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ЭВАЛЮЦЫЯ РАМАНСА ЯК ЛІТАРАТУРНАГА ЖАНРА 

 

Генетычна даследчыкі адносяць раманс да «творчасці вандроўных 

паэтаў-песеннікаў ХІІІ–ХІV стст.» [2, 49], а яго развіццѐ як сінтэтычнага 

музычна-паэтычнага жанру пачынаецца ў другой палове XVIII ст., якое 

найбольш звязана з творчасцю кампазітараў розных краін: берлінская школа 

(М. Агрыкола, К. Ф. Э. Бах, Ф. Бэнда); Францыя (Э. Н. Мегюль, 

А. М. Бэртон, Н. Далейрак); Расія (А. М. Дубянскі, О. А. Казлоўскі, 

Г. Н. Цяплоў, А. Д. Жылін, Т. У. Жучкоўскі.).  

У Расію раманс пранік у канцы ХVІІІ ст. з Францыі і адразу трапіў на 

дабратворную глебу рускай паэзіі і пачаў вельмі хутка распаўсюджвацца. 

Даследчыкі заўважаюць, што «першапачаткова паэтычны тэкст, які створаны 

ў куплетнай форме лірычнага зместу на французскай мове, вызначыў і назву 

музычнага твору» [2, 49]. Да гэтага часу блізкія да раманса формы існавалі 

пад рознымі назвамі: «Расійскія песні» (упершыню гэтая назва з’явілася ў 

1774 годзе), «Куранты» (1773) і так званыя «народныя» песні. У іх аснову 

былі пакладзены вершы М. Ламаносава, Г. Дзяржавіна, М. Сумарокава і 

іншых паэтаў. Рэлігійна-сентыментальны характар кантаў і псалмаў меў 

моцны ўплыў на песні-рамансы, якія дзякуючы гэтаму захавалі (да паловы 

ХІХ ст.) сваю сентыментальнасць. Гэтым была пакладзена аснова для 

«жорсткага» мяшчанскага раманса, які атрымаў шырокую папулярнасць 

сярод гарадскога насельніцтва. 

У XIX ст., асабліва ў творчасці кампазітараў рамантычнага напрамку, 

раманс займае вядучае месца сярод жанраў, адлюстроўваючы характэрныя 

для дадзенага часу тэндэнцыі: зварот, з аднаго боку, да ўнутранага свету 

чалавека, з другога – да скарбніцы народнага мастацтва. Руская песенная 

творчасць сярэдзіны XVIII–XIX стст., якая дайшла да нашых дзѐн, 

прадстаўлена галоўным чынам ананімнымі творамі. Мелодыя і тэкст, якія 

адлюстроўвалі эмацыянальныя настроі і перажыванні з жыцця людзей 

розных сацыяльных груп (часам песні і рамансы ўзнікалі ў тым ці іншым 

прафесійным асяроддзі, якое аб’ядноўвала людзей), дзякуючы даступнасці 

ўспрыняцця пераўтвараліся ў народныя. 

Што тычыцца тэрміна, то пад рамансам у музыцы разумелі вакальнае 

сачыненне, напісанае на невялікі верш лірычнага зместу, пераважна 

любоўнага [1, 125], ці камерны вакальны твор для голаса з інструментальным 

суправаджэннем. Лічыцца, што тэрмін «раманс» узнік у Іспаніі і абазначаў 

свецкую песню на іспанскай мове, а не на лацінскай, як было ў царкоўных 

гімнах (песнапеннях) [3, 469–470]. 

Раманс як вакальна-паэтычны жанр уяўляе сабой трохгранную 

структуру, у якой аднолькава маюць значэнне слова (тэкст), музыка і 

асаблівасці выканання. 

У другой чвэрці ХІХ стагоддзя ў жанры раманса вылучыліся дзве 

разнавіднасці: «бытавы раманс» і «класічны». Класічны, ѐн жа «высокі, 



лірычны ці салонны – раманс, камерны вакальны твор, напісаны вядомым 

кампазітарам на вершы вядомага паэта» [2, 50]. Шэраг славутых імѐнаў, што 

звязаны з выкананнем папулярнага жанру раманса (Фѐдар Шаляпін, 

Анастасія Вяльцава, Варвара Паніна, Странгіла Іртлач, Ізабэла Юр’ева, 

Вадзім Козін, Канстанцін Сакольскі, Пѐтр Лешчанка, Юрый Марфесі, Надзея 

Абухава, Аляксандр Вярцінскі, Тамара Цэрэтэлі,  Кэто Джапарыдзэ, Ляля 

Чорная, Галіна Карава, Ала Баянава, Нані Брэгвадзэ, Валянціна Панамарова і 

інш.), і існаванне іх да сѐнняшняга часу сведчыць аб папулярнасці рамансаў. 

Бытавы, ці гарадскі раманс – гэта, звычайна, аўтарскія творы з простай 

мелодыяй і гарманізацыяй, якія выконваліся прадстаўнікамі розных слаѐў 

грамадства, ад знаці да гарадскіх нізоў. Музычнае суправаджэнне да гэтай 

разнавіднасці рамансаў стваралі вядомыя рускія кампазітары А. А. Аляб’еў, 

А. Е. Варламаў, А. Л. Гурылѐў, П. П. Булахаў, А. І. Дзюбюк, С. І. Данаўраў. 

Ад бытавога гарадскога рамансу атрымаў сваѐ развіццѐ мяшчанскі, ці 

«жорсткі» раманс. 

У сучаснай беларускай фалькларыстыцы не існуе адзінага азначэння 

для «жорсткага» раманса. Ён узнік прыкладна ў сярэдзіне ХІХ ст., яго росквіт 

прыпадае на апошнюю чвэрць ХІХ – пачатак ХХ стст. Месцам узнікнення 

«жорсткага» раманса лічыцца горад, ці, калі больш дакладна, прыгарад, 

прадмесце, дзе жылі звычайна ніжэйшыя слаі грамадства, так званыя 

мяшчане – сяляне, якія прыйшлі на заробкі, рабочыя, рамеснікі, небагатыя 

гандляры. У названым асяроддзі пачала складвацца свая асаблівая культура 

як аб’яднанне гарадской і вясковай, праявіла сваю жыццяздольнасць. У 

«жорсткім» рамансе яскрава прасочваюцца асаблівасці «трэцяй» культуры.  

Мяшчанскія рамансы ў народзе называюць: жалючыя песні, слязлівыя, 

разлучныя, душэраздзірацельныя, праўдзівыя жаласлівыя, перажывацельныя, 

даўняшнія, мілыя, любезныя, страдацельныя, сардэчныя, душэўныя. 

Дадзеныя назвы паказваюць пяшчотнае, неабыякавае стаўленне выканаўцаў 

да такіх песень. «Жорсткі» раманс на Беларусі мае вельмі разнастаўную 

тэматыку і шырока распаўсюджаны ў наш час. 

Можна вылучыць наступныя асноўныя прыметы «жорсткіх» рамансаў: 

– сэнс твора лірычны, але звычайна з трагічным ухілам, яго змест 

прысвечаны нейкім пакутам, звычайна любоўным; 

– перабольшванне эмацыянальных перажыванняў; 

– пераважна драматычная развязка твора; 

– дыялагічнасць (наяўнасць лірычнага героя і адрасата), з якой вынікае 

наступная, апошняя прыкмета – 

– інтымнасць, камернасць. 

Паняцце «жорсткі» раманс часта ўспрымаецца ў негатыўным кантэксце 

як нешта «псеўданароднае» і нізкапробнае. Але гэты жанр з часам не страціў 

сваѐй папулярнасці, аб чым сведчаць запісы фальклорных экспедыцый, 

ажыццѐўленых намі па Брэсцкай, Гродзенскай і Мінскай абласцях у 2006–

2008 гг. Гэтыя песні выконваюцца вельмі эмацыянальна, лѐгка запамінаюцца 

і кранаюць слухачоў сваѐй адкрытасцю, вострасюжэтнасцю, звычайна 

драматычнай афарбоўкай, прастатой тэксту і мелодыі. Як правіла «жорсткі» 



раманс захоўвае пераважна сямейна-бытавы змест аповяду, дамініруючай 

тэмай з’яўляецца пачуццѐ кахання, але яно, на жаль, не дае радасці існавання, 

таму, што героі рамансаў не прытрымліваюцца чысціні адносін, не 

адчуваюць адказнасці за тых, хто побач.  

Такім чынам, можна канстатаваць, што раманс узнік у простым 

асяроддзі (творчасць вандроўных паэтаў-песеннікаў), свой росквіт як 

фальклорны жанр набыў на дабратворнай глебе высокай літаратуры і музыкі 

(прафесійныя і знакамітыя паэты, кампазітары і выканаўцы) і вярнуўся зноў у 

фальклорную традыцыю (мяшчанскі ці «жорсткі» раманс). 

 

ЛІТАРАТУРА 
 

1. Кавалѐва Р. М, В. В. Прыемка, Т. А. Марозава. Фальклорная 

практыка: метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік для студэнтаў 1 

курса філалагічнага факультэта па спец. 1-21 05 01 «Беларуская філалогія», 1-

21 05 02 «Руская філалаогія», 1-21 05 04 «Славянская філалогія». Мн., 2008. 

2. Левкодомов Г. Ах, эти чѐрные глаза.... М., 1998. 

3. Музыкальный энцыклопедический словарь / гл. ред. Г. В. Келдыш. 

М., 1990.  

 



 


