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Աննա Կնյազյան 
ԵՊՀ 

Երգիծական խոսույթի  
ժանրային հատկանիշները 

Սույն հոդվածում քննարկվում է անեկդոտի ժանրը, քանի 
որ այն հատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում հաղոր-
դակցային լեզվաբանության համար որպես հաղորդակցա-
կան վարքի նմուշօրինակի հետազոտության առանձնահա-
տուկ աղբյուր, որը թույլ է տալիս վեր հանել հանրամշա-
կութային կարծրատիպերը: Խոսքային այդ ժանրը պատ-
կանում է բանավոր հաղորդակցությանը, որին բնորոշ է 
իրավիճակային թեմայի և ընթացիկ հաղորդակցական 
իրավիճակի համատեղումը Անեկդոտները, անշուշտ, ար-
ժանի են հատուկ ուսումնասիրության. դրանք տարածված 
են ցանկացած ներազգային լեզվամշակույթում:  
 
 Բանալի բառեր. երգիծական խոսույթ, անեկդոտ, հումոր, 
ժանր:  
 

Երգիծական խոսույթը դիտարկվում է որպես հաղոր-
դակցային բարդ երևույթ, որը ներառում է սոցիալական 
համատեքստը, պատկերացում է տալիս հաղորդակցու-
թյան մասնակիցների և նրանց բնութագրերի մասին: Երգի-
ծական խոսույթը բնութագրվում է իրականության նկատ-
մամբ, առանձնահատուկ երգիծական վերաբերմունքով, 
որն արտահայտվում է ազդեցության օբյեկտի՝ գործողու-
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թյամբ կամ մտքով իրեն սկզբունքորեն ոչ հատուկ հնարա-
վորությունների դաշտի հետ համադրմամբ: Երգիծական 
խոսույթի բնութագրական հատկանիշներն են. 

– շփման մասնակիցների հաղորդակցային մտադրու-
թյունըª խուսափելու լուրջ զրույցից, 

– շփման երգիծական տոնայնությունը, այսինքնª ար-
դիական հասկացույթները մեղմ ձևով քննադատաբար վե-
րաիմաստավորելու և տարածությունը կրճատելու ձգտու-
մը,  

– ծիծաղաշարժ վարքի որոշակի ձևանմուշների առկա-
յությունը, որոնք ընդունված են տվյալ լեզվամշակույթում 
(В.И.Карасик, 2002:252): 

Երգիծական խոսույթի վերլուծության նմուշօրինակն 
ընդհանուր առմամբ կառուցվում է երեք հատկանիշների 
հիման վրաª երգիծական մտադրության, երգիծական տո-
նայնության և երգիծական վարքագծի կարծրատիպեր: 

Երգիծական խոսույթի հիմնական ժանրը կատակա-
բանությունն է. երգիծական խոսույթով հաղորդագրություն 
ուղարկողն ակնկալում է, որ խոսակիցը կճանաչի կատա-
կաբան խոսքային ժանրը, կառանձնացնի ակնկալելիք տե-
ղեկատվություն, և իր ըմբռնումը ծիծաղով ու ժպիտով 
կդրսևորի: Կոմիկականի, հետևաբար և հումորի հիմնա-
կան հատկանիշը ծիծաղն է, որը բնածին արձագանք է և իր 
հուզական երանգավորմամբ և առաջացման պատճառնե-
րով բավականին բազմազան է:  

Տեքստը հասկանալու համար հասցեատերը պետք է 
ծանոթ լինի այդ ժանրին: Մարդիկ գիտեն հասարակական 
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այն ավանդույթների փոխադարձ կապի մասին, որոնցից 
բխում է կատակը, և առանց որոնց այն չի հասկացվի: Կա-
տակաբան ժանրի մասն է կազմում ճիշտ հասկանալը և ըն-
կալելը (Е.Я. Шмелева, А.Д. Шмелев,1998):  

Ինչպես իրավացիորեն նշում է Վ. Զ. Սաննիկովը, յու-
րաքանչյուր կատակ հումորի, հեգնանքի կամ երգիծանքի 
ուղղվածություն ունի, սակայն, ի տարբերություն հումորի, 
հեգնանքի և երգիծանքի, որոնք ասես ցրված են ամբողջ 
տեքստում, կատակը ստեղծագործության կառուցվածքում 
պահպանում է ինքնուրույնությունը և կարող է այնտեղից 
հանվել: Ավելին, կատակը սահմանափակ ծավալով ամ-
բողջական տեքստ (կամ տեքստի ինքնուրույն տարր) է՝ կո-
միկական բովանդակությամբ (Санников В.З. 2002): 

Յու. Վ. Շչուրինան դիտարկում է երգիծական խոս-
քային ժանրերը և նրանց մեջ առանձնացնում կատակը, 
անեկդոտըª շփման կենցաղային ոլորտում, երգիծական 
ասացվածքը, երկխոսային մանրապատումը, մակագիրը 
(էպիգրամ) և այլն: Ընդ որում, կենցաղային կատակաբան 
ժանրը համարվում է երգիծական առաջին խոսքային ժան-
րը (Щурина Ю.В. 1999: 151): Դ. Բոքսերն ու Ֆ. Կորտես-
Կոնդեն (Boxer D., Cortes-Conde F. 1997: 279) առանձնաց-
նում են կենցաղային հումորի երեք տեսակª teasing, joking 
about an absent other, self-denigrating joking: 

Հումորը թույլ է տալիս կրճատել սոցիալական հեռա-
վորությունը և խմբային նույնականացման միջոց է համար-
վում: Այն հաղորդակցության մասնակիցների կողմից իրա-
կանացվում էª համընդհանուր արժեքներին դիմելու հաշ-
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վին: Հումորն արտացոլում է մշակութային արժեքներ և 
նպաստելով ներխմբային համախմբվածությանը. մշակու-
թային արժեք է ներկայացնում: 

Հումորի ընկալումը կախված է երեք գործոններիցª 
հաղորդակցական իրավիճակից, հաղորդագրություն ու-
ղարկողից և այն ստացողից: Հաղորդագրություն ուղար-
կողն ու ստացողը բարդ փոփոխակներ են, որոնց նշանա-
կությունները որոշվում են բազմաթիվ գործոններով, այդ 
թվում՝ դրանց հենց հաղորդակցական իրավիճակ ստեղծե-
լու մասնակցությամբ: Հումորային ակտի արդյունքը իրա-
վիճակի մասնակիցների ընկալունակության մակարդակի 
փոփոխությունն է ( Ю.В. Щурина, 1999): 

Հումորը կապված է հուզական շփման հետ, և հուզա-
կան տրամադրվածությունը հաճախ վճռորոշ է դառնում 
ընկալման համար: Առանձնացվում են հումորի երկու հիմ-
նական տիպերª իրադրական և լեզվաբանական: Վերջինս 
կապված է լեզվական զանազան միջոցների հատուկ կիրա-
ռության հետ, որոնք երգիծական տպավորություն են 
ստեղծում: Որպես կանոնª այդպիսի կիրառությունն ու-
ղեկցվում է արտահայտությունների երկիմաստությամբ, 
հետևաբարª դրա ոչ միանշանակ մեկնաբանությամբ: Բա-
ռային, բառակազմական, շարահյուսական տարբեր մա-
կարդակների միավորներ կարող են լեզվական հիմք դառ-
նալ:  

ժամանակակից անեկդոտները ներկայանում են, որ-
պես բազմակողմանի երևույթներ, որոնք լեզվաբանական, 
գրականագիտական, սոցիոլոգիական, մշակութաբանա-
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կան, հոգեբանական և պատմաքաղաքական վերլուծու-
թյունների առարկա են դառնում: 

Ի տարբերություն գրական անեկդոտիª ժամանակա-
կից անեկդոտը բացառապես խոսքային ( այլ ոչ թե գրա-
կան) ժանր է: Պետք է տարանջատել անեկդոտ պատմելըª 
որպես բանավոր խոսքային ժանր, և անեկդոտի տեքստըª 
այն, ինչ վերարտադրվում է տվյալ խոսքային ժանրը իրաց-
նելիս: Ընդ որում, անեկդոտ պատմելու խոսքային ժանրի 
գործառության ժամանակ հենց անեկդոտի տեքստի դերով 
է որոշվում դրա առանձնահատկությունը: Անեկդոտ պատ-
մելը խոսքային այլևայլ ժանրերից տարբերվում է նրանով, 
որ պատմողը երբեք չի ներկայանում որպես անեկդոտի 
տեքստի հեղինակ: Երբ մարդը կատակում է, ենթադրվում 
է, որ ինքն է հորինել կատակը. ուրիշի կատակը վերա-
պատմելը չի նշանակում, որ ինքդ ես կատակում: Իհարկե, 
կարող է այնպես պատահել, որ մարդը կրկնի ուրիշի կա-
տակըª այն ներկայացնելով իրենը: Մինչդեռ անեկդոտը, 
եթե նույնիսկ մարդն ինքն է հորինել, նա պետք է պատմի 
որպես ուրիշներից լսած: Դրանով իսկ անեկդոտը բնու-
թագրվում է վերարտադրելիությամբ: Այդ առումով անեկ-
դոտ պատմելը որոշ չափով հիշեցնում է խոսքային այն 
ժանրերը, որոնցում օգտագործվում են կաղապարային բա-
նաձևեր: Թեև պատմողն անեկդոտը մատուցում է որպես 
ուրիշներից լսած, նա միաժամանակ հույս ունի, որ այն 
լսարանին ծանոթ չէ, որ լսողները (ծայրահեղ դեպքում 
նրանց մի մասը) նախկինում այն չեն լսել: Այս առումով 
անեկդոտի տեքստը չի կարող դիտվել որպես լեզվակաղա-
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պար բառիս բուն իմաստով, որը բնութագրվում է ոչ միայն 
վերարտադրելիությամբ, այլև նրանով, որ խոսքային հա-
ղորդակցության մեջ դրա գործածությամբ ենթադրվում է 
մասնակիցներին հայտնի լինելով: Եթե անեկդոտը, պարզ-
վում է, ծանոթ է բոլոր լսողներին, ապա կարելի է համարել, 
որ անեկդոտ պատմելը կայացել է (և այդ իմաստով ժանրը 
չի խաթարվել), սակայն եղել է անհաջող: Անեկդոտի տեքս-
տի բազմակի վերարտադրելիությունը, որը նաև թույլ է 
տալիս որոշ չափով տարբերակային փոփոխություններ 
անելª կախված հասցեատիրոջից կամ հաղորդակցական 
իրավիճակից, մերձեցնում է անեկդոտը խոսքային այնպի-
սի ժանրերի, ինչպիսիք են գրական անեկդոտն ու առակը: 
Սակայն այդ ժանրերը տարբերվում են գործող անձանց 
կազմով և նրանց ներկայացման ձևերով:  

XX դարի ընթացքում արտասահմանյան հետազոտու-
թյուններում ի հայտ եկան անեկդոտ եզրույթի տարբեր ըն-
կալումներ: Համաձայն “Պարզ ձևերի հանրագիտարանի” 
(Simple Forms 1994)ª անեկդոտը “anecdote” կարճ, հաճախ 
բարոյախրատական պատմություն է նշանավոր մարդկանց 
մասին և ներկայացնում է անեկդոտի հերոսին որպես որո-
շակի հանրային խմբի կամ ժամանակաշրջանի ներկայա-
ցուցիչ: 

Ցայժմ օգտագործվող սահմանումները սովորաբար 
հաշվի են առնում անեկդոտի բնութագրական երեք տարա-
տեսակները, որոնք առաջին անգամ մանրամասնորեն վեր-
լուծել է Ա. Պ. Պելտցերըª անեկդոտի ծագմանը նվիրված իր 
հիմնարար աշխատությունում. հունարենում անեկդոտ 
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(άνεκδοτον) բառը նախապես նշանակել է հասարակու-
թյանն անհայտ ստեղծագործություն: Հետագայում անեկ-
դոտը սկսեց նշանակել նախկին հեղինակների, առավելա-
պես պատմաբանների կողմից չհիշատակված որևէ բնու-
թագրական փաստ, դեպք: Կամենալով միմյանց զարմաց-
նել կարդացածությամբª պատմաբանները ճոխացնում էին 
իրենց աշխատությունները տարբեր մանրամասներով, 
որոնք ոչ միայն ոչ մի առնչություն չունենին պատմության 
հետ, այլև հաճախ երևակայության ոլորտից էին: Պատմա-
կան մանրամասներին համահավասար այդ եզրույթի ներ-
քո սկսեցին ենթադրվել առհասարակ քիչ թե շատ հետաքր-
քիր առանձին փաստերը, գլխավորապես սրամիտ պատմ-
վածքները, որոնք ապշեցնում էին իրենց անսպասելիու-
թյամբ և թեթևությամբ (Пельтцер А. П. 1899): 

Անգլիական լեզվամշակույթում համանման հասկա-
ցությունը կոչվում է joke, canned joke, funny story: Ֆրան-
սիացիները անվանում են histoire կամ histoire amusante: 
Գոյություն ունեն մի քանի հատուկ եզրույթներ, որոնք բնո-
րոշում են “jokes”-ի տարբեր տեսակները՝ numskull tale, 
ethnic slurs  (հայերենում բոլորն էլ կոչվում են անեկդոտ):  

Անեկդոտը, ինչպես և ցանկացած տեքստ, որը պատ-
կանում է առանձին ժանրի, օժտված է կառուցվածքով, 
ձևով ու բովանդակությամբ: Դրանում արտացոլվում է աշ-
խարհի ազգային պատկերը, խաղարկվում են նախադե-
պային իրավիճակներ և գոյություն ունեն նախադեպային 
գործող անձինք, ուստի անեկդոտը կարելի է դասել նախա-
դեպային տեքստերի շարքին: Կարծրատիպային հատկա-
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նիշների հարաբերակցությունն էլ հենց անեկդոտի ինքնա-
տիպության վկայությունն է որպես խոսքային շփման 
ժանր, որպես խոսքի մշակույթի երևույթ: 

Մի կողմից անեկդոտը պարզ, հաճախ նույնիսկ պար-
զունակ կարճ պատմություն է առօրյա կյանքի մասին, մյուս 
կողմից աշխարհի առաջատար մարդաբանների, փիլիսո-
փաների, բանասերների և հոգեբանների մանրակրկիտ հե-
տազոտությունների առարկա: Անեկդոտը դիտարկում է 
փաստերը առտնին կյանքի կտրվածքով, որտեղ ամեն ինչ 
անդադար փոփոխվում է, իրար վրա կուտակվում և անհետ 
կորչում: Անեկդոտը փաստորեն արժեքների չի վերածում, 
քանի որ այն պատմում են միայն ծիծաղեցնելու համար: 
Անեկդոտի գլխավոր խնդիրը ծիծաղն է և պատճառած 
առանձնահատուկ հաճույքը, և ոչ թե նրա ճշմարիտ լինելը: 
Անեկդոտի համար ծիծաղը գրավական է, որը հաստատում 
է դրա հետագա կյանքի իրավունքը: Հետազոտողները պն-
դում են, որ ժամանակակից անեկդոտները պատմականո-
րեն ծնունդ են առել նշանավոր և մեծ մարդկանց կյանքի 
ծիծաղաշարժ պատմություններից: Անեկդոտն իր հերոսնե-
րին անդադար հավասարեցնում է սովորական մարդկանց, 
զրկում նրանց վեհությունից, իրենց տեղը դնում, այսինքն` 
երկնքից իջեցնում երկիր: 

Անեկդոտի ձևերի ողջ առատությամբ ու բազմազա-
նությամբ հանդերձ գոյություն ունի ժանրի անփոփոխ մի 
կառուցվածք, որը թույլ է տալիս այն տարբերել խոսքար-
վեստի ժանրային մյուս կազմավորումներից, իսկ դրա շր-
ջանակներում լավ անեկդոտը միջակից կամ առհասարակ 
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վատից: Առաջին հերթին դա հակիրճությունն է: Որքան 
կարճ է անեկդոտը, այնքան ավելի է համապատասխանում 
ժանրային առանձնահատկությանը: Երկրորդ՝ դրա սյուժե-
տային կառուցվածքը պետք է հնարավորինս հստակ հան-
դես բերի պատմողական սյուժեի դասական եռամաս դա-
սավորությունը ներածություն-ինտրիգի առաջադրում – 
գործողության ծավալում դրա անկանխատեսելի ավարտով 
– անսպասելի հանգուցալուծում: Անեկդոտների մեծ մասը 
հեղինակ չունի: Այս տեսանկյունից անեկդոտը ազգակից է 
առասպելին, լեգենդին, հեքիաթին և այլ անանուն ստեղծա-
գործությունների:  

Անեկդոտի ժանրային էությունը սովորաբար հանգեց-
նում է կարճ պատումի անսպասելի սրամիտ ավարտին: 
Այսինքն անեկդոտի կառուցվածքային հատկանիշները, 
որոնք կազմում են դրա ժանրային միջուկը, յուրահատուկ 
ձևով կապված են անեկդոտի հորինվածքային գագաթնա-
կետի հետ: Պատումն ինքը կարող է ունենալ ցանկացած 
խոսքային կառուցվածք: Սակայն իրագործվում է որպես 
սրամիտ խաղ: Այսպիսով, անեկդոտի էությունը կարելի է 
հանգեցնել համատեքստի անսպասելի փոխարինմանը, 
որը ոչ խոսքային իրավիճակի լարվածությունը հանում է ոչ 
սովորական խոսքային եղանակով:  

Բոլոր անեկդոտներն ու կատակները կարելի է դասա-
կարգել տարբեր չափորոշիչների հիման վրա: Համապա-
տասխան տեքստերի առավել հաճախադեպ հատկանիշ-
ներն են թեմատիկան և աղբյուրը: Առանձնացվում են կեն-
ցաղային, քաղաքական, առողջապահական, բանակային, 
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թատերական անեկդոտները, հարբեցողների, անհավա-
տարիմ ամուսինների, մարդկային այս կամ այն հատկու-
թյունները մարմնավորող կենդանիների մասին անեկդոտ-
ները, մի կողմից՝ որոշակի ազգությունների և սոցիալական 
խմբերի ներկայացուցիչների մասին, և մյուս կողմից ան-
գլիական, ֆրանսիական, ռուսական, հայկական, վրացա-
կան, ուկրաինական, հրեական անեկդոտները:  

Անեկդոտի տեքստը, ինչպես նախնական բանավոր, 
այնպես էլ հաջորդող գրավոր ձևով, գրեթե միշտ կառուց-
վում է երկբաղադրիչ սկզբունքովª ունի նախադրություն և 
հանգուցալուծում, կամ սկիզբ և ավարտ: Սկիզբը լսողին 
ծանոթացնում է բովանդակությանը, թեմային, ինտրիգին, 
ստեղծում սպասման լարվածություն: Անեկդոտի մուտքը 
կարող է լինել ծավալուն: Օրինակª անեկդոտի սկիզբը կա-
րող է կառուցվել ավանդական կենցաղային հեքիաթի օ-
րենքներովª իրադարձության եռակի (ըստ գործող անձանց 
և նրանց գործողությունների թվի) կերպափոխմամբ: Միև-
նույն ժամանակ, անեկդոտի հանգուցալուծումըª անկախ 
ամբողջ տեքստի ծավալից, միշտ պետք է լինի հակիրճ, ան-
սպասելի, հաճախ տարօրինակ, որն էլ սովորաբար անեկ-
դոտը դարձնում է ծիծաղելի: Հանգուցալուծմանը պարտա-
դիր նախորդում է գլխավոր դադարը, որը բաժանում է 
տեքստը երկու անհավասար մասի (Химик В.В. 2002: 28):  

Այսպիսով, անեկդոտը ոչ միայն երգիծական տեքստ է, 
այլև ժանրային նախադեպային տեքստ, որն ունի յուրօրի-
նակ կառուցվածք և երգիծական տպավորության իրացման 
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զանազան ձևեր: Անեկդոտները տեքստեր են, որոնք իրենց 
մեջ են խտացնում կենցաղային գնահատողականությունը: 
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Жанровые признаки юмористического дискурса 
 

В данной статье рассмотрен жанр “анекдота” поскольку он 
представляет особый интерес для коммуникативной 
лингвистики как особый источник исследования моделей 
коммуникативного поведения, позволяющий выявить 
социокультурные стереотипы. Анекдот несомненно 
заслуживает специального изучения. Современные 
анекдоты представляют собой многоплановое явление, 
которое выступает предметом лингвистического, 
литературоведческого, культурологического, 
социологического, психологического и историко-
политического анализа. 
 
ключевые слова: юмористический дискурс, анекдот, юмор, 
жанр.  
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Genre Features of Humorous Discourse 

 
The presented article is dedicated to the research of genre 
features of humorous discourse. The anecdote is regarded as one 
of the forms of manifestation of mass stereotypes. The article 
studies linguistic, cultural and structural properties of 
anecdotes. Jokes are short narratives or riddles with a long 
introduction and a brief comic ending which impute a 
particular ludicrous trait or pattern of behavior to the butts of 
the jokes. Due to their brief content jokes are often based on 
means of linguistic economy, therefore many of them rely on 
stereotypes – simplified and settled concepts, held by one social 
group about another. The perception of a joke demands from 
the recipient the availability of some specific skill to restore the 
whole violated inferential chain, using the background 
knowledge and presupposition data. 
 

Key words: humorous discourse, anecdote, humor, genre. 
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