ти не по сред но 
иде а ли зу ју и исто вре ме но пре во де у ре ал ни план, да се до пу ња ва ју и де ли мич но оства
ру ју уну тар се бе. По што је тран сцен ден тал но упра во оно што се од но си на спа ја ње и 
раз два ја ње иде ал ног и ре ал ног, мо гло би се ре ћи да је спо соб ност за фраг мен те и про јек те 
– тран сцен ден тал ни са став ни део исто риј ског ду ха (Шле гель: 1983 – пре вод М. П. Ф.)

Ова ко Фри дрих Шле гел пи ше о про јек ти ма или фраг мен ти ма бу дућ но сти у сво јим 
Фраг мен ти ма. Они за и ста де ле мно ге за јед нич ке осо би не са фраг мен ти ма и за Шле-
ге ла су од нај ве ће вред но сти не са мо као жа нр, већ и као спо соб ност да се ау тор 
при бли жи исти ни о све ту и да је на пра ви лан на чин пре не се дру ги ма. 

Иро нич но, али иа ко су нам упра во ро ман ти ча ри са фраг мен том по кло ни ли је дан 
но ви на чин ми шље ња и из ра жа ва ња ко ји ће ути ца ти и на есте ти ку не до вр ше но сти, 
и на те о ри ју ре цеп ци је и на ро ман то ка све сти и на мно ге дру ге по ја ве у са вре ме ној 
књи жев но сти, они са ми ни ка да ни су би ли за до вољ ни по стиг ну ћи ма, па та ко чи та мо 
код Шле ге ла: 

За са да не ма ни че га што је фраг мен тар но по ма те ри ја лу и фор ми, пот пу но су бјек
тив но и ин ди ви ду ал но и у исто вре ме пот пу но објек тив но и на не ки на чин нео п хо дан 
део у си сте му свих на у ка (Шле гель: 1983 – пре вод М. П. Ф.). 

Ова ква кри ти ка их ни је обес хра бри ва ла, већ их гу ра ла ка но вим ис тра жи ва њи ма 
ка ко свог уну тра шњег све та, та ко и при ро де. Уско ро су по че ле кри ти ке за не чи тљи вост 
и не ја сно ћу, што је, с јед не стра не, го то во нор мал на ре ак ци ја чи та ла ца у од но су на 
но ве књи жев не фор ме, али, с дру ге стра не, књи жев ност ро ман ти зма је сте би ла до не-
кле хер ме тич на. Ро ман ти ча ри су се ба ви ли сво јим уну тра шњим Ја, спо зна ја ма о свом 
ду ху и по ку ша ју да се сво је Ја осво ји и за до би је. Фор ме из ра жа ва ња ко је ко ри сте и 
ак ту а ли зу ју, по др жа ва ју ова кав ин ти ман од нос са сво јим би ћем или кру гом бли ских 
при ја те ља. Па иа ко су же ле ли да сво ја от кри ћа по де ле и по мог ну и дру ги ма да сту пе 
на пут оди се је свог ду ха, ипак су мо ра ли би ти не ра зу мљи ви и не ја сни чи та о цу на вик-
ну том на кла си ци стич ке фор му ле. Шле гел пи ше и о не ра зу мљи во сти ко ја по ред иро-
ни је, па ра док са, оту ђе но сти по ста је је дан од ва жних пој мо ва за ро ман ти зам. Он ве-
ру је да је не ра зу мљи вост фраг ме на та су ге стив на и да је њи хо ва уло га да нас, из ме ђу 
оста лог, су о че са на шим гра ни ца ма. Уко ли ко по ста не мо све сни не зна ња или не ра зу-
ме ва ња, то са зна ње ће нас по та ћи да пре по зна ту гра ни цу пре ва зи ђе мо. Не са мо да 
је иде ја ду бо ко пе да го шка, већ је и пот пу но у скла ду с иде ја ма ро ман ти зма, јер по ра-
ђа ње сво га Ја и по ра ђа ње зна ња по чи ње све шћу о то ме да не што не зна мо. Уо ста лом, 
иде ја о вас пи та њу при ја те ља-чи та о ца или чи та о ца-уче ни ка је дра га ро ман ти ча ри ма.

Осим ак ту а ли за ци је жан ра фраг мен та ко ји је био го то во сим бол на чи на ми шље ња 
у пе ри о ду ро ман ти зма, мно га дру га де ла ро ман ти ча ра оста ла су та ко ђе фор мал но 
не до вр ше на. Освр ћу ћи се на сво је не до вр ше не ра до ве, Шле гел ис ти че да су му се у 
ра зним пе ри о ди ма по ја вљи ва ле раз не иде је у фраг мен ти ма у ње го вим фи ло зоф ским 
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ра до ви ма и фи ло зо фи ји ко ја је још увек у на стан ку. Став и ми шље ње су у пот пу но сти 
у скла ду са по и ма њем са ме при ро де ко ја је у не пре ста ном на стан ку, те и не мо же 
има ти за вр ше так. Иа ко се за но сио ми шљу о јед ној це ло ви тој фи ло зо фи ји ко ја би обје-
ди ни ла све по сто је ће и на тај на чин нај бо ље ис ка за ла ап со лут, ни је оства рио на ме ру. 
Опет, и то је у скла ду с иде јом да се ап со лут не мо же спо зна ти. 

Ме ђу књи жев ни ци ма јен ског кру га је ди но Но ва лис ни је до вр шио свој ро ман Хајн
рих из Оф тер дин ге на због то га што га је оме ла смрт. Ме ђу тим, ве ли ки број ње го вих 
фраг ме на та и за пи са је за ње го вог жи во та остао не до вр шен на мер но. С ро ма ном они 
чи не јед но ве ли ко је дин стве но де ло о ко ме је, по пут Шле ге ла, са њао и Но ва лис. Ве-
ли ко је пи та ње ка ко би и да ли би Но ва лис фор мал но до вр шио ро ман у не ким дру гим 
окол но сти ма, јер се ње гов глав ни лик на ла зи у си ту а ци ји ко ја је ро ман ти чар ски без-
из ла зна. Од тре нут ка ка да му се у сно ви ма пр ви пут ука зао „пла ви цвет“ као сим бол 
са вр ше не по е зи је, Но ва ли сов ју нак лу та и по ку ша ва да по ста не пе сник, да убе ре свој 
пла ви цвет са вр ше не по е зи је. Ме ђу тим, да ли је то уоп ште би ло мо гу ће? Но ва лис је 
све стан да не ма го то ву жан ров ску фор му лу и ре ше ње за свог ју на ка, он ни је кла си-
ци ста и свет му ни је ја сан и са зна тљив у од ре ђе ним про пор ци ја ма и уре ђе но сти ко ји 
до но се раз ре ше ње про бле ма. Упра во су прот но, он од ба цу је огра ни че но схва та ње 
све та ко ји се дâ ре гу ли са ти и раз у ме ти. Иа ко је не пре ста но ту, око нас, тај свет и ње гов 
сми сао су го то во не у хва тљи ви. Но ва лис у сво јим фраг мен ти ма ка же: „Зар не би треба-
ло да основ ни за ко ни има ги на ци је бу ду су прот ни (не ре ци проч ни) за ко ни ма ло ги ке?“ 
и већ ци ти ра ни фраг мент „Пе сник по и ма при ро ду бо ље не го ум на уч ни ка“ (Но ва лис 
– пре вод М. П. Ф.), што је у пот пу но сти у скла ду с ро ман ти чар ским уве ре њи ма, јер 
њи хо ва је по тра га бес ко нач на, па и са мо умет нич ко де ло до не кле го то во да по ста је 
бес крај но. 
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