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ЕСТЕТИКА АНГЛІЙСЬКОГО РОМАНТИЗМУ
В СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ОСМИСЛЕННІ

Проблеми англійського романтизму у різні часи привертали ба-
гато уваги з боку дослідників по обидві сторони Атлантики, завдяки 
чому існує дуже велика кількість наукових праць з даної теми. Але 
романтизм і досі вивчений дуже нерівномірно, у окремих аспектах – 
вкрай мало, що змушує науковців знов і знов повертатися до цього 
вкрай важливого періоду в літературі. Тому питання, пов’язані із су-
часним освоєнням ключових проблем романтизму і дотепер не втра-
чають своєї актуальності.

Епоха романтизму в Англії припала на кінець XVIII–середину 
XIX століття. Це був дуже непростий і насичений подіями період, 
протягом якого країна досить болісно переходила до епохи інду-
стріалізації. Влада, раніше зосереджена в руках землевласницької 
аристократії, поступово переходила до великих промисловців, яким, 
в свою чергу, протистояв все зростаючий в кількості і схильний до 
протестних настроїв робітничий клас. Ці зміни відбувалися до і під 
час епохи романтизму, в контексті двох революцій – спочатку Аме-
риканської, а потім і Французької, цілого ряду війн, економічних 
підйомів і спадів, а також за постійної загрози існуючому в Британії 
державного ладу. Революція породжувала всеосяжне почуття, що це 
було століття нових звершень, у якому, за умов руйнування старих 
підвалин і відходом від застарілих уявлень, все було можливо, при-
чому не тільки в сфері політичної або соціальної, але в науці і літе-
ратурі теж. Так романтизм ствердився як чільний, домінуючий рух 
[16, c. 1314, 1318].

Поезія романтизму характеризувалася увагою до суб’єктивного, 
а не об’єктивного, до приватного, а не цілого, до природного, живо-
го, а не чогось, вигаданого заздалегідь. Романтиків цікавили приро-
да, внутрішній світ особистості, прекрасне, містичне, речі плинні, 
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невизначеність [27, c. 1]. Не знаходячи опори в теперішньому, ро-
мантики часто звертали свій погляд у минуле, особливо у період Се-
редньовіччя.

В епоху романтизму на зміну раціоналістичному розумінню приро-
ди прийшло її сприйняття, як живого організму. Представники попере-
дньої романтизму епохи класицизму розглядали природу як неживий 
механізм, велетенський годинник, всі частини якого працювали з ди-
вовижною чіткістю і гармонією. Оперуючи математичною достовірніс-
тю, закони природи були розкриті за допомогою наукової процедури 
дослідження. Романтики ж заперечували цю безособову, механістичну 
модель. Будучи натхненними природою і відчуваючи побожний страх 
перед її красою і величчю, романтики відгукувалися на неї емоційно і 
шукали містичного зв’язку із нею. Для романтиків природа була живою 
і наповненою божественною присутністю. Природа стимулювала креа-
тивні енергії уяви, вчила людей вищій формі знання [22, c. 509].

Представники романтичного руху вірили, що чим ближче лю-
дина до природи, тим ближче до правди життя. Як і в романтичній 
поезії, художники-романтики зображували природу, позначену ме-
ланхолією, самотою, природу зловісну, ту, що викликає страх, тощо 
[17, с. 15].

Як підкреслює Н. Фрай, для представників передуючої роман-
тизму епохи мистецтво було другорядним у порівнянні з природою, 
тому що природа розумілася ними як мистецтво Всевишнього. Для 
романтиків, напроти, мистецтво було первинним в порівнянні з при-
родою, тому що Бог був Творцем [15]. М. Х. Абрамс також підкрес-
лював, що в епоху романтизму відбулася зміна, поворот від міметич-
них теорій мистецтва XVIII ст., згідно з якими поет прямо залежав 
в своїй творчості від навколишнього світу, до теорії про те, що пер-
винним джерелом і темою будь-якого вірша є характерні властивості 
і хід думок самого поета. При цьому, якщо мова йде про аспекти 
зовнішнього світу, то вони перетворюються з факту, даності в поезію 
виключно почуттями і думками самого поета [6].

За свідченням Х. Р. Рукмаакера, в XVIII столітті митець сприй-
мався як особистість, що вбирає в себе божественне світло природи, 
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а природа була джерелом істин і образів для митця, в той час як в ро-
мантизмі природа розглядалася вже як вмістилище, в яке митець міг 
вилити свої почуття і висловити ідеї. Таким чином, саме художник 
наділяв природу світлом і значенням, і саме в XVIII в. стався пере-
хід від сприйняття природи як автономної сили, яка живить уяву ху-
дожника, до романтичної концепції природи, яка була продовженням 
суб’єктивного світу художника [23, c. 2].

Неудаваний інтерес романтиків по відношенню до географічно 
віддалених регіонів, екзотичних ландшафтів, культур країн Сходу і 
континентальної Європи, також був однією з основних форм втечі 
від навколишньої дійсності. Цьому також неабиякою мірою спри-
яли великі географічні відкриття і конкретно-історичні події кінця 
XVIII – першої половини XIX століття. У 1798 р. Наполеон вдерся 
до Єгипту і завоював його вже в наступному 1799 р. У 1798–1802 рр. 
Друга Коаліція у складі Британії, Австрії, Росії, Португалії та Отто-
манської імперії воювали проти Франції. У 1820–1823 рр. відбулося 
повстання в Іспанії: війська відмовилися відправитися в Америку, 
щоб знову завоювати іспанські колонії. У 1821–1831 рр. Греція до-
магається незалежності від Османської імперії. У 1830 р. Франція 
вторглася в Алжир, і понад сорок років знадобилися для завоювання 
всієї території цієї країни [11, c. 598-599]. Захоплення Сходом стає 
притаманне найбільш відомим і плідним поетам-романтикам захід-
ної цивілізації [13, c. 5].

Романтики ініціювали вивчення і відродження цілого ряду 
форм народної творчості. При цьому, як справедливо зазначають 
Т. Г. Грушевицька і А. П. Садохін, захоплення фольклором і націо-
нальними хроніками було пов’язано не тільки з любов’ю до старо-
вини, але і з орієнтацією на демократичну традицію, із зростанням 
національної самосвідомості, теж багато в чому інспірованої ро-
мантиками [1, c. 688].

Внаслідок зацікавленості в творчому генії власного народу 
з’явився яскраво виражений націоналізм, який було втілено в різних 
творах представників епохи романтизму і в самій англійській мові, 
яку поети-романтики суттєво реформували і спростили.
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М. Коен в монографії «Sensible words: linguistic practice in England, 
1640–1785» («Чутливі слова: лінгвістична практика в Англії, 1640–
1785» (1977)) зауважив, що в другій половині XVIII століття всього 
пов’язаного із лінгвістикою було значно більше, ніж в першій: біль-
ше граматик і варіантів граматики, більше теорій мови, великим був 
спектр питань про мову, більше словників, орфографічних словни-
ків, пропозицій реорганізувати педагогіку і велика кількість мов, що 
вивчали [12, c. 78].

 Е. Елфенбейн в книзі «Romanticism and the rise of English» («Ро-
мантизм і формування англійської мови» (2008)) теж висловив поло-
ження, подібне до думки М. Коена про виняткову важливість другої 
половини XVIII століття для розвитку англійської мови. Вчений під-
креслює, що в зазначений період філологи, лексикографи, укладачі 
граматик, фахівці з орфоепії розробили правила вживання мови, які 
змінили те, як англійську мову визначали, викладали, аналізували, 
судили про неї і публікували на ній. Е. Елфенбейн також підкреслює, 
що з даним положенням згодні всі автори історії англійської мови 
[14, с. 18].

В Європі звернення до народних джерел мало ще одне несподі-
ване слідство, а саме зародження небувалого доти інтересу до осо-
бистості У. Шекспіра і його творів. Це досить незвично в даний час, 
тому що в сучасну нам епоху фігура У. Шекспіра сприймається як 
один з найяскравіших прикладів великого літератора. Однак світова 
популярність Шекспіра прийшла до нього не відразу. Шекспір   був 
досить відомим драматургом, який писав свої твори для комерційно-
го театру в Лондоні. Однак, хоч він і отримав гарну освіту, Шекспір   
не вчився в коледжі, і, попри те, що йому допомагав король Яків, 
твори Шекспіра в сучасну йому епоху не вважали респектабельни-
ми. Не існує розмаїття портретів Шекспіра, написаних за його жит-
тя, що також свідчить про дуже обмежену популярність автора [34]. 

Н. М. Торкут відмічає, що Шекспір був знаний за свого життя, але 
разом із тим, ані за життя, ані відразу ж після смерті драматурга не 
було написано жодного його життєпису [5], [32]. Про значні лакуни у 
наших відомостях про Шекспіра говорить і Н. Висоцька [28].
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 І саме представники європейського романтизму не лише відро-
дили інтерес до творчості Шекспіра, але «знову винайшли» Шек-
спіра, представили його як найбільшого автора, як найголовнішого 
англійського класика з відомих на той момент.

 Як справедливо писав А. Блум в монографії «Shakespeare on love 
and friendship» («Шекспір   про любов і дружбу» (2000)), романтики 
доклали багато зусиль для того, щоб звести Шекспіра на той неза-
перечний п’єдестал, який він займає нині [10].

Дж. Н’юман і Л. Е. Браун справедливо відзначають, що яскраво 
вираженою рисою англійського романтизму була патріотичність, на-
ціональна самобутність і саме в контексті англійського романтизму з 
новою силою зазвучали імена Чосера, Мільтона, Спенсера і особли-
во Шекспіра, що дозволяє навіть говорити про якусь «шекспірівську 
індустрію» в зазначений період [20, с. 611]. Д. Росс у зв’язку з цим 
також зазначає, що Шекспір   мав на романтиків вплив куди більший, 
ніж навіть Мільтон [24, c. 108]. Подібні твердження ми також зна-
йдемо в роботах Е. Хана [18], Дж. М. Ортіз [21], Г. Біерса [8] та ін.

І. Лімборський зазначив, що хоча процес «присвоєння» Шекспіра 
літературами світу був наявний ще за часів Просвітництва, ситуація 
зі сприйняттям Шекспіра суттєво змінилася саме за доби романтиз-
му. Переклади творів Шекспіра німцями А. В. Шлегелем та Л. Ті-
ком засвідчили появу іншої інтерпретаційної моделі творчості цього 
англійського письменника. Погляд на Шекспіра як на «спонтанного 
генія», який без належної освіти зміг створити «вічні» художні ше-
деври, а також нові стандарти художнього перекладу його текстів, 
значно розширювали рецепцію Шекспіра як гідного для наслідуван-
ня письменника [29]. 

У цьому ж контексті слід згадати і слова Б.Б. Шалагінова, який вва-
жав, що Ф. Шлегель, Новаліс, Ваккенродер, Гофман, Шеллінг докорін-
но оновили канон нового європейського мистецтва. В основу нового 
літературного канону німецькі романтики поставили Шекспіра, якого 
вони рішуче ввели в історію не просто театру, але й літератури [33]. 

Крім того, як і багато інших видатних авторів світового масш-
табу, Шекспір поєднував у собі риси різноманітних літературних 
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напрямів, що находило свій відгук у романтиків. Як справедливо 
зазначає І. Мегела, В. Шекспір був «великим синтезатором, у твор-
чості якого античність, Середньовіччя, ренесанс, бароко сплавлені 
воєдино [30].

Як і самі романтики, Шекспір   свого часу не боявся порушува-
ти сформовані стандарти. Академічні критики в сучасну Шекспіру 
епоху засуджували його за недисциплінованість, за те, що він запе-
речував усталені на той час уявлення про драму, які базувалися на 
кращих зразках творів Стародавнього Риму і Древньої Греції. Згідно 
уявленням того часу, добре написана п’єса не мала поєднувати в собі 
комедію і трагедію, а також містити кілька основних сюжетних ліній 
і мати, до того ж, додаткові. Не дозволялося переходити з одного 
місця дії на інше, і так раз за разом, а також буквально «тягнути» 
оповідь протягом цілих місяців і років в площині драматичного часу. 
Між тим, всі ці риси були притаманні творам Шекспіра. Крім того, 
справжня серйозна драма завжди мала бути акуратно поділена на 
п’ять актів, а в п’єсах Шекспіра одна сцена просто змінювала іншу, 
і автор не приділяв ніякої уваги академічним правилами, що стосу-
ються структури драматичного твору. Розподіл же на акти в п’єсах 
Шекспіра, звичний нині, був нав’язаний видавцями для публікації 
його творів вже після смерті автора.

 Тому романтики, які, подібно до Шиллеру і Гете, писали дра-
ми під впливом шекспірівської творчої спадщини, перекладали його 
твори, використовували шекспірівські алюзії в своїх творах, його 
образність і т. ін., відкрили Шекспіра великій читацькій аудиторії у 
всьому світі. Спадщина Шекспіра привнесла в театральні постанов-
ки епохи романтизму абсолютно нові, нечувані тоді і революційні за 
своєю суттю, елементи. І саме тому похитнулися усталені до XVIII 
століття канони французької школи драматичного театрального мис-
тецтва, прийняті в Європі.

 Таким чином, Шекспір   був «своїм» для романтиків, які, до того 
ж, свідомо перебільшували його незнатне походження. У. Шекспір, 
на їхню думку, був скоріше народним, ніж придворним літератором. 
Він був для романтиків квінтесенцією народної поезії, бездоганним 
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підтвердженням їхньої власної віри в спонтанну креативність. За-
хоплення романтиків Шекспіром в значній мірі вплинуло як на фор-
мування самого романтичного руху, так і на наступну епоху. Велика 
частина драматичних творів, написаних в XIX столітті, була ство-
рена під впливом Шекспіра, художники ілюстрували його твори, а 
композитори писали симфонічні твори для оркестру на слова його 
текстів [34].

Найважливіший аспект романтичної спадщини в західній куль-
турі – переконання, що історія надзвичайно важлива і є як засобом 
самопізнання людини і суспільства, так і методом пізнання, який 
можна застосувати до будь-якого об’єкта: природи і культури, мови 
і права, держави і особистості. Н. І. Тетєріна справедливо вказує на 
те, що XIX століття дослідники нерідко справедливо називали «Зо-
лотим століттям історії». Крім бурхливого, охоплюючого усю Єв-
ропу розвитку та впорядкування історичних знань, крім їх безсум-
нівного впливу на інші наукові дисципліни – від біології і географії 
до археології та біблійної критики – потужний і набуваючий дедалі 
більшого значення фактор «історизму мислення» все більше впливав 
на представників наукової та художньої інтелігенції, обумовлював 
навіть зміни стилістичних напрямків у мистецтві, рішуче домінував 
в творах романічної белетристики, позначався також в кращому ви-
борі тем в поезії, в розгортанні сюжетів театральної драматургії та 
в появі нових творчих ідей монументального і жанрового живопису. 
Цей же фактор дуже багато в чому визначав тоді особливості худож-
ньої форми і змісту хореографії та музики найрізноманітніших жан-
рів, а серед них – все відчутніше заявляв про себе в опері [31].

Для представників епохи класицизму історія служила в повчаль-
них цілях, надаючи приклади людської безглуздості. Таке знання, 
на думку раціоналістів, допомагало людям прийти до кращого май-
бутнього, і вже тільки з цієї причини історію варто вивчати. Для 
романтиків же історичний період, як і індивідуум, був унікальною 
сутністю з власною душею. Вони хотіли, щоб історик зображував і 
аналізував різноманітність націй, традицій і інститутів, які склали 
історичний досвід, завжди при цьому розкриваючи, що особливого 
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і унікального було притаманне окремо взятому відрізку часу, місце-
вості і народу [22, c. 509].

 Захопленість романтиків героїчними особистостями була пов’язана 
з концептом індивідуальної свободи і акцентом на те, що, перш за все, 
потрібно бути собою, а тому історичні герої представлялися романти-
кам як наочні приклади особистісної гідності. Наполеон став для ро-
мантиків улюбленим, хоч і парадоксальним предметом для вивчення. В 
еру, коли були проголошені принципи рівності і свободи, дії Наполеона 
призвели до того, що багато людей цю   свободу втратили. Після поразки 
Наполеона і його вигнання на острів Святої Єлени, він, все ж, залишив-
ся героєм, тому що романтики, на думку дослідниці, проявляли незмін-
ний інтерес до безнадійно програної справи [25, c. 44-45].

 Період Середньовіччя теж розглядався представниками епох 
класицизму і романтизму зовсім по-різному. Для представників кла-
сицизму це були важкі часи, коли світом правили забобони і фана-
тизм, а середньовічні інституції та традиції слугували лише для того, 
щоб стримувати прогрес. Романтики, навпаки, з повагою ставилися 
до періоду Середньовіччя. Потрясіння, пов’язані з Французькою ре-
волюцією, Наполеоном і ламкою політичної рівноваги, породили у 
романтиків погані передчуття щодо майбутнього. Деякі стали шу-
кати духовного захисту, знову звертаючи погляд на Середньовіччя, 
коли Європа була об’єднана єдиною вірою, а структура суспільства 
здавалася недоторканою і непохитною. Для романтичної уяви Се-
редні віки були пронизані релігійною вірою і одухотвореними по-
чуттями, вони живили соціальну гармонію і рясніли героїчними і 
лицарськими вчинками, так само як і барвистими церемоніями [22, 
c. 509]. Дж. Шнайдер також дотримується думки, що середні віки 
були ідеалізовані романтиками як час релігійної гармонії. Дослідни-
ця справедливо зазначає, що представники епохи Романтизму сприй-
мали історію як континуум, в якому минуле, сьогодення і майбутнє 
тісно пов’язані. Критичне сприйняття народів на ранньому етапі їх 
розвитку було абсолютно неприйнятним для романтиків. У їхньому 
уявленні і язичники, і юдеї, і християни, і народи, як в Європі, так і 
за її межами, мали певні достоїнства [25, с. 44].
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 Питання релігії були також надзвичайно важливі в контексті ви-
вчення романтизму. Романтики «озерної» школи створювали свої 
твори в період здобуття нацією духовної свободи, що, як і роман-
тизм, було чимось абсолютно новим і досі незвіданим. Тому нова 
романтична література повинна була відповідати новим політичним 
і соціальним умовам, що, безумовно, розуміли представники ран-
нього англійського романтизму. Е. Бехлер справедливо говорить про 
те, що ранні англійські романтики, якими були «озерні» поети, хоч і 
з непідробним ентузіазмом сприйняли Французьку революцію, але, 
все ж, їх революційний дух був тісно пов’язаний з релігією. Деякі 
романтики були унітаристами, деякі – дісентерами, а Вордсворт і 
Кольрідж взагалі планували стати священиками на стику двох сто-
літь [9, c. 55-57]. Г. Хоппс і Д. Стаблер в книзі «Romanticism and 
religion from William Cowper to Wallace Stevens» («Романтизм і ре-
лігія від Вільяма Каупера до Волліса Стівенса» (2013)) відзначають, 
що Байрон вважав Вордсворта, Кольріджа і Сауті колективно від-
повідальними за встановлення поетичного методу, який Вордсворт 
називав «системою». Їх поетична манера, з точки зору Байрона, була 
невіддільна від релігії, тому що поети Озерної школи провели анало-
гію між словами поета і словом Божим [19, c. 137].

 При цьому виняткову важливість в епоху Романтизму набу-
ває біблійний текст і його інтерпретація. Як справедливо зазначає 
Т. В. Михед, знання Біблії, забезпечивши громаду спільним вокабу-
ляром, розумілось як обов’язкова пресупозиція долученості до со-
ціуму та участі в його житті. Спільний текст міг трактуватись по-
різному, привести до конфліктних позицій чи практик, але завжди 
залишався єдиним критерієм верифікації та валідності для тексто-
центричної спільноти. Сакральний текст був предметом постійних 
рефлексій, спрямованих на проникнення в його глибини і пошук од-
кровення потаєного смислу. Оскільки він перебував у центрі такої 
неослабної уваги, то його вимір і значення безкінечно розширюва-
лися. Біблія слугувала і як парадигматичний зразок естетичної до-
сконалості, тобто модель для наслідування, встановлюючи критерії 
мистецтва як «абсолютний» канон.
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В добу романтизму Біблія бачилась і як цілком конкретний на-
ративний конструкт, традиційно піддатливий і потенційно готовий 
до нових інтерпретацій, але головне як мета текст – універсальна і 
всеохопна літературна змістоформа, у все проникному просторі якої 
набували додаткового, глибинного змісту всі інші літературні тексти. 
Оскільки Біблія від початків формувалась на перетині та взаємодії 
різних мов і культур, це уможливило її практично безмежний дина-
мічний інтерпретаційний потенціал, що кореспондувало романтич-
ній концепції динамічної реальності та сутності романтичного мис-
тецтва як такого [3, с. 8-9].

О. М. Михайленко також зазначає, що відображення тем і мотивів 
Біблії в світовому мистецтві і літературі є важливою проблемою су-
часного літературознавства. Це пояснюється зростаючим останнім 
часом інтересом до духовних витоків європейської культури [2].

 Як справедливо вважає П. Тові, де б ми не розглядали роман-
тизм, релігія завжди буде знаходитися неподалік від нього. Але це 
буде особлива релігія – особливий індивідуальний досвід, який не 
можна кодифікувати і вмістити в доктрину [26, c. 11].

 М. Паласюк вказує на те, що європейський романтизм вже мав 
перед собою досвід епохи Просвітництва в ставленні до релігії і 
церкви і розумінні Бога. Поява романтичного світогляду була сво-
єрідною реакцією на ідеологію Просвітництва з її культом розуму, 
що межує з відвертим атеїзмом. Абсолютизація раціонального озна-
чала релятивізм у підході до духовних і моральних цінностей. Діячі 
тієї епохи, стверджуючи культ розуму і знання, заперечували церкву, 
яка, на їхню думку, лише сіяла забобони і була зацікавлена   в неві-
гластві. Однак, як справедливо зазначає М. Паласюк, розум і знання 
не зробили ні саму людину кращою, ні суспільство в цілому. І саме 
тому романтизм звернувся насамперед до духовності людини, точні-
ше, до її душевних почуттів і афектів. Для романтиків універсум роз-
чинений в духовності кожного індивіда, а за допомогою духовності 
індивід об’єднується з універсумом [4, c. 22].

 Романтизм також значно збагатив англійську літературу те-
матично. Як справедливо зазначає С. Бейнбрідж в монографії 
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«Romanticism: a sourcebook» («Романтизм: першоджерела» (2008)) 
основними темами романтизму були питання, пов’язані з Французь-
кою революцією, положенням жінок у суспільстві, рабською пра-
цею, наукою, релігією [7]. 

Таким чином, проведений огляд наукової літератури дає підстави 
стверджувати, що у центрі романтизму стоїть ідея індивідуалізму. Роз-
чарування в дійсності стимулює інтерес романтиків до того, що цій 
дійсності протистоїть. Саме тому представників епохи романтизму 
починає займати світ потойбічний і екзотичний, реалії давнини, ха-
рактерні для кожного окремо взятого національного варіанту європей-
ської літератури, з’являється стійкий інтерес до національної і світової 
історії, фольклору, релігійних вірувань, чистої природи, як ідеального 
середовища проживання людини. При цьому формаційний принцип, 
утворюючий роль по відношенню до людини і природи, все ж, нале-
жить людині. Двома найважливішими ідейними комплексами роман-
тизму є романтичний історизм і індивідуалістичний суб’єктивізм.
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Анотація
Л.М. Корнільєва. Естетика англійського романтизму

в сучасному науковому осмисленні
У статті розглядаються основні риси естетики англійського романтизма. 

Дослідження присвячене основам романтичного сприйняття краси, мисте-
цтва, релігії, природи, історії, а також ролі індивида у культурному, історич-
ному і соціальному процесах. Одними з основних характеристик романтиз-
ма вцілому і англійського романтизма зокрема є зосередження авторів на 
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емоціях окремо взятої людини і внутрішньому світі героя; прославляння 
краси, мистецтва і чистої уяви; заперечення індустріалізації, усталених 
форм віросповідання, схвалених державою і церквою, а також раціональ-
ного підходу до вивчення будь-чого, соціальних конвенцій и т.п.; идеаліза-
ція чистої, незабрудненої природи і сільської місцевості, захист бідних та 
знедолених людей, особливо жінок і дітей; зацікавленість по відношенню 
до далеких країн і надприродних явищ, зацікавленість у історії і фольклорі, 
часте використання персоніфікацій, експерименти з розміром вірша, жан-
рами і вокабуляром. В статті поданий огляд сучасних наукових робіт по 
романтизму, включаючи класичні праці таких видатних вчених, як Н. Фрай, 
М. Х. Абрамс, С. Грінблатт.

Ключові слова: романтизм, естетика, романтичний, природа, Бог, іс-
торія, релігія.

Аннотация
Л.Н. Корнильева. Эстетика английского романтизма 

в современном научном осмыслении
В статье рассматриваются основные черты эстетики английского ро-

мантизма. Исследование посвящено основам романтического восприятия 
красоты, искусства, религии, природы, истории, а также роли индивида в 
культурном, историческом и социальном процессе. Одними из основных 
характеристик романтизма в целом и английского романтизма в частности 
являются сосредоточенность авторов на эмоциях отдельно взятого челове-
ка и внутреннем мире героя; прославление красоты, искусства и чистого 
воображения; отрицание индустриализации, устоявшихся форм вероис-
поведания, принятых государством и церковью, а также рационального 
подхода к изучению чего-либо, социальных конвенций и т.п.; идеализация 
чистой, незагрязнённой природы и сельской местности, защита бедняков и 
несчастных людей, в особенности женщин и детей; интерес по отношению 
к далёким странам и не поддающимся объяснению явлениям, интерес к ис-
тории и фольклору, частое использование персонификаций, эксперименты 
с размером стиха, жанрами и вокабуляром. В статье представлен обзор 
современных научных работ по романтизму, включая ставшие классикой 
работы таких видных учёных, как Н. Фрай, М. Х. Абрамс, С. Гринблатт.

Ключевые слова: романтизм, эстетика, романтический, природа, Бог, 
история, религия.
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Summary
L.N. Kornilieva. Aesthetic features of English romanticism in the 

modern scientifi c interpretation
The article centers on the main aesthetic features of English romanticism. 

The study elaborates on the fundamentals of romantic understanding of beauty, 
art, religion, nature, history, and the role of an individual in the cultural, 
historical and social process. Some of the main characteristics of romanticism in 
general and English romanticism in particular include a focus on the emotions 
of an individual and the inner world of a person; celebration of beauty, art and 
pure imagination; rejection of industrialization, religious practices, approved 
by the Church and the state, any forms of rationalism and social conventions; 
idealization of pure, unpolluted nature and the countryside, defense of the poor, 
the wretched, especially women and children; keen interest in far-away countries 
and supernatural phenomena; interest in history and folklore; frequent use of 
personifi cations and experiments with the meter, genres and vocabulary.

The article gives a glimpse of modern scientifi c works on romanticism, 
including classical researches of the distinguished scholars, such as N. Frye, 
M. H. Abrams, S. Greenblatt .

Key words: Romanticism, aesthetics, romantic, nature, the God, history, 
religion.
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