Азра Мушовић: Енглески романтичарски покрет – визија бесконачног...

133

UDK 821.111.02РОМАНТИЗАМ

Азра Мушовић

Енглески романтичарски покрет – визија
бесконачног или друштвена ангажованост?
Апстракт. Енглеска романтичарска ера је настала на темељима Француске револуције,
усред рата и у наглашеним политичким и социјалним прилагођавањима индустријској
револуцији. У таквом окружењу, романтизам се јавља као бунт, револт, негација норми и класицистичке естетике. Једна од битних особина романтизма је да има психолошко порекло а самим
тим и већу покретљивост и ширину, те тако напослетку сеже до бесконачног. За Вордсворта,
Шелија, Бајрона и следбенике, важност поезије као моралног инструмента настаје услед потребе бекства из једне реалности, а побуда за бекство, изражена као незадовољство постојећим и
чежња за идеалним, неминовно моделује романтичарску представу стварности.
Кључне речи. Романтизам, револт, визија, бесконачно, поезија, бекство, друштвена ангажованост.

ЕНГЛЕСКИ РОМАНТИЧАРСКИ ПОКРЕТ – ВИЗИЈА БЕСКОНАЧНОГ
ИЛИ ДРУШТВЕНА АНГАЖОВАНОСТ?
У покушају да дефинишемо појам „'романтичног“ односно „романтике“, увек
се изнова и изнова сусрећемо са питањем: да ли постоји и како би изгледала једна
јединствена дефиниција романтичарског феномена. Многи критичари су мишљења
да нема књижевног покрета ни правца у историји европске духовности и теоријскокњижевне мисли који би био толико разуђен, комплексан и противуречан као што је
то случај са романтизмом. За то су пресудна два фактора: један је објективне, други
субјективне природе. Наиме, романтизам није настао истовремено у свим земљама,
нити из истих побуда; он није условљен истим узроцима као што ни социолошке, политичке, културолошке ни књижевне околности у свим земљама у којима је настајао
и развијао се нису никако могле бити исте. Управо зато што није био искључиво
књижевни или културни феномен, он се веома лако у неким земљама везао за одређени
политички аспект дајући на тај начин особен печат сопственом теоријском развоју.
Романтизам као правац настаје као израз нагомилане емоционалне и интелектуалне енергије, па ипак, он није донео готов програм, већ само импулсе за његово
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стварање, а све остало је настало у стихији и развитку. У том су се процесу јавиле многе противуречности, јер се романтизам није развијао само као објективни феномен, већ
је настајао и у субјективној свести својих представника; пролазећи тако кроз читав низ
промена, романтичарски феномен се просто не може свести на један јединствен појам
или концепцију у оквиру деловања његових појединих субјективних представника.
Управо ова спремност романтичара да смело „улете“ у књижевну, уметничку и
теоријску авантуру и да ту авантуру изнесу у јавност као врховни чин иза којег стоје
целим својим бићем без обзира на варљивост авантуре и њену непредвидивост у сваком следећем, новом покушају; то право романтичарске мисли да се понаша као апсолутна истина, нимало не водећи рачуна колико је у складу са оним пре или после себе,
изреченим од стране истог човека, то је имало за последицу противуречан субјективни
развој многих романтичара. Тако се често поставља питање: шта код појединих представника романтизма треба схватити као чистокрвну романтику, а шта пак као баналну
фразу. Уколико пођемо од настојања самих романтичара да дефинишу романтичност,
поменућемо становиште Фридриха Шлегела да су Дантеова пророчка поема, потом
Шекспиров универзалитет који је право средиште романтичне уметности, и Гетеова
поетична поезија, велики трозвук модерне поезије, њен унутарњи и свети круг. Овде дакле романтизам није још увек дефинисан као нешто ново и свеже, већ као комбинација
нечег већ постојећег. Но и поред позивања на традицију пре него на смело заснивање
нечег теоријски новог, управо овакво становиште већ уобличава романтичарски приступ песничком феномену. Најзвучније дефиниције романтике настоје да је представе
у њеној динамичкој суштини и тежњи за тоталном формом као уметничким обликом,
кроз коју ће се поново стопити сви уметнички родови. Овакав приступ има за циљ
амбицију да уметност изведе поетизацију друштва и живота, а то је најпоетичнији сан
међу романтичарским сновима.
Аугуст Вилхелм Шлегел указао је на једну од најбитнијих тенденција романтике – њену емотивну устремљеност ка нечем недокучивом и неухватљивом, отварајући
јој, насупрот претходно поменутој реалној и животној компоненти, флуидне просторе
чежње и маште. Он сматра да је поезија класицизма била поезија поседовања, док је
романтичарска – поезија чежње. Док прва чврсто стоји на тлу садашњице, друга трепери између сећања и слутњи. Тако је романтика дефинисана као непрекидна стваралачка енергија, као стваралачки талас, као незаустављива креација. Насупрот концепције
класицизма засноване на аристотеловским основама и епском карактеру антике, романтичари су истакли слободу имагинације као основну компоненту стварања, сместивши
је у јасно одређен психолошки простор између прошлог и будућег. Ово је имало за циљ
да максимално заштити субјекат од притиска објективне материјалне стварности, који
је на тај начин могао да се максимално фокусира на своју стваралачку енергију. Овај
аспект романтизму даје поглед са перспективе удаљености, из једне визуелне и мисаоне атмосфере магловитог полусвета (twilight); то је угао где се додирују супротности а
стварно и замишљено преливају (overflow) до немогућности одвајања. Та склоност ка
неразлучивости сна од јаве као изразито својство романтичарског духа, по многима је
имала битан узрок у потреби да се негира сурова, ситничава, несавладива стварност.
Експлицитна је и тенденција да се разбије баналност стварности, тј. она обичност која
скрива свет лепоте. Тако велики романтичар Перси Биш Шели каже: „Песништво по-
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диже копрену са скривене лепоте света и чини да обичне ствари постају као да нису
обичне“ (Шели, Одбрaна поезије у: Desmong 1960: 156).
Многи романтичари инсистирају на необичном, тајанственом и непознатом као
основним елементима романтизма. Тако се суштина романтичарског појма поезије и
поетичности уско повезује са романтичарским атрибутима бескраја и слободе – поезија
је у романтизму бескрајна, и једино је она слободна, а као први закон често се истиче
да самовоља песника не трпи никакве законе над собом. Овим не само што се уобличава појам бескрајног као суштинска квалификација поезије, већ се ствара и уобличава појам њене слободе, као и слободе субјекта као њеног носиоца. Такође, јавља
се и појам стварања, за који се романтичари слажу да га треба посматрати као процес
самопревазилажења, одн. уздизања изнад сопствене уметности... Тако поезија – од једне
естетичке категорије постаје – динамично стање духа. Заправо, сад се поставља питање
односа између духа и његових сопствених творевина (тј. његове опредмећености)
које теже да га спутају и ограниче облицима кроз које се дух испољава. Тако романтичари увиђају какав се понор отвара над стваралаштвом: стварање је бесконачна и
незаустављива делатност која може да се испољи једино у завршеним, заустављеним
или коначним облицима. Али, како превазићи тај јаз, ту провалију између духа и његове
опредмећености, кад је стално опредмећивање духа једина могућа форма и категорија
његове егзистенције?
Уметничко дело, посматрано као фрагмент у односу на ширу уметничку целину, или чак у односу на цео универзум, може бити издвојено од универзума који га
окружује, савршено у себи самом. То је могућност превазилажења – тако је дело истовремено и затворено у себе, само себи довољно, али истовремено слободно отворено за даља стваралачка дограђивања и асоцијације. Шелијева дефиниција поезије као
незаустављивог креативног процеса садржи значајан елеменат ове екстемпоралности
одн. сажимања категорија времена прошлог, садашњег и будућег у један јединствен
темпорални доживљај: „...Ми гледамо испред и иза себе / И чезнемо за оним што
још није...“ (Куић 1974: 64). За Виљема Хазлита, сврха ове песничке динамичности
је превазилажење стварности у њеним ограничењима. Тако је романтичарска поетика, кроз своје виђење поезије као откривања димензије бесконачног, дефинисана као
јединство двеју супротности – један предмет учинити страним, а ипак познатим и привлачним. У томе је њена суштина.
С намером да представимо романтичарски покрет долазимо до онога што
представља романтичарски дух. Јер, „није садржај тај који одлучује да ли неко дело
треба сматрати романтичарским, него дух; романтично заправо указује на одређено
стање сензибилитета које се разликује од сваког другог...“ (Прац 1974: 35).
Како дакле описати то ново стање сензибилитета које доживљава пун замах
крајем XVIII века? Будући да је романтизам у књижевним делима превага осетљивости
и маште над пазумом и посматрањем, романтичарски дух од својих почетака садржи
у себи сентименталан и живописан лиризам, широк и слободан индивидуализам, три
или четири основна људска осећања опевана на хиљаде начина: силну, неодољиву
тежњу људских бића ка безграничности, осећање да је човек трошна и ефемерна ствар,
згњечена огромношћу и вечношћу васионе, потом сумњу која нагриза дух и трује
рањену душу човека, потребу да се душа слије с природом, изгуби у њој, и ту нађе

136

Зборник радова Филозофског факултета XXXIX / 2009

спокојства и заборава од душевних болова. Оно то чини суштину романтичарског духа
свакако су и: национализам, култ прошлости, љубав за народну и источњачку поезију,
субјективизам у лирици, „кипеће“ одушевљење. Романтичари у успону су тако били
млади људи, одушевљени поезијом, љубављу за народ и за славну прошлост, немирне
и незасићене душе, без мере, без реда, који изгарају од великих страсти, којима је тесно и уско на земљи, које хвата добро познати Светски бол (Weltschmerz). То су млади
људи са вечитим меланхолијама, незадовољеним аспирацијама, ламентацијама на свет
и на људе који не схватају песничку душу – то је душевно стање младих романтичара.
Било би међутим погрешно мислити да су романтичари искључиви лирици који
се повлаче у „куле од слонове кости“ и са висине гледају на страсти и борбе свога доба.
Они су непрестано у традицијама времена прошлог и тадашњег, и његове књижевности,
схватања да писац треба да буде „рода заставник“ (Куић 1974: 43). Сва поезија, сав духовни живот Европе првих деценија XIX века биће у осећањима и у страсти, док је све
што је било обично, трезвено, земаљски разумно, изгледало као „филистарско“.
Таквој, као никада до тада снажној афирмацији субјективности и обновљене
осећајности, придружили су се и енглески романтичарски песници. Били су то пре
свих Вилијем Вордсворт и Семјуел Тејлор Колриџ, чија се збирка Лирске баладе (1798)
најчешће спомиње као камен темељац енглеског романтизма, како због Вордсвортовог
предговора другом издању (1800), у коме су на сажет начин изложени основни принципи нове, романтичарске поетике, тако и због самих песама, јер је та поетика низом
величанствених стихова у збирци доживела своју пуну афирмацију. Поезија као спонтани излив силовитих осећања који надахнуће и грађу проналази у обичном животу
обичних људи, песнички израз заснован на темељима народног језика, и песник као
човек који се обраћа људима сличним себи – три су основна елемента романтичарског
преврата који су многи називали демократском револуцијом у поезији. После класицизма у коме је поезија својом извештаченошћу и високопарношћу била отуђена не
само од читалаца већ и од оних који су је писали, а некада и од саме себе, романтизам
је поезију приближио кругу читалаца знатно ширем и разноликијем од оног на који је
могла да рачуна поезија класицизма. Све ово међутим, у пуној мери важи само за прву
генерацију енглеских романтичара на челу са Вордсвортом и Колриџом. Већ су рана
дела припадника друге генерације – Бајрона, Шелија и Китса – показала да романтизам није и да не може ни бити онако јединствен књижевни правац каквим се у почетку
чинио. Уосталом, ни Енглеска у другој деценији XIX века није више била она Енглеска
у којој је тридесетак година раније настајао романтизам. Слободарски дух Француске
буржоаске револуције био је распршен, тачније претворен у дубоко разочарање, а на
доскорашње идеале све више се гледало с горким презиром. Осим тога, Енглеска је у то
време почела да плаћа данак пребрзом економском развоју: темељно измењена последицама индустријске револуције и исцрпљена готово двадесетогодишњим ратовањем
са Француском, све моћнија империја ипак је била неспремна да се суочи са драматичним раслојавањем становништва, посебно са „бујањем дикенсовски потресне
сиротиње из чије су се очајничке борбе за голи живот без престанка регрутовали нови
припадници лондонског подземља – јадници препуштени на милост и немилост прилично несавршеним видовима друштвеног старања, или пак подстрекачи и учесници
све чешћих и озбиљнијих социјалних немира“ (Куић 1974: 73).
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У таквој атмосфери почели су да се назиру први знаци гашења романтичарских
идеала. Експлицитни политички ангажман Шелијеве ране поезије и високо естетизовани ескапизам Џона Китса, представљали су две супротности, две крајности у романтичарским реаговањима на измењени, све мање пријатељски и све мање романтичарски
настројен свет. Негде између њих нашао се Џорџ Гордон Бајрон – његов Чајлд Харолд
резигнирана је „лабудова песма“ енглеског романтизма.
Енглески романтичарски песници не сачињавају једну јасно издвојену књижевну
групу као што је то случај са романтичарима у другим земљама Европе, већ иступају
понаособ као прави индивидуалисти од којих неки имају и самосвојне, често међусобно
веома различите теорије поезије. Ипак сви они испољавају све главне одлике европског
романтичарског покрета. Говорећи о друштвеним приликама и политичким догађајима
у Енглеској тога доба, који су довели до значајних промена у духовној свести њених
становника, наилазимо на значајне догађаје, како у спољној политици (ратове против
Наполеона, победоносне за Енглеску али из којих је изашла ослабљена знатним издацима), тако и у унутрашњој (индустријска револуција у свом пуном замаху, ширење
индустријског капитализма и све теже стање радничких маса, прихватање француске револуционарне лозинке Слобода, једнакост, братство од стране великог броја
грађанства и, као резултат свега тога, нереде у Ирској и демонстрације, протесте и
побуне радништва у Енглеској).
На такву друштвену стварност сви енглески романтичарски песници реаговаће
кроз своју поезију на један од следећих начина: или ће, разочарани, обузети романтичарским „светским болом“, бежати из такве стварности,1 или ће се смело суочити са
том стварношћу и на њу реаговати бунтом, а неки и правим револуционарним жаром
рушитеља постојећих институција, истичући јасан политички програм и слику будућег
стања јединке у једном лепшем и другачијем друштвеном систему.2
Иако историје енглеске књижевности узимају 1798. годину за датум званичног
почетка романтичарског покрета у Енглеској,3 талас романтизма у њој јавља се много
раније и готово је немогуће сасвим тачно утврдити када, али је свакако извесно да су
и неки песници пре Вордсворта и Колриџа у својим делима показивали јасне одлике
романтизма. Међу њима, временски најближи и стваралаштвом најсличнији романтичарима свакако су били Вилијем Блејк и Роберт Бернс. Енглеска књижевност дала је
и известан број песника чије је књижевно стварање временом зашло у доба краљице
Викторије, али је по својој тематици и обради предмета много ближе делима романтичара него ли викторијанаца; међу њима посебно место заузима социјални песник Томас
Худ. То не значи да се романтичарски дух у енглеској поезији завршава XIX веком, напротив он се јавља кроз стихове највећег ирског барда Вилијема Батлера Јејтса, дубоко
залазећи у XX столеће, знао је да букне и у поезији Дилена Томаса, и још касније знао
је да шикне из стихова Роберта Грејвза и Стивена Спендера.
1
Као што је то случај са старијом генерацијом романтичара у њиховој другој фази
књижевног стварања, коју представљају Вилијем Вордсворт, Семјуел Тејлор Колриџ, Валтер
Скот, Роберт Сауди, Чарлс Лем, Валтер Севиџ Ландор, Роџер Мур и др.
2
Млађа генерација романтичара, којој припадају Ли Хант, Џорџ Гордон Бајрон, Перси Биш
Шели, Џон Китс, али и представници старије генерације у најранијим годинама свога рада.
3
Датум објављивања Вордсвортових и Колриџових Лирских балада.
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Китс је сматрао да геније поезије мора изградити своје властито спасење у човеку, које не може сазрети уз помоћ закона и прописа, него уз помоћ осећања и будности
унутар себе самог. Оно што је стваралачко на тај начин мора стварати себе. То је био
пут којим су кренули енглески романтичари.
У средишту романтичарске поетике налазе се два појма – појам удаљавања од реалног, конкретног и чулно-опипљивог, и појам бескрајног или бесконачног као крајња
имагинарна тачка у процесу удаљавања од физички присутне стварности. Први појам
има тенденцију да уздигне ствари и појаве изнад њихове баналне и уобичајене љуштуре
и изгледа, што је разумљиво за романтичарски сензибилитет; док је други појам, одн.
елеменат бесконачног, један од елемената који исто тако захтева оно што је конкретно,
одређено, завршено и коначно.4 Та тежња ка бесконачном, ка бескрајном, јесте стална
тема романтичарске поезије, један од елемената који улазе у структуру појма романтике као њено дефинишуће језгро.
На које начине романтичари доживљавају и заснивају свој однос према појму бесконачног? Код Блејка се тај однос заснива на потенцираној, апстрахованој представи и
визији космоса, свемира и природе. Овај однос и ову антиномију, у донекле измењеном
и својој тематици прилагођеном облику, преузимају и романтичари. И Блејк је увиђао
недостатке људског друштва и цивилизације, али му та опсервација није била повод
за прекид са друштвом, већ га је инспирисала да у однос субјекта са друштвом унесе
један истиснути елеменат – природу, и тако га, то људско друштво, као по правом романтичарском рецепту, преобрази и унапреди. Немогућност да реалним друштвеним
мерама, у недостатку стварне материјалне перспективе за друштвени напредак, оствари сан о човековој срећи на земљи, усмерила је његов поглед у свемир – тако настају
његове личне унутрашње визије које су се све бавиле проблемом живота као јединства
двеју супротности: радости и бола, стварања и разарања, недужности (схваћене као
срећа) и искуства (схваћеног као несрећа). Блејк сматра да душевни мир треба тражити
у измирењу тих двеју супротности; тако настају његове Песме недужности и Песме
искуства које, по њему, показују „два супротна стања људске душе“ (Bowra 1963: 28)
– прва група истиче сликовиту визију стања недужности, док друга показује како животни изазови ту невиност кваре и уништавају.
Блејк показује „убоку, екстатичку осетљивост на утиске из спољног света“,
истичући оштрину дечје перцепције у односу на каснија апстраховања и уопштавања
који долазе са зрелошћу (Kermode 1957: 100). За њега детињство може постојати у
правом смислу или као симбол стања душе које може постојати и у зрелости. За њега
су сва људска бића у неком смислу деца божанског оца, док искуство уништава њихову
невиност и присиљава их да се окрећу илузијама; Боура сматра да Блејк овде приказује
контраст између „дечје и искусне концепције реалности“ (Bowra 1963: 30). Тако магична детињастост у песми Јагње из Песама невиности, и њен пар, песма Тигар из Песама
искуства, сведоче о Блејковој спознаји дијалектичког јединства супротности из којих
је настао и у коме бивствује овај свет. Симболиком су посебно богати стихови Тигра;
тигар је Блејков симбол за крволочне снаге људске душе потребне да разбију окове
4
Тај спој појединачног и општег, коначног и бесконачног, индивидуалног и универзалног
представља једну од најважнијих одредби романтичарске поетике.
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искуства. „Ноћне горе“ (Куић 1974: 88) по којима тигар вреба су неукост, репресија и
сујеверје; ови стихови дају импресију огромне снаге која „вреба“ у мраку постојања
присиљавајући нас да поставимо питања која продиру у срце живота. Јагње и тигар
су симболи два различита стања људске душе. Када је јагње уништено од стране искуства, потребан је тигар да успостави равнотежу.
Можда најгора ствар код искуства, сматра Блејк, је та што уништава љубав и
приврженост. У песми Земна грудва и облутак он показује како љубав природно не
тежи да угоди себи, али у свету искуства срце постаје као „облутак у потоку“ (a pebble
of the brook) и претвара љубав у себичну жељу за поседовањем (Bowra 1963: 46).
Песма Велики четвртак нам открива како деца врло рано постају жртве старијих, и
како у једној богатој земљи деца живе у беди. Видимо да су Песме искуства много снажније од Песама невиности јер су настале из дубоког бола, дубоке олује у
песниковој души. Блејк зна да је један начин егзистенције светао и испуњен радошћу
и хармонијом, али види да је живот у његовом окружењу другачији, мрачан и разоран.
Али Блејка није могло задовољити само критиковање – он је трагао за неком коначном синтезом у којој ће се невиност моћи спојити са искуством, а доброта са знањем.
Акценат је на следећем: свака жива ствар је дело божје, Бог је у природи све уредио
према мери, тј. суштину ствари, њихов облик и међусобну повезаност, њихов ток и
одржавање, од велике зграде па до зрнца прашине, од сунца па до влакна једне нити...,
па Блејк као да поставља питање: Зашто се ти космички закони не могу применити и на
уређење живота, друштва и цивилизације у целини? То је та добро позната свемирска
релација романтичара, спрег микро и макрокосмоса, најсићушнијег и најколосалнијег,
коначног и бесконачног. Али чему служи та релација, то везивање човека за свемир? У
питању је варијанта једног покушаја оптимистичког реаговања на људску и друштвену
стварност, једна тенденција да се оно „утопијски-апстрактно и свемирски-универзално
усмери у правцу прогреса и еволуције“ (Прац 1974: 15).
Ово схватање о животу као јединству двеју супротности одн. споју коначног и
бесконачног доживело је читаву једну еволуцију тумачења и даље разраде код романтичара. Тако долази до конкретизовања овог првобитно апстрактног универзалног става који представља један од основних принципа романтичарске поетике. Блејк је тако
хуманизовао појам бесконачног, постављајући га као практичан идеал у конкретном
човековом животу. Циљ Блејкове поезије био је да се узвиси људски ум и уздигне старалачка машта, која је по њему, као и касније по Шелију, најдивнија људска способност, која може, како он напомиње у Предсказању недужности:
У зрнцету песка видет' слику света,
На длану задржат' целу васељену,
Сагледати небо усред једног цвета,
Обухватит' вечност у једноме трену.
(Блејк, Предсказање недужности у: Куић 1974: 60)

Као и Блејк, тако и Шели поезију уздиже на највиши ниво човекове речи и вапи
за новим препородом друштва кроз посредовање песника, а у основи и једног и другог гледишта налазимо „човека чија је религија Хуманост“ (Kermode 1957: 11). Тим
инсистирањем на бескрајном као бескрајно хуманом, ова романтичарска тенденција
се „одлучно укључује у напоре романтичара да успоставе тоталитет људске личности,
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разбијен и распарчан професионалном деформацијом и сталешким подељеностима
и ограничењима“ (Leavis 1947: 165). Тако се дакле, бескрајно може посматрати као
бескрајно хумано код Блејка и Шелија, или пак као бескрајно страсно или бескрајно
бунтовно код лорда Бајрона, а све у циљу настајања бескрајно демократског; бескрајно
је и бескрајно имагинативно код Китса и Колриџа, бескрајно као бескрајно природно
код Вордсворта, Китса или Бернса, потом, као бескрајно мистично код Колриџа (сетимо
се његове Кристабел, тзв. песме мистерије са натприродном темом) или пак, бескрајно
социјално код Томаса Худа, једног од последњих песника енглеског романтизма.
У дефинисање појма романтичног се често уводе и елементи неодређености и
даљине, чиме се жели нагласити губљење, брисање обриса. Критичари су углавном
мишљења да романтичност захтева неодређеност, разливање и осипање чврстих контура видљивог света. Такође, доминантна је и следећа тенденција: из романтичарског
односа према бесконачном се види како романтичар покушава да премости садашњицу
– спајањем уједно прошлости и будућности; један покрет уназад и један скок унапред
треба да истисну садашњицу као једину форму егзистирања.
Ову романтичарску опседнутост појмом бесконачности Абрамс види овако: То
нестајање у бескрају имплицира најсубјективнију пројекцију, бескрајно се аутоматски
претапа у субјективно – толико су они блиски једно другом, толико се лако једно у
друго преливају да је, очигледно, бескрај незамислив без субјекта, тј. бескрај и постоји
само као покушај субјектове пројекције и интерпретације, и тај њихов однос управо је
један од романтичарских проналазака. (Abrams, 310)
Тако се најдубља суштина романтике корени у потпуној индивидуализацији
осећања и света осећајности, јер као што каже Вордсворт: „Јер свака добра поезија је
спонтани излив снажних осећања“ (Куић 1974: 22). А сви ови ставови о емоцији, сматра Куићева, присвајају емоцију као средство индивидуализације али и као средство
спајања са ширим космичким оквиром, у који себе смешта романтичарски субјекат.
За социолошку димензију романтичарског феномена је од великог значаја појам
поседовања. Наиме, романтичарски дух се негативно односи према свему што је завршено, дато, присвојено, одређено, поседовано. Он на поетском плану одражава процес друштвеног развлашћивања и наступајућу смену поседничких класа која је започела Француском револуцијом. Романтичарски лабилитет, преображен у унутарње
треперење, у специфичан, па и морбидан сензибилитет и нервозитет, споља симболизован у појам чежње ка бескрајном, у жуђену представу и доживљај вечне динамике
и бесконачног продуктивитета – све је то, у крајњој линији, израз пољуљаних конвенционалних друштвених односа, израз рушења једног дотрајалог света и прво, романтичарско најављивање и постављање у живот новог.
Романтику је немогуће замислити без свемирске романтичарске усплахирености,
без страсних и звезданих узлета; ови се појмови директно доводе у везу са доживљајем
бескућништва и отуђености у овом свету, у завичају, у домовини, што је у ствари,
првобитни, основни и психолошки примаран романтичарски импулс. Романтичар је
човек који се незадовољан, пригњечен, отуђен, одгурнут, бескућник. Пошто се осећа
усамљен, неуврежен у овоземаљско битисање, без дома и крова над главом, вечити луталица, он тај доживљај усамљености и отуђености тако интензивира да га доживљава
као свој положај у свету, он свуда види сковану „заверу“ против себе, осећа се прогнан
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из друштва и избачен из свог завичаја. Појам отуђења он психолошки доживљава, као
да каже: не осећам ја да ми је свет туђ, него сам ја свету туђ, ја сам из њега искључен,
отписан, мртав. Ја у њему немам шта да тражим. Управо најтипичнији представник
страсног бунта у Великој Британији, лорд Бајрон, створио је таквог хероја – његов
Чајлд Харолд, без илузија и засићен овим светом, усамљен, поносит и смркнут – лута,
узалуд покушавајући да побегне од себе самог:
...Шта нам нуди живот тај, јалови и голи?
Чула су нам тупа и слаб разум луди,
Живот кратак, истина је бисер што дубину воли,
А обичај кантар што нетачно суди;
Назори су свемоћни – њихов вео худи
Покри земљу тмином, и чине се иста
Погрешна и исправна дела, јер сад људи стрепе
Да су страшна размишљања чиста,
А слободна мис’о злочин, јер прејако блиста.
(Бајрон, Поклоништво Чајлда Харолда, IV, 93)

Тај разочарани скептик, касније познат као бајроновски јунак, је човек који, изгубивши све идеале, једину утеху налази при погледу на раскошну лепоту пејзажа, или
на попришта славних битака за слободу. Ту узима маха Бајронова снажна сатира, јер је
ово само оквир који Бајрон користи да изнесе свој основни став, а то је хвалоспев борби против тираније и свих видова насиља. Овде Бајрон, тај „побуњени демон људског
пандемонијума“ (Leavis 1947: 210), посредством свог јунака евоцира славу минулих
времена, присећајући се свих оних чији су херојски подвизи и креативни узлети духа
стварали историју која као да се својом узвишеношћу руга нејуначком добу у коме се,
дубоко огорчен и згађен, нашао Харолд.
Пре свега, Бајронов Харолд је био отелотворење суштинских елемената романтичарског погледа на свет – индивидуализма, бунтовништва и снажне осећајности. Чајлд
Харолд, као и његови многобројни наследници у каснијим Бајроновим делима, изграђен
је у основи по узору на једног од архетипских јунака – Милтоновог Сатану из епа
Изгубљени рај (1766), и први је у дугом низу бајроновских јунака који се издваја од оних
који га окружују пре свега својом интелектуалном супериорношћу и непоколебљивом,
бескомпромисном снагом воље. Те га особине, међутим, не промовишу у хероја и вођу,
већ га претварају у отпадника и губитника. То што он својевољно одабира такву судбину нимало не ублажава патњу због таквог друштвеног статуса. Чајлда Харолда мучи
претешка егзистенцијална досада младог човека који је прерано испробао све у животу, уз њу и мазохистичка склоност самораздирућој усамљености и коначно, бреме
претешког греха од кога се не може побећи, пошто се од себе може бежати само у благотворно саосећање других, што бајроновски јунаци с презиром одбацују. Бајронизам
тако постаје егзалтација јединке, унутрашње снаге, духовна побуна, индивидуализам
до крајњих граница, што су све синоними за тип побуњеног, енергичног човека. Није
ли управо и Бајронов Гусар пример племените и снажне личности побуњене против
лажи и неправде једног неприродног, изопаченог друштва, и као такав синоним за охолог одметника, побуњеног анђела, узвишеног разбојника који је објавио рат свим законима и узео на себе „дело божанског дељења правде на земљи, да буде штит слабих
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и бич силних“ (Куић 1974: 47)? Тако Бајрон, као тип општег, књижевног одметника,
постаје и национални хајдук, борац против насиља, онај који је, слажу се критичари,
певао Слободи а остао свој сопствени заточеник, одн. „заточеник мита о самом себи“
(Bloom 1970: 328). Његов Шијонски сужањ је монолог о општељудској теми – борби и
патњи ради слободе која најблиставије сија у тамници:
Ти вечни душе ума несаломива!
У тамници с'јаш, Слободо, снагом свом,
Јер у њој само је срце дом;
Тек љубав за те то срце окива;... (Куић 1974: 228)

Бајрон се дакле може сматрати персонификацијом неограничене слободе једне
индивидуе супротстављене целој васиони, која је за њега, као и друштвени поредак
његове домовине у то време (па и целе Европе), сва достојна презира. У Дон Жуану,
по многима непревазиђеној сатири у стиху у целој западноевропској књижевности,
Бајрон се подругљиво осврће на гордост, уображеност и таштину славе, на лицемерје и
сав конвенционални морал, на освајачке ратове, на рачун књижевности и филозофије,
коначно и на рачун мушкараца, жена и љубави:
Еклезијасти кажу: 'ово је свет таштине' –
И многом предиканту то управо је мета
Кад примере наводи из хришћанске доктрине:
Укратко, сви то знају из целог овог света,
На овој позорници све признате празнине:
И светац, и проповедник, и мудрац и поета;
Па зашто да онда ћутим као да сам мула
И не кажем да живот и јесте само нула?
(Бајрон, Дон Жуан, VII, 6)

Било да, као у Манфреду, говори о очајању, неуништивом поносу и презиру према
концепцији греха, или у Тасовој тужбалици даје монолог јунака у заточеништву, прориче ослобађање Италије у Дантеовом пророчанству, устаје против државе у Марину
Фалиеру, било да се, као у Сарданапалу, бори за праведну ствар – Слободу, или у Визији
Страшног суда даје најефектнију политичку сатиру на енглеском језику – Бајрон, са
његовом поносном природом, прометејским пркосом и олимпијском охолошћу, бунтовник против владајуће цркве и државе, присталица свих ослободилачких покрета у
Европи, свакако је значајна компонента модерне европске друштвене критике.
Дух демократизма, прожет страсним осећањима, екстремношћу, слободоумљем,
добро познатим романтичарским индивидуализмом и немиром, изразито је присутан
у поезији енглеских романтичара. Узмимо за пример Блејка и његов идеал хуманости
(по чему је сличан Шелију); мелодичност Блејкових стихова када говори о дечјој недужности у Пролећу, супротставља се стиховима детиње туге у Оџачару, наиме мали
димњачари су тако окрутно експлоатисани у то време:
...Зато што још увек срећан бити могу,
Они мисле да ме слабо карају,
Па се сада моле Краљу, Попу, Богу,
Што од наше беде сам рај стварају.
(Куић 1974: 88)
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У Малом црном дечаку Блејк дирљиво пева о једнакости црнаца и белаца каква
се не може спровести у друштвеном систему тадашње Енглеске, чије наличје песник
беспоштедно осуђује у песми Лондон, овековечивши тако себи место у претходници
најнапреднијих критичара свих друштвених институција свога доба. Блејк је посебно
сличан Шелију, том најромантичарскијем а уједно и најреволуционарнијем књижевнику
романтизма у Енглеској, међутим, док је Шелијев хуманизам јасно дефинисан и док
Шели прориче духовну регенерацију у друштвеном смислу, Блејк је присталица препорода из чисто индивидуалистичких песничких амбиција. Тако Шели, у дивној визији
срећне човекове будућности у космичкој лирској драми Ослобођени Прометеј, описује
борбу Прометеја, који симболизује човека, против Јупитера, који представља тиранију. За
разлику од Есхилове драме, у којој се Прометеј мири са Јупитером, Шелијев Прометеј на
крају тријумфује; настаје срећна ера човечанства извојевана свемоћном снагом љубави.
Шелијев Прометеј је човек који хуманошћу и љубављу побеђује тиранина и тако доводи
на земљу најсрећнију еру човечанства која се може замислити, а која ће наступити у бескласном друштву у коме неће постојати никаква религија.
Морал фабуле снажно подупиру Прометејева патња и трпљење јер га, како
каже сам писац, можемо описати као биће које се одликује не само храброшћу,
величанственошћу и чврстим, стрпљивим противљењем свемогућој сили, већ и одсуством сваке амбиције, зависти, освете и жеље за личним прослављањем; Прометеј је,
тако рећи, оличење највишег моралног и интелектуалног савршенства, и са најбољим
и најплеменитијим циљевима.
... Видим, видим...
Како ми читаве области пред ногама плове,
Као морем почупана острва,
Са житељима пригњеченим у општу крв,
Уз црвени сјај њихових кућа које пламте.
(Shelley, Prometheus Unbound, I, 39)

Ове речи изговара Прометеј прикован за кавкаску стену, али и сам Шели у пролеће
1819. док посматра плаво небо Рима; у исто време у Француској пљачкаши кољу истакнуте револуционаре, католици протестанте-бонапартисте, а преки судови кога стигну,
од Наполеонових генерала до измучених радника. Та противуречност између природног склада и хармоније, и плотуна којим тирани гуше протесте народа,5 је оно што
мучи писца. Трагични несклад између природе и људског друштва је у исто време несклад између идеалне лепоте за чијом је визијом читавог живота чезнуо до безумља,
као јунак његове видовите поеме Аластор, и ругобе Меркурових фурија које га муче
болом, страхом, разочарањем, неповерењем и мржњом. Ослушкујући гласове који су
били „одјек из једног света пуног јада“, почео је мирније размишљати на који начин
треба живети и борити се против угњетача – у прологу своје поеме Побуна ислама
Шели тај тренутак назива часом у коме се његов дух пренуо из сна, а затим истиче да
је од тада гомилао знање:
Тог лета, августа 1819, енглески властодршци су пуцали у масу на једном митингу у
Питерфилду, на шта је Шели написао гневну Песму заштитницима слободе, а мало касније и
Песму Енглезима, која је постала радничка Марсељеза Енглеске.
5
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... Из забрањених рудника знања;
Али се нисам трудио да научим
Било шта од онога чему су ме учили моји тирани –
Већ сам, црпећи из тог тајног складишта,
Изграђивао оклоп за своју душу,
Да би могла да ратује међу људима.
(Шели, Побуна ислама у: Desmong 1960: 122)

Тако Шели настоји да својим политичким ангажманом истакне да је Лепо само
онда лепо када је то Слобода, и Љубав само онда љубав када је то потпуна Слобода,
отелотворујући на тај начин ону вечиту тежњу човека за идеалном Лепотом и Слободом,
за једним савршеним друштвом без неправди и беде. Изнедадна смрт прекинула је песника у стварању поеме Тријумф живота, у којој поново велича славу Живота, Љубави,
Лепоте, Слободе и Правде, и сањајући о њима, изобличава све оно што им стоји на
путу:
Престоли, олтари, суднице, тамнице –
У којима и око којих несрећници разни вуку
Жезла, тијаре, мачеве, ланце,
И томове мудрога зла ...
(Shelley, Prometheus Unbound, III, 93)

Шелијева поезија је последица његових романтичарских утопистичко-социјалистичких идеја, условљених његовим временом и средином из које је поникао. Критичари његовог Прометеја објашњавају као алегорију у којој Прометеј
представља човечанство, Јупитер – тиранију државе и цркве, Демогоргон – нужност,
Азија – духа доброте у природи, итд. Међутим, читава та драмска поема није само
мртва алегорија, него и живи Шелијев сан о свету који га окружује, што значи, у исто
време и халуцинација, израз његових генијално сублимираних жеља. Јер код њега
највише задивљује чињеница да је као ретко који песник успео да читаву историју,
читаво рађање човеково из космоса, читаво то освајање изгубљеног раја, учини својим
дубоко интимним, лирским доживљајем, да од себе створи: „Нерв којим је струјао /
осталима непознат осећај угњетавања земље“ (Kermode 1957: 225).
Изражену демократичност налазимо и у „правој народној поезији“ (Куић 1974:
16) Роберта Бернса, која је сва у служби песниковог дубоког коментара на друштвену
ситуацију. Критичари га сматрају најреволуционарнијим песником Шкотске; његова
Молитва Св. Вилија представља ремекдело друштвене сатире, напад на лицемерје и
поквареност свештеника владајуће калвинистичке цркве у Шкотској и на саму доктрину предестинације. Бернс даје пример веома напредне политичке поезије у стиховима
Просјака-весељака, где долази до израза анархистички протест бескућника, људи са
„дна“ живота.
Ли Хант, представник тзв. кокнијске школе, такође је један од песника са
изразитијим духом демократичности; Хант је доследан следбеник напредних политичких уверења, редак представник старије генерације енглеских романтичара који није
скренуо у реакционарне воде. Највише читалаца је освојио стиховима песме Абу Бен
Адем, где је, описујући Адемов карактер, у ствари, описао самог себе – једноставног
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човека који не признаје никакав ауторитет изнад човека, и који истину и филантропију
вреднује као највише моралне вредности.
Израженију политичко-социјалну ноту испољава дело Томаса Худа, песника патњи
радничке класе, чија је поезија сва у служби оштре критике друштвених институција и
представља отворен протест против свих видова неправди и тираније. Из низа Худових
социјалних песама издваја се Мост уздаха, у којој Худ пева о несрећној девојци која се
бацила у реку, тугујући тако због свих сиротих девојака у суровом класном друштву,
које их, незаштићене и злоупотребљене, препушта очајању и смрти као једином излазу.
Тако, обративши се имућном пролазнику, Худ се обраћа целој његовој класи, да се замисли над проблемом неравноправности мушкарца и жене с једне, као и пролетаријата
и буржоазије с друге стране. Овим он истиче недужност девојке насупрот недела целе
те лицемерне и распусне, експлоататорске класе. У Песми о кошуљи, Худ слика живот
бедне шваље, упозоравајући све оне који носе кошуље, њеном руком сашивене:
То није рубље што носите,
То су живота људских цене!
(Куић 1974: 314)

Худ у песми слика тежак живот радничке класе у којој људи, као и вредна шваља
истанчалих прстију, више и не изгледају као људи него као сама смрт; у истој тој Песми
о кошуљи шваља каже:
... О, да ми је само
Да мало прошетам травом,
Да удахнем мирис цвећа,
А небо да ми је над главом,
Само један кратак трен
Као некад што ми беше,
Док не упознах боли беде
И шетње што ми ручак одузеше!
(Куић 1974: 316)

наглашавајући тако да богаташа, одн. све повлашћене у капиталистичком друштву,
неописива беда пролетаријата не може ганути. Коначно, када Худ у потресној песми
Последњи човек, замисливши далеку будућност, говори о ужасима уништења због
поседовања и власти, тако да остаје само један, последњи човек на земљи, да вапи за
друштвом бар једног бића – Худ, најталентованији песник пролетаријата у Енглеској,
износи максимум ужаса који проистиче из друштвеног система који је тада владао у
Енглеској и свету тога времена, и уопште описује стање какво би очекивало цео људски
род када би ужасни ратови унуштили цивилизацију.
На крају, истакнимо и то да, насупрот поезији изразитог бунта, демократизма и
слободоумља коју су славили песници друге генерације романтичара представници
прве генерације, после првих година младићког револуционарног жара и заноса, грчевито теже да се касније, кад су идеали охладнели, а идеје о свемирској прогнаности
добиле реалну форму притиска класне подељености која може да се превлада једино
уступцима и службом режиму, пређу у владајућу касту. На пример, Колриџове ране
политичке песме показују револуционарни занос младих присталица идеала францу-
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ске револуције. Тако он слави Пад Бастиље, говори о неизбежној пропасти гордог
краљевства Енглеске у Оди години која долази, и машта о стварању слободне и праведне друштвене зајднице у Америци, далеко од европске тираније. Међутим, у општем
нерасположењу према француској политици тога доба и страху енглеске буржоазије
пред могућношћу Наполеоновог освајања Енглеске, романтичарски песници старије
генерације прелазе на страну реакционара. Из младих Колриџових дана потиче и прозни одломак у коме песник устаје против трговине робљем, и, као у визији, види срећну
будућност црнаца равноправних са белцима – Укидање трговине робљем.
Зар је онда чудно, имајући у виду овакав друштвени контекст, што се романтичарски субјект познијих романтичара, са интензивним осећањем да је прогнан у бесконачност, опет враћа сам себи, јер ће једино у себи и нигде другде наћи ослонац у тој
бескрајној празнини и простору бесконачне прогнаности; овим долазимо до тога да
су свемир и празнина заправо само простор његовог реаговања на реалне земаљске
друштвене односе и норме. То осциловање између себе и бескраја, и то враћање из
свемира право себи, представља у ствари психолошку напетост отуђеног и из друштва и света самоизгнаног човека, а сублимира се код романтичара у онај познати спој,
у страсно прихваћену антиномију између коначног и бесконачног, између Субјекта и
Свемира.
Тако свемир постаје симбол за сва пригушена, потиснута стања револта и праска,
изазвана незадовољством и доживљајем немоћи, емотивно покренута муклом и тамном субјектовом свешћу о неповратној убачености човековој у класно структурисано
друштво. Упрошћено, то значи да се револт према друштву код романтичара испољава
као једна заљубљеност у свемир.
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AZRA MUŠOVIĆ

ENGLISH ROMANTIC MOVEMENT – THE VISION OF INFINITE
OR SOCIAL ENGAGEMENT?
Summary
English Romanticism can be seen as a creative period in which, owing to the radical changes
taking place in the historical and social spheres, the cultural view of the world had to be reconstructured
or totally readjusted. The attitudes of many Romantic writers were responses to the French and the
Industrial Revolution.
English Romanticism is best represented by poetry, which was more suitable to the expression
of emotional experiences, individual feeling and imagination. Partly, Romanticism was the desire to
express the “inexpressible” – the infinite – through the powerful resources of language. The great
English Romantics also experienced political disillusionment, which resulted in the clash between the
ideal and reality in their poetry. Poetry thus became a medium to challenge the cosmos, nature, political
and social order, or to escape from all this. Individualism, the alienation of the artist from society and
escapism found expression in the different attitudes: the anti-conformist, rebellious and cynical attitude
of “Byronic Hero”, the revolutionary spirit of Shelley’s Prometheus and Keats’s escape into the world
of the past and beauty. It is clear that Romanticism transformed Western culture in many ways that
survive into our own times.
Key words. Romanticism, rebellion, vision, infinite, poetry, escape, social engagement.

