
MÄRT LÄÄNEMETS 

LAO-ZI: MÜÜT JA INIMENE 

Ääremärkusi Daodejing'*' geneesi kohta 

AJALOOLINE TAUST 

Võitlevate riikide aeg (traditsioonilise kronoloogia järgi 476 või 
40-4—221 e. Kr.). Hiinas on kunagise Zhou feodaalimpeeriumi 
varemeile kasvanud uued võimsad riigid: Qi ja Song idas, Zhao 
ja Yan põhjas, Wei ja Han keskel — poolbarbaarsed, aga 
suuruse ja vägevuse poolest teistest üle —, Qin läänes ja Chu 

lõunas; peale nende veel hulk väiksemaid. Zhou kuninga doomen on kaha
nenud rohkem kui tagasihoidlikuks valduseks pealinna Luoyangi ümbruses, 
kuningas võib selle piire oma palee akendest peaaegu silmaga haarata. Teised 
vürstid ja valdjad sallivad teda vaid kui kuldse mineviku jäänukit, Zhou 
riigi alusepanijate pühakkuningate Wen-wangi ja Wu-wangi (Kultuuriku-
ninga ja Sõjakuninga)1 järeltulijat ning troonihoidjat. Taevaaluse valitsemisel 
tal enam sõna kaasa rääkida ei ole. Zhou kuningalt võimu ja eesõigused 
anastanud vürstid, valitseja endised vasallid, kes pärjavad end üksteise järel 
kuninga (wang'i) tiitliga, sõdivad oma sõdu, ajavad oma diplomaatiat, teos
tavad oma valdustes ennekuulmatuid reforme, ja harva eksib mõni neist 
Zhou pealinna nominaalsele süseräänile kombekohast austust avaldama. 
Inimeste südames valitseb segadus. 

Juba sada-paarsada aastat varem on väikesest Lu riigist pärit õpetaja 
Kong (Kong Fu-zi, Konfutsius: 551—479 e. Kr.), muistsete preestertarkade — 
ru'de2 õpetuste ja kunstide esimene tundja, olnud mures riigi allakäigu pärast 

' Mõlemad kuningad (Wen-wang oli Wu-wangi isa) valitsesid arvatavasti XII sajandil 
e. Kr. Nende nimedel on sügav sümboolne tähendus. Wen tähendab kirja, kirjandust, 
haridust, kultuuri, tsiviilvõimu; wu sõda, sõjandust, sõjakust, militaarvõimu. Tra
ditsiooni kohaselt oligi Wen-wang Zhou riikluse ja kultuuri alusepanija, Wu-wang 
aga kukutas sõjalise jõu abil Shang-Yini dünastia ja rajas uue — Zhou oma. Nende 
tegudega teenisidki nad ära oma postuumsed aunimed. Hiina hilisemas ajaloos on 
paljude dünastiate valitsejaid samuti pärjatud nimedega Wen ja Wu (näiteks Hani 
dünastias Wen-di ja Wu-di). 
2 Sõna ru tähendab hiina keeles üldiselt konfutsiaani ja kõike konfutsianismiga seotut. 
Etümoloogia ei ole päris selge. Arvatakse, et seda sõna kasutati juba enne Kon-
futsiuse aega Shang-Yini kultuurist pärit preestritest rituaalimeistrite ja kirjatarkade 
nimena. Konfutsius, kes ka ise oli ilmselt pärit iidsest ru'de suguvõsast, püüdis nende 
traditsiooni taastada ja uuendada. Edaspidi omandas sõna just konfutsiaanist õpetlase 
tähenduse. Ru kõrvaltähendus on „om", „leebe", „järeleandlik", arvatavasti tuleneb 
see asjaolust, et õpetlaste ja õpetajate kui „leebete" inimeste seisus vastandus 
„kõvadele" — sõjameestele ja valitsejatele. Põhjalikumat käsitlust mõiste ru kohta 
vt.: R.E n о, The Confucian Creation of Heaven. Albany, 1990, Ik. 190—197. 
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MÄRT LAANEMETS 

ja manitsenud valdjaid naasma vanade kommete juurde. Võimu- ja vara-
hullud vürstid ning aukandjad aga pole tema tarku nõuandeid kuulda võtnud, 
on teda igalt poolt minema kihutanud ja isegi tappa katsunud. Ta surebki 
lõpuks oma kodukandis üsna haletsusväärses olukorras, juures vaid mõni 
ustav õpilane. 

Kuid needsamad õpetaja Kongi jüngrid võtavad meistri õpetussõnu 
südamesse, peavad neid meeles ja panevad kirja ning austavad vahest roh
kemgi kui iidseid „Laule" ja „Kirju".3 Hiinas võib kõikjal kohata KongFu-
zi tõsiseid ja väärikaid järgijaid, keda rahvas kutsub ru auväärse nimega, 
ehkki mõnikord pilkavalt. Nende kõned on liiga keerulised, nad nõuavad 
liiga rangelt, et peetaks kinni muistsetest kommetest ja rituaalidest, mille 
mõttest keegi peale nende endi suurt midagi aru ei saa. Kuningad ja vürstid 
võtavad rw'sid siiski meelsasti oma teenistusse, korraldama ja juhatama esi
vanemate ning Taeva austamise tseremooniaid, mille toredusega püütakse 
üksteist üle trumbata, samuti õpetama oma järeltulijaile kuut ülikule kohus
tuslikku kunsti: kombeid, muusikat, vibulaskmist, vankri j ühtimist, kirja-
tundmist ja arvepidamist. Nende tundmises ei suuda keegi ra'sid ületada. 

Paljud ru'd istuvad kuude ja aastate viisi arhiivides, uurivad iidseid 
kirju ja kroonikaid, korrastavad ja kirjutavad neid ümber, panevad valitsejate 
soovil kirja ka päevasündmusi. Kõige selle kõrval levitavad nad väsimatult 
Kong Fu-zi õpetussõnu inimlikkusest ja kohasusest, kommetest ja valitsusest, 
pojalikkusest ja vennalikkusest, kulgemisest ja väest4, millest muistsetes kir
jades juttu ei ole. Nad kordavad üha, et õilis peab neid tarkussõnu õppima, 
hoidma ja nende järgi käima, kui ta tahab vähegi parem olla labasest liht
inimesest. 

•Rw'de õpetus pole meeltmööda sugugi kõigile. Mõnikümmend aastat 
pärast Kong Fu-zi surma ilmub välja samuti Lu kandist pärit õpetaja Mo 
(Mo-zi, Mo Di: 468—376 e. Kr.; on pakutud ka teisi daatumeid), rahvalike 
kommetega, aga sõnakas ja haritud mees. Mõni arvab, et ka tema on pärit 
ra'de seast, kuigi ta ise neid silmaotsas ei salli. Mo Di süüdistab Kong Fu-
zid ja tolle õpilasi liiga kulukate ja toretsevate rituaalide korraldamises ja 
rahva rikkumises muusikaga. Ta nõuab oma jüngritelt, keda sugeneb aasta
aastalt ikka rohkem, et nood kannaksid talupoegade koredaid rõivaid ja 
teeksid samasugust rasket tööd. Ta kutsub õpetlasi, rahvast ja valitsejaid 
üles üksteist armastama ning heidab konfutsiaanidele ette erapoolikust, 
inimeste jagamist paremateks ja halvemateks. Ühes on ta Kong Fu-ziga siiski 

3 Silmas on peetud hiljem kanoonilisteks kuulutatud „Kirjade raamatut" (Shujing), 
kirjanduses tuntud ka „Ajalooraamatu" nime all, ja „Laulude raamatut" (Shijing), 
millel oli juba Konfutsiuse ajal suur autoriteet. 
4 Üles on loetud osa konfutsianismi ja üldse hiina filosoofia olulisemaid mõisteid, 
mille esitas filosoofiliste terminite tasemel esmakordselt Konfutsius. Vt. mõistete 
selgitusi lähemalt: K onfutsiu s; Vesteid ja vestlusi. Tõlkinud ja kommen
teerinud Linnart Mäll. Tallinn, 1988, lk. 290—296, 333. 
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MÄRT LÄÄNEMETS 

ühel nõul: tuleb lõpetada maad laastavad sõjad.5 

Pärast Mo surma pööravad vennaskonnad peagi omavahel tülli selle 
üle, kes peaks olema õpetaja järglane ja kuidas tema sõnu kõige õigemini 
tõlgendada. Mo järgijaid jõuab küll ka kõrgetesse ametitesse, kus nad pais
tavad silma oma õiglase meele ja äraostmatusega, aga nende karmus ja 
fanaatilisus tekitab inimestes võõrastust. 

Poliitiline olukord muutub aasta-aastalt üha keerulisemaks. Riikide 
piire tõstetakse peaaegu iga päev ümber, sest suuremad riigid neelavad 
väiksemaid alla, et ise veel tugevamate saagiks langeda. Keskriigid6 värisevad 
kahe võimsa ääreriigi — läänes Qini ja lõunas Chu ees —, teadmata, kumma 
poole hoida, samas kui nood mõlemad peavad Hiina vallutamise ja uue dü
nastia rajamise plaane. Nagu seeni pärast vihma ilmub järjest uusi õpetusi ja 
õpetajaid oma poolehoidjatega, kes mööda maad rännates kuulutavad oma 
tõde. Eesmärk on kõigil üks: seada korda taevaalune, taastada kulg, mis 
lähtuks taevapojast, aga mitte alamatest vürstidest või aukandjatest.7 

Õpetajaid ja nende „peresid" — koolkondi8 — sigineb nii palju, et keegi ei 
jõua neid enam üle lugeda. Sellepärast hakatakse rääkima „sajast koolkon
nast", mis tähendab „väga palju". Valitsejad kutsuvad õpetajaid oma õu
konda, määravad neid ametisse, pakuvad ülalpidamist ja sinekuuri ning la
sevad neil omavahel vaielda, kuidas valitsemist paremini korraldada. 

Õpetlaste metseenina sai eriti kuulsaks Qi riigi valitseja Huan-gong 
(valitses aastail 374—357 e. Kr.), kes asutas oma pealinna Linzi lääneväravate 
naabrusse terve õpetlaste kvartali, mida tunti „Jixia (Ji väravate aluse) aka
deemia" nime all. Sinna tuli kokku sadu õpetlasi üle kogu Hiina. Akadee
mia tegutses ka Huan-gongi poja ja pojapoja valitsemise ajal. Neist viimane, 
kes valitses Xuan-wangi nime all (319—301 e. Kr.), andis tervelt 76 silma
paistvamale õpetlasele sbang dafu — kõrgametniku tiitli ja vastava ülalpi
damise, nõudmata neilt tegelikku riigiteenistust, vaid ainult õpetusega 
tegelemist. 

Pärast seda õpetlastelembest valitsejat tulid ka Qi riigis teistsugused 

5 Mo Dist ja tema õpetusest vt. lähemalt: Fung Y и - I a n, A History of 
Chinese Philosophy. I kd. Princeton, 1952, Ik. 190—197; M. T итаренко, 
Древнекитайский философ Mo Ди, его школа и учение. Moskva, 1985. Esimesena 
nimetatud Fung Yu-lani teost võib üldse soovitada kui üht paremat ja ülevaatlikumat 
raamatut hiina filosoofiast. 
6 Keskriikideks (zhongguo), millest on tuletatud ka Hiina tänapäevane nimetus hiina 
keeles, nimetati muiste Huanghe kesk- ja alamjooksul asuvaid valdusi, mis moo
dustasid Zhou riigi südame ja kus asus hiina kultuuri ja tsivilisatsiooni häll. Ääreriike 
Qini ja Chud, samuti Jangtsest lõunas asunud Yuedja Wud, kus domineeris mittehiina 
elanikkond, ei arvatud keskriikide hulka. 
7 Vihjatud on „Vestete ja vestluste" peatükile XVI, 2. 
8 Hiinakeelse sõna jia algne tähendus on „kodu" või „pere". Võitlevate riikide ajal 
hakati selle sõnaga tähistama filosoofilisi koolkondi ja grupeeringuid — olid ju 
koolkonnad algselt õpetajate ümber koondunud õpilaste rühmad, kes ka elasid ja 
rändasid tavaliselt koos. Nõnda sobis nimetus „pere" neile hästi. 
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MÄRT LÄÄNEMETS 

ajad ja Jixia akadeemia lagunes. Siiski jäi Qis ja teistes idapoolsetes riikides, 
eriti väikeses Lu riigis, kunagises legendaarse Zhou-gongi9 doomenis, Kong 
Fu-zi ja paljude teiste õpetlaste kodumaal, veel kauaks valitsema muistsete 
ru'de vaim, mille õpetaja Kong oli äratanud uuele elule. Ka julma Qin Shi 
Huang-di valitsemisajal (221—207 e. Kr.) jäid au sisse vanad kombed ja 
traditsioonid ning hinnati muistset kirjavara, kultuuri, haridust ja inimlikkust. 

Läänepoolsemates riikides — Weis, Hanis ja eriti kõige kaugemal asuvas 
sõjakas barbarriigis Qinis — hakkas aga üha rohkem kanda kinnitama uus 
õpetus, mille kuulutajaid kutsuti ühise nimega fajia. Tänapäeval nimetatakse 
nende mõttekaaslasi Läänes legistideks. Need olid tegusad mehed, praktikud, 
uuendajad ja eelkõige auahned karjeristid; esmajärjekorras ametnikud, kellel 
õpetlase staatus jäi tagaplaanile, samal ajal kui konfutsiaanid olid alati 
ennekõike õpetlased ja alles siis ametnikud. Enamasti saanud põhjaliku 
hariduse konfutsiaanide — ra'de juures, ei vihanud nad kedagi rohkem kui 
viimaseid, nähes ru'des vana küljes rippujaid ja progressi takistajaid, kes on 
oma jaburate ideaalidega ühiskonnale ainult ristiks kaelas ja kellest oleks 
kõige parem ruttu lahti saada. 

„Seadusemeeste" — legistide riigiõpetus oli lihtne ja sirgjooneline, 
lähtudes oma kauge eelkäija, Qi riigi kunagise kõrge aukandja Guan Zhongi10 

teesist, mille kohaselt on kõige tähtsam „rikas riik ja tugev sõjavägi". Riigi 
püsimiseks on olulised häireteta funktsioneeriv (põllu)majandus, mille too
dangu jaotamise õigus kuulub ainult riigile, ning tugev, raudse distsipliiniga 
sõjavägi. Riigikord ei toetu kommetele ega eetikale, vaid seadusele — üksik
asjalikult vormistatud eeskirjade kogule, mis määrab kuni pisiasjadeni iga 
kodaniku ühiskondliku rolli ning mille täpne järgimine on absoluutselt ko
hustuslik. Seadus kehtib ühtmoodi kõigi jaoks, alates valitsejast ja lõpetades 
kõige viletsama maaharijaga. 

Valitseja ise ei peagi valitsema, tema eest teeb seda seadus, mille täitmist 
kontrollivad ustavad ja võimekad ametnikud. „Seadus on rahva isa ja ema," 
ütles Guan Zhong. Lühidalt, legistid töötasid välja täiusliku totalitaarriigi 
teooria põhimõttel „riik ja seadus on kõik, inimene pole mitte midagi". 

Legistide õpetus imponeeris paljudele Hiina valitsejatele. See oli prak
tiline ja andis kiiresti käegakatsutavaid tulemusi, mitte nagu konfutsiaanide 
leebed manitsused. Iseäranis sooja vastuvõttu leidsid „seadusemehed" Qini 

9 Zhou-gong (Zhou vürst) — Zhou riigi rajaja Wu-wangi noorem vend, kes valitses 
pärast viimase surma regendina ja korraldas kuni uue kuninga Cheng-wangi 
täisealiseks saamiseni kõiki riigiasju. Ta sai endale lääniks Lu vürstiriigi, kuhu asustas 
alistatud Shang-Yini pealinnast palju õpetatud mehi — preestreid ja kirjatarku. 
Seetõttu jäi Lu kauaks ajaks Zhou impeeriumi kultuurikeskuseks, kus püsisid muist
sed kombed. 
10 VII sajandil elanud Guan Zhong (Guan-zi) oli Qi vürsti peaminister, kes kehtestas 
esimesena Hiinas kindlalt fikseeritud seadused. Tema õpetuse põhjal koostati ja ilmus 
IV või III sajandil e. Kr. raamat Guan-zi; mida hinnatakse kõrgelt kui Vana-Hiina 
poliitika ja majanduselu entsüklopeediat. Eriti populaarne oli Guan-zi legistide seas. 
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MART LAANEMETS 

riigis, kuhu konfutsianistlikud ideed polnud õieti kunagi jõudnud. Pärast 
legismi ühe „patriarhi" Shang Yang? ehk Gongsun Yangi (390—338 e. Kr.) 
reforme, mis kärpisid tublisti pärusaadli võimu ja privileege, muutsid maa 
ja riigiametid ostetavaks, kehtestasid totaalse kontrolli kogu rahva üle jne., 
hakkas Qini riik kiiresti tugevnema ja ähvardas tõsiselt oma idapoolsete 
naabrite — keskriikide julgeolekut. 

Niisiis süvenes Hiinas IV sajandi lõpul ja III sajandi algul poliitiline ja 
ideoloogiline kriis. Qini piir nihkus raudse armee toetusel aasta-aastalt üha 
kaugemale itta ja lõunasse. Keskriikides valitses paanika. Üksi ei oleks keegi 
neist suutnud Qinile vastu hakata, koalitsiooni moodustamiseni aga ei jõutud, 
sest iga valitseja kartis teise hegemoonia alla sattumist nagu tuld. Lõunapoolne 
Chu riik, vahest veel ainuke Qiniga võrdväärne suurvõim tollases Hiinas, 
laveeris ja püüdis Qini ohjeldada pigem saladiplomaatia kui keskriikidega 
loodava koalitsiooni abil.11 

Koik aastasadade vanused väärtused näisid kokku varisevat. Igaüks 
võis veenduda, et muistseid tõekspidamisi ja traditsioone jalge alla tallavate 
legistide küünilised reformid on valitsemise probleemide lahendamisel märksa 
efektiivsemad kui konfutsiaanide õilsad ideed, rääkimata „saja koolkonna" 
arvututest spekulatsioonidest ja sofistikast. Vaim taandus võimu ees, hirm 
ja kaos süvenesid. Ei õpetlased ega valitsejad suutnud omavahel milleski 
kokkuleppele jõuda. 

LAO-ZIJA DAODEJING 

Umbes sel ajal ja sellises ajaloolises kontekstis ilmus hiina mõtteloo kaardile 
kummaline nimi Lao-zi veelgi kummalisema teose Daodejing'i („Kulgemise 
(ja) väe raamatu")12 salapärase autorina. Ei Kong Fu-zi ega tema kõige 
nimekam järglane Meng-zi (Meng Ke: 372—289 e. Kr.), ei Mo-zi ega teised 
V—IV sajandil e. Kr. elanud õpetlased paista Lao-zist midagi teadvat. 
Vähemalt pole nende raamatutes temast poole sõnagagi juttu. Ja korraga, 
IV sajandi lõpul või tõenäolisemalt isegi alles 250. aasta paiku e. Kr. ilmub 
välja rohkem kui 5000 kirjamargist koosnev teos, milletaolist pole varem 
nähtud. Keegi ei tea, kes on selle kirjutanud. Ühelegi tuntud õpetajale ega 
koolkonnale see ei kuulu. Levivad kuuldused kellestki Lao-zist — Vanast 
Õpetajast —, aga keegi ei ole teda kunagi näinud. Mõni väidab, et see olnud 
Zhou arhivaar Lao Dan, kellelt isegi Kong Fu-zi käinud õpetust saamas. 
Teised ei usu seda ja küsivad, miks Lao-zi raamatust pole seniajani midagi 
kuulda olnud. Veel räägitakse, et teos olevat välja ilmunud kellegi piirivahi 

" Tolle ajastu poliitilisi intriige ja diplomaatiat kirjeldab väga põnevalt Hani ajastul 
kirjutatud teos Zhanguo ee (Sõdivate riikide plaanid). Vt. ka: К. Васильев, 
Планы сражающихся царств. Moskva, 1968. 
12 Eesti keeles: L а о z i, Daodejing. Hiina keelest tõlkinud Linnart Mäll. LR 1979, 
nr. 27. Koik edaspidised tsitaadid Daodejing 'ist on selle väljaande järgi. 
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käest, kes palunud maalt lahkuval targal kirjutada õpetusraamat. Ei teata 
aga tollest piirivahistki midagi lähemalt. Osa arvab, et piirivaht pole keegi 
muu kui Lao-zi mõttekaaslane õpetaja Guan Yin13 — võib-olla andis Lao-
zi Daodejing'i kunagi tema kätte hoiule või kirjutas selle hoopis ise. Koik 
need lood ja kuuldused võttis poolteistsada aastat hiljem kokku suur Hani 
ajalookirjutaja Sima Qian ajaloo ülestähendustes (vt. lisa). Ühte-teist on 
Lao-zist kirjutanud ka teised, eeskätt tema mõttekaaslane ja väidetavalt 
ideeline järeltulija Zhuang-zi (Zhuang Zhou: 369—286 e. Kr.).14 

Raamat ise — Daodejing — on tolle ajastu kirjanduskontekstis üsna 
uudne ja omapärane teos. Võitlevate riikide aja kirjanduse võib üldjoontes 
jagada järgmisteks žanrideks. Esiteks muistsed ajalookroonikad ehk „Kirjad" 
{shu), mida õpetlased — ru'd — põlvest põlve hoidsid, korrastasid, edasi 
andsid ja täiendasid. Teiseks rahvalaulude ja rituaalsete hümnide (shi) kogud. 
Kolmandaks uuemad kroonikad ja nende kommentaarid, nagu Lu riigi 
kroonika „Kevaded-sügised" (chunqiu) ja selle kommentaarid ning mitmed 
teised „Kevaded-sügised". Neljandaks ajale kõige iseloomulikumad, alles 
aktiivselt loodavad ja kujunevad nn. zi-tekstid — meistrite ehk koolkondade 
tekstid. Viimased kannavad tavaliselt koolkonna või grupeeringu juhi või 
esimese õpetaja nime (Mo-zi, Meng-zi, Zhuang-zi jt.). Liite zi algne tähendus 
on „laps" või „poeg" (see tähendus püsib veel tänapäeva hiina käibekeeleski). 
Antud kontekstis aga hakkas see tähistama tiitlit „meister", „õpetaja", „tark" 
ja ka vastava õpetaja teksti. Ühtlasi tähendab zi selle õpetaja akadeemilisi 
lapsi — õpilasi ja õpilaste õpilasi, ühesõnaga, tervet koolkonda mitme põlv
konna lõikes —, kelle ühistöö ja loomingu viljaks ongi гг-tekstid. Võitlevate 
riikide ajal ei olnud need tekstid veel „valmis", vaid elasid koos eksisteerivate 
koolkondadega oma elu, muutusid ja täienesid. Tekstide lõplik vormistamine 
langeb enamasti alles hilisemasse, Hani dünastia aega (206 e. Kr.—220 p. 
Kr.), mil koolkondade tegevus lakkas ja tekstide elav areng seiskus. Siiski 
tekkis veel Hani ajastul ja sajandeid hiljemgi (peamiselt taoistlikes koolkon
dades) uusi zi-tekstide tsükleid (näiteks Huai Nan-zi II—I saj. e. Kr.; Lie-zi, 
III saj. p. Kr.; Guan Yin-zi, VII või VIII saj. p. Kr.). 

Z*-tekstide stiil ja ülesehitus tulenevad nende kujunemisteest: enamasti 

" Guan Yin (ka Hüän Yuan) oli ilmselt tõesti elanud õpetlane arvatavasti IV sajandist 
e. Kr. Et tema nimi langeb kõlaliselt peaaegu kokku hiinakeelse sõnaga „piirivaht", 
siis arvatakse, et legend kellegi piirivahi osast Lao-zi raamatu saamisloos tuleneb 
üksnes sellest asjaolust ja teose kirjutas tegelikult Guan Yin ise. Vt.: Го M о -
ж о (Гуо Мо-руо), Философы древнего Китая. Moskva, 1961, lk. 221—223. On 
olemas ka Guan Yini nime kandev raamat — Guan Yin-zi —, aga see ilmus alles VII 
või VIII sajandil ja sel pole midagi pistmist võitlevate riikide aja kirjandusprotsessiga. 
14 Kuigi Zhuang-zi raamatus esineb viiteid Lao-zile ja teda peetakse traditsiooniliselt 
Lao-zi järeltulijaks, arvab osa uurijaid, et Lao-zi tekst on Zhuang-zi nn. sisemistest 
peatükkidest tegelikult hilisem ja et need raamatud ei olnud teineteisega algselt üldse 
seotud; passused Lao— zi'st on Zhuang-zi'sse hiljem lisatud. Eesti keeles on ilmunud 
Zhuang-zi kolm esimest peatükki. Vt.: .Zhuang-zi, Kolm peatükki raamatust. 
Tõlkinud Jaan Kaplinski. Ex Oriente. LR 1989, nr. 16/17, lk. 22—45. 
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on tegemist suuliste pärimuste, dispuutide ja vestluste, üksikute õpetussõnade 
ja aforismide ning pikemate narratiivide üleskirjutustega, mida on kirjandus
likult töödeldud. Zz-tekstide stiilist annab ettekujutuse Kong Fu-zi eesti 
keelde tõlgitud raamat Lunyu („Vesteid ja vestlusi"), mis on tegelikult pigem 
nende eelkäija. 

Paljud z/-tekstid sisaldavad spetsiaalseid lõike või terveid peatükke, 
mida tähistatakse terminiga jing — „kaanon".15 Need on erilise skemati
seeritud struktuuriga tekstid, kus on mitmesuguseid kompositsioonielemente, 
nagu kordused, paralleelid, vastandused ja riimid, mida on kasutatud 
lausungitele erilise tõestusjõu andmiseks.16 

Zz-tekstid kujutavad endast tegelikult anonüümseid teoseid, kuigi nende 
autoriteks on harjutud pidama isikuid, kelle nime nad kannavad. Siiski tuleks 
kõnealuseid õpetajaid pigem vaadelda nende raamatute kirjanduslike tege
lastena, nagu Nikolai Konrad on tabavalt öelnud.17 Tekstide tõelised koos
tajad ja kirjapanijad, kelle nime me ei tea, on ka oma zi-õpetaja kirjandusliku 
kuju loojad. 

Naaseme nüüd Lao-zi ja tema teose juurde, mille ümber pole vaidlused 
tänapäevani lakanud. Vaieldakse peamiselt selle üle, millal on raamat kir
jutatud, kes selle kirjutas, kelle jaoks ja mistarvis.18 Alustame esimesest küsi
musest. Nagu eespool öeldud, ei saanud Lao-zi raamat ilmuda enne IV sajandi 
lõppu või isegi III sajandi keskpaika e. Kr., sest vaevalt oleksid varasemad 
autorid temast muidu vaikides mööda läinud. Teose sisu, stiil ja vorm ainult 
kinnitavad seda. Lao-zi (Hiinas tuntakse seda raamatut enamasti just sellise 
pealkirja all) kuulub nime poolest z*-tekstide hulka, mis hakkasid kujunema 
alles IV sajandil e. Kr. Samas erineb ta teistest zz-tekstidest palju terviklikuma 
kompositsiooni ja sisukäsitluse poolest. Ka puudub tekstil lokaalne koloriit, 
mis on nii omane z/-tekstidele; seal pole ühtegi koha- ega isikunime, mitte 
ühtegi otsest viidet ühelegi ajaloosündmusele. Need asjaolud ongi teinud 
teksti dateerimise tohutult raskeks. Tervikuna on Lao-zi kõige puhtakujuli
sem jing—tekst (sellest tema nimetus Daodejing), milles räägitakse alati ainult 
„asjast" — kulgemisest (dao) ja väest (de) — ning nende „subjektist" — 
õndsast (shengren) —, toomata sisse kõrvalisi momente. Dao de j inglis püü-

15 Jing tähendab algselt „lõime" või „lõimelõnga". Vastava tekstitüübi puhul peeti 
silmas, et see tekst esitab nagu mõttelõime, mille peale saab edasi „kududa ". Hiljem 
hakati sõnaga jing tähistama kõiki kanoonilisi tekste, ka budistlikke suutraid ja 
hiina keelde tõlgitud Piiblit. 
16 ]ing-tekstide struktuuri analüüsile eeskätt just Daodejing'» näitel on pühendatud 
raamat: В. С n и p и н, Построение древнекитайских текстов. Moskva, 1976. 
Vt. ka: L.M ä l l, Tõlkekulg. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 709. Tartu, 
1985, lk. 43—60. 
17 H.K o H p а д. Синология. Moskva, 199S, lk. 440—441. 
18 Ühe täielikuma ülevaate Lao-zi probleemist ja selle uurimisest annab raamat: 
W i n g - t s i t Chan, The Way of Lao Tzu. Indianapolis, New York, 
1963. Vt. ka: F и n g Y и - l a n, tsit. teos, lk. 170—175. 
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MÄRT LÄÄNEMETS 

takse jõuliselt midagi tõestada, kasutades kõiki /mg-tekstidele omaseid va
hendeid ja võtteid. Seda peetaksegi üheks perfektsemaks ja väljaarendatumaks 
kaanoniks, mis eeldas kirjutajalt või kirjutajatelt suuri kirjanduslikke ja 
intellektuaalseid võimeid. 

Eespool öeldust lähtudes võime anda vastuse ka teisele küsimusele, 
autorsuse küsimusele. Kes iganes Lao-zi ka polnud, ta pidi suure tõenäosusega 
olema õpetatud ru või vähemalt ra'de käe all õppinud mees, tundma väga 
hästi tollast kirjandust ja mõttevoole ning samuti ühiskondlikke olusid ja 
poliitikaelu. Kas sai ta siis olla mägierak, hüpoteetiline „prototaoist", mida 
eriti Lääne poolharitlastest „taoistid" on alati rõõmuga valmis uskuma? Sa
mas on teksti autor ennast täiesti varju jätnud, nimetamata kusagil kordagi 
oma nime või tegemata ühtegi vihjet oma päritolule või koolkondlikele side
metele. Ta on tõesti „varjatud õilis", nagu teda nimetab Sima Qian, ja järgib 
raamatusse kirjapandud ideaali: 

töö on tehtud 
kohe taandu 
see on taevalik kulg 

(IX) 

Daodejing'i teksti analüüsides jääb mulje, et selle on kirjutanud pigem 
üks isik (või äärmisel juhul väga lähedaste mõttekaaslaste rühm) mingil 
konkreetsel ajahetkel, mitte aga mitme põlvkonna õpetlased pika aja jooksul. 
(Muidugi pole välistatud, et Daodejing on ainult osa kaotsiläinud või juba 
muistsel ajal hävitatud ulatuslikumast teosest, mille taga võis olla Lao-zi 
koolkond. Seni ei ole sellise hüpoteesi tõestuseks midagi esitatud, kuid 
arvestades näiteks 1973. aasta sensatsioonilist Mawangdui hauakambri leidu, 
kui tuli päevavalgele II sajandist e. Kr. pärinev Daodejing'i tekst, pole sugugi 
võimatud ka uued tekstileiud, mis võiksid muuta praegusi ettekujutusi Lao-zi 
raamatu geneesist.) Pakun Daodejing'i kirjutamise ajalooliseks kontekstiks 
viimaseid impeeriumieelseid aastakümneid. Tekst nagu resümeeriks tollast 
vaimset situatsiooni, esitaks kokkuvõtte kõigist tollastest vaimsetest püüd
lustest ja otsingutest, neist samal ajal kuidagi distantseerudes või neid teataval 
määral ületades. Lao-zi's näib kajastuvat kaduvuse ja ajastu allakäigu vaim 
ning eelaimus, et tulemas on hoopis uus aeg (impeerium): 

palju keeldusid ja tabusid on taeva all 
rahvas üha vaesub 

rahval palju terariistu 
riigis kasvab segadus 

inimestel palju andeid võimeid 
imeasju tehakse 

seadusi ja kaske vorbitakse 
röövleid vargaid palju saab 

(LVII) 
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MÄRT LÄÄNEMETS 

valitse suurt riiki 
nagu -küpsetaksid väikest kala 

(LX) 

Tundub, et Lao-zi ei püüagi luua ega esitada oma kontseptsiooni. Ta 
vaid analüüsib väga sügavalt maailma ja inimese olukorda ning hindab seda 
täiusliku mõistja — „õndsa" seisukohalt. 

Palju on arutletud selle üle, kes on „õnnis" Lao-zi kontekstis. „Õnnis" 
{shengren) esineb paljudes vanahiina tekstides, ka Konfutsiusel. Ons see ideaal-
tüüp, abstraktsioon, kirjatarkade paleus, kes on saavutanud inimeksistentsi 
sihi, vabanenud pahedest, soovidest ja tungidest, saanud tühjaks, saanud 
kulgejaks — ühesõnaga, niisugune kuju, nagu surelike inimeste seas vaevalt 
leidub? Ühest küljest kindlasti. Kuid Lao-zi „õnnis" näib olevat märksa 
rohkem lihast ja verest olend kui näiteks Konfutsiuse oma. Kui Konfutsius 
õhkab: „Ma ei leia ega näe õndsat", siis Lao-zi puhul näib „õnnis" kogu 
aeg kohal viibivat — kõike tekstis kirjeldatut jälgimas ning aeg-ajalt ka süga-
vamõtteliste ja samas praktiliste kommentaaridega selgitamas. Näiteks: 

sellepärast õnnis 
toimimata tegutseb 
sõnadeta õpetab musttuhandeid 

loob kuid ei väida 
annab elu kuid ei omasta 
toimib kuid ei toetu 
valmis saab kuid ei peatu 

(П) 

sellepärast õnnis 
jätab enda taha 

ometi on ees 
jätab enda välja 

ometi on sees 
(VII) 

sellepärast õnnis 
jätab üleliigse 
jätab priiskamise 
jätab raiskamise 

(XXIX) 

Kas see „õnnis" ei olegi viimaks Lao-zi ise? Nimetuna ja varjus olevana 
kõike kõrvalt vaatamas ja ometi „toimimata toimimas", sõnadeta inimesi 
õpetamas. (Päris ilma sõnadeta pole siiski ka tema läbi saanud, mille tunnis
tuseks on Daodejing ise.) See mõte ei taha Daodejing'i lugedes peast lahku
da. Ei olnud ju tollal kombeks panna raamatutele peale autori(te) isikunime, 
kõik koolkonnad koondasid kirjapandud tarkused oma zi'de nime alla. Lao-
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I 

zi aga oli tõenäoliselt üksi. Võib-olla ei tahtnud ta ühegi olemasoleva zi all 
oma mõtteid avaldada, või, mis tõenäolisem, ei mahtunud oma mõtteavaruse 
ja skepsisega ühegi zi „vihmavarju" alla. Oli „dissident". Mõnevõrra 
„dissidentlikku" kibestumist näibki peegeldavat üks väheseid minavormis 
kirjutatud lõike: 

inimesed kõik on rõõmsad 
justkui ohverdaksid looma 
justkui algaks kevadpidu 

mina vaikin oh ei anna märku 
nagu laps kes veel ei naera 

väsinuna ekslen 
pole kohta naasta 

kõigil kõike ülekülla 
mina üksi milletagi 

oi oi olen nõdrameelne 
segi üsna segi 

tavalised inimesed 
helged nõnda helged 

mina üksi 
tume nõnda tume 

tavalised inimesed 
agarad nii agarad 

mina üksi 
muretu nii muretu 

liigun merelainena 
justkui poleks õiget kohta 

kõik on miskiks kõlbulikud 
mina üksi toores metsik 

mina üksi erinev 
kuid ma hindan toitvat ema 

(XX) 

Küsimusele, kellele ja mistarvis on see raamat kirjutatud, võiks ehk 
vastata, et kõigile, kel silmad selleks, et näha, kõrvad selleks, et kuulda, ja 
pea selleks otsas, et mõista. Kõigile, kes suudavad üle olla koolkondlikust 
(erakondlikust) piiratusest ja vaadata tõele näkku. Seda nii ajalikus kui ka 
igavikulises mõttes, mis mõlemad on Lao-zi raamatus teineteisega 
läbipõimunult olemas. 

Ajalik tõde: 
lossid ülihiilgavad 
põllud täis umbrohtu 
aidad viljast tühjad 
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kirjud hilbud ümber 
terariistad vööl 
õgivad ja lakuvad 
vara kokku kuhjavad 
tõesti need röövraiskajad 

oh nad ju ei kulge 
(LUI) 

Igavikuline tõde: 

taevas on jääv 
maa on kestev 
taevasmaa on jääv ja kestev 

ta ei ela endale 
nõnda ongi jääv 

(VII) 

taevaalusel on algus 
emaks taevaalusele 

ema üles leidsid 
ennast tema pojaks tea 

ennast tema pojaks tead 
naase emast kinni hoidma 

keha häving pole hukk 
(LII) 

Lao-zi näeb ajalikust ahastusest väljapääsu pigem resignatsioonis kui 
aktiivses maailmaparandamise püüdes. Tema resignatsioon ei tähenda aga 
eskapismi, vaid seda kannab kindel usk, et süüvides iseendasse ja suure kul
gemise saladustesse, toimides toimimata, jõutakse tegelikult kaugemale ja 
tehakse ära rohkem kui välises ilmas ringi rahmeldades. Ta soovitab seda 
teed kõigile, nii lihtinimestele, õpetlastele kui ka valitsejatele: 

toimi toimimata 
ning ei ole nii 
et ei oleks juhtimist 

(III)" 

'9 On tähelepanuväärne, et peaaegu samas sõnastuses esineb üleskutse toimimatusele 
valitsemisel ka Konfutsiuse tekstis: 

ei toiminud 
ometi juhtis 

see oli Shun 
(„Vesteid ja vestlusi", XV, 5). 
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saa täiesti tühjaks 
säilita vankumatu rahu 

(XVI) 

kõige õrnem taeva all 
möödub kangeimast taeva all 

(XLIII) 

Lõpuks esitab ka Lao-zi oma sotsiaalse utoopia (LXXX), milleks on 
väike riik, külakogukond, kus kõik tunnevad kõiki, teevad rahulikult oma 
igapäevast tööd, elavad ja surevad, ilma et laseksid end millestki häirida. 
Natuke raske on siiski uskuda, et Lao-zi, sellise raamatu valmis kirjutanud, 
osutub lõpuks „primitivistiks", kes valmis külakolkas oma päevi õhtule 
saatma ja soovitab seda teistelegi. Ehkki see pildike väikesest riigist on 
kirjutatud ilmse sümpaatiaga, ei esitata seda siiski õndsa nõuandena ja 
järelikult ei kuulu see raamatu kõige kaalukamate peatükkide hulka. Kas ei 
või siin lihtsalt tegemist olla näiteks vana mehe lapsepõlvekodu meenutusega, 
mille ta on naljaviluks kirja pannud või mille on tema jutustuse järgi üles 
kirjutanud ja raamatule lisanud mõni tema õpilane? Lao-zi tõeline poliitiline 
kreedo näib pigem sisalduvat LXI peatükis, kus ta ei eita sugugi suurriigi 
vajadust, vaid analüüsib suure ja väikese riigi suhteid, mis peaksid rajanema 
vastastikusel mõistmisel, kusjuures suur riik annaks väikesele järele: 

suur riik 
voolaku alla 
olgu sõlmpunkt taeva all 
olgu naine taeva all 

naine alati rahuga võidab mehe 
rahulikult alla jäädes 

nõnda suur riik 
madaldudes väikse riigi ees 
omaks võtab väikse riigi 

väike riik 
madal olles suure riigi ees 
omaks võtab suure riigi 

sest 
mõned omaks võtma madalad 
mõned omaks võtma madalduvad 

suure riigi püüdlus olgu 
võrdselt inimesi hooldada 

väikse riigi püüdlus olgu 
inimesi teenida 

mõlemate püüdlus täitub 

suur kuulutagu end madalaks 

1238 

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



MART LAANEMETS 

Daodejing on tekst, mille mõistatused ja saladused ei leia ilmselt iialgi 
lõplikku lahendust. Kas võib siis äkki öelda, et see tekst ongi meelega niiviisi 
kirjutatud, jäetud „otsad lahtiseks"; tekst on teadlikult suunatud igavikku? 
Kahtlen selles. Julgen väita, et Daodejing on „ajalik" tekst, kirjutatud oma 
ajas, oma aja taustsüsteemis ja oma aja inimestele. Et inimloomus on 
põhimõtteliselt üks ja sama nii eri aegadel kui eri kultuurides ning ka 
kriisisituatsioonid (olgu globaalsed või individuaalsed) võivad tekitada ini
mestel ühtesid ja samu või vähemalt väga sarnaseid seisundeid, ongi 
Daodejing loetav ja arusaadav ka teistel aegadel ja teistes kultuurides. Tema 
mõistmise raskused ja salapära ei tulene aga mitte mingitest „tao tarkade" 
väitel teksti kavalalt sissekodeeritud müstilistest passustest, vaid puhtfiloloo
gilistest asjaoludest. See keel, keelekasutus, tekstikompositsioon ja mõiste-
süsteem ning otsene kultuurikontekst on meile (ja oli samamoodi ka näiteks 
keskaja või isegi juba Hani ajastu hiinlastele) liiga võõras, et seda meie 
vahendite ja arusaamadega üheselt tõlgendada. Aga katseid selleks tehakse 
ja ka siin ohtralt tsiteeritud Linnart Mälli tõlge on Daodejing'i tõlgendamise 
teel oluline samm edasi, sest tugineb suurel määral just vormi ja keele 
analüüsile. 

LISA 

S i m a Q i a n, Lao-zi („Ajaloo ülestähendused", 63. ptk.). 
Tõlgitud väljaandest: Sima Qian, Sbiji. Zhengzhou, 1991, lk. 367. 

Lao-zi oli pärit Chu riigi Ku maakonna Lai kihelkonna Qureni külast. Tema 
perekonnanimi oli Li, liignimi Er. Teda hüüti ka Boyangiks. Pärast surma sai 
ta nimeks Dan.20 Ta pidas Zhous arhivaariametit. Kui Konfutsius käis Zhous, 
küsis ta Lao-zilt kommete kohta. Lao-zi ütles: 

„Need, kellest sina räägid, nende kondidki on kõdunenud, ainult nende 
sõnad on veel kõrvu jäänud. Õilis, kui on õige aeg, paneb ette hobused; kui 
ei ole õige aeg, astub, kandam pea peäl.21 Olen kuulnud, et hea kaupmees 
hoiab oma aardeid vaka all. Kui õilsal on suur vägi, näidaku end kohtlasena. 
Jäetagu suurelisus ja ahnus. Alpusest ja kõlvatutest sihtidest pole sul endal 
mingit kasu. Seda ma sulle kõnelen." 

Konfutsius läks ära ja ütles oma õpilastele: 
„Ma tean, kuidas linnud lendavad; ma tean, kuidas kalad ujuvad; ma 

10 Hiinas oli tavaks anda valitsejatele ja teistele kõrgest soost isikutele postuumsed 
nimed, mille all nad kanti annaalidesse. Et Lao-zi ei olnud tõenäoliselt aristokraat, 
siis kaheldakse talle postuumse nime andmise paikapidavuses. 
21 „Paneb ette hobused" — s. t. astub ametisse, mille puhul saab enda käsutusse 
hoburakendi; ülekantud tähenduses — tegutseb julgelt ja avalikult. „Astub, kandam 
pea peäl" — s. t. on ametist lahti ja pagendatud; ülekantud tähenduses — toimib 
varjatult ja ettevaatlikult. 
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tean, kuidas loomad käivad. Neid, kes käivad, saab püüda püünistega; neid, 
kes ujuvad, saab püüda õngega; neid, kes lendavad, saab tabada noolega. 
Kui aga tegemist on draakoniga, siis ei suuda mina küll aru saada, kuidas ta 
tuule ja pilvedega sõites üles taevasse tõuseb. Täna nägin ma Lao-zid. Tema 
on nagu draakon." 

Lao-zi hoidis kulgemist ja väge. Ta õpetas ennast varjus hoidma, 
nimetuna, tundmatuna. Elanud Zhous kaua aega ja näinud Zhou allakäiku, 
läks ta minema. Kui ta oli jõudnud piiripunkti, palus piirivaht aupaklikult: 

„Teie tõmbute varju. Kas tohiks paluda, et te minu jaoks midagi kirja 
paneksite?" 

Lao-zi kirjutaski kaheosalise raamatu, kus on juttu kulgemise ja väe 
mõttest, kokku üle viie tuhande kirjamargi. Seejärel läks ta minema. Keegi 
ei tea, kuhu ta välja jõudis. 

Mõned räägivad, et keegi Lao Lai-zi, samuti Chust pärit, olevat kirju
tanud 15-osalise raamatu, milles on juttu dao koolkonna asjadest. Ta elanud 
Konfutsiusega ühel ajal. Kui tema oligi Lao-zi, pidi ta elama üle 160 aasta. 
Mõned ütlevad, et ta võis isegi üle 200 aasta elada. Hoides kulgu, pikendas 
ta eluiga. 

129 aastat pärast Konfutsiuse surma22 öelnud Zhou ametimees Dan 
kohtumisel Qini valitseja Xian-gongiga: 

„Alguses olid Zhou ja Qin üksmeeles, siis läksid lahku. Olid lahus 500 
aastat, siis leppisid jälle ära. On 70 aastat üksmeeles, siis ilmub võimu-
anastaja."23 

Mõned räägivad, et Dan oligi Lao-zi, mõned jälle, et ei olnud. Keegi 
ilmas ei tea õiget õtsa. 

Lao-zi oli varjatud õilis..Lao-zi poja nimi oli Zong. Zong oli Wei riigis 
väepealikuks ja sai endale Duangani linna valitseda. Zongi poja nimi oli 
Zhu, Zhu poeg aga oli Gong. Gongil oli pojapoeg Xia. Xia oli ametis Hani 
keisri Wen-di juures. Xia poeg Jie oli Jiao Xi-wangi kantsler, mistõttu asus 
elama Qisse.24 

Koik, kes õpivad Lao-zilt, peavad halvaks konfutsiaanide õpetust. 
Konfutsiaanid omakorda halvustavad Lao-zid. „Nad ei kulge ühel meelel, 
pole ühel nõul."25 Küll on häda! 

Li Er kuulutas ometi, et toimimatusest tulevad muutused, rahust tuleb 
õigus. 

Hiina keelest tõlkinud MÄRT LÄÄNEMETS 

22 S. t. 350. aastal e. Kr. 
23 Arvatakse, et Sima Qian esitab diplomaat Dani avalduse prohvetisõnumina; 
võimuanastaja (ba) all peetakse silmas Hiina ühendajat, Esimest Keisrit Qin Shi 
Huang-did. 
24 Siin esitatud Lao-zi järeltulijate genealoogia tõepärasuses on põhjust kahelda, 
sest muud allikad ei kinnita seda. 
25 Tegemist on tsitaadiga Konfutsiuselt („Vesteid ja vestlusi", XV, 39). 
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