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Рамантызм – пэўны светапогляд, адмысловая сістэма мыслення, неад’емнай 

часткай якой з’яўляецца дзяленне свету на дзве часткі – свет рэальны і ідэальны. 

«У еўрапейскім, у прыватнасці, у англійскім рамантызме паміж імі існуе 

відавочная неадпаведнасць; амерыканскі рамантызм імкнецца да сінтэзу 

рэальнасці з марай, да стварэння міру, росквіту і ўвасаблення мары ў рэчаіснасць, 

канфлікт з якой тут умоўны» [7, с. 28]. Разам з тым, гэты ідэальны свет існуе і 

з’яўляецца цэнтрам асноўных каштоўнасцяў. Аднымі з іх у рамантыкаў 

выступаюць Прырода, Прыгажосць і Мастацтва. У прадстаўнікоў амерыканскага 

рамантызму прырода і чалавек тоесныя і адзіныя, у іх зліцці знаходзіцца 

гармонія. Прырода – гэта сябар, суразмоўца, партнёр і творца; яна валодае 

душой; за яе знешняй прыгажосцю хаваецца таямнічы містычны сэнс, да 

пазнання якога рамантыкі імкнуліся. Мастацтва – вышэйшае, што ёсць у жыцці 

чалавека, бо, з аднаго боку, праз мастацтва можна набліжацца да Вышэйшай 

Прыгажосці, з другога боку, яно здольнае, беручы за аснову прыгажосць 

прыроды, ствараць тую Прыгажосць, якую можна спасцігнуць інтуітыўна ў 

момант натхнення. Вышэйшымі відамі мастацтва рамантыкі лічуць музыку 

(найменш матэрыяльная, рацыянальная і лагічная, яна наўпрост звернутая да 

пачуццяў і здольная найбольш моцна на іх уздзейнічаць) і паэзію. Ідэальнай 

асобай, здольнай да інтуітыўнага пазнання і набліжэння да Вышэйшай 

Прыгажосці, транслятарам Вышэйшай Ісціны становіцца сапраўдны паэт. Пры 

ўсім падабенстве асноватворных светапоглядных прынцыпаў амерыканскіх 

паэтаў XIX стагоддзя – Ральфа Уолда Эмерсана (1803 – 1882), Генры Уодсварта 

Лангфэла (1807 – 1882), Эдгара Алана По (1809 – 1849), Уолта Уітмэна (1819 – 

1892) і Эмілі Дыкінсан (1830 – 1886) – разуменне катэгорый Прыгажосці, 

Мастацтва, у прыватнасці Паэзіі, і іх увасабленне ў творчасці ў кожнага з аўтараў 

спецыфічнае. 

Ральф Уолда Эмерсан  

Прыгажосць для Р. У. Эмерсана – паняцце хутчэй філасофскае, чым 

эстэтычнае: «The question of Beauty takes us out of surfaces to thinking of the 

foundations of things» [5, с. 288]. Прыгажосць – гэта метафізічная ідэя, якая ўяўляе 

сабой Боскую Субстанцыю, што мае сілу яднання: «Beauty is one expression for 

the universe» [6, c. 24]. Яе немагчыма спасцігнуць да канца: жаданне і імкненне 

дацягнуцца да яе, схапіць, злавіць не можа ўвасобіцца (уплыў неаплатанізму з 

яго ідэяй аб неспасціжнасці Прыгажосці як усёабдымнага феномену). 

Р. У. Эмерсан сцвярджае, што «Beauty is the form under which the intellect prefers 

to study the world» [5, с. 287]. Услед за Плацінам Р. У. Эмерсан дзеліць 

Прыгажосць на праяўленую, фізічную, інтэлектуальную і духоўную, узнёслую: 

«... for there are many beauties; as, of general nature, of the human face and form, 

manners of, of brain or method, moral beauty or beauty of the soul» [5, c. 287]. 
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Прыгажосць у Р. У. Эмерсана вызваляе, збаўляе, узнагароджвае. Несці яе 

людзям здольны сапраўдны паэт, які валодае дарам інтуітыўнага прасвятлення. 

Тым самым першачарговай функцыяй паэта ў Р. У. Эмерсана становіцца 

філасофская функцыя: пазнанне Вышэйшых Ісцін з дапамогай спасціжэння 

Прыгажосці і трансляванне гэтых вышэйшых ідэй і ведаў людзям. 

Генры Уодсварт Лангфэла  

Паводле перакананняў кембрыджскага барда, Дабро і Прыгажосць нябачна 

злітыя ў свеце. Прыгажосць у Г. У. Лангфэла валодае ўніверсальнай сілай, на яе 

адгукаецца душа, імкнучыся да гармоніі. Гэтай прыгажосцю нададзеная 

прырода, якую, як аснову, выкарыстоўвае ў творчасці паэт: «... As a bright image 

of the light and beauty / That dwell in nature» [8, c. 10]. Паэзія для амерыканскага 

рамантыка існуе па-за абмежаваннямі, яна можа перасякаць прастору і 

падпарадкоўваць сабе час. Для Г. У. Лангфэла, як і для Э. А. По, важная роля ў 

паэзіі належыць музыцы, таму паэт – гэта спявак, чые матывы здольныя абудзіць 

у чалавеку пачуццё прыгожага. 

Эдгар Алан По 

Прадстаўнік так званага «цёмнага рамантызму» гіпастазуе Прыгажосць як 

нешта ідэальна існае: «When, indeed, men speak of Beauty, they mean, precisely, not 

a quality, as is supposed, but an effect – they refer, in short, just to that intense and pure 

elevation of soul – not of intellect, or of heart [10, с. 262]. Для Э. А. По Прыгажосць 

– паняцце ўніверсальнага сусветнага маштабу, якое існуе асобна ад аб’ектаў, у 

якіх можа быць прадстаўлена (ідэя, якая бярэ пачатак у Платона, запазычаная 

Э. А. По ў А. Шлегеля). Сама катэгорыя Вышэйшай Прыгажосці не падлягае 

інтэрпрэтацыі, яна знаходзіцца за межамі лагічнага мыслення. На думку 

Э. А. По, Прыгажосць ствараецца ўяўленнем, калі гэта адбываецца з дапамогай 

рытму і музыкі, то атрымліваецца паэзія. Як адзначалася намі ў шэрагу 

папярэдніх артыкулаў, «мэта паэта – выклікаць такі эмацыйны стан у чытача, які 

дазволіць яму мімалётна “сузіраць” (‘contemplate’) гэтую Прыгажосць» [1, 

с. 150]. Э. А. По надзяляе катэгорыю Прыгожага дзвюма асноўнымі 

характарыстыкамі: 1) меланхалічнае гучанне: «Regarding, then, Beauty as my 

province, my next question referred to the tone of its highest manifestation — and all 

experience has shown that this tone is one of sadness. Beauty of whatever kind, in its 

supreme development, invariably excites the sensitive soul to tears. Melancholy is thus 

the most legitimate of all the poetical tones» [10, с. 263]; 2) нявызначанасць: «... the 

sentimental pleasure ... is nearly in the ratio of its indefinitiveness» [9, c. 42]. 

Неад’емнымі элементамі Прыгажосці і асалоды ў Э. А. По з’яўляюцца сіметрыя 

і лагічная паслядоўнасць. 

Уолт Уітмэн 

У У. Уітмэна Прыгожае – гэта не нешта абстрактнае і ідэальнае, не нешта 

недасягальнае, Прыгожае заключана не ў пышных упрыгожваннях, яно 

знаходзіцца ў самім жыцці з усёй яго разнастайнасцю, неразборлівасцю, ісцінай 

і рэальнымі перажываннямі. Паводле меркаванняў паэта, «all beauty comes from 

beautiful blood and beautiful brain» [11, с. 6]. Асноўным ключом да мастацтва 

У. Уітмэн лічыць прастату, ідэалам і меркай Прыгожага абвяшчае рэчаіснасць і 
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рэальны свет. Самае цудоўнае і прыгожае для амерыканскага паэта – гэта 

чалавек, таму паэзія ператвараецца ў У. Уітмэна ва ўрачыстае апяванне, гімн у 

гонар людзей.  

Эмілі Дыкінсан 

Паняцце Прыгажосці ў Э. Дыкінсан мае розныя адценні, яно зменлівае, 

набывае новыя значэнні. Паколькі сапраўдны паэт у Э. Дыкінсан – гэта 

даследчык, вучоны, які разважае і імкнецца зразумець, сфармуляваць, 

вызначыць, спазнаць, разабрацца ў прычынах і растлумачыць вынікі, які 

пражывае ўсю супярэчлівасць чалавечага жыцця, то паэтычнае ўспрыманне не 

прадугледжвае дакладнага вызначэння і адзінай дэфініцыі таго ці іншага 

перажывання, якасці або феномену. Таму Прыгажосць у амхерцкай пустэльніцы 

не атрымлівае азначэння, яна не можа быць спазнаная да канца: «The Definition 

of Beauty is / That Definition is none» [3, с. 460, верш № 988]. Даследаванне любой 

з’явы мае на ўвазе перанясенне яе ў плоскасць асабістых душэўных 

перажыванняў, унутранае асэнсаванне, напаўненне глыбінным сэнсам. Праз 

паглыбленне ў сябе, у душу паэт атрымлівае магчымасць працягваць пошукі 

праўды, без якіх жыццё і паэзію для Э. Дыкінсан немагчыма сабе ўявіць. 

Творчасць для яе – гэта балючая праца душы, пакутніцтва дзеля служэння 

нечаму высокаму і прыгожаму: «The Martyr Poets – did not tell – / But wrought their 

Pang in syllable...» [3, с. 265, верш № 544]. Гэта праца немагчыма без пачуццёвага 

кантакту са светам, у якім, з аднаго боку, Прыгажосць прысутнічае як апрыёры 

існуючая ў прыродзе, як аб’ектыўная рэальнасць: «A World too full of Beauty...» 

[2, с. 337, L759]. Таму гэты кантакт неабходны паэту як рэсурс для стварэння 

твораў. З другога боку, прырода ў Э. Дыкінсан дыстанцыяваная ад чалавека, таму 

разуменне прыроднай прыгажосці ператвараецца ў бясконцы працэс без 

магчымасці спазнаць яе да канца. Гэта ўспрымаецца як пакаранне за здабытую 

індывідуальнасць і адасобленасць ад прыроды: «How vast is the chastisement of 

Beauty, given us by our Maker» [4, с. 858, L965]. Гэта пакаранне дастаўляе фізічны 

боль, у выніку перажыванне Прыгажосці становіцца ў Э. Дыкінсан пакутай, 

смуткам, няшчасцем: «So gay a Flower / Bereaves the Mind... / Beauty Is an 

Affliction – then?...» [3, с. 617, верш № 1456]. Так, у Э. Дыкінсан Прыгажосць 

існуе першапачаткова як аб’ектыўная дадзенасць, аднак наблізіцца да разумення 

яе таямніцы можна толькі ў глыбіні душы. Прыгожае і трагічнае, балючае, горкае 

злітыя ў Э. Дыкінсан у адзінае. 

Такім чынам, катэгорыя Прыгажосці займае цэнтральнае месца ў 

светапоглядзе амерыканскіх паэтаў XIX стагоддзя. Прыгажосць у іх з’яўляецца 

адлюстраваннем унутранай велічы. Разам з тым успрыманне гэтай катэгорыі ў 

кожнага аўтара асабістае: у Р. У. Эмерсана Прыгожае растворана ў прыродзе, 

праз яго адбываецца пазнанне Вышэйшых Ісцін; Г. У. Лангфэла надзяляе 

Прыгажосць гармоніяй і сілай яднання, яна ператвараецца ва ўніверсальную 

катэгорыю, служэнню якой паэт прысвячае сваё жыццё. Для Э. А. По гэта нешта 

аддаленае, сумнае, неспасціжнае логікай, што можна толькі сузіраць мімалётна 

ў стане ўзнёслага хвалявання душы. У аўтараў больш позняга перыяду, якія 

адчулі ўплыў трансцэндэнталізму, але з выразнымі прыкметамі рэалізму 



 

4 
 

Прыгожае прасякае ў само жыццё, раствараючыся ў любой яго з’яве, у 

чалавечым целе і кожным яго жаданні (У. Уітмэн), і ператвараецца ў вялікую 

таямніцу светабудовы, спасціжэнне якой магчыма праз глыбіню ўласнай душы, 

дзе прыгажосць становіцца праўдай, а праўда – прыгажосцю (Э. Дыкінсан). 
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