
VANU HIINA LAULE 

H iina kultuuris on uue ja vana vahekord olnud teistsugune 
kui läänemaailmas, kuhu hiinlaste arusaama järgi kuuluvad 
nii kristlased kui muslimid ja nende usust võõrdunud 
järglased. Meie maailmas on endastmõistetav, et vana tuleb 
asendada uuega, uus on parem kui vana, vana peab kaduma, 

et uus saaks tulla. Hiina kultuuris pidi uus kasvama vanast, olema sellega 
orgaaniliselt seotud. Hiina kultuur ei visanud midagi ära. Hiina on või oli 
veel sada aastat tagasi, enne läänelikkude arusaamade võidukäiku, otsekui 
suur muuseum või arhiiv, kus võis leida palju mujal kadunut ja unustatut. 
Kasutavad ju hiinlased tänapäevani kirja, mis on tüpoloogiliselt sarnane egip
tuse või sumeri-akadi hieroglüüfidega. Hiina rahvausus on alles väga arhailisi 
animistlikke jooni, millele on aegamööda lisandunud taoistlikke, konfutsiaan-
likke, buddhistlikke ja isegi kristlikke jooni. Ühest XVII sajandi Šanghais 
tegutsenud jesuiidi misjonärist, kes õpetas hiina meistritele euroopa tüüpi 
kellade valmistamist, on saanud kellasseppade kaitsejumal... 

Pole siis üllatav, et hiinlased on säilitanud muistset folkloori, mida muu
des kultuurides sageli peeti alaväärtuslikuks. Me ei tea suurt midagi kreeka 
ja eriti rooma rahvalauludest, teame aga mõndagi hiina omadest. Maailma 
esimene rahvalauluantoloogia „Shijing" sisaldab laule, millest vanemad on 
tekkinud üle kolme tuhande aasta tagasi. „Shijingis" on rahvalaule ja 
rahvalaululähedasi tekste mitmetest muinas-Hiina riikidest ja riigikestest, 
nagu Yue, Zhou ja Qin. Antoloogiaks on selle pärimuse järgi kokku pannud 
Kong Fuzi — Konfutsius ise — ja nii toetus „Shijingi" autoriteet suure Õpetaja 
omale ja temast sai üks kultuurikaanoni viiest kõige tähtsamast raamatust, 
mida koolilapsed põlvest põlve õppisid ja õpetlased kommenteerisid. 

Tegelikkuses pidi „Shijing" või mingi sellelähedane lauluantoloogia 
olemas olema juba Kong Fuzi eluajal, kuna ta mõnd laulu oma vestlustes 
tsiteerib ja kommenteerib. Nii ei saanud tema olla ka antoloogia redigeerija. 
Selleks on ta kuulutatud hiljem, kui konfutsianismist sai hiina riigi-ideoloogia 
ja Õpetaja poolt tähelepanu leidnud tekstid kanoniseeriti. „Shijing" ei ole 
ka ehedate rahvalaulude, vaid pigem rahvalaulutöötluste antoloogia. Rahva
laulud on küll tekstide aluseks ja mõned neist on ilmselt ka ehtsad, suur osa 
aga mugandatud ja matkitud. Mugandajad ja matkijad on arvatavasti 
aristokraadid ja nende soosikutena elavad luuletajad. Nii on kõige varasem 
hiina luulevalimik tõend selle kohta, et juba Zhou ajastul olid rahvalaulud 
ja kunstluule omavahel tihedalt põimunud. Valik sisaldab õige mitmesugust 
materjali ja on kohati nii selgelt ja julgelt erootiline, et hilisemate aegade 
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puritaanlikult meelestatud õpetlased nägid palju vaeva armulaulude alle
goorilise tõlgendamisega moralistlikeks salmideks riigivalitsemise muredest 
ja rõõmudest. Nii on „Shijingi" saatus olnud veidi sarnane Vana Testamendi 
Ülemlaulu omaga, mida veel meie vanaemade aegses Piiblis on tõlgendatud 
Jeesuse ja koguduse poeetiliseks dialoogiks. Õigluse nimel tuleb öelda, et 
mitte kõik konfutsiaanid ei tõlgendanud „Shijingi" armulaule allegooriliselt, 
vaid püüdsid mõista neid nende õiges kontekstis nagu näiteks üks uus-
konfutsiaanluse rajajaid Zhu Xi (ИЗО—1200), kelle vaatekohad on lähe
dased Herderile. „Shijingi" mõju hilisemale hiina poeetilisele kultuurile on 
väga suur. Hiina kunstluule kasvab märkamatult, järk-järgult välja rahva
luulest ja imiteerib ja varieerib rahvalaule veel palju hiljem, õigupoolest 
tänapäevani. Kunstluule kõrval elas rahvaluule kogu aeg ja mõlemad mõju
tasid üksteist vastastikku. Rahvaluulesse suhtuti huvi ja lugupidamisega. Hani 
dünastia ajal (ca 206 e. Kr.—220 p. Kr.) oli olemas kõrge riigiamet yuefu, 
mida võiks nimetada muusikapalatiks või vabamalt isegi ministeeriumiks. 
Yuefu ametnikud pidid koguma rahvalaule, et valitseja saaks nendega tut
vudes teada, mida rahvas tunneb ja tahab. Sinoloogid arvavad ka, et tollal 
valitses Hiinas usk rahvaloomingu ennustavasse väesse: rahva hulgas lauldu 
võis kergesti tõeks saada — ka seda pidi valitseja arvesse võtma. 

Hiljem muusikaministeerium küll kaotati, kuid tema kogud on olulisel 
määral säilinud ja nendest on kokku pandud suuremaid ja väiksemaid anto
loogiaid. Ka laulusid endid hakati hiljem nimetama уие/и-lauludeks ja nii 
tuntakse neid meiegi päevil. „Shijingi" ja уие/и-antoloogiate tekstides leiame 
väga palju motiive ja poeetilisi võtteid, mida hilisem kunstluule kasutas ja 
kasutab tänapäevalgi. Nii on rahvaluule hiina luule aluspõhi, millelt see ligi 
kaks tuhat aastat ei lahkunud. „Shijingi" laule lugedes üllatab mind see, kui 
sarnased nad on äsjase mineviku rahvalauludega, olgu need eesti, soome või 
vene omad. Mõnd „Shijingi" teksti võiks vähe mugandatult pakkuda soome 
rahvalaulu pähe: nendega ühendab neid tüüpiliselt kahejaoline ülesehitus: 
iga salmi alguses on juttu loodusest, enamasti lindudest ja lilledest, siis järgneb 
inimese elus toimuv. „Shijingi" laulude stroof on enamasti neljasilbiline, 
põhiliselt on salmid riimitud, nagu hiina lüürilises luules reegliks. 

Riime ma lääne-euroopa ja ameerika tõlketraditsiooni jälgides ei kasuta. 
Siintoodud laulud on kõik võetud kogumiku esimesest osast, mis kannab 
nime „Gofeng" — riikide kombed — ja sisaldab lüürilist luulet. Kogumiku 
ülejäänud osa sisaldab rituaalseid tekste, mis on vanemad ja äärmiselt rasked 
mõista ning tõlkida. 

Tõlkevalimiku teine osa sisaldab Hani aja luuletusi, millest mõned on 
anonüümsed, mõned omistatud tolle aja luuletajatele ja mõned tavapärases 
mõttes rahvalaulud. Nimetatud tekstitüüpide vahele on raske selget eraldus
joont tõmmata. Hani aja lüüriline luule on väga rahvalaululine, sel ajal ku
junevad aga välja paljud hilisemas luules läbi sajandite kasutatud, tsiteeritud 
ja varieeritud teemad ning klišeed. 
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SHIJING 

Nopin nopin juan-er rohtu 
marsikene ei saa täis 
oh minu kallim on ära 
panen marsi Zhou tee äärde 

Üles järsust kaljumäest 
hobusel saab õtsa jõud 
valan veini pronksastjast 
et ta poleks aina meeles 

Üles järsust mäekünkast 
hobune on tolmus-higis 
valan veini pühvlisarvest 
et meel ei oleks aina kurb 

Üles mööda kaljusid 
hobusel kaob viimne ramm 
minul liikmeist läinud jaks 
kust küll kõik see leinameel 

J 1216 

Liugleb küpressipuust paat 
liugleb-laugleb allavoolu 
pole rahu pole und 
nagu vaevaks tume mure 
kuigi pole puudu veinist 
pole puudu lustist-mängust 

Minu süda pole peegel 
teie temasse ei näe 
mul on kodus mitu venda 
aga nemad ei aita mind 
läheks kurdaks oma muret 
sellest tuleks ainult tüli 

Minu süda pole kivi 
seda te ümber ei pööra 
minu süda ei ole matt 
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seda te kokku ei keera 
olen väärikas ja uhke 
minus pole mida laita 

Süda leinab ja kurvastab 
sain tunda ilmarahva viha 
sain tunda palju hingevaeva 
ma hoian kõik enda teada 
valus taon end vastu rinda 

Oh päike oh hele kuu 
miks on teie valgus hämar 
oh see mure südames 
on nagu mustus riietes 
ma hoian kõik enda teada 
ma ei suuda lendu tõusta 

Laulu nimikangelane on arvatavasti neiu, keda perekond (vennad) sunnivad 
abiellu mehega, keda ta ei armasta. 

Vilgub väike tähekene 
Idas Orion ja Sõel 
kiirelt kiirelt läheb öö 
hommikud-õhtud isanda juures 
saatused ei ole samad 

Vilgub väike tähekene 
Orion ja Sõelatähed 
kiirelt kiirelt läheb öö 
võta tekk ja sääsevõrk 
saatused on erinevad 

Aristokraadi liignaised pidid enne hommikut isanda juurest lahkuma ja oma 
majadesse minema. Nende saatus oli kehvem kui isandal ja tema peanaisel. 

Välja peäl on surnud hirv 
teda piirab valge kõrkjas 
tütarlapse põues kevad 
teda kosib tore noormees 
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Metsa all tihe põõsas 
välja peäl surnud hirv 
tema ümber valged kõrkjad 

Tüdruk nagu jaspiskivi 
— aegamisi tasa-tasa 
et ei saaks vöörätt viga 
et ei hauguks karvane koer 

Surnud hirv võiks olla salajane armastus. Lõppridades manitseb vist neiu 
kallimat teda tasa ja ettevaatlikult lahti riietama. 

Kes ütleb et jogi on lai 
üks rookõrs aitab üle 
kes ütleb et Song on kaugel 
tõused kikivarvule ja näed 

Kes ütleb et jogi on lai 
väiksele venelegi pole ruumi 
kes ütleb et Song on kaugel 
tee ei kesta hommikutki 

Külm tuul külm vihm 
kukk kireb kikerikii 
mina nägin oma peigu 
miks ma siis ei rõõmustaks 

tuult ja vihma rabinal 
kukk laulab kukeleegu 
mina nägin oma peigu 
miks ma siis ei rõõmustaks 

tuul ja vihm ja paksud pilved 
kukk see muudkui kireb kireb 
mina nägin oma peigu 
miks ma siis ei rõõmustaks 
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Lähen idaväravast 
seal on naisi nagu pilvi 
olgu naisi nagu pilvi 
nemad pole minu meeles 
valge hame roheline rätt 
rõõmustaksid mu südant 

Lähen linnaväravatest 
seal on naisi nagu roogu 
olgu naisi nagu roogu 
nemad pole minu mõttes 
valge hame verev madar 
lohutaksid minu südant 

— Kukk juba laulab 
õukond koguneb 
— Ei kukk laula veel 
porikärbes piriseb 

— Idakaar on hele 
õukond on koos 
— Pole idas koivalget 
see on tõusva kuu kuma 

putukaid lendab summ-summ 
mõnus magada sinu kõrval 
— Nüüd nad lähevad juba koju 
oh et ei tuleks pahandust 

Õukondlane veedab öö kallima juures, kes keelitab teda lahkuma: mees aga 
ei viitsi minna, kuigi kõik teised õukondlased hommikul isanda juurde kogu
nevad. 

Kalmuaia väravas kibuvits 
kirvega teda raiud 
minu mees on nurjatu 
terve ilm teab seda 

1219 

Ee
st

i 
R
ah

vu
sr

aa
m

at
u
k
o
g
u
 d

ig
it

aa
la

rh
ii
v 

D
IG

A
R



JAAN KAPLINSKI 

tema ei jäta järele 
kes oleks olnud sedasi 

Kalmuaia väravas ploomipuu 
öökull istub selle otsas 
minu mees on nurjatu 
laulus teda hurjutan 
hurjutan — tema ei hooli 
küll on asjad nuripidi 

\ 
1220 

Tammi peäl harakapesa 
kingul magus läätsepõõsas 
kes võrgutas mu kallima 
kuis süda kurvastab 

Õueteel on telliskivid 
kingul magus laugupuhmas 
kes võrgutas mu kallima 
kuis süda muretseb 

• 

Tsiu-liu siisikene 
laskub okaspõõsale 
kes saadab valdjas Mu'd 
Ziche Yanxi 
Yanxi üksi 
sangar saja hulgast 
itkeb haua ääres 
vabiseb üle keha 
Oh sinine Taevas 
hukka saatsid uhke mehe 
saaks teda lunastada 
sada meest tema vastu 

Tsiu-liu siisikene 
laskub mooruspuule 
kes saadab valdjas Mu'd 
Ziche Zhonghang 
Zhonghang üksi 
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väärt sadat meest 
itkeb haua ääres 
üle keha väriseb 
Oh sinine Taevas 
hukka saatsid uhke mehe 
saaks teda lunastada 
sada meest ühe vastu 

Tsiu-liu siisikene 
laskub astelpõõsale 
kes saadab valdjas Mu'd 
Ziche Zhenhu 
Zhenhu üksi 
saja mehe võitja 
itkeb haua ääres 
üle keha väriseb 
Oh sinine Taevas 
hukka saatsid uhke mehe 
saaks teda lunastada 
sada meest tema vastu 

Üks väheseid kindlat ajaloosündmust käsitlevaid luuletusi. Aastal 621 e. Kr. 
suri Qini valitseja Mu. Temaga koos maeti üle saja ohverdatud inimese, nende 
hulgas kolm kuulsat sõjasangarist Ziche venda, kelle mälestuseks rahvas 
olevat selle leinalaulu sepistanud. Hilisematel aegadel Hiinas enam inimesi 
ei ohverdatud. 

„Shijingi" laulude tõlkimisel on mul hindamatut abi olnud Pertti Niemise 
värskest hoolikalt kommenteeritud soomekeelsest tõlkest ja ka Taivanil aval
datud seletustega lauluvalimikust. Olen Niemisest rohkem püüdnud arvestada 
laulude rahvalaululikkust, ohverdamata siiski tõlke täpsust. Mõned meil päris 
tundmatud taimenimed nagu jujuba olen asendanud tuttavamatega — 
„Shijingi" flooras ja faunas ei ole tegelikult ka eriteadlastel selgust ega 
üksmeelt. 

HANI AJA LAULE 

Päev tõuseb — hakkan tööle 
päev läheb looja — puhkan 
kaevan kaevu — saan juua 
harin maad — saan süüa 
mis on isandal minuga asja 
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Sügistuul tõuseb 
valgeid pilvi lendab 
rohi-puu närbub-koltub 
haned lendavad lõunasse 

Orhidee veel lõhnab 
krüsanteem õitseb 
süda ei saa unustada 
mõtleb armsamale 

Laev viib meid 
üle Fen-jõe 
liigutab veepinnal 
valevaid laineid 

Kõlab vile ja trumm 
sõudjad laulavad 
rõõmu-lusti olnud küllaga 
nüüd tulevad mured 

Lapsepõlv-mehepõlv — see oli algus 
Mis teha vanadusega... 

Pärimus omistab selle ja järgmise luuletuse imperaator Wu'le, kes valitses 
140—87 e. Kr. Tema autorsus ei ole aga kummalgi juhul kindel. 

Õrnad siidkäised 
ei sähise enam 
Nefriitkujukesed 
juba tolmunud 
tühi maja on külm 
hääletus vaikus 
langenud leht 
jäänud ukse külge 
pilk otsib kaunitari 
keda enam ei ole 
keset seda rahu 
süda rahutu 

Luuletus, mille kirjutanud imperaator armastatud liignaise Li surma järel. 
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Valge nagu mägede lumi 
valge kui kuu pilvede vahel 
Sa mõtlevat kaksipidi 
nii et lahkume jäädavalt 

Täna joome koos veini 
kui uus päev tõuseb 
sõidame kanali äärde 
kanali vesi voolab itta ja läände 
pisarad muudkui pisarad 
abielu pärast pole vaja nutta 
igatsen ühe südamega meest 
et valge pea ei lahutaks meid 

Pärimus omistab selle luuletuse nimekale naisluuletajale Zho Wenjunile, kes 
olevat selle kirjutanud, kui mees, kellega ta oli õnnelikult elanud, ta hülgas, 
et abielluda nooremaga. Laulu tuntakse „Valge pea kaebuse" nime all. 

Sõdisid lõuna pool kantsi 
langesid põhja pool müüre 
kõnnumaal neid ei maetud — jäid kaarnaroaks 

Saadan sõna kaarnatele: 
mehed olid vaprad 
kõnnumaale surid matmata jäid 
kuidas nende kõdunevad kehad 
päästa teie käest 

Vesi voolab vulab-vulab 
vee ääres tume tume roostik 
vaprad sõdurid taplesid surid 
lahjad hobused uidavad omapäi 

Silla juures maja 
kus põhjas kus lõunas 
hirss koristamata mida isandad söövad 
tahad ustavat teenrit — kust neid võtta 

tulevad meelde head teenrid 
head teenrid võivad tulla meelde 
hommikul läksid rünnakule 
õhtul ei tulnud tagasi 
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Haljas haljas rohi jõe kaldal 
ikka ikka mõte kaugel teel 
kaugele teele ei osanud mõelda 
kuni nägin seda öösi unes 

Unes nägin — istus mu kõrval 
äkki ärkan — olen võõral maal 
võõral maal võõras paigas 
pööran pead — ei näe teda 

Kuiv mooruspuu teab taeva tuuli 
merevesi teab pakaseid 
koju läinud hoolivad vaid endast 
kes päriks mis minust kuulda 

Tuli võõras kaugelt 
tõi mulle kaks karpkala 
kutsusin lapse karpkala keetma 
kala sees oli jalatäis siidikirja 

Põlvili lugesin siidikirja 
mis oli kirja kahes servas 
üleval servas „Söö korralikult" 
all servas „Mõtlen ikka sulle" 

Kahlan läbi jõe nopin lootoseid 
orhideesoost hulga lõhnavaid õisi 
nopin aga kellele neid kinkida 
kellele mõtlen on kaugel teel 
vaadata tagasi näha koduküla paistmas 
pikal teel pole äärt ega õtsa 
süda on üks aga kodud lahus 
nukrus-lein elupäevade lõpuni 

See ja eelnev luuletus räägivad mehe ja naise lahusolekust, mis on üks hiina 
luule põhiteemasid. Hiina haritlased olid riigiametnikud, kes sageli saadeti 
tööle suure riigi kaugetesse paikadesse, kuhu peret alati kaasa võtta ei saanud. 
See luuletus on anonüümsest tsüklist „Üheksateist vana laulu", millel on 
hiina luuleloos oluline tähtsus; tsükkel on omamoodi veelahe vana rahvalaulu 
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ja rahvalaululise luule ning uue, literatuursema luule vahel. Tsitaate üheksa
teistkümnest vanast laulust ja viiteid neile kohtab hilisemas luules ohtralt. 
Nendes lauludes tuleb esimest korda selgelt esile linnaharitlaste filosoofilisem, 
pessimismi ja hedonismi vahel kõikuv elutunnetus. Nimetatud tsüklist on 
ka kolm järgnevat laulu. 

Rakendan hobuse ütlen et lähen 
kaugele kaugele pikki liivaseid teid 
vaatan nelja kaarde — mis ääretus 
sügistuules võbisevad kõrred 
kõik mida kohtad ei ole endine 
kust leida mis kähku ei vananeks 
õitsengul ja allakäigul on oma aeg 
meel on kurb et pole enam algus 
elav inimene pole raud ega kivi 
kas elupäevi saab pikendada 
tõttame kaasa kõige muutumises 
kuulus nimi on ainus aare 

Sõidan sisse idaväravast 
vaatan kalmusid põhja pool müüri 
kuidas sahisevad valged paplid 
laia tee ääres männid-küpressid 
nende all koolnud reas 
pilkane on nende pikk öö 
uni sügaval kollastel allikatel 
tuhat aastat nad ei ärka 

Voolavad mööda külmad ja soojad 
eluaastad kui kaste koidikul 
inimese elu — põgus külaskäik 
mis on inimese iga raua-kivi kõrval 
tuhandeid põlvi tulnud ja läinud 
targematelgi ei ole pääsu 
võtta imerohtu püüda surematust 
paljudele tuli sest vaid häda 
teine asi — juua head veini 
käia peenes valges siidis 
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Kollased allikad on surnuterügi poeetiline nimetus. Hani ajal läks Hiinas 
moodi eksperimenteerimine mitmesuguste imerohtudega, mis pidid andma 
pika või igavese elu. Vahel osutusid need eliksiirid mürkideks, mis tarvitajate 
elupäevi hoopis lühendasid. 

Varatalve pakased on käes 
Iodised vinges põhjatuules 
palju muresid — ööd pikad 
vaatan üles — igal tähel oma koht 
viieteistkümnendal täiskuuööd 
kahekümnendal konn Kuul poolik 

Tuli võõras kaugelt maalt 
tõi mulle kirja 
alguses oli „Mõtlen ikka sinust" 
lõpus „lahusolek raske ja pikk" 
pistsin kirja käisesse 
kolm aastat pole märgid kustunud 
olen lõpuni sinule ustav 
kardan — kas tead seda küllalt hästi 

Hiina vana kalender oli kuukalender, nii et täiskuuaeg langes alati kuu kesk
paigale. Luuletuses kohtame sama kaugelt tulnud kirja motiivi, mis esines 
ühes eespool toodud luuletuses — väike näide hiina vanema ja uuema luule 
suurest intertekstuaalsusest. 
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