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EESTI JA POOLA HUUMORIUURIJATE KOOSTÖÖ

Estonia and Poland: Creativity and 
Tradition in Cultural Communica-
tion. Volume 1:  Jokes and Their 
Relations. Toimetanud Liisi Laines-
!"#$%&'&!($)'*&*&+,-($.($/0(12,0(+$
340&567-68$ 9('!:;$ Eesti Kirjandus-
muuseumi Teaduskirjastus, 2012. 
284 lk.

Ingliskeelne artiklikogumik kajastab 
aastail 2010–2012 Eesti ja Poola tead-
laste ühistöö tulemusi. Uurimustes 
keskenduvad kahe riigi kultuuriuuri-
jad teemadele, mis on kõik suuremal 
või vähemal määral seotud huumo-
ri kui uurimisobjektiga. Kolm aastat 
väldanud koostöö siht oli keskenduda 
kahe postsotsialistliku regiooni kul-
!""#$!%&'!$(%)%* +,* -,.#$!%)%/* 0$))%'* 1.*
nähtav samaaegne globaliseerumine ja 
lokaliseerumine, st ühest küljest ava-
tus välismõjudele (eelkõige angloamee-
rika kultuuriruumile) ning teisalt püüd 
(%2.%%#$(,* %.(,)%* ,$."10,.%/* '%)3%)!*
kohaliku värvinguga stiil või omapära 
0$'*!,4%'*-,.#$'5*

Kogumikku koondatud uurimused 
pakuvad põnevaid kõrvutavaid sisse-
vaateid postsotsialistlikku huumorisse 
ja selle kujunemislukku, alates poliiti-
liselt ebakorrektsetest anekdootidest 
kuni huumoritekstide tsensuuri põhi-

mõteteni. Poola autorite tekstid anna-
vad huvitava võrdlusvõimaluse, sest 
sarnase lähiajaloo tõttu on meie huu-
moripärandid lähedasemad kui Lää-
ne-Euroopa riikide omad, kus puudub 
!1!,)$!,,#'%* #%-$$0$* &13%0"'5* 6,0,'*
osutavad uurimused ka kontrastidele. 

Raamatus on kaheksa artiklipaari 
eesti ja poola teadlastelt, mõned auto-
rid on esindatud kogumikus rohkem kui 
ühe artikliga.

Eesti ja Poola kolme rahva nalju ana-
lüüsivad paralleelselt Arvo Krikmann 
ja Dorota Brzozowska. A. Krikmanni 
artikkel annab statistilise sissevaate 
etniliste tegelaskujude esinemusse ja 
rollide dünaamikasse eesti kolme rahva 
naljades kolmel ajaperioodil: 1) nõuko-
gude aeg (1964–1992); 2) üleminekupe-
riood (1993–1999); 3) XXI sajand (2000–
2012). Tähelepanu all on loenduvate 
tüpoloogiliste ja tekstiliste üksuste zip-
2)$&*',3%("'7,4%&1#(*+,*'%))%'!*!")%.%-
vad komplikatsioonid, kolme rahva nal-
jade teatav struktuuriline heterogeen-
sus ja puändiga seonduvad seigad. D. 
Brzozowska analüüsib poola anekdoote 
kolmest tegelasest ning annab ülevaate 
nende ajaloost ja muutumisest. Artik-
kel keskendub kolmese ülesehitusega 
naljadele, mille sisu on muutunud etni-
lisest ametitega seonduvaks, ja püüab 



460

vastata küsimusele, kui universaalsed 
78$*&")!""#$'9%!'$$2)$'%(*1.*'%))$'%(*.,)-
jad. Autor uurib nalju lähimate ja aja-
looliselt seotuimate naabrite venelaste 
ja sakslaste ning teiste populaarsete 
tegelaste (t!ehhide, ameeriklaste, prog-
rammeerijate jt) kohta ning nimetatud 
on tegelastega seotud arvamusi ja ste-
reotüüpe Poola kultuuriruumis.

Naise rolli ja perekonna positsiooni 
naljades analüüsivad Liisi Laineste ja 
Dorota Brzozowska.

L. Laineste artiklis on vaatluse all 
naise representatsioon eesti anekdooti-
des, mis pärinevad aastatest 1960–2010. 
Anekdoodikorpusse kuulus 2000 nalja, 
milles oli viidatud naisele võimalikult 
neutraalsete sõnadega: ema, naine, abi-
kaasa, neiu. Uuringu tulemustest näh-
tuv pilt on üldjoontes vanamoeline ja 
seksistlik: naist on eesti anekdootides 
kujutatud eelkõige tänaseks aegunud 
vastandite kaudu. Käibivate stereo-
tüüpsete kuvandite suhtes kriitilisemat 
lähenemist tasub otsida pigem uuemast 
internetihuumorist. D. Brzozowska ar-
tiklis kirjeldatakse pereelu kuvandit 
Poola postsotsialistlikes naljades. Täna-
päevane materjal (alates 1990. aastate 
lõpust kuni praeguse ajani) on kogutud 
vastavasisulistest raamatutest, bro!üü-
ridest, ajalehtedest ja internetist, ana-
lüüsitud on 600 nalja. Arvesse on võe-
tud erinevaid naljatekste, kus esinevad 
sõnad naine, mees, laps või nende süno-
nüümid. Uuringu tulemused näitavad, 
et naljades esineb mitmeid püsitegelasi, 
näiteks agressiivsed ämmad või truudu-
setud naised. Uusi teemasid ei ole eriti 
lisandunud: puuduvad naljad isapuhku-
se kohta, mis alles hiljuti võimalikuks 
sai ja mille üle ka meedias palju arutle-
ti, samuti ei leidu nalju joobes naistest, 
kuigi probleem on autori väitel Poola  
nüüdisühiskonnas olemas ja naistel on 
üha rohkem lubatud avalikes kohtades 
alkoholi tarbida. 

Kolmanda teemana on kogumikus 
Liisi Laineste ja :;,(<';,=* >4;19$?&$*
analüüsimisel viimastel aastatel Eestis 

populaarne nähtus püstijalakomöödia. 
L. Laineste artikkel kirjeldab nähtust, 
millel siiani puudub ühene kokkuleppe-
line eestikeelne nimetus ja mida ajakir-
janduses nimetatakse stand-up-komöö-
diaks või püstijalakomöödiaks. Peakü-
'$0"'*1./*&"$(,'*'%%*0%%)%),4"!"'-,.#*
sobitub Eestis oma eelkäijate, peamiselt 
lavakomöödia ja estraadietenduste aja-
loolisse ja kultuurilisse konteksti. Põhi-
rõhk on eelkõige aastatel 2010–2012, mil 
>10%(<*@'!1.$,*.$0%*&,.(%7*#A40$!"'*
on aktiivselt korraldanud stand-up ko-
möödia etteastetega pubiõhtuid, mille 
formaat järgib angloameerika eeskuju. 
:5* >4;19$?&$* &$#+%)(,B* 9A'!$+,),&10CC-
dia traditsiooni ja selle tausta Poolas, 
alustades kabaree- ja teatrigruppidest, 
mis töötasid Poola linnades XX sajandi 
,)3"'%'5* 6%%+D#%)* 7,,!)%B* !,* &,,',%3'%*
stand-up’i variatsioone, käsitledes eel-
kõige viimase kahekümne aasta jooksul 
esile kerkinud trende nii televisioonis 
kui ka arvukates komöödiaklubides, 
otsides paralleele vanema materjaliga. 
Viimase kahekümne aasta jooksul on 
Poolas kanda kinnitanud  ameerikapä-
rane stand-up, mida iseloomustab täna-
vakeele ja slängi kasutamine, teemad 
on sellised, millest varasemas monoloog- 
%!%.("'%'* 41$("!$5* E,.#$* F,)),&D$3")%G*
viitab nt üks internetikommentaar, mis 
nimetab toimuvat ühe sõnaga: stand-up-
tragöödia.

Neljanda artiklipaari raskuskese 
lasub poliithuumoril, mida lahkavad 
H,#!$.* I%B,.%* +,* H,#?$.* J19#,=,5*
M. Rebase lühiartikkel tutvustab viie 
intervjuu põhjal pilootprojekti, mille 
eesmärk oli uurida poliitiliste naljade 
levikut ja nende eesmärke Nõukogu-
de Eestis. M. Poprawa annab ülevaate 
kõige olulisematest kommunikatiivse-
test nähtustest tänapäeva Poola polii-
!$)$'%'* 4""01#$'5* 6,0"!$* &$#+%)(,B* !,*
neid kommunikatiivseid nähtusi teo-
reetiliselt ja võrdleb poliitiliste nalja-
dega kommunistliku parteipropaganda 
aegadest Poola Rahvavabariigis. Artikli 
keskmes on poliitikute naljakad ütle-
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mised, mida esmalt kasutati poliitilises 
poleemikas ja seejärel populariseerisid 
neid ütlusi (nende naljaka sisu tõttu) 
,+,&$#+,.$&"(/* .$$* %!* .%$'!* ',$(* F)%.(K***
'8.,(G/*0$'+D#%)*&,'"!,!$*.%$(*%#$.%7,-
tes intertekstuaalsetes variantides ava-
likus ja kõnekeelses diskursuses. 

Tsensuurist ja poliitilisest korrekt-
susest kirjutavad Maarja Lõhmus ja 
L,=%;*6!#M,(,;,5*H5*N840"'%*,#!$&&%)*
käsitleb Nõukogude Eesti huumori ül-
disemaid põhimõtteid ajakirjanduses, 
mida autor esitab kolmetasandilise 
4$%#,#4$)$'%*0"(%)$.,5* @%'!$* O6PK'* 1)$*
huumor hierarhiline, ringhääling esitas 
laiemapõhjalist rahvalikku huumorit; 
,+,)%4%*@(,'$*#"B#$$&*FQ%#$),.%G*&,+,'-
tas kohaliku elu tasandeid, kultuurileht 
6$#9* +,* P,',# esitas ideoloogilisemat 
4""01#$!5*Q""01#*1.*1)."(*@%'!$*O6P*
ajakirjanduse tsensuuri tingimustes 
mitmetasandilise käsitlusega valdkond: 
naljad on kandnud mitmetähendus-
likke vihjeid ja sõnumeid ühiskonna 
ja elukorralduse kohta, erinevalt aja-
kirjanduse lihttekstidest, kus mitme-
!D4%.("')$&&"'!*1.*7D)($!"(5*L5*6!#M,-
(,;,*7,,!)%B*!'%.'""#$*&100".$'!)$&"'*
Poolas. Kirjeldatakse tsensuuri kesk-
ameti (!"#$%&' ()*!+' ,-%.)-/0' 1)23&4'
156/072890'0':0+-$037 – Ajakirjanduse, 
Publitseerimise ja Avalike Esinemiste 
Peavalitsus) funktsiooni ja tegevust, 
aga ka mitteametlikke kontrollimeet-
meid, mis rakendusid näiteks riiklikele 
kirjastustele ja trükikodadele. Uurimu-
'%'* ,.,)AA'$!,&'%* .D$!%$(* 6!,)$.$K,%3-
sete põrandaaluste trükiste nimistust 
ja mõtestatakse probleeme, mida on 
pidanud lahendama poola ajaloolased, 
kes on uurinud nõukogude tsensuuri 
pärast 1956. aastat. Antakse ülevaade 
ka põrandaaluste trükikodade rollist 
1970. aastatel ja hiljem.

Visuaalne huumor ja idioomide pil-
diline representatsioon on vaatluse all 
Anneli Barani ja Tomasz Piekoti kir-
jutistes. A. Barani artiklis käsitletak-
se visualiseerimise rolli kujundlikkuse 
mõistmisel. Vaatluse all on eestikeelses 

internetis leiduvad märkimisväärse vi-
suaalse huumori osakaaluga meelela-
hutuslikud keskkonnad, kus viljeletak-
se ohtralt poliitilist satiiri, visualiseeri-
des sageli poliitikutelt pärinevaid väl-
jendeid. Üheks visuaalsuse näiteks on 
internetihuumorina käsitletavad foto- 
töötlused, mis seovad endas verbaalse 
ja pildilise elemendi. T. Piekot arutleb 
selle üle, kuidas on tavaks visualisee-
rida idioome internetihuumoris. Põgus 
pilguheit uuele meediale osutab kahele 
peasuunale: 1) idioomid esinevad erine-
vates uue meedia tekstitüüpides, kuid 
valitsevad pigem loovtekstides; 2) idioo-
me visualiseeritakse spontaanselt, st 
suhtluspartnerid tõlgivad neid visuaal-
sesse keelde. Artiklis esitatakse idioo-
me sisaldavate demotivaatorite korpuse 
empiirilise uuringu tulemused.

Agressiivsust naljades analüüsivad 
N$$'$* N,$.%'!%* +,* R..,* S%#%'M&$%=$?M5*
L. Laineste artikkel räägib verbaalse 
agressiivsuse tasemetest internetikom-
mentaarides, sotsiaalvõrgustikes ja blo-
gides. Ilmneb, et agressiivsus internetis 
on vältimatu, kuid mitte valitsev feno-
men, ning varieerub 2–5 % kogu vaadel-
dud materjalis, kusjuures blogid sisal-
davad vähimal määral ning anonüüm-
sed kommentaarid enim agressiivsust. 
R5* S%#%'M&$%=$M?$* ,#!$&)$'* 1.* ',0"!$*
vaatluse all agressiivus, kuid peale ül-
dise esinemissageduse väljaselgitami-
se eri kontekstides (avatud ja kinnised 
'1!'$,,)78#3"'!$&"(/* T,?%B11&U* 9CC#,B*
ta tähelepanu ka online-solvangute 
eesmärgile. Ta järeldab, et verbaalne 
agressiivsus markeerib staatust, loob 
ja tugevdab (rühma)identiteeti ning on 
platvormiks neile, kes soovivad ennast 
ja teisi lõbustada hea ja halva maitse 
piirimail balansseeriva huumori ja ag-
#%''$$7'"'%3,5* 6%)* 7%#B,,)'%)* 0D.3")*
puudub küll suuresti informatiivne 
sisu, sel on pigem eneseväljenduslik ja 
muljet avaldada sooviv funktsioon.

Kogumiku lõpetavad Piret Voolaiu ja 
L#M%31#M* 6M9$),* 3#,2!$""#$0"'%(/*0$)-
les mõlema keskne vaatenurk on seotud 
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paröömilise (vanasõnalis-fraseoloogili-
se) ainese kasutamisega seinakirjutus-
tes. P. Voolaiu artiklis on vaatluse all 
9,#CC0$)$.%* 3#,2!$* S,#!"* )$..,#""0$'5*
Paröömilise ainese iseloomu, osakaalu 
ja kontekstuaalseid tähendusi on ana-
)AA'$!"(V*WU*!D.,7,3#,2!$'*%4&*,7,)$&%'*
paigus (anonüümselt) joonistatus, krit-
seldatus ja kirjutatus; 2) rahvusvaheli-
se noorterühmituse Loesje Tartu rüh-
0,* 3%.%#%%#$!"(* '9%!'$$2)$'!%'* 91'!#$-
tekstides, mida on alates 2004. aastast 
kleebitud Tartu majaseintele, elektri-       
&$)9$(%)%/*),!%#.,91'!$(%)%*+.%5*L5*6M9$),*
artikli peaeesmärk on välja selgitada, 
&,'*7,.,'8."*&,'"!,!,&'%*3#,2!$'*7,$(*
kontekstivaba sõnamänguna või on   
seinatarkuste funktsiooniks ka tegelik-
&"'%*08!%'!,0$.%5*6M9$),*&D'$!)%B*.D$-
!%$(*911),*3#,2!$&")!""#$'!/*'%$."*$)0%'-
tavatest paröömilistest ütlustest ning 
üritab nende põhjal välja selgitada, kas 
kõnealuseid tekste võiks vaadelda kui 
teatud emotsionaalset meediumi, mis ei 

eita folkloorseid rahvatarkusi, vaid pi-
gem pakub neile alternatiivi, mõtesta-
des igapäevakogemusi ja -tõdesid ning 
reguleerides inimkäitumist samal viisil, 
kui seda tegid (ja teevad siiani) tradit-
sioonilised vanasõnad. 

Projekti eestvedajad on Liisi Lai-
neste Eesti Kirjandusmuuseumist, Do- 
rota Brzozowska Opole Ülikoolist ja 
:;,(<';,=*>4;19$?&$*X#,&Y=$*Z,3%))11-
ni Ülikoolist, lähiajal on oodata teosele 
+D#3%/* A4$'&13"0$&"* !%$'%'* 1','* FJ%#'-
9%?!$7%'*1.*O,!$1.,)*,.(*I%3$1.,)*[(%.-
!$!<G*&D'$!)%!,&'%* $(%.!$!%%!$*&,4%*0,,*
uskumustes-kommetes ja narratiivides. 

Koostööprojekt sai teoks tänu Poola 
Teaduste Akadeemia ja Eesti Teaduste 
Akadeemia rahalisele ja moraalsele toe-
le. Kogumiku leiab ka internetiaadressilt 
http://www.folklore.ee/pubte/eraamat/ 
eestipoola/
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