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СТАНОВЛЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ЖАНРУ ШВАНКУ 

 
Шванк як самостійний літературний жанр виник у Німеччині 

ХІІІ ст. і вважається одним із видів німецької віршованої новели. У 
словнику літературознавчих термінів дається таке визначення понят-
тя шванк: “жанр німецької середньовічної літератури, невелике са-
тиричне оповідання, спочатку віршоване, а потім прозове, що одер-
жало широке розповсюдження в німецькій літературі ХVI –XVI ст.”1  

У німецькій літературі середньовіччя шванк вважається жанром 
малої форми, яка стисло представляє певну соціальну тему. Досліджен-
ням шванку займалося багато вітчизняних та німецьких вчених. Вони 
розглядали проблеми, пов’язані зі становленням шванку як жанру, ро-
били спроби відмежувати його від інших споріднених з ним коротких 
прозових форм, досліджували його еволюцію та тематику. Вивченням 
літературних текстів малого жанру займалися Н. Балашов, М. Бахтін, Г. 
Почепцов, Б. Пуришев, G. Jäckel, W. Beutin, G. Kuttner, B. Lutz, H. 
Fischer, H. Fromm, F. Frosch-Freiburg, K. Harkort, G. Hensen, K. Hufeland, 
H. Kindermann, G. Kuttner, S. Neumann, W.-E. Peuckert, K. Ranke, H. 
Rupp, A. Stiefel, H. Stroszeck, E. Voss, L.F. Weber та інші. 

Слід зазначити, що їх дослідження носять фрагментарний харак-
тер і стосуються історико-літературного, теоретичного та лінгвістич-
ного аспектів. Вони вивчали історичну основу виникнення шванку і 
робили спробу відмежувати його від інших, споріднених з ним форм 
текстів малого жанру, таких, як анекдот, жарт, фацетія, фабліо, байка, 
новела. Аналіз текстів німецького шванку дає змогу стверджувати, 
що на сьогодні ще немає системного аналізу становлення і еволюції 
цього жанру, а також не визначені його типологічні та лінгвістичні 
особливості, залежні від жанрового змісту, та не встановлені критерії 
відмежування шванку від споріднених з ним жанрів.2  

Значний внесок у розвідку шванків на історико-літературознавчому 
рівні внесли німецькі вчені Bernd Lutz i Wolfgang Beutin. Берн Лютц 
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вважає, що шванк у XV-XVI ст. стає самостійною своєрідною формою 
розмови, яка визначається самою суттю цього жанру. На думку Бернда 
Лютца, шванк має багато спільного з казкою, анекдотом, байкою та гу-
морескою.3 Лінгвістичні особливості німецької шванкової літератури 
досліджував Gerhard Kuttner.4 Він робив спробу відмежування шванку 
від інших споріднених з ним форм малої прози, таких, як фацетія, при-
клад, новела, а також досліджував структурно-композиційні особливості 
окремої оповіді. 

Доцільно, на нашу думку, назвати літературознавчі та лінгвісти-
чні праці вчених Н. Балашова “Немецкие шванки и народные кни-
ги ХVI века”, М. Бахтіна “Проблемы речевых жанров”, О. Фрейде-
нберг “Миф и литература древности” та “Поэтика сюжета и жан-
ра”, Б. Пуришева “Очерки немецкой литературы ХV-XVI вв.” Зна-
чний доробок у лінгвістичні дослідження текстів малого жанру внес-
ла, на наш погляд, Л. Піхтовнікова. Авторка дає визначення стилю, 
поєднує його лінгвістичні та літературознавчі аспекти, використовую-
чи при цьому системний та синергетичний підхід, чого раніше не бу-
ло у лінгвістичних дослідженнях, а також чітко формулює нову пара-
дигму саморозвитку стилю текстів малого жанру, до яких відноситься 
і шванк.5 

Становлення літературного жанру малої форми, до якого відно-
ситься шванк, сягає у давнину. Паростки шванкової літератури знахо-
димо ще у Х сторіччі: народні байки й епічні пісні стають вже в той 
час літературними жанрами. Великий вплив на становлення шванку 
як літературного жанру, а також на його стиль мала антична культура, 
оскільки значна кількість байок і шванків увійшли в німецьку літера-
туру цього періоду саме з античності. Їх читали у латинському оригі-
налі учні монастирських шкіл, церковні поети перекладали і перероб-
ляли їх на свій лад, що позначилося на стилі шванку, вони наповню-
вали старі сюжети новими ідеями.  

Прикладом такої трансформації може слугувати написана латин-
ською мовою віршована сатира “Священик і вовк” (“Sacerdos et 
lupus”), в основу якої невідомий поет поклав сюжет езопівської байки 
про лисицю в колодязі. В цьому контексті слід звернути також увагу 
на лотарінгську поему “Unibos, Cantus de uno bovi”, назва якої похо-
дить від імені головного героя Унібоса. Поема складається з окремих 
шванків, кожен з яких розповідає про витівки винахідливого Унібоса 
і про бездарність і тупість сільських багатіїв.6 

Слід зазначити, що вже в Х-ХІ ст. шванк має сатиричну спрямо-
ваність, і це дає змогу віднести його до викривально-глузливого жан-
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ру німецької літератури цього періоду. Разом з тим латиномовні шва-
нки ХІ-ХІІІ ст. оспівують дотепність і винахідливість вихідців з наро-
ду. До них слід віднести шванк “Modus florum” про те, як простолю-
дин-шваб завдяки кмітливості та шляхом обдурювання став родичем 
короля, який віддав йому за дружину свою доньку. Це був перший 
шванк, в якому мало місце обдурювання.7 

Зростання міст у ХІІ-ХІІІ ст. стало плідною основою для виник-
нення літератури, яка відображала прогресивні антифеодальні устре-
мління молодого “третього класу”. На сторінках літературних творів 
з’являються нові герої, бюргерські поети не відмежовуються від по-
всякденного життя, вони відверто сміються з великих панів і радіють 
успіхам кмітливого простолюдина. Найрозповсюдженішим жанром 
бюргерської літератури стає шванк, який належить до оповідної літе-
ратури новелістичного типу, хоч і займає в ієрархії середньовічних 
творів одне з найнижчих місць. “Низовий” характер шванків ставить 
їх на протилежний полюс з лицарським романом, з його ідеалізуючи-
ми тенденціями і фантастикою, що зовсім не притаманно досліджува-
ному нами типу малого жанру. 

Незважаючи на те, що шванкова література була започаткована у 
Х сторіччі як самостійний літературний жанр, вона визначилася у 
ХІІІ сторіччі. Є підстави вважати, що у XIII-XV століттях найпопуля-
рнішим жанром міської літератури стає саме жанр реалістичної вір-
шованої новели, званий в Німеччині шванком. Німецька шванкова 
література тісно пов’язана з творчістю австрійського поета, відомого 
під псевдонімом Штрікер. Його книга “Der Pfaffe Amis” відкриває 
історію літератури про блазнів, вона була зорієнтована на французькі 
фабліо і мала, на нашу думку, відверто імпортний, запозичений хара-
ктер. Дослідник німецької шванкової літератури Bernd Lutz ствер-
джує, що саме Штрікеру, видатному майстру цього жанру, належить 
створення першої народної книги.8 Шванкам Штрікера притаманні 
хитрощі, в них відображається повсякденне життя, що споріднює їх з 
байками. Шванку, як і байці, властиві епічність та комічність 
(здебільшого у гумористичній, інколи у сатиричній формі). Він вдало 
знаходить у повсякденному житті багато повчальних прикладів. Знач-
не місце у творах Штрікера займає тема подружнього життя. Разом з 
тим у Штрікера є шванки, позбавлені сатири і розраховані на розваги 
читача, що споріднює їх з анекдотом. Це дає нам підстави стверджу-
вати, що шванки завжди тяжіють до анекдотичної ситуації, вони іноді 
перетворюються у словесний турнір, який закінчується дотепністю.  
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На розвиток німецької народної літератури великий вплив мали 
анекдоти Штрікера, а саме їх з’язок з індоєвропейським фондом мо-
тивів. Так, наприклад, у збірці його шванків знаходимо такі мотиви, 
як історію про навчання осла грамоті (що у рамках середньоазіатської 
літератури пов’язується з Ходжею Насреддином); як фабули про уяв-
не зцілення хворих, яких Амсі змушує до панічної втечі; як про кар-
тину, видиму лише народженими у законному шлюбі. Саме Штріке-
ром були інкорпоровані споконвічно самостійні анекдоти в історію 
життя головного персонажу. Слід зазначити, збірці шванків про 
“Попа Аміса” властиві риси “передчасної зрілості”, адже географія 
Лондон – Париж – Лотарингія – Константинополь відмінна від гео-
графії більш пізніх народних книг (порівняння з подорожжю Фауста), 
переважно зайнятих естетичним освоєнням невеликих, а іноді і вига-
даних географічних просторів. Причини подібної зрілості, на нашу 
думку, слід шукати в запозиченому характері Аміса, в його зв’язку з 
більш зрілою романської міською культурою, на тлі якої стилістичні 
особливості збірки анекдотів виглядають більш органічно.  

У віршованому “Der Pfaffe Amis” вже проявляються риси бюр-
герської літератури: винахідливість, кмітливість, хитрощі. Разом з 
тим книга містить сатиру, бо висміює середньовічні забобони та жаді-
бність католицького кліру. Шванки Штрікера вважаються першою 
збіркою цього жанру і сягають ХІІІ ст. Збірка містить 12 віршованих 
шванків, що зв’язані між собою особистістю дотепного Аміса, який 
представляє народ і говорить його мовою. Автор показує свого героя 
в заплутаних обставинах і дивних ситуаціях, з яких він виходить зав-
жди як переможець. Здоровий людський глузд не кидає його ніколи 
на сваволю долі. 

Піднімаючись із глибини народної творчості, сатира проявлялась 
у найрізноманітніших формах і жанрах. Саме тому з кінця ХV ст. у 
німецькому суспільстві з’являється антиклерикальний настрій, який 
знаходить свій відбиток у текстах шванків, про що красномовно свід-
чать, наприклад, нижньоверхньонімецький віршований епос “Reinke 
de Vos” (1498) і, звичайно, шванки Іоганнеса Паулі, метою яких є ви-
ховання людини, заради чого він підпорядкував розважальний еле-
мент дидактичному завданню. Виданням збірки францисканця-
проповідника Іоганнеса Паулі розпочинається період пізнього бюр-
герського шванку епохи Реформації і релігійних війн. Шванки І. Пау-
лі написані в стислій лапідарній манері, вони торкаються негараздів у 
суспільстві, які влучно висміюються. Шванки Паулі відрізняються від 
гуманістичних фацетій своїм навмисно утилітарним дидактичним 
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характером. Збірка шванків І. Паулі – це “велике зведення веселих при-
кладів лукавства, нерозуміння, химер, слабостей, вад”. 

Прикладом такого прояву може слугувати шванк 99, в якому 
простакуватий селянин ставить дияволу свічку, щоб убезпечити себе 
від його витівок. Збірка шванків І. Паулі витримала декілька переви-
дань, вона доповнювалася і перероблялася, а згодом стала багатим 
джерелом для наступних майстрів шванку.9  

У цей період з’являється антиклерикальний шванк “Bruder 
Rasch”. Перше нижньонімецьке видання цієї книги недатоване, але, 
спираючись на наукові праці вчених-літературознавців, є підстави 
вважати, що вона вийшла близько 1488 р., її друге видання датоване 
1508 р.10 

Значну роль в еволюції жанру німецького шванку відіграли на-
писані латинською мовою фацетії Поджо Браччоліні “Lieber 
facetorum” (1452) та фацетії Аугустина Тюнгера, який вперше транс-
формував конструкції латинської мови на алеманський діалект німе-
цької, що значною мірою вплинуло на перетворення віршованої фор-
ми шванку на прозаїчну.  

Слід зазначити, що комічний жанр шванку не походить від чисто 
літературної форми: в його основі лежить бажання міської буржуазії 
розважатися і розслабитися. Разом з тим жарт, сатира та іронія займа-
ють у шванковій літературі провідне місце. Шванк як літературний 
жанр споріднений з казкою, анекдотом, прикладом, гуморескою то-
що. Йому підпорядковані широко розповсюджені теми того часу, та-
кі, як змагання зайця та їжака. Процес становлення шванку залежав, 
на нашу думку, перш за все від подій у тогочасному суспільстві. У ті 
часи саме грабіжники мандрували країнами, спалювали “відьом”, бре-
хунам відрізали язика; м’ясо їли руками та витирали рота скатерти-
ною. Багато з тих звичок зараз нам невідомі і є для нас незвичними, 
вони здаються нам грубими та вартими осуду і навіть глузування, 
незвичайними та примітивними.  

Пояснюється це тим, що масштаби минулого є суттєво віддалени-
ми від нас. Разом з тим, незважаючи на великий проміжок часу, біль-
шість шванків не втратила своєї блискучості і життєздатності, містить в 
собі гумор, сатиру та народну мудрість, які є актуальними і сьогодні, бо 
зустрічаються у повсякденному житті. Історії, які сталися з селянами та 
служницями, військовими та студентами, завзятими курцями та охочи-
ми до вина п’яничками, є часткою невикривленого життя, вони сприй-
маються завжди людськими серцями і розумом, передаються із поколін-
ня в покоління, а згодом трансформуються в інші літературні жанри. 
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Корчма та цех ремісника, дорожній віз та дорога – все це місця перебігу 
подій, це світ та мова матері в домі, дітей у провулку чи приємного чо-
лов’яги на ринку, яких запримітив Мартін Лютер та згодом переклав для 
них Біблію. Шванки є першоджерелом нормативно німецької мови, во-
ни слугували джерелом народної кафедри. Автори шванків розповіда-
ють про століття подій та розпачу, пристрасної жадоби до життя та про 
гірке розчарування під час Селянської війни та Реформації.  

Таким чином, можна стверджувати, що становлення та еволюція 
німецької шванкової літератури припадає на час німецького Ренесан-
су, на час, коли народжується і формується нова людина. У шванках 
зображуються будні тієї мінливої і наповненої стражданнями епохи, 
хоча вони і є відбитком розважальної літератури. Отже, слід, на нашу 
думку, не тільки зберегти, але й дослідити цей доробок сьогодні май-
же вже забутого німецького гумору. 

Незважаючи на знання з історії, економіки, географії чи філосо-
фії, ми чітко уявляємо собі людину певної епохи тільки там, де вона 
з’являється в літературі. Звичайно, шванк дає нам напівправду, ми не 
можемо назвати його дзеркалом чи скороченою хронікою епохи, його 
не слід називати епічним досягненням, яке охоплює суспільне життя 
тих часів, оскільки він є тільки малою формою прози, уламком 
“великої” літератури. Шванки, як і інші види жанру малої форми, 
збагачувалися подіями із життя звичайних бюргерів і постійно прохо-
дили стан переосмислення та переоцінення, що, в свою чергу, вплива-
ло на їх тематику і типологію.11 Досліджуючи тексти шванків, ми мо-
жемо стверджувати, що вони є демократичною літературою, яка ви-
йшла з народу, тісно пов’язана з ним. 

Шванки були так само популярні в XV-XVI ст., як і Біблія, вони 
високо були оцінені Мартіном Лютером, а згодом й Й.В. Гете, а та-
кож і неписьменними ремісниками.  

Шванкова література XIII-XIV cт. мала часто відверто запозиче-
ний характер, оскільки вона в основному перекладалася з латини. Із 
значної кількості перекладеної шванкової літератури того часу слід, 
на нашу думку, виділити твір “Каблучка” Генріха Віттенвілера. 
“Каблучка” є єдиною збереженою копією, датованою 1410 роком, 
рукопс якої зберігається в меннінгській бібліотеці. Віттенвілер вважа-
ється автором першого комічного віршованого епосу німецькою мо-
вою. Твір складається з 9699 строф і має повчальний характер. Його 
іронія спрямована на лицарів героїчних сказань та лицарську поезію, 
а також на селян. 
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Твір, на думку вчених-лінгвістів, є попередником гробіанської 
літератури (der Grobianischen Literatur), в якому у перебільшеній, 
карикатурній та сатиричній, формі відображаються недоліки того 
часу; в ньому переплітаються грубий, неприкрашений, часто поєдна-
ний з фантастичними елементами спосіб зображення із багатослівною 
мораллю про доброчинність, подружнє життя, війну, теологію тощо.  

“Каблучка” має повчальний характер: автор дає настанови, як 
людина повинна поводитися відносно небезпеки й ускладнень, щоб 
не зазнати збитків. Провідною темою твору є кохання, яке закінчуєть-
ся трагедією. Віршований епос Генріха Віттенвілера складається з 
трьох частин: листа до нареченої, весілля, яке призвело до війни, та 
життя юнака як самітника. Аналізуючи першу частину твору, тобто 
лист сільського хлопця Берчі Тріфнаса до своєї коханої Метцлі Рюре-
нцумпф, в якому він сватається, можна стверджувати, що за стилем та 
змістом вона нагадує форму і зміст міннезангу. 

Друга частина, сватання та весілля, є логічним продовженням 
дії, що відбувається у творі. Значне місце у цій частині відводиться 
дискусії про переваги та недоліки подружнього життя, про ідеал чо-
ловічої та жіночої краси, що врешті-решт призводить під час весіль-
ного танку до бійки і згодом переростає у війну між селами, в якій 
беруть участь і союзники – турки та руси, великани і витязі, відьми й 
горбуни, які вщент руйнують Лопенгаузен. Берчі, єдиний, хто зали-
шився в живих, знаходить серед руїн мертвою свою наречену й вирі-
шує жити самітником у лісі.  

Таким чином, можна стверджувати, що віршований епос Генріха 
Віттенвілера присвячено лицарським і світським мистецтвам (пародія 
на кохання як мотив сватання), розвитку вчення про доброчинство, 
християнську мораль, ведення господарства, здоровий спосіб життя 
(як предмет пародії виступає дискусія вчених перед весіллям, яка зго-
дом переростає у фарс хвастливої застольної промови-бесіди під час 
весілля), а також вченню про військову та облогову справу під час 
військових дій.  

Цей дидактичний намір Віттенвілер переніс на сільський спосіб 
життя; разом з тим він ні в якому разі не критикує четвертий стан; його 
“селяни” – це перебільшені до комічного міські мешканці, серед яких 
він шукає, вірогідно, свою публіку, тому що лише вони були в змозі 
зрозуміти його натяки на сучасний рівень освіти. Слід зазначити, що 
досліджуваний твір містить синтез поетичних можливостей пізнього 
середньовіччя. На думки Бернда Люта, ми маємо перед собою епос з 
таким внутрішнім діапазоном, якого німецькій літературі того часу вже 
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довго час не вистачало. Світогляд і сприйняття дійсності поетом дозво-
ляє його зображувальним можливостям тісно переплести натуралізм і 
довільно-гротескну фантастику, перебільшення і викривлення.12  

ХVI ст. займає визначне місце в історії німецької літератури. 
Визвольний рух початку ХVI ст. в Німеччині мав великий вплив на 
всю культуру цього періоду. Прозові шванки та народні книги стали 
яскравими представниками нової німецької прози цього століття. На 
відміну від художньої прози Італії епохи Відродження, яка знайшла 
себе в жанрі новели, що згодом утвердився в літературі інших євро-
пейських народів, німецька проза продовжувала зберігати схильність 
до літературних жанрів, так чи інакше пов’язаних з традиціями піз-
нього середньовіччя. До таких жанрів, на думку М. Балашова, можна 
віднести повчальні приклади (exempeln).  

Це і були шванки – невеличкі побутові замальовки, анекдоти та 
параболи, взяті з різних джерел і обов’язково скеровані на повчальну 
мету.13 

У ХVI ст. шванк як літературний жанр продовжив свою еволю-
цію. За нашими дослідженнями, німецькі збірки шванків ХVI ст. уві-
брали казки і шванки, які принесли з собою хрестоносці, візантійські 
та італійські вчені збагатили їх античними оповіданнями у віршах та 
байками Езопа, а на поетичну новелу значною мірою вплинув Рене-
санс. Література всіх часів і народів зробила свій вклад у становлення 
та еволюцію жанру шванку, її форми змінювалися, згодом злилися в 
одне ціле і об’єдналися у грубих та простих німецьких шванках.  

Однак це зовсім не означає, що шванки мали лише запозичений 
характер. Як уже зазначалося вище, вони черпали також мотиви і ма-
теріал із власне німецької літератури, а саме – із казок про селянина 
Унібоса та книги Штрікера “Der Pfaffe Amis”. В їх основі лежать такі 
шванкові образи, як Нейдгарт на прізвисько Лис, брат Раш і, звичай-
но, Тіль Уленшпігель, який, на думку вчених, є найбільш яскравим, 
самобутнім і значним пам’ятком німецької народної оповідної літера-
тури кінця ХV–початку XVI ст.  

Звичайно, були книжки викривально-комічного характеру, які 
тісно примикали до літератури шванків. Прикладом такої літератури є 
збірка шванків про Тіля Уленшпігеля. Перше видання про веселого 
бродягу з’явилося біля 1500 року. “Забавна книжка про Тіля Улен-
шпігеля” (Ein kurzweiliges lesen von Dyl Ulenspigel) датована 1515 
роком. Слід зазначити, що і раніше з’являлися книжки про якого-
небудь шкідливого шибеника. Прообрази Тіля Уленшпігеля знаходи-
мо в “Попі Амісі” (Der Pfaffe Amis) Штрікера, в “Попі із Каленбер-
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га” (Der Pfaffe aus Kalenberg), народній книжці “Соломон і Мо-
рольф” (Solomon und Morolf), а також у “Богословському житті Езо-
па”, перекладеному на німецьку мову в XV ст. Г. Штейнхьовелем. 

Значне місце у шванковій літературі відводиться народним кни-
гам, які, на думку вчених-літературознавців, є багатожанровими утво-
реннями. Народна книга демонструє можливість “вертикального” 
руху мотивів у товщі усної культури, в результаті якого кожний мо-
тив існує не в окремому її поверсі-жанрі, а пронизує безліч своїх різ-
ножанрових втілень (як шванк, байка, паремія, агон, загадка), всю 
усну культуру одночасно і відразу. Разом з тим народна книга демон-
струє також і “горизонтальний” рух мотивів усередині одного жанру 
(наприклад, шванку) між різними тематичними блоками, кожний з 
яких формується навколо свого героя-протагоніста.  

Усні традиції складаються, як правило, навколо реально існую-
чих і чим-небудь примітних постатей: датського монаха Іоанна Крау-
зе (прообраз брата Раша), одного з безіменних священиків з оточення 
Отто Веселого (перша половина ХІ ст.), мінестреля і мінезінгера Ней-
дгарда фон Ройенталя, Брауншвейгського селянина Тіля (середина ХІ 
ст.), силача Петера Лоя (1415-1496) і Гейдельберзького студента Іо-
ганна Фауста (1510-1540). Традиції ці через декілька десятків років 
отримали канонічну фіксацію, а сюжет часто пов’язувався з різними 
персонажами. Мотиви групуються за біографічним принципом і поро-
джують тим самим конфігурацію народної книги.  

Біографічний канон припускає естетичне освоєння тривалого часу 
– часу людського життя. Разом з тим час шванку, як і час суміжних з 
ним форм, – це час карнавального циклу. Простір у шванку, як, втім, і в 
майданному дійстві, представлено у двох видах: вхідному і кінцевому, 
перетвореному, пародійованому. Але якщо в ритуальних піснях-
суперечках простір містить у собі теоретично увесь світ, то у шванку 
він задається сегментом цього світу і частіше обмежений інтер’єром. 
Дія – посередництво блазня – зв’язує вхідну і заключну ситуації анекдо-
ту. У народній книзі тривалий час тільки заявлений: він номінальний і 
позбавлений всякого змісту, оскільки складається механічно з’єднани-
ми шванками з їх ритуальним, циклічним і замкнутим на собі часом. 
Час існує тільки у середині кожного шванку; між кінцем попереднього і 
початком наступного він не маркований і тому випадає. 

Разом з тим слід зазначити, що збірка шванків про Тіля Уленшпі-
геля спирається не тільки на літературні традиції. В її основі, як за-
значають М. Балашов та Б. Пуришев, лежить історичне зерно. Згідно 
із цим зерном бродяга на ім’я Тіль дійсно жив у Німеччині наприкінці 
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XV – початку XVІ ст., був відомий серед людей своїми жартівливими 
витівками. З плином часу біографія Тіля набувала легендарного хара-
ктеру, а його образ став збірним. До нього стали відносити анекдоти і 
забавні оповідання, взяті з різних джерел. Таким чином з’явилася на-
родна книжка про Тіля Уленшпігеля, величезний успіх якої затьмарив 
популярність інших комічних збірок та історій.14  

Книжка про Тіля Уленшпігеля налічує сто шванків – веселих, 
заповзятих, нерідко грубуватих і навіть цинічних, з яких ми дізнаємо-
ся про народження, дитинство та безкінечні мандри Тіля. Слід зазна-
чити, що вже у чотирирічному віці він дражнив людей та пошивав їх 
у дурні. Він насміхався над хвастливістю і становими забобонами 
дворян і князів, висміював жадібність і ласолюбство духовенства, 
схоластику, віру у святі реліквії, людську закостенілість і недоумку-
ватість. Витівки Тіля Уленшпігеля відрізняються дотепністю і коміч-
ністю, вони часто мають брутально-жартівливий характер і свідчать 
про початок розпаду вікових устоїв.  

У той же час, на відміну від героїв бюргерських шванків серед-
ньовіччя, таких, як “Піп Аміс”, Уленшпігель досить-таки безкорисли-
вий у своїх витівках. Матеріальні розрахунки не є стимулом для його 
вчинків. Його пустощі зазвичай є результатом вільної гри розумом. 
Кидаючи виклик суспільству середньовіччя, Уленшпігель знаходить у 
жартах дорогоцінну свободу, яка піднімає його над сильними світа 
цього.  

До того ж періоду слід віднести проповіді, маленькі анекдоти і 
шванки, які служили для пожвавлення богослужінь, а також гуманіс-
тичні шванки Генріха Бебеля. Його знамениті фацетії (1500-1512) 
тісно дотикаються традиції народної літератури, джерелом якої були 
шванки, казки, побрехеньки. Генріх Бебель не був першим німецьким 
письменником, який звернувся до жанру фацетії. Його попередником 
у цьому жанрі був Август Тюнгер. Разом з тим саме Генріх Бебель 
вважається блискучим майстром цього жанру в Німеччині: він впли-
нув на подальший розвиток німецької прозової літератури XVI ст.  

Таким чином, ми доходимо висновку, що німецький шванк ХVI 
ст. має велику джерельну базу і переживає свій класичний період, 
який розпочинається технікою перекладу Генріха Штейнхьовеля 
“nicht Wort aus Wort, sondern Sinn aus Sinn”. Шванки мали в цей час 
таку ж популярність, як Біблія, і були високо оцінені, як вже вказува-
лося вище, М. Лютером, а пізніше і великим Гете. 

Видатним майстром малого жанру німецької літератури вважа-
ється Ганс Cакс, завдяки творчості якого шванк досягає свого розкві-
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ту. Ганс Cакс звідусіль черпав матеріал для своїх шванків. Так, напри-
клад, йому були добре відомі такі античні письменники, як Гомер, 
Вергілій, Овідій, Езоп, Геродот, Сенека, а також шванки ХІІІ-ХV ст., 
народні книги, байки, казки. Його турбує рушійна сила егоїзму і ко-
рисливості. Так, наприклад, у шванку “Der Eigennutz des greulich 
Thier” (1527) він розглядає егоїзм і корисливість як основні причини 
світових негараздів. Вольфганг Бойтін стверджує, що шванки містять 
у собі мораль, повчання або настанови.15  

Творчість Ганса Сакса підводить нас в притул до літератури про-
зових шванків, які набувають у другій половині ХVI сторіччя широкого 
розповсюдження. Вони стали протестом бюргерсько-демократичних 
верств проти монотонності і суворості церковної словесності. В цей час 
з’являються прозові шванки Йорга Вікрама “Дорожня книжечка”, 
Якоба Фрея “Товариство в саду” (1956), М. Монтануса “Розваги в 
дорозі” (1557). В цьому контексті слід назвати також збірку Ганса Віль-
гельма Кірхгофа “Відверни печаль” (1563-1603).  

Таким чином, у німецькій літературі ХVI ст. виникає особливий 
тип літератури малого жанру – “дорожня” література, в якій читачеві 
пропонуються з метою розваги веселі, комічні і смішні історії. Нерід-
ко шванки цього періоду є яскравими жанровими картинками, при-
свяченими окремим місцевостям Німеччини, в них уже з’являється 
вимога єдності Німеччини. За єдність Німеччини виступав у своїх 
шванках Кірхгоф.  

Реалізм шванків цього періоду був досить примітивним, і лише в 
окремих випадках автори робили соціальні узагальнення. Велика кіль-
кість яскравих побутових подробиць та насичена розмовна мова надає 
шванкам жвавості.16 У пізніх шванках оповідний елемент розвинено 
набагато сильніше, ніж в коротких прикладах Паулі, які слугували в 
першу чергу релігійно-духовним повчанням. Слід зазначити, що біль-
шість шванків ХVІ ст. походить з південних і центральних регіонів Ні-
меччини. У шванках цього періоду висміюються нижчі верстви духо-
венства, дворянство, ландскнехти, студенти і селяни, що свідчить про 
те, що шванкам іманентні соціально-викривальні та розважальні моти-
ви.17 Слід зазначити, що реалізм шванків цього періоду був ще досить-
таки примітивним, а їх автори рідко робили соціальні узагальнення. 

На початку ХVІІ ст. ще були в обігу старі народні книжки і збір-
ки шванків, але говорити про розвиток шванку як літературного жан-
ру немає підстав. Доцільно, на нашу думку, зупинитися на характер-
них ознаках шванку як літературного жанру. Ми вважаємо, що німе-
цькому шванку ХІІІ-ХVI ст. притаманні такі ознаки, як ядро сюжету, 
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просторові та темпоральні рамки, антропоцентрична парадигма, лако-
нічна, коротка форма викладу (оповіді) і обмежена кількість мовно-
стилістичних засобів. Все це зумовлено тим, що шванки призначали-
ся для простих людей і їх мова мала бути доступною кожній людині. 

Таким чином, досліджуючи становлення та еволюцію жанру німе-
цького шванку, ми дійшли висновку, що шванкова література бере свій 
початок у X столітті, а у XIII ст. визначається як самостійний літерату-
рний жанр. Спочатку це була реалістична віршована новела, а з кінця 
XV століття віршована форма шванку перетворюється на прозаїчну. 
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