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M ni s na netinaljadest

Ma ei tea, kas p hitāhtis murdepUnkt inimkuļtUUri ajaļoos oli jUst trUkikUnsti ieiulē-
mĪne (nagU arvab Walter ong) V i kirjaoskuse kui seļļise ļejUtamine juba aāSta_
tUhāndeid varem, kuid on ĪĮmne, et pärasį inime5e peast irrUtatUd,,Välismāluhoid_
ļate" teket poIe p hjust enam rääkida sterįįIsest, pUhtsuUļisel teel tekkivast ja levi_
Vāst folkloorist. Walter Anderson on VeenVāļt näidanud, kuĪdas juba Vāga Vanedes
foIklooriVāljades rist|evad ja p imļevad pidevaļt puhtfolkIoorsed ja kirjandUslįkUd
ajned ning annaVad p lvkondade kaupa hÜbriĪdseid järeļtUlįjaįd, kes omakorda saa_
vad m jutusi nii sUUlisest pārimusest kui ka kĪrjas nasi. Ņ4assilĪsema kirjao5kuse
ajal on tekkĪnUd lauļukļaded jt UUed tradĪtsioonivormįd, miļļe leVik on otse p hį_
m tteliselt kįrjaiik.

Ja nUL.]d on ļisak5 k igile eelmjstele teabelevitusvahenditeļe īnimese käsUtusės
internet, ,,maaįļmaļaiUne āmbļĪkuv rk". K ige muu k rval, mis internetis ļeVļb, ]evib
seal rohkesti ka mitmekesist foIkIoorset aįnest ja jUļgen arvata, et nn netinaijad
moodustavad seĮlest Uhe kaalUkama osa. JUhUslik nali V ib Īnternetis väĮgatada kus
iganes, kuĪd Uldi5eļt kaļduVad naljad,,VirtUaaiselt organiseerUma,,, s,t koonduma
spetsĪaalseteks naljasaitideks. Nende saitide sUUrUsest ja sisuIisest koostisest po;e
kelgi kuigĪ selget Ulevaadet. Ūldiselt V ib arvata, et sUUrte rahvaste netinaljaVai_Ud
on sUUred ja Väikestel väikesed, kuid oma senisie mU]jete p hjaI iihkan arvatā, et
maailma suurimad on Venekeeļsed Veebįnaljamaardlad - osalt ehk ka oma v lmsa
n UkogUdeaegse sUbstrāadi t ttu, osaļt seet ttu, et erinevalt paljudest muUde5t
postsotsĪalistlikest maadest, kus t esti ja kordUValt on kurdetud naljaainete Vähe-
nemist ja naljatfaditsĪooni kokkukuĪvamĪst, on kaasaegse Venemaa sotsĪaalne, poļii-
tĪline, etniline ja kuļtUuriļine sitUatsioon siianijäänUd nii dUnaamĪliseks (V i ,,metsi-
kUks"), et suudab genereerida kullaga uusi naeruobjekte ja eVib ka piisaVait suUrĪ
aUditooriUme, kes poie end nende objektidega identįfitseerinud ega kanna nende
suhtes naerUkeeIdU (tugeV nn uUsrikaste teemaļįne naljalaine jāäb jU kindļasti
postsotsĪaIisrni perioodi).

Netis ļeiduvad naljaallĪkad jagunevad k ige jämedamais joontes Staatilisteks
ja dUnaamĪļisteks. StaatiIiste saitide p hįliseks tekkemotiiViks on see, et keegĪ era-
īsĪk V i organisatsioon otsustab luua endale naljakogu, Vaatab ļäbi teatud hUIga
hetkel olemasolevaid neti-, aga sageli ka trįjkĪtud alļĪkaid ja kopeerib neist sel]e,
mida ia heaks arvab. Staatilised SaidĪd ripUtatakse netti ja seejärei mUUtuvad nad
reeglina Vä9a Vähe. DLjnaamilised saĪdid seevastU on kasVaVad naļjakogUd ja jagU-
nevad omakorda ļaĪas laastus kontekstįtuteks ja kontekstiiis-įnteraktiivseteks. Kon-
tekstitud on hariļikUļt mitmesugUste portaalide, digĪtaaļsete ajakirjade ja -ļehtede
juurde kuuluvad,,naljaosakonnad" V i,,naļjaraamatud", mis hUtaVad kLļlļ kasuta-
jaļd lugema ja hindama seaļ aVaļdatUd naļjU ning lisama neile omaenda nalju; ei
aga hindamisv imaļused on tįhti Vaīd įgaVait nUmbrĪlīsed (nt intervallis miinus 2-st
plUss 2-ni), siį5 kasuįatakse neid loļuļt, s nalise kommenteerimise v imalused aga
enamastį puuduvad. Sellised vä|jaanded arhiveerivad ja korrastavad reeglina omā
Vanemad materjaļid, kuid teevad seda m nikord Valikullselt, aineid omal moel tsen_
seerides, st sāiIitades vaid ,,originaalsed" tekstid (mis on aga keļle9i mittefolkloorne
individuaaIlooming) ja lįkVideerides Vara5emaīst alļjkatest tehtUd kopeeringud.
DLjnaamiliste naljaalIikate kontekstiIis-interaktiivse aļaļĪigi moodUstaVad p hiļiselt
mĪtmesugused jututoad ja meiliļistid, kus toimub elaV intensīiVne suhtlus mingeii
teemade|, mille käjgUs räā9itakse juhtumĪsi ka nalju V Ī Viidatakse neile, Öeldakse

:'ēlil'ii:

jr.
ļ, ., vaimUkU5i, diskuieerĪtakse v Ī koguni tUlitsetakse ja s imeldakse. Ņ4ujalt kopeei_i-

tud naljad on seIlįstes kontekstilis-dUnaamilistes allĪkates harUharvad' osaļejad on

interaktĪiV5ed ning ka iga nali rĪpub otse ja sisuļiseit asjaomase arUtlUsaĪne kuljeS.

NetinaIjade siatistika, arhiVeerĪmise ja uUrimise muudab raskeks see, et suu_

redki ainekogud v īvad l]leÖo tekkida ja sama kĪiresti kaduda.

EestĪ staatilistest nalja5aĪtidest olid 1990-ndate aastate l pupoolel suurimad

Īanel MägĪ, Henry Saare, Rain Öpiku jt kogud. K ik need jpt on praeguseks netist

kadunud ( nneks on see materjal saidihoīdjate loal arhiveerĪtud) ja nende asemeļe

tekkinud uued. Ūks sUUrepärasemaid asjU eesti netĪnaljandUse lÜhikeses ajaļoos -
dįjnaamilĪne ja suurel māäraļ ka kontekstiiis-interaktiiVne sait _ olį ,,Meįe NaljaĪ_aa-

mat,,ehk nn SUnerkomĪ Jokebook ( nneks seegĪ arhiVeerltud), mis hakkas ilmUma

13. VeebrUarjl 1996 ja hääbus l plĪkult Vi5t 2001. a apriIlis. Sedā hääbUmist soo-

dustas ehk ka arhiļVi ajUtine hooletussejätmine jm tehniIised probIeemid, kuid pea-

p hjuseks oIĪ kindlastį see, ėt ta||e oļį tekkinud v Īmas konkurent,,DeIfi Nalja-lehe"

näol, mis alustas iImumisi 25. Veebruari| 2O00. a.,,jokebook", na9u oeldUd, oIi häs-

tĪgi tugevate kontekstĪlĪste V Ī juiutoaļiste tUnnustega dUnaamĪline sait.

,,Jokebook" oli teatud m ttes aUtentne folklooriväļi, jUtustamisVāli ise' K'rjU-

tatut sai lehekulgede kaupa h lpsasti edasi-ta9asi lehitseda, kirjutajad mainĪsid tihtļ,

et nende jutud on Īnspireerįtud m nedest eelmistest sįssekannetest, V į et nad on

kuulnud Samu na|ju, kUid VeĪdi erinevate sužeede, tegelaste V į Vormelitega. SageIi

avaldatĪ heade naljade kļrjutajaile siirast tUnnustust, m nikord aga pälVisicj m ned

naljad ka krįitikat ja haļVustusi, mĪs loo!_nuIikuļt kutsUs esile teraVat VastUkriitĪkai.

Vaheļ puhkes VägagĪ Vihaseid duelle ja s imIemisi, mĪs oma laadilt meenUtavad seda

stiiļi, mida IaīaIt harrastatakse praegUstes,,Delfi" kommentaariumide5. Tekki5 ka

kĪrjeįd, mįs olid lihtsalt teatavad ajUVabad ,,VäljaeIamīsaktid" ega sisaIdanUd mĪn9it

hUUmorit. seet ttu kerkis päevakorrale (,,Delfi9a" analoogīlĪneļ) kÜsĪmus, kas oIeks

vajalik taoliste ļaiale L]|dsusele avatud saitide juUres rakendada mĪngit mahevormĪ-

des tsensUuri - māletan, et pseUdonUUmi,,Lunatic" aļl esļneV Vaiko Raal,

,,Jokebooki,,Viljakamaid kaastÖÖ|įsi eelmįse sajandi l puaastaĪl, kavancļas,,Nalja-

raamatu" kasutajate jaoks midagi moraaļikoocjeksį taolist.

,,Jokebook,,olĪ įjhtaegu ka omapärane naturaalne arhiiv, kuhu kirjUtatud

aĪnes otsekohe taļļetus ja kogUnes. Se|lise arhiĪvĪ Väärtus oleks kasvanUd ajaga uha

enam ja enam, sest tradĪtsioonĪ enda ja maierjalĪ arhiVeerļmĪ5e vahel puudus Īga-

sugune ajavahe, k ik oli ideaalselt sUnkrooniline.,,]okebook" olį t eline,,elu pulss",

mįs reageeris k igeļe, mi5 Ūmberkaudu juhius (meenUtagem kaS V į rohkeid iormĪ-

lisļ reageerĪngUļd nn Haliaste-lYurutari kaasuseļe 199B. a suveį), ja kUi ta _"IUiga

oleks kujunenud pĪkemaks, oļek5 ta v imaldanud meie nalJatrāditsĪoonis īimnevate

muUtuste, v ngete ja lainete täpset ja paindlikku jäIgmi5t ka pikema ajaperioodi

kestel.

,,_]okebook,,oļj nagU mistahes muUgi dįjnaamĪline naljasait ka omalāadne vir-
tuaalne publikatsioon - kŪ|l kaooiiline ja susteemitu, kuid see-eest kogu maa-

ilmale Vahetult kättesaadaV ja kasUtatav, sh folklorĪstļikU UUrimistoÖ otstarbel.

,,Jokebook,,oIi minu hinnangul parim asi, mis eales eesli netinaljanduses eksĪ5-

teerlnud. KUid oma sUuTusele ja sīsukusele Vaatamata oIi ta ikkagi Väike,,uhe kaUba

pood,,, aga rahVa5 olĪ vahepeal harjunUd käima supermarketĪtes, ja kui ,,Delfi" näol

iImus Eesti VeebĪ seIline sUpermarket, oIid,,]okebooki" päevad pÖordUmatuIi loe-

tud.,,Delfi,,on V ĪmatuIt polufunktsionaalne. Siin saab lugeda päevauudiseid ja

temaatĪIįsi kirjutĪsĪ ning k ĪkĪ tavaDäraseid v i ekstreemseĪd VäļjendusVēhendeļc



appi V ttes eļada end VäIja nii nende kirjutiste sisu ja tegelaste arVeI

kUi ka teiste kommentaatorĪte arVel, kelIe seĪsUkohad arvaja omadest
lahku ļähevad _ k lke seda ohUtult ja anonuUmselt. Deļfis on pa]ju

onlain-poode, kus saab arvutjtoolilt t usmata šoppamas kāia.,,Delfis"
on eriosakonnad noortele, naistele, seksihUVĪIisteLe, muusika-, auto- ja
arVutifännidele. Siit saab rohkestĪ Īnfot äri ja panganduse kohta, horos_

koope, ,,helinaid ja logosid" _ peaae9u k Īke. Ja kel huvi, see v ib kulas_
tada,,Delfi Naljalehte", lugeda sealt naljU ja lisada neĪle omi. KUid

,,Jokebooki" hooletult hoogsa spontaansuse9a v rreļdes tUndub,,DeļĪi
Naljaleht" siiski kUidagi UleorganĪSeerĪtud, ļiiga korrastatud ja liįga Vähe
interaktiivne. Ning veel: ,,Jokebookiga" v rreldes on ,,Delfi Naljalehe"
ainetes folkloorse anekdoodĪ osakaaļ tUndUVaIt Väiksem ning,,Delfi" pÜsi-

kaastooliste (Erkki K lu, VaIdo Jahilo jt) aUtorinaļjade, libaUUdiste jm
omaloomingu osakaaļ tunduvalt sUurem.

Liisļ LaĪneste on ViĪmastel aastatel intensiivselt tegelnUd eesti neii_
naljade arhiveerimise, kategorĪseerimĪse, statistika ja (eriti etniliste naĮ-
jade) UurĪmisega nĪng loonud eestīkeeļseist netinaljadest arvuti-andme_
baasi (Vt: http://www.folk|ore.ee/-|iīsi/raamid.html), mis kätkeb hetkeļ
U 40 000 netĪnaļjateksti (koopiad kaasa arvatUd). Īema andmeil näitab
ka,,Delfi Naljalehe" kulastataVus ja lisataVate naljade hulk Vįimastel
aastatel järjekindlat langUstendentsi.

Netinaljad t statavad folkloristĪka ette mitmeid hUVitavaid teoreetĪ-
lisi probleeme. Netīfolklooril terVikUna, sh netįnaļjadel on osaIt tradit_
sioonilise foIkloorĪga UhiseĪd tUnnUseid (anonUÜmne päritolu, Ievimine
kuį selĮine), kUĪd ka Uut ja erinevat. Ka klaSsikaļine auditiīVsel jalv Ī

visuaalsel viisil leviv folkloor ammutas lisaaineid kust iganes (s.t sugugi
mĪtte aĪnult folkIoorist endast), kuid kaaIukeeleks oli Valik: saadaVal oli
mida k ike, kuĪd folkloorseļ tUrUl oIi mĪnekut ainUIt teatud osal sellesi.
Klassikalise folkloori andmekandjaks, mis täįtĪS tjhtlasi selle valiva s ela
fUnktsiooni, olĪ inĪmese mālu; folkloorne edasikanne ise pĪdi aga ikka
olema,,tegeVusIik" - jUtU, laulu v Īpiļļiloo esitamine, kommete v ī

māngude läbimängimine, vanas nade, fraaside, metafooride jne tegelik
pruUkĪmine oma k nes. SalmialbumĪd ja laulukladed olid meil kui mujal
VĪst uhed esĪmesed, mis hakkasid neĪd foļklooļ'i ,,klassikalisi" tunnus-
joonĪ segundama ja ähmastama. Kaasaegses folklooris ristleVad jUba
igal Viisiļ sUUlistest, trukĪtud ja e-allĪkatest pärit ained. Kui Vanemate
ainete kohta oli įjsna selge, et foļklooriks tohtis pidada neid UksUsĪ, mida
ĪnĪmesed taVatsesid taas ja taas läbi ļaulda - jutUstada - utelda -
mängida - tantsida jne ning neid sel teel Ühtlasl edasi kanda, sĪĪs mis
peab kehtima neti-ainete kohta, et neid v iks pidada foļklooriks? KuĪ
ikka staatĪliste naljasaitide analUUsis selgub, et m nda nalja on VaeVu-
tud kopeerima saidist saiti tuhandeid kordi, m nda teist korda kumme,
m nesid on aga hoopis ĪgnoreerĪtud, siis ei taandu need erĪneVUsed
kindlastĪ puhtale juhuste mängUle (kuigĪ m ned aļļikad sattusĪd kindlasti
kergemĪnį ,,teeIe ette" kui teĪsed), vaįd valikud tulenesĪd peamįseļt ikka
saidĪlooja esteetilįstest Vm eeļlstustest.

Lusti v ib pokkudo

ko uuemooegne
m istotusoines.

Piret Vooloiu koostotud
liits nom ngude

kogumik,,Kotisuu ei

rciä9i" (2002).
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Enamik netįnaljadest on t epoolest sellised, mis on ka paralleelseļt edasikest-
Vas sUUlises traditsioonįs Vä9a prodUktiīVsed, selIes m ttes on need lihtsalt kaas-
aegse suulise naļjatradĪtsiooni kajastus V i jätk. Kuid nende hulgas on ka rohkestį
selliseid LjksusĪ, mīs korduvad kulI paljudes erįkeeļsetes saitĪdes ja Ievivad nobe-
dastĪ keelest keelde, kUĪd mille suuļįne leVitamine näįb olevat kUĪ just mitte V ĪmatU,

siis m ttetU. lY tlen sĪĪn eeskätt mitmesuguseid suhteļiselt pikki tekste, sh mitme-
kumne- V i-sajapunktiiisi nlmistuid, milIe hUlgas on kasutamis petuste, käitUmjs-
eeskirjade jmt paroodiaĪd; teoreemlde, teadUstoode, arVUtīprogrammide jms pa-

roodiaid; mitmesuguseid s nastikuvormiļĪsi keeIemānge; lYurphy seadUsi ja nende
täiendusi jne jne. ({|*i 20B_22o)
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KUigi sedalaadi uksUste sUuline eIUVorm näib oļeVat Välistatud v Ī vähemasti
sUuresti pärsĪtud, meenutab nende levlkuprotsess ikkagĪ mitmes olUļises m ttes
folkloorset pfotsessį.
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