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УДК 811.112.2’42 

Мукатаєва Я.В. 

 

КОМПОЗИЦІЙНО-МОВЛЕННЄВІ ФОРМИ 

НІМЕЦЬКОГО ПРОЗОВОГО ШВАНКУ 

 

Проблеми композиційно-мовленнєвих форм художнього тексту 

висвітлені у працях Н.В. Безсмертної (1972, 1983), М.П. Брандес (1971, 

1983), А.Н. Васильєва (1978), Т.І. Сільман (1969), М.Н. Кожина (1983), 

В.В. Одинцова (1980), Л.С. Піхтовнікової (1992), E. Riesel, E. Schendels 

(1975) та ін. 

На значущість дослідження тексту на композиційно-мовленнєвому 

рівні вказує Л.Г. Кайда. На її думку, “предметом стилістики 

виступають і текст, і типи текстів, і види мовлення”.
1
 На 

функціональний бік мови орієнтується і соціолінгвістика, і 

функціональна стилістика, і культура мовлення, а також лінгвістика 

тексту, риторика, прагматика, теорія мовлення.
2
 Н.В. Безсмертна 

трактує композиційно-мовленнєві форми (далі – КМФ) як 

“двохсторонні мовленнєво-розумові утворення, які об’єднують 

когнітивні та комунікативні процеси в діалектичну єдність”;
3
 

“узагальненими типами змісту, яким властиві певні типи оформлення” 

називає КМФ Кухаренко;
4
 М.П. Брандес вказує на знаковий характер 

КМФ і на те, що їм властива триєдина сутність: змістовно-логічна, 

структурна й функціональна.
5 

КМФ в історії розвитку риторики, поетики та стилістики 

називалися по різному: “типи тексту”, “функціонально-змістовні 

типи”; “текстові форми” тощо. Таким чином, предметом дослідження 

художнього тексту виступають не лише еволюція мови і стилю, а й 

вивчення експресивних засобів мови, фігур мови і тропів.
6
 Під КМФ 

треба розуміти частини тексту, пов’язані певною мовно-стилістичною 

формою в залежності від висловлювання,
7
 а також певним чином 

структуровані типи текстів, які характеризуються певною комбінацією 

стильових рис.
8 

У філологічних дослідженнях композиційної структури тексту 

мають місце різні підходи щодо класифікації КМФ. Основними КМФ у 

стилістиці німецької мови виступають Bericht, Erzählen, Beschreiben, 

Erörtern, Schildern, Charakterisieren, Kommentieren. М.П. Брандес і 

Н.В. Безсмертна дають більш зручну і системну класифікацію КМФ, яка 

спирається на типові форми “повідомлення”, “опис”, “роздум”, де 

повідомлення має здебільшого просторовий, опис – часовий, а роздум – 

причинно-наслідковий спосіб зображення події. Такий підхід до 
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класифікації КМФ є найбільш прийнятим для прозового шванку, 

оскільки йому властиві всі вище згадані КМФ. 

Проаналізувавши 320 прозових шванків ХVІ сторіччя, можна дійти 

висновку, що до найбільш поширених у прозовому шванку 

композиційно-мовленнєвих форм відносяться: повідомлення 

(констатуюче повідомлення, повідомлення про факти, події, 

переживання), опис (статичний та динамічний) та роздум (коментовано-

аргументований виклад змісту), які в свою чергу мають такі різновиди:  

 

 
Розглянемо кожну з наведених КМФ шванку. У досліджуваному 

нами типі тексту розрізняють констатуюче повідомлення, а також 

повідомлення про події, факти та переживання. Яскравим прикладом 

констатуючого повідомлення можуть слугувати тексти шванків Мартіна 

Монтана: 
 

“Ein Dorf liegt bei Weissenburg, heisst Mühlhausen. In demselben Dorf 

wohnet ein Stuter oder Hirt, welcher die Rosse hütet.” (Schellenhenker zu 

Mühlzausen sucht ein Ross und reitet darauf); “Ein Bauer hätt ein Weib, 

die ihm auch nicht nach dem besten zu essen geben wollt, sondern viel eher 

und lieber guten Gesellen gab als ihrem Mann.” (Ein Bauer sagt zu seiner 

Frauen, Fett, Schmalz und Brot wären sein Tod). Повідомлення про 

факти знаходимо у шванках Крюгера:“Einsmal kamen drei Studenten gen 

Trebbin ins Wirtshaus zu Peter Müller, die begehrten einem Fuhrmann bis 

gen Berlin, wie denn dieselben Gesellen nicht gern weit zu Fuss gehen” (Wie 

Clauert drei Studenten gen Berlin führet); “Auf eine Zeit begab sich es, 

dass ein Zimmermann, Heinrich Medeborch, zu Sperenberg bürtig, sich gen 

Trebbin begab.” (Wie Clauert den Bauren von Sperenberg Wein holete). 
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У текстах прозового шванку Ганса Вільгельма Кірхгофа (Hans Wilhelm 

Kirchhof) мають місце також повідомлення про переживання:“Die 

Mutter erschrak über ihres Sohnes Torheit und befürchtete, das vielleicht 

derhalben Freierei gar durch den Korb fallen und sie ihm würd 

abgeschlagen werden.” (Ein reicher Bauer heiratet zum Adel). 
 

Для статичного опису характерним є зображення предметів у 

якісному визначенні, у стабільності та незмінності за певний проміжок 

часу, а також  зображення зовнішнього вигляду персонажу, місцевості, 

будівлі, предмету. Наведемо приклади статичного опису у прозових 

шванках ХVІ ст.: 
 

“Durch ein Dorf ging einmal ein armer Student, welcher wenig Zehrung  

im Säckel bei sich trug und aber die Fuß lieber unter dem Tisch hatt…” 

(“Von einem armen Studenten, so aus dem Paradies kam, und einer 

reichen Bäuerin”, Jörg Wickram); “Der Kranke ward immerzu schwächer, 

und hatte ihm auch die Sprach nachgelassen”;“Es war ein guter einfältiger 

Mann. Der kam in eine Kirche, da stand ein Bild Christi, auf das schönste 

gemalt. Dem zündete er ein Lichtlein oder ein Wachskerzlein an und betete 

davor” (“Von einem Pfaffen, der sich erbot, seinen Untertanen das 

Sakrament in dreierlei Gestalt zu geben”, Jörg Wickram); “Der Kranke 

ward immerzu schwächer, und hatte ihm auch die Sprach nachgelasstn.” 

(“Von der Mönche Geizigkeit”, H.W. Kirchhof). 
 

Динамічний опис, навпаки, характеризується зображенням 

миттєвостей, які відбуваються з предметом, їх рух. Для динамічного 

опису характерним є наявність значної кількості дієслів. Прикладом 

динамічного опису можуть слугувати шванки Б. Крюгера, 

Г.В. Кірхгофа, В. Шумана. Наведемо приклад динамічного опису у 

прозовому шванку Б. Крюгера: 
 

“Hier war Hans Clauert mehr Glück bescheret als Recht. Denn als er in 

der Kälte vor des Schmieds Tür verborgen lag, kam des Schmieds Tochter 

vom Tanze heim, das Vieh zu beschicken; und indem sie ihren Schmuck in der 

Kammer ablegte, lies sie die Haustür offen stehen.” (“Wie es Clauert 

ergangen, da er von seinem Meister gewandert”, Bartholomäus Krüger). 
 

Слід зазначити, що статичний опис і елементи динамічного опису 

мають місце в експозиції шванку, тоді як динамічний опис властивий 

розвитку дії, а роздум (коментовано-аргументований виклад змісту) 

міститься у кінцівці  шванку. У текстах прозового шванку майже 

відсутні складні взаємопроникнення КМФ, “нелінійний” опис, 

порушення часової послідовності в повідомленні. 

КМФ розглядаються у даній статті як компоненти цілісної системи 

прозового шванку у взаємозв’язку з іншими компонентами цієї системи. 
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КМФ як “найбільш загальні форми монологічного мовлення”
10

 можна 

точніше визначити у великих за обсягом текстах. Оскільки шванк 

здебільшого невеликий за обсягом текст, то монологічне мовлення 

автора чи персонажів займає у ньому незначне місце (виключенням є 

шванки Г.В. Кірхгофа, де монолог займає чільне місце). Шванк 

складається, в основному, з реплік персонажів, а тому мова може йти 

лише про окремі елементи тих чи інших КМФ. 

Монологічна мова автора у досліджуваному тут типі тексту 

представлена здебільшого в експозиції. До таких шванків слід віднести 

шванки Г.В. Кірхгофа, М. Монтана, Я. Фрея, Й. Паулі, В. Шумана, Й. 

Вікрама, М. Лінденера.  

Монологічна мова персонажів представлена здебільшого у розвитку 

дії. Н.М. Анненкова під динамічним описом об’єднує “розповідь про 

подію” і “повідомлення про подію”.
11

 Але ці КМФ треба розмежовувати, 

оскільки вони дуже легко виділяються у прозовому шванку 

досліджуваного нами періоду і залежать від їх композиційної структури. 

Композиційно-стилістична структура прозового шванку має такі 

різновиди: діалого-епічний (діалог з швидкою зміною акцій/реакцій або 

монологізований діалог переважає над авторською мовою), епіко-

діалогічний (має місце розширення авторської мови і скорочення 

діалогізованої мови або наявність міні-діалогів на фоні авторської мови) 

та епічний (вкраплення недіалогічної мови персонажів у авторську мову 

або ж побудова тексту виключно на основі авторської мови). 

Так, наприклад, для прозових шванків, у яких монологізований 

діалог переважає над авторською мовою, характерними є такі КМФ, як 

“повідомлення” і “коротка розповідь”, у ньому містяться також 

елементи і “динамічного опису” і “статичного опису”, “роздум 

персонажів” та “коментар автора” (здебільшого у кінцівці). 

Епіко-діалогічному типу композиційної структури, характерною 

ознакою якого є розширення авторської мови і скорочення діалогічного 

мовлення, властиве велике розмаїття КМФ. Так, в експозиції, мають 

місце “статичний опис”, “повідомлення”, “характеристика”. 

Так, зокрема, характеристика представлена у такому шванку: 
 

“Ein Schneider, ein gar zänkischer Mensch, welchem die Frau, wiewohl 

sie fromm und treu war, so könnt sie ihm doch nimmer recht tun, er war 

allweg mit ihr zu Unfrieden, schlug und rauft sie stehts” (“Einer litt mit 

seiner Frauen Lieb und Leid”, Jörg Wickram); 

“In allen Dörfern, so um Trebbin liegen, war Clauert sehr wohl bekannt, 

verschließ auch ihre Gastereien ind Kirchweihen – nicht, sofern er nur frisch 

und gesund war” (“Wie Clauerts Knecht die fallende Sucht ankam”, 

Bartholomäus Krüger). 
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Шванки вище згаданого типу можуть починатися з повідомлення: 
 

“Auf ein Zeit waren zween Bauren einem Abt schuldig etlich vergessen 

Zins und wurden zu Rat, den Abt um länger Zeit zu bitten” (“Von zweien 

Bauren, die einem Abt schuldig waren”, Jörg Wickram); 

“Im Lande Mecklenburg pflegte Clauert jährlich Vieh zu holen…” 

(“Wie Clauert in Sewekow ein Prediger ward”, Bartholomäus Krüger);  

“In einer Stadt mit Namen Freiburg saß ein reicher Ratsherr, welcher 

mit seiner Frau in fünfzehn Jahren noch kein Kind hatte, weshalb sich oft 

zwist bei ihnen erhob und eines dem anderen die Schuld gab” (“Von einem 

Ratsherrn, der mit einem Kind ging”, Jörg Wickram); 

“Ein armer, einfacher Landsknecht, litt großen Hunger” (“Von einem 

Landsknecht, der nur drei Worte mit seinem Hauptmann zu reden 

begehrte”, Jörg Wickram). 
 

Поруч зі “статичним описом”, “повідомленням” і 

“характеристикою” у шванках епіко-діалогічного типу композиційної 

структури збільшується доля “розповіді” і “динамічного опису”. Слід 

зазначити, що “динамічний опис” може починатися відразу ж після 

“статичного опису”. 

Наведемо приклад шванку, де “повідомлення” з елементами 

“характеристики” переходить у “розповідь” і у “динамічний опис”, а 

потім у діалог: 
 

“Es zog zu einer Zeit ein guter Gesell seiner Schule nach, welcher von 

Bregenz war. Als er weit umhergezogen war, kam er auch gen Nürnberg. Er 

hatte weder Heller noch Pfennig und zog also auf Gottes Rat bei dem Beißen 

Turm ein in ein Wirtshaus, das man heißt “Zum Blauen Schlüssel.” Er bat 

die Wirtin um die Herberge. Die sprach: “Ja, wenn du Geld hast, so bist du 

mir ein lieber Gast.” Gleichwohl war es nicht billig; denn wer wollte ein 

Wirt sein, wenn ihm ein jeder Gast kein Geld geben wollte? Der gute Schüler 

sprach zu Wirtin: “Ja, Gelds genug”, und hatte keinen Heller im Beutel” 

(“Wie es einem guten Studenten, der nicht viel Geld hatte, zu Nürnberg 

erging”, Valentin Schumann). 
 

У багатьох прозових шванках зустрічається коментовано-

аргументований виклад змісту як у заголовку, так і в експозиції та 

кінцівці. Заголовки у вигляді коментаря характерні для 40% прозових 

шванків.  

Прозові шванки з композиційною структурою, де міні-діалог 

виступає на фоні авторської мови займають у досліджених тут текстах 

незначне місце (  14% від загальної кількості досліджених текстів 

шванку). 
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До КМФ цього типу відносяться “статичний опис”, 

“характеристика”, “повідомлення”. Слід зазначити, що ці форми з 

експозиції можуть переходити у “розповідь” у розвитку дії, потім 

“розповідь” пожвавлюється “динамічним описом”, після чого має місце 

діалог. Коментар як КМФ у цьому типі прозового шванку є 

факультативною ознакою і здебільшого зустрічається у короткій формі.  

Для шванків такого типу характерною ознакою є динамічність 

форми викладу: “повідомлення про подію”, “емоційна розповідь”, 

“динамічний опис”.  

Особливістю епічного типу прозового шванку є включення в текст 

автора прямої мови персонажів. Пряма мова в даному випадку виступає 

як засіб створення контрасту і емоційності. Прикладом такої 

композиційної структури можуть слугувати шванки Мартіна Монтана: 

“Ein armer Mann sagt zu seinen Kindern, sie sollten den Leuten die 

Gänse gehenlassen”, “Ein Edelmann verbot seiner Frau, sie solle nicht 

auf dem großen englischen Hund sitzen”, “Ein Gast sagt zum Wirt, es 

solle ihm das Fleisch vorschneiden”. 

На основі критеріїв статичності й динамічності, а також 

вибіркового аналізу шванків епічного типу виділяються шванки з 

переважною статичністю та динамічністю. 

Для динамічних шванків, яких більшість, характерними є такі 

композиційні форми побудови сюжету: протиставлення полярних 

персонажів, їх мотивів, точок зору, які призводять до конфлікту; мотиви 

дій і вчинків персонажів зароджуються в сюжеті, показані у розвитку; 

протилежні мотиви дій персонажів призводять до кульмінації; дії 

персонажів описані автором детально, динамічно; перевага динамічних 

форм викладу, що обумовлює вибір КМФ (при такому викладі перевага 

надається “розповіді”, “повідомленню”, “динамічному опису”). 

У досліджуваному тут типі тексту має місце виключно авторська 

мова.  

У динамічних шванках переважають такі КМФ, як “повідомлення 

про подію”, “розповідь”, “динамічний опис”. Слід зазначити, що 

динамічність у таких шванках  підсилюється у кінці тексту. 

Така форма викладу характерна для шванків Г.В. Кірхгофа. 

Прикладом можуть слугувати його шванки “Von einem Bauren, der auf 

einmal hundert Taler verbuhlete”, “Einer erretet sich selbst vom Tod”, а 

також твори Шумана: “Ein Fabel von einem Edelmann, der seiner 

Tochter wollt kein Mann geben, er mähet dem weiter, als sie könnt 

brunzen, auf einen Tag”, “Wie Clauert den Bauren von Sperenberg 

Wein holete”, “Wie Clauert mit purpurianischem Tuch einen guten 

Markt hielt”, “Wie es Clauert ergengen, da er von seinem Meister 
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gewandert”, “Was Herr Johammer von Zimmern mit der Gemeinde 

Wittershausen getrieben”.  

У статичних шванках дії персонажів представлені узагальнено, 

відсутня чітка зміна акції/реакції, події представлені хаотично, з 

великими інтервалами і узагальнено. Характерними для такого типу 

шванків є такі КМФ: “статичний опис”, “констатуюче повідомлення”, 

“характеристика”. 

Таким чином, можна зробити висновок, що для прозового шванку 

як типу тексту малої форми характерними КМФ виступають 

“повідомлення”, “опис” та “роздум”.  
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