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র োম্যোন্টিকতো বলতত ন্টক রবোঝোয়?  

 By Aniket Mitra 

র োমোন্টিকতো (ইংর ন্টি ভোষোয়: Romanticism) পন্টিমো ন্টিরে  একটি িুন্টিিৃন্টিক ধো ো িো আরদোলরে  েোম যো সোন্টিতয, সঙ্গীত, ন্টিত্রকলো, স্থোপতয, 

সমোরলোিেো এিং ইন্টতিোস-ন্টলখরে  রেরত্র েতুে ধো ো  সৃন্টি কর । অিোদশ শতরক  রশষ ন্টদক রেরক শুরু িরয় ঊেন্টিংশ শতরক  মধযভোগ পযযন্ত এই 

আরদোলে সন্টিয় ন্টিল। সোধো ণ ক্লোন্টসন্টসজ্ম এিং েিয-ক্লোন্টসন্টসজ্রম  ন্টেয়মোেুিন্টতয তো, রসৌষ্ঠি, ভো সোময, আদন্টশযকতো, ন্টস্থ তো এিং রযৌন্টিকতোরক িিয রে  

মোধযরম র োমোন্টিকতো  উদ্ভি ঘরেন্টিল। এিোডো এরক আরলোকপ্রোন্টি এিং অিোদশ শতরক  যুন্টিিোদ ও রভৌত িস্তুিোরদ  সোধো ণ প্রন্টতিোদ ন্টিরসরিও 

আখযোন্টয়ত ক ো যোয়। র োমোন্টিকতো  মূল প্রন্টতপোদয ন্টিল যুন্টিিীেতো, কল্পেো, স্বতঃসূ্ফতয তো, আরিগ, দৃন্টিভন্টঙ্গ এিং রলৌন্টককতো িন্টিভূয ত স্বজ্ঞো। র োমোন্টিক 

সোন্টিন্টতযকরদ  অরেরক সোদো খোতো সোমরে র রখ মরে যো আসত তো-ই ন্টলরখ রযরতে। সোন্টিরতয  উৎস ন্টিরসরি রিতে মরে  তুলেোয় অিরিতে মেরক 

প্রোধোেয ন্টদরতে। 

ররোমোন্টিকতোর বৈন্টিষ্ট্য 

র োমোন্টিক কোরি  েোয়করক একটি িটিল, িহুমুখী িযন্টি িরত িরয়ন্টিল, তোাঁ   সোরে ঘরে যোওয়ো সমস্ত ঘেেো তীব্রভোরি, গভী ভোরি, খুি আরিরগ  সোরে 

অেুভি কর । এটি একটি অন্তিীে,  িসযময় অন্তর্ ন্টিে সি এক উত্সোিী, উত্সোিী প্রকৃন্টত। 

র োমোন্টিক কোিগুন্টলরত সিযদো উচ্চ এিং ন্টেম্ন আরিরগ  মরধয একটি ন্টিপ ীত ন্টিল, এই ধো ো  অেু োগী ো অেুভূন্টত  রয রকোেও প্রকোরশ আগ্রিী ন্টিল, তো ো 

তোরদ  উপন্টস্থন্টত  প্রকৃন্টত রিোঝো  রিিো কর ন্টিল। তো ো েোয়করদ  অন্তগযত িগতগুন্টল এিং তোরদ  অন্টভজ্ঞতোগুন্টলরত আ ও আগ্রিী ন্টিল। 

উপেযোস রলখক ো তোরদ  উপেযোরস  ন্টিয়োটি  িেয রয রকোেও যুগ রিরি ন্টেরত পো রতে। এটি ন্টিল র োমোন্টিকতো যো সমগ্র ন্টিেরক মধযযুরগ  সংসৃ্কন্টত  

সোরে পন্ট িয় কন্ট রয় রদয়। ইন্টতিোরস  আগ্ররি  ফরল রলখক ো তোরদ  রয- িেো ন্টলরখন্টিরলে রস সমরয়  রিতেোয় আকৃি িরয় তোরদ  প্রোণিন্ত  িেোগুন্টল 

ততন্ট  ক রত সিোয়তো কর । 

উন্টিশ শততক   োন্টশয়োি সোন্টিততয র োম্োন্টিকতো এবং বোস্তববোদ 

এই দিকদির্িেশগুদি রাদশযার্কও ছার়্েদি। 19 শতর্কর রাদশযার সাদির্তে ররামাদিকতাবাি এবং বাস্তববাি 
দবদিন্ন পর্োর্য সংঘটিত ি়োইর্য প্রর্বশ কর্র: 

 

ররামাদিকতাবাি রের্ক বাস্তববার্ি রূপান্তর র্া শাস্ত্রীয সাদির্তের এক অিূতপূবে ফুি এবং পুর্রা দবশ্ব জরু়্ে এর 
স্বীকৃদত দিসার্ব কাজ কর্রদছি; 

"সাদিদতেক দ্বৈত শদি" একটি সমযকার্ি র্খি ররামাদিকতাবাি এবং বাস্তববার্ির ইউদিযি এবং সংগ্রাম 
সাদির্তের িুিে ান্ত কাজ রিয এবং রকািও কম রিখকও রিয িা, র্া রাদশযাি সাদির্তে 19 শতর্ক "র্সািার" 
দবর্বচিা করা সম্ভব কর্রদছি। 

রাদশযায ররামাদিকতার উত্থাি 1812 সার্ির র্ুর্ে দবজর্যর কারর্ে ির্যদছি, র্া একটি িুিে ান্ত সামাদজক 
উত্থাি ঘটায।অবশেই, ররামাদিকতাবাি সািার্ে করর্ত পার্রদি তর্ব স্বাধীিতা সম্পর্কে  রের্সমদিস্টর্ির 
ধারোয দিমগ্ন ির্ত পার্র, র্া সতেই অিিে রচিা দ্বতদর কর্রদছি র্া পুর্রা রাদশযাি মািুর্ের অিেন্তরীে 



অবস্থার্ক প্রদতফদিত কর্র। ররামাদিকতার সবর্চর্য উজ্জ্বি, দবখোত প্রদতদিদধরা ির্িি এ এস পুশদকি 
(দিদসযাম সমযকার্ি এবং "িদিেী" গার্ি রিখা কদবতা), এম ইউ। প্রারদম্ভক কাজ)। 

 

30 এর িশর্ক, বাস্তবতা শদি অজে ি করর্ছ, র্খি রিখকরা বতে মাি বাস্তবতার্ক একটি মাদজে ত, রবাধগমে 
িাোয প্রদতদবদিত কর্রদছর্িি, দিিুে িিার্ব এবং সূক্ষ্মিার্ব মািব এবং সামাদজক িদতগুদির্ক িিে কর্রর্ছি 
এবং তার্ির উপিাস কর্রর্ছি। এই ধারার প্রদতষ্ঠাতা এ.এস. পুশদকি ("ইউদজি ওযািদগি", "র্বিদকিস 
রটিস") দিসার্ব দবর্বচিা করা িয, র্ার সার্ে কির্মর কম রমধাবী মাস্টার রিই, রর্মি এি.দি.র্গাগি 
("র্েে রসািস"), আই.এস. তুরর্গদিি ("িে রিাবি রিস্ট", "ফািারস অোন্ড সন্স"), এি এি এি 
টিস্টয (িুিে ান্ত কাজ "ওযার অোন্ড দপস", "আিা কার্রদিিা"), এফ। এম। িস্তর্যিদি ("অপরাধ ও 
শাদস্ত", "িে িািাসে করাজাজি" ")। এবং সংদিপ্ত প্রদতিা সম্পর্কে  দিখর্ত অসম্ভব, তর্ব আ.দপ. রচখর্ির 
আশ্চর্েজিকিার্ব স্বতন্ত্র গল্প এবং িাটকগুদি। 

সোন্টিতয 

দ্ববদশষ্ট্ে 

ররামাদিক সাদিতের্ক দ্বচতিেমূিক অোের্িঞ্চার্রর একটি গল্প বা সুর দিসার্ব উপস্থাপি করা ির্যদছি র্ার 
রজার রবৌদেকতা, বদিরাগত এবং রিসেময, ক্লাদসকাি সাদির্তের করুোর দবর্রাদধতা দিসার্ব দছি। সাদির্তের 
অদিবেদিটি দছি অপ্রস্তুত, তর্ব স্বিাবতই সংর্বিিশীি এবং উত্সািী দছি। 

ররামাদিক র্ুর্গ সাদিতে বেদিটির গুরুত্বর্ক মুদি রিয, তাই তৎকািীি সাদিদতেকর্ির রিখা আত্মজীবিীগুদি 
রিখা রর্র্ত শুরু কর্র। এছা়োও, resদতিাদসক উপিোস, রগাদেক এবং িরর উপিোর্সর মর্তা িতুি ঘরািার 
উত্থাি ির্যদছি। 

কদবতা দিওক্লাদসকোি মোর্ন্ডট এবং রপৌরাদেক দেম রের্ক দির্জর্ক মুদি দির্যর্ছ এবং সংর্বিিগুদি, স্বপ্ন এবং 
সমার্জর সর্েির্ি রজার দির্যদছি। 

অোদরস্টটি একবার্র রর্ দবদধ উত্থাপি কর্রদছর্িি রসই দিযমর্ক সোি িা কর্রই দিউওগ্রাদসকাি েুেটিক 
রজিারগুদি প্রদতরিা ও িাটকীয ঘরািার ৈারা প্রদতস্থাদপত ির্যদছি। 

একিি স্বীকৃত সাদিদতেক পুরুে রগ্রট দির্টর্ি ররামাদিকতার একটি িতুি মঞ্চ গঠি কর্রদছর্িি। এই িতুি 
পর্োযটি সংিৃদতর ত্বরে ৈারা দচদিত ির্যর্ছ; তারা জিদপ্রয কদবতা, িৃতে, রিাককাদিিী এবং মধের্ুগীয 
উপািািগুদির জিে একটি িতুি আকেেে দ্বতদর কর্রদছি র্া পূর্বে উর্পিা করা ির্যদছি। 

 

রম্ন্ট  রশন্টল 

রমদর রশদি দছর্িি একজি ইংর্রজ ঔপিোদসক এবং দশর্রািার্ম দবখোত উপিোর্সর রিখক ফ্রার্েিস্টাইি বা 
আধুদিক রপ্রাদমদেউস। উদিশ শতর্কর ইংর্রদজ ররামোদিক আর্দাির্ির অিেতম শীেেস্থািীয বেদিত্ব দিসার্ব 
দবর্বদচত িি দতদি। 



ফ্রার্েিস্টাইি এটি ররামাদিক আর্দাির্ির অিেতম গুরুত্বপূেে কাজ ির্য ওর্ঠ এবং তৎকািীি অিোিে 
রিখকর্ির প্রিাদবত কর্রদছি। রমদর রশদি তাাঁর পুরুে সমসামদযক সমবযসীর্ির মর্ধে একমাত্র িাটকীয 
কল্পকাদিিী রিখক ির্যদছর্িি, পুরুে-অধেুদেত মাধের্মর সামর্ি িাাঁদ়ের্য। 

প্রেমদির্ক, তাাঁর কাজ সমার্িাচকর্ির ৈারা অবমূিোযি করা ির্যদছি; তর্ব, অল্প অল্প সমর্য দতদি খোদত 
এবং খোদত অজে ি করর্ত শুরু কর্রদছর্িি র্তিে িা দতদি ১৯ শতর্কর ইংর্রদজ িাোর অিেতম রসরা 
রিখক ির্য ওর্ঠি। 

রমদর রশদি উপিোর্সর দবদিন্ন ঘরািার রকৌশি বেবিার কর্রদছর্িি; ওযাল্টার ির্টর theদতিাদসক স্টাইি 
(প্রেম ররামাদিকগুদির মর্ধে একটি) এবং গদেক উপিোস, িরর ঘরািার সার্ে ঘদিষ্ঠিার্ব সম্পদকে ত। 

পারদকি ওযারর্বক রশদির অিেতম দবখোত ঐদতিাদসক উপিোস। কার্জর মাধের্ম রিখক বনু্ধত্ব এবং 
সরিতার মূিের্বাধর্ক উপস্থাপি করার পাশাপাদশ পুরুেতাদন্ত্রক রাজনিদতক শদির একটি রমর্যদি দবকল্প প্রস্তাব 
কর্র। 

দতদি রছাট গল্প, প্রবন্ধ এবং জীবিী দিসার্ব অিোিে সাদিতে ঘরািার রিখার জিে দির্জর্ক দির্বদিত 
কর্রদছর্িি। রশদি ি'ি একজি অবাস্তব মদিিা, এমি এক সমর্যর রপ্রিাপর্টর মুর্খামুদখ ির্যদছি র্খি 
মদিিারা পুরুের্ির মর্তা একই সুর্র্াগ উপর্িাগ কর্রদি। 

িদিতর্ের ইদতিাস' ইংর্রদজ সাদির্তে িদিতে দবের্য সবর্চর্য আকেেেীয প্রকরেগ্রর্ের একটি। িদিতর্ের 
ইদতিাস রঘাঁর্ট তাদেক ও বস্তুগত উিয প্রকার্রর বহুদবদচত্র উপািার্ির পেদতগত সদন্নর্বশ ঘটার্িা ির্যর্ছ এ 
গ্রর্ে। িদিতাদেক ধারো দবকার্শর সমগ্র ধারাটি- এর দগ্রক উৎসমুখ রের্ক দবংশ শতর্কর িািামুখী প্রবাি 
পর্েন্ত এখার্ি সমার্িাচিামূিক পেদতর্ত উপস্থাদপত ির্যর্ছ। রিখকৈয একদির্ক রর্মি রের্মাদিটাস, রের্টা, 
অোদরস্টটিসি দগ্রক দচন্তাধারার প্রদতিূর্ির িাদদিক দশিার বোখো-দবর্েেে কর্রি অিেদির্ক রতমদি 
ইউর্রার্পর মধের্ুগীয, ররর্িসাাঁ, ও দিও-ক্লোদসকাি িদিতর্ের পরীিা-দিরীিা কর্রর্ছি। গ্রেটির্ত কাি, 
রগের্ট, দশিার, দফকর্ট, রশদিং, রির্গর্ির িাদদিক িৃদষ্ট্িদির পর্োর্িাচিা রর্মি আর্ছ রতমদি রবকি, বাকে দি, 
দিউম, দিবদিজ এবং রিার্চ-সান্তাযর্ির আর্িাচিাও রর্যর্ছ। 


