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АНЕКДОТ: АСАБЛІВАСЦІ ЖАНРАВАГА ВЫКАЗВАННЯ 
 

Анекдоты займаюць адметнае месца ў сістэме жанраў беларускай 

народнай прозы, абумоўленае іх тэкставай спецыфікай. Тэкст анекдота 

фіксаваны і ў працэсе свайго функцыяніравання не ствараецца кожны раз 

нанова, а ўзнаўляецца. Па вызначэнні Е. Я. Шмялѐвай і А. Дз. Шмялѐва, якія 

даследавалі анекдот у якасці маўленчага жанру, гэта «квазінаратыўны 

маналагічны тэкст (фармальна тэкст анекдота часта з’яўляецца дыялогам, але 

гэта ўяўны дыялог: пытанне, якое задаецца ў пачатку анекдота слухачу, не 

патрабуе ад яго адказу, апавядальнік сам адказвае на яго) з двухчасткавай 

структурай: больш доўгі зачын, потым кароткі і нечаканы канец, які вымушае 

слухача пераінтэрпрэтаваць пачатак анекдота. У неадпаведнасці пачатку і 

канца анекдота – яго соль» [4, 131]: «Праз кірмашны пляц праходзіць п’яны і, 

убачыўшы незнаѐмага, пытаецца: “Ска-ажыце, якая цяпер пара: ці на небе 

свеціць сонца, ці месяц?” – “Не ведаю, браце, бо я не тутэйшы”» [5]. 

Жорстка зададзеная схема анекдота, якая імкнецца ўкласціся ў 

мінімальны аб’ѐм тэксту, абумоўлівае і асаблівасці будовы яго мастацкага 

свету, таксама абмежаванага да мінімуму: «Прыйшоў унук да дзеда, пытае:  

“Дзеду, чаму сабакі брэшуць толькі ноччу, а днѐм – не?” – “Ой, унучак, а 

днѐм за іх людзі брэшуць!”» [5]. У адрозненне ад твораў іншых жанраў 

фальклорнай няказкавай прозы мастацкі свет анекдота замкнѐны на сабе. 

Калі, напрыклад, небыліцы хаця б па стылю апавядання (ад першай асобы) 

могуць быць прыпадобненыя да апавяданняў пра быццам бы сапраўдныя 

падзеі і тым самым мець выйсце на  апавядальніка, то нерэальнасць таго, пра 

што ідзе гаворка ў анекдоце, павінна быць відавочнай для слухача. Гэта 

абавязковая ўмова існавання анекдота як такога. Таму анекдатычныя 

сітуацыі абагулена схематычныя, а персанажы падкрэслена безасабовыя. 

Персанажы анекдота ўяўляюць сабой маскі: пан, войт, мужык, баба, 

кум ці проста чалавек: «Да войта прынесла баба піражкоў. Ён ѐй кажа: “І 

навошта было несці? Твае дзеткі зласавалі б”. – “Ды ешце, пане начальнік, – 

адказвае бабка, – я дзеткам скажу, што свіння паела”» [5]. Мастацкая 

прастора анекдота згорнута ў кропку, у якой нараджаецца і з якой выходзіць 

смехавы імпульс. У гэтую ж кропку сціснуты і час анекдота. Так што 

хранатоп анекдота – гэта заўсѐды «тут» і «зараз»: «“Здароў”. – “Здароў”. – 

“Што вязеш?” – “Дровы”. – “Якія ж дровы, калі ў цябе сена?” – “А калі 

бачыш, што сена, дык нашто пытаешся?”» [5]. 

«Анекдот больш, чым іншыя жанры фальклору, патрабуе актыўнага 

мыслення», – сцвярджае А. С. Фядосік, – таму што «вельмі часта сэнс і ідэя 

заключаны ў падтэксце» [1, 27–28]. Сапраўды, разуменне слухачом анекдота 

можа быць прыпадобнена да рашэння ім лагічнай задачкі па выяўленні 

неадпаведнасці паміж пачатковай і заключнай часткамі і знаходжанні 

схаванага сэнсу анекдота, што адбіваецца на структуры яго тэкстаў і будове 

мастацкага свету твораў. 



Мадэліраванне мастацкага свету анекдота адбываецца адпаведна 

вызначанай схеме, якая, згодна з працай Е. Я. і А. Дз. Шмялѐвых, мае 

наступны выгляд: «Спачатку задаецца пэўная сітуацыя, кантэкст дзеяння 

(гэта неабавязковая частка), потым расказваецца гісторыя, падобная на 

задачу, якая мае некалькі рашэнняў, затым ў апошняй фразе даецца 

нестандартнае, «гумарыстычнае» рашэнне гэтай задачы» [4, 27]. Пры гэтым 

акцэнт робіцца менавіта на нечаканасці, парадаксальнасці і дасціпнасці 

«рашэння», якое і змяшчае ў сабе «соль» анекдота (у літаратуразнаўстве – 

пуант, згодна з «Паэтычным слоўнікам» В. П. Рагойшы, «нечаканая, рэзкая 

канцоўка твора, якая часта выяўляецца ў дасціпнай афарыстычнай форме. 

Значэнне пуанта, як правіла, сэнсавае: у ім заключаны новы паварот 

паэтычнай думкі, своеасаблівая паэтычная «разгадка» папярэдніх радкоў, 

выказванне з аднаго сэнсавага плана пераводзіцца ў другі» [2, 374]): «“Ці не 

бачыў, васпан, бягучага зайца?” – пытае паляўнічы аратая. “Ага, бачыў”. – 

“Ці даўно бег?” – “А ўжо, пэўна, тыдні два будзе”» [1, 248]. Мастацкі свет 

анекдота спецыфічны. Першае месца тут займае, згодна з С. М. Бройтманам, 

не паказаная ў творы падзея, а падзея самаго расказвання, якая ўяўляе сабой 

«сутыкненне – у той ці іншай форме – супрацьлеглых пунктаў погляду» [3, 

298]. Таму дзеяння ў тым плане, у якім яго можна назіраць у творах іншых 

празаічных няказкавых жанраў, у анекдоце няма. Тут рух іншага кшталту, а 

менавіта ад «задачы» да яе нестандартнага «вырашэння». Адбываецца ѐн у 

суб’ектнай сферы жанра – «у свядомасці героя, апаведача (або апавядальніка) 

і чытача» [3, 297], і вызначаецца ў працах рускіх літаратуразнаўцаў як падзея 

ў мастацкім свеце твора, якая «перастварае» прадмет выяўлення [3, 298]. 

Такім чынам, мастацкі свет анекдотаў грунтуецца на сутыкненні 

светаразумення герояў або героя і апаведача, моманце неадпаведнасці, які 

ўскрывае схаваны сэнс і вымушае слухача пераінтэрпрэтаваць змест 

анекдота. 

 Важнай характарыстыкай мастацкага свету анекдотаў з’яўляецца 

наяўнасць у якасці матэрыялу для сюжэтнай будовы ўнутрыкультурных 

стэрэатыпаў самага рознага кшталту: сацыяльнай іерархіі і адпаведных 

паводзін, гендэрных і сямейных узаемаадносін, працоўных стэрэатыпаў і інш.  

Своеасаблівы дыялог прынцыпова розных поглядаў на вызначаную 

сітуацыю або розных адносін да жыцця, які фарміруе мастацкі свет анекдота 

і структуру яго тэксту, з’яўляецца вызначальным і для стылю жанравага 

выказвання: «“Уставай, стары, пеўні ўжо крычаць!” – “Не трэба нам у 

гэту справу ўмешвацца...”» [1, 251]. 

Галоўнае ў мастацкім свеце анекдота, згодна з В. І. Цюпам, – 

«самавыяўленне ... характару» героя: «ініцыятыўна-авантурныя паводзіны ў 

аказіянальна-авантурным свеце – паводзіны кемліва знаходлівыя, або, 

наадварот, дыскрэдытуюча недарэчныя ці проста дзівакаватыя, дурныя, 

нярэдка блюзнерскія» [3, 85]: «Пан пытаецца ў цыгана: “Што будзе, 

дождж ці пагода? Калі скажаш, то заплачу” – «Я не ведаю, але мае сыны 

ведаюць, запытай у іх”. Адзін сын кажа: “Будзе дождж”. Другі: “Пагода”. 

Цыган да пана: “Давай грошы, хоць адзін ды ўгадаў!”» [5]. Сродкам такога 



самавыяўлення служыць той жа дыялог поглядаў: «Гаварыў поп у царкве 

пропаведзь. Наракаў усѐ на людзей, каб многа не клапаціліся. “Паглядзіце, – 

кажа ѐн, – як жывуць птушкі і звяры, нічога не робяць: не сеюць, не жнуць, 

а бог корміць іх”. – “Эх, бацюшка! – кажа мужык. – Калі яны нічога не 

робяць, то гэткае іх і жыццѐ: ходзяць зімою па дарозе ды памѐт дзяўбуць 

альбо падлу ядуць”» [5]. Зацягнутым у гэты дыялог аказваецца і слухач, 

пазіцыя якога ў актыўным абмене меркаваннямі. Для таго каб такі абмен 

адбыўся, слухач, на думку В. І. Цюпы, павінен валодаць «рэкрэатыўнай 

кампетэнтнасцю», якая «мае на ўвазе, у прыватнасці, наяўнасць так званага 

пачуцця гумару...» [3, 91]. 

Жанравае выказванне анекдота імкнецца да мінімізацыі маўленчых 

сродкаў і можа быць зведзена да «рытарычнай мяжы», у якасці якой 

выступае «камічная апафегма, г. зн. дасціпны выраз» [3, 85]: «“Кума, як ты 

думаеш, што раній було – яйко ці курыца?” – “Э, кумэ, раній усѐ было”» [5]. 

Агульны рэгулятыўны прынцып будовы выказвання можа быць названы 

«аказіянальным», улічваючы казуснасць і непрадбачнасць анекдатычнай 

канцоўкі.  
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