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СПЕЦЫФІКА ВЫКАРЫСТАННЯ ФАЛЬКЛОРНАГА ГУМАРУ  

ДЛЯ ЭТНАЛАГІЧНАГА ВЫВУЧЭННЯ 
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The paper “The peculiarities of using fork jokes in ethnological studies” discusses what information about the butts of the 
jokes, the joke-tellers and their relations can be found in folk humor. The authors argue that this information should not be 
taken as absolute truth but should rather be interpreted within the cultural context of the region where the jokes are popular 
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Даследаванне народнага гумару можа быць карысным для прадстаўнікоў розных навук, у тым 

ліку і этналогіі. Згодна з высновамі, зробленымі на падставе эксперымента Р. Вайзмана, народны 
гумар па-рознаму успрымаецца рознымі народамі [1, с. 226] і, такім чынам, можна вывучаць 
фальклорныя гумарыстычныя традыцыі розных этнасаў. Адрозненні паміж гумарыстычнымі 
традыцыямі розных этнасаў могуць быць і ў форме ўласцівых для іх гумарыстычных твораў [2, c. 57]. 

Разам з тым, для таго, каб такое вывучэнне было мэтазгодным, неабходна дакладна ўсведамляць, 
якія звесткі гумар утрымлівае пра народ і што ў народных жартах і анекдотах можна экстрапаляваць 
на этнавызначальныя прыкметы. Даследаванню гэтых праблем і прысвечана дадзеная праца. 
Аб’ектам даследавання з’яўляецца народны гумар як матэрыял для вывучэння этнаса. 

З выкарыстаннем адпаведных метадаў даследавання (кампаратыўнага, аналіза зместу і кантэкста 
гумарыстычных твораў, метада культурных вымярэнняў па Хофстэдэ), атрымалася прыйсці да 
высновы, што спецыфіка гумарыстычных твораў абумоўлівае неаднастайнасць у раскрыцці 
этнавызначальных прыкмет: у той час як сацыяльная культура шырока прадстаўлена ў народным 
гумары, звесткі пра этнічную тэрыторыю даволі фрагментарныя. 

Неаднастайнасць праяўляецца таксама і на ўзроўні таго, якая колькасць гумарыстычных твораў 
можа лічыцца рэпрэзентатыўнай для той ці іншай этнавызначальнай прыкметы. У той час як для 
адлюстравання большасці з іх неабходна аналізаваць вялікія корпусы гумарыстычных твораў, у 
некаторых выпадках асобныя творы таксама з’яўляюцца істотнымі для вызначэння характэрных 
асаблівасцяў пэўнага народа. 

Іншай істотнай акалічнасцю, якую неабходна ўлічваць пры выкарыстанні народнага гумару для 
этналагічнага вывучэння, з’яўляюцца крыніцы, з якіх даследчык бярэ гумарыстычныя творы для 
аналізу. У многіх сітуацыях важнае значэнне мае дакладнае веданне месца, дзе быў зафіксаваны той 
ці іншы гумарыстычны твор, і таго кантэкста, у якім ён існаваў. “Анекдот трэба захоўваць і 
аднаўляць толькі ў складзе той сітуацыі, у якой ён прагучаў” [3, с. 8], піша даследчык Я. Курганаў. 

Найбольш карысныя звесткі пра этнас, якія можна атрымаць з народных жартаў, датычацца 
ментальнасці этнасаў. Гэтыя звесткі нярэдка складана атрымаць з іншых крыніц. Таму народныя 
гумарыстычныя творы з’яўляюцца каштоўным, але не універсальным матэрыялам для этналагічнага 
вывучэння. Пры аналізе ўсіх сфер жыцця этнасу неабходна памятаць, што структурныя асаблівасці 
народных анекдотаў і жартаў спрыяюць іх частаму запазычванню і распаўсюджванню на вялікія 
тэрыторыі, а таксама ўлічваць культурны кантэкст пры інтэрпрэтацыі фальклорнага гумару. 
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