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JATÕLGITAMATUS
Märt Läänemets
Li Bo, ka Li Bai või Li Tai-bo (701-762), Hiina Tangi ajastu
(618-907) luuletajate tohutu plejaadi1 säravamaid esindajaid, on
mõnevõrra tuttav juba ka eesti lugejale.2 Hiinas on ta kahtlemata
kõigi aegade populaarseim ja armastatuim poeet, kelle luuletusi
iga koolis käinud hiinlane peast teab ja kellest ka nüüd, 1200 aastat
hiljem, vaimustusega legende räägitakse. Ka on ta väheseid hiina
ja üldse ida poeete, kes oma loomingu mõjudega on teataval määral osaline ka kaasaegses kirjandusprotsessis, andes ikka ja jälle
ainet ja inspiratsiooni meie aja luuletajatele, kutsudes üles ennast
järgima ja endale kaasa elama.3 Veinimaiast "taevase andega" õnnistatud poeeti võib mõnes mõttes pidada kõigi aegade luuletajate
prototüübiks või ideaalkujuks, kes teostas oma elus ja loomingus
selle, mille poole kõik poeedid ihalevad: olla eluajal vaba ja sõltumatu, samal ajal tunnustatud ja armastatud, valada kõik oma
1
1707. aastal ilmunud Täielik Tangi luule kogu sisaldab ligi 50 000
luuletust ligi 2300 autorilt.
2
Vt "Kaneelipuu: Li Во ja Du Fu luulet." — Raamatus Täiskuu
taeva all (Loomingu Raamatukogu, nr 10-11, 1985). Tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Jaan Kaplinski. Seal on pikemalt juttu ka Tangi ajastu
kultuurisituatsioonist ja Li Во eluloost.
3
Ezra Poundi 1915. aastal ilmunud Li Во tõlkekogumik Cathay avas
Li Bo tee kaasaegsesse ingliskeelsesse luulesse. Hästi tuntud on ta olnud
saksakeelseil mail. Iseloomustagu seda kasvõi Hermann Hesse Klingsori viimane suvi (Loomingu Raamatukogu, nr 40, 1965). Eesti luules
on näiteks Betti Alver kirjutanud luuletusi Li Во ainetel ja minu arvates
suurepäraselt ära tabanud hiina luuletaja vaimu: vt luuletused "Kui elu
on vaid uni" ja "Paviljon" kogumikus Korallid Emajões (Tallinn, 1976),
lk 77-81.
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hinge pealt täiuslikesse värssidesse ja saada lõpuks tõepoolest surematuks. Surematuse poole pürgisid paljud Li Bo tao-erakuist
sõbrad ja õpetajad, kes elueliksiiri valmistades, kes mediteerides,
kes veel teise-kolmanda kaudu. Küllap proovis luuletaja ka ise
nendega läbi käies ühte ja teist surematuse otsimise nippi, eelistades vaimolendiks saamisele viimaks ikka ilmainimese saatust. Ja
ometi on just Li Во —joodik ja seikleja, ohjeldamatu lõbutseja ja
lohutamatu kurvastaja, õukonnatola ja surmamõistetu — see, kellest hiinlased usuvad, et just tema oli juba sünni poolest surematu,
heleda Ehatähe vaim, kes koerustükkide eest taevas karistuseks
üheks inimeluks maa peale saadeti (tema liignimi — Tai-bo, Suur
Valge — tähendabki Ehatähte). Tao-erakutest pole enamasti teada, kui kaugele keegi neist surematuse otsinguil jõudis. Li Во elab
aga oma luuletustes igavesti. Kõige paremini iseloomustavadki
teda tema enda kirjutatud värsid:
Muistsed targad ja pühakud olid ja elasid,
keegi ei mäleta neid.
Palju kuulsamad joodikud on, kelle seltsist ei
puudunud iialgi vein.
Siinse kimbu üheksa luuletust on vaid murdosake Li Во li
gi tuhandest meie päevil teada olevast luuletusest. Valiku tegemisel olen lähtunud nende tuntusest ja teatud "representatiivsusest" (ehkki tunnistan, et selline "representatiivsus" tuleneb alati pigem valiku tegija maitsest kui mingist objektiivsest alusest).
Väga palju, kui mitte enamik Li Bo ja üldse hiina poeetide luuletusi on äärmuseni literatuursed, tulvil vihjeid, varjatud ja otseseid
tsitaate, isiku- ja kohanimesid, nii et konteksti tundmata on luuletuse sõnumist tihti võimatu aru saada, liiati siis neid veel luuletusena teise keelde tõlkida. Ka siinsed luuletused, ehkki mõnevõrra
"lihtsamad", vajavad mõistetavuse huvides mõningaid selgitusi,
mida allpool annangi. Enne veel aga mõni sõna Tangi ajastu hiina
luulest ja selle tõlkimisest.
Tangi ajastu luules kulmineerus hiina luule ja rahvalaulu juba tollekski ajaks oma paari tuhande aasta pikkune traditsioon,
mida iidsetest aegadest tähistab sõna ja kirjamärk shi. Shi tähendaski algselt rahvalaulu ja kitsamas mõttes Konfutsiuse ajal
kokkupandud rahvalaulude kogumikku, mis hiljem, Hani ajas307
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tul (207 eKr-220 pKr) kanoniseerituna sai tuntuks nimetuse Shijing — "Laulude raamat" — all. Muistsed rahvalaulud koosnesid
valdavalt neljasilbilistest värssidest j a neid esitati lauldes muusika
saatel. Sajandite vältel shi transformeerus ja mitmekesistus. Hani
ajastul kujunes välja viie- ja seitsmesilbiliste värsiridadega shi,
mis jäigi hiina kunstluule põhiliseks stiiliks. Tangi ajastul hakati vahet tegema kahe põhistiili vahel —jin(ti) shi ehk "moodne
luule" ja gu(ti) shi ehk "vanaaegne luule". Esimene kujunes välja
VII sajandil, olles Tangi ajastu suureks uuenduseks hiina luules.
Talle on omased üsna ranged vormi- ja kompositsioonieeskirjad:
ühesugune värsimõõt, kindel värsiridade arv, läbi kogu luuletuse
vältav üks ja sama riim, kindel toonide vastavus paarisvärssides,4
paarisvärsside kompositsiooniline parallelism jne. "Moodsas luules" tekkis omakorda mitu alaliiki. Levinuim on lüshi — "korrastatud luule", mis koosneb kaheksast viie- või seitsmesilbilisest
värsireast ühe ja sama lõppriimiga. Neli keskmist värsirida pidid olema komponeeritud nii, et nad moodustaksid kaks sisult ja
kompositsiooniliselt paralleelset või üksteisele vastanduvat paari.
"Korrastatud luule" erikujuks oajueju — "lühendatud värsid" —
neljast viie- või seitsmesilbilisest värsireast koosnev etteantud
kompositsiooniga lühivorm, kus esimene värss juhatab sisse teema (qi), teine arendab teemat edasi (cheng), kolmas esitab teema
muutuse (zhuang) ja neljas annab lahenduse (he). Seda stiili peetakse ka jaapani haiku eelkäijaks.
"Korrastatud luule" kolmas erikuju on pailii — "ridamisi korrastatud", kõige vabam moodsa luule stiil, kus nõutav oli vaid
ühesugune värsimõõt (ikka 5 või 7 silpi), ridade arv ega riim ei
olnud ette määratud.
"Vanaaegne luule", mis järgis Hani ajastu stiili ning oli lähedasem rahvalaulule, oli kompositsioonilt märksa vabam kui "moodne luule". Värsirea pikkus (domineeris siiski 5- või 7-silbiline
värss) ega ridade arv luuletuses polnud kindlaks määratud, riim
ega toonivaheldus polnud kohustuslik, suurem vabadus valitses
4

Hiina keeles häälduvad silbid neljal eri toonil (varem oli toone rohkem), kusjuures toon on tähendust määrav komponent. Toonid jagatakse
kahte kategooriasse: ühtlased (ping) ja muutuvad (ze). Paarisvärssides
ei tohtinud ühtlased ja muutuvad toonid olla kohakuti.
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ka kompositsioonis. Gushi kasutas tihti muistsete rahvalaulude
teemasid ja motiive. Rahvalaulu motiividel loodud luule liigitati omaette žanri, mille nimetuseks on yuefu — "muusika-ameti
luule", sest nende eeskujuks võetud laulud olid kokku kogutud
ja süstematiseeritud Hani ajastu keiserliku muusika-ameti poolt.
Hiljem hakati yuefu žanri viljelema ka "moodsa luule" stiilis.
Li Во, kellest üldiselt kõneldakse kui konservatiivist vormi
küsimustes, oli eeskätt "vanaaegse luule" meister. Ka "korrastatud luulet" kirjutades tundis ta end vabamalt, kui selle reeglid
ette nägid. Igale "tavalisele" luuletajale oleks selliseid "eksimusi"
vormi ja kompositsiooni reeglite vastu, mida Li Во endale tihti lu
bas, suureks patuks pandud. Li Во värssidest õhkuv elujõud, loomulikkus ja sõna kasutamise meisterlikkus korvavad igasugused
vormi "puudujäägid". Liiga range eeskirjadest ja reeglitest kinnipidamine nii luules kui ka elus näis pigem kammitsevat poeedi kõrgelennulist vaimu. Samas on tema jueju stiilis kirjutatud
luuletused iseäranis kaunid ja "helisevad" just seetõttu, et väga
lakooniline vorm on andnud sõnale erilise väljendus- ja tunderikkuse. Li Во sõber ja Tangi luuletajaks number kaks hinnatud
Du Fu (712-770) on tema luule kohta öelnud: "Võtab pintsli —
vaibub tuul ja maru; paneb kirja värsi — nii headel kui ka kurjadel
vaimudel on silmad vees."5
Kõik hiina luule tõlkijad on seisnud probleemi ees, kuidas anda võimalikult adekvaatselt edasi nii luuletuse sisu kui ka vormi,
ilma et üks või teine tõlkes liiga palju kannataks. Hiina keele
ja luule iseärasuste tõttu on see probleem hiina luule tõlkimisel
kahtlemata teravam kui ükskõik millisest teisest, lähedasemast
keelest tõlkides. Peab kohe ütlema, et mingit kindlat metoodikat või süsteemi ei ole keegi hiina luule tõlkimiseks seni loonud
ja vaevalt kunagi midagi sellist üldse ilmubki. Otsustavaks jääb
tõlkija maitse, inspiratsioon ja meisterlikkus. Lakoonilise vormi
tõttu on hiina luule välist struktuuri lausa võimatu teistes keeltes edasi anda. Samas, luuletust "ümber jutustades" edastame
küll selle süžee, kuid vormi eirates läheb kaduma see, mis teeb
luuletusest luuletuse — rütm, luuletuse terviklikkus. Hiina luule
Ä

Vt Л. Эйдлпн, "Танская поэзия." — Поэзия эпохи Тан.
VII-X вв., Москва, 1987.
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foneetilise kokkusurutuse kõrval (tuletame meelde, et vaid viis
või seitse silpi värsireas) tuleb arvestada ka seda, et iga silp-sõna
kirjutatakse hiina keeles üles hieroglüüfina, millel võib olla väga
lai tähendusväli arvukate assotsiatsioonidega, mida alfabeetilises
kirjas iialgi ühe sõnaga edasi anda ei saa. Lisaks mängivad hiina
luules tihti rolli ka foneetilised assotsiatsioonid. Hiina keeles on
väga palju homonüüme ja hiina luuletaja võib taotluslikult kasutada sõna, mis kõlalt assotsieerub mõne hoopis teise sõnaga,
millel on sama hääldus, kuid hoopis erinev tähendus, mis antud
luuletuse kontekstis ometi tähenduslikku rolli hakkab mängima.
Paljud tõlkijad eelistavad tõlkida hiina luulet vabavärsis, viidates sealjuures hiina guti shi otsekui vabavärsilisele vormile.
Vabavärss võimaldab tõepoolest küllalt üksüheselt edasi anda hiina värsside sisuja sõnalist ülesehitust, olla "originaalilähedasem"
kui meetriline tõlge. Vajaka jääb aga luuletuse rütmi ja "muusika" tunnetusest. Ärgem unustagem, et shi oli algselt l a u l ning
iga laulu tekst sisaldas oma kindlat meloodiat ja rütmi.6 Sama
lugu on ju eesti regilaulu või setu leelodega. Neid ei saa lihtsalt
ilma viisita deklameerida, samas võivad nad kirjapanduna, eriti
võõramaalasele — näiteks hiinlasele —, ka vabavärsina paista.
Tangi ajastu shi luule oli küll muistsest rahvalaulust üsna tugevasti kaugenenud, kuid generatiivne side nende vahel oli endiselt
olemas. Ja seda tuleb minu arvates ka tõlkimisel silmas pidada,
s.t püüda tõlkida peale luuletuse teksti ka rütmi, luuletuse terviklikku pilti, arvestades muidugi juba oma keelt, kultuuritausta,
luulereegleid jne. Kui anglosaksi vabavärss ehk sobibki hiina shiluule tõlkimiseks inglise keelde, ei anna see kindlasti alust väita,
et Tangi luule ise oligi vabavärsiline.
Lähtusin Li Во luuletuste tõlkimisel tõdemusest, et olulisem
kui anda tõlkes edasi luuletuse sisu sõna-sõnalises järgnevuses
on seada sihiks luuletuses sisalduva terviku, luuletaja mõtte, tunde ja nägemuse nii, nagu see minu meeles vastu kajab. Nõustun
Bruce M. Wilsoniga, kes selgitab enda j a hiinlase Zang Ting-cheni
tõlkemeetodit nõnda: "Me ei ole nende luuletuste tõlkimisel ra6

Hilisel Tangi ja eriti Songi ajastul (960-1279) toimus nn muusikalise luule taassünd сг'-luule kujul: luulet kirjutati kindlatele muusikalistele
teemadele, mis määrasid ette nii luuletuse sisu kui ka kompositsiooni.
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kendanud mingit süsteemi. Töötades keelte ja meetrikatega, mis
on teineteisest nii kauged, nagu on seda hiina ja inglise omad, olime õnnelikud, kui inglise keelde tõlgitud luuletusest sai iseenesest
hea luuletus, mis mõjus ingliskeelsele lugejale samamoodi, nagu
algupärane hiina luuletus hiina lugejale, kuigi kindlasti hoopis
teistsuguses mõttes." 7 Ka mina olen püüdnud pidada silmas sama
sihti ja läinud sisuliselt ümberluuletamise teed. Kes nüüd otsib
välja hiinakeelsed originaalid ja hakkab näpuga rida ajama, leiab
kindlasti, et paljud värsid on minu tõlkes sõnastatud üsna teistmoodi kui originaalis. Tunnistan, et ei peljanud seda teha, püüdes
edasi anda värsi m õ t e t , mitte sõnu. Järgnevast üheksast luuletusest kaheksa on kirjutatud regulaarses viie- või seitsmesilbilises
värsimõõdus. Seepärast olen need tõlkinud samuti meetriliselt,
ühesugust värsimõõtu ja rütmi järgides ning kasutades paarisriimi. Värsirea olen jaganud kaheks, markeerides nõnda ka originaali värsis esinevat kohustuslikku tsesuuri (viiesilbilises värsis teise,
seitsmesilbilises neljanda silbi järel). Ei salga, et tõlke vormi otsinguil sain mõningast inspiratsiooni Betti Alveri luuletustest Li
Во ainetel (vt viide 3). Viimane luuletus "Raske teekond Shu'sse"
on tõlgitud teises laadis, johtuvalt originaali eripärast. Selles üsna
pikas romantilise ballaadi laadses luuletuses käib Li Во värsiga
eriti vabalt ümber, mis lubab Burton Watsonil muheldes väita, et
luuletuse "hüplev värsimõõt, mis kõigub neljast üheteistkümne
silbini värsireas, meenutab luuletuses endas kirjeldatud sakilisi
mäetippe ja konarlikke mägiteid Sichuani." 8 Olen tõlkinud selle
luuletuse eepilisemas laadis, jagades värsirea kaheksa- ja seitsmesilbilisteks lõikudeks. Järgides originaali olen aeg-ajalt sisse
toonud ühesuguse värsimõõdu ja riimiga tsükleid.
Ma ei arva sugugi, et hiina klassikalist luulet peaks tingimata tõlkima nii, nagu mina olen teinud. Esitan siiski vaid ü h e
võimaliku ja võib-olla mitte kõige täiuslikuma meetodi. Loodetavasti toob tulevik nii uusi tõlkijaid kui meetodeid. Pean oma
meeldivaks kohuseks tänada Ain Kaalepit siinsete tõlkekatsetuste
Eessõna raamatule 100 Tang Poems. Hongkong, Beijing, 1991,
lk 18.
8
Burton Watson, Chinese Lyricism: Shih Poetry from the Second to
the Twelfth Century. N.Y., London, 1971, Ik 141.
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kohta tehtud tõsiste märkuste eest, millega nende trükiks ettevalmistamisel ka arvestasin.
Luuletused on tõlgitud järgmistest väljannetest: Tang shi san
bai shou xiang xi (Kolmsada Tangi ajastu luuletust koos selgitustega). Beijing, 1991. 300 Tang Poems: A New Translation.
Hongkong, Beijing, 1991. 100 Tang Poems. Hongkong, Beijing,
1991.

MÄRT LÄÄNEMETS (sünd. 1962. a) lõpetas Tartu ülikooli 1985. aastal
psühholoogina, 1992-93 õppis Hiinas hiina keelt ja kirjandust. Praegu
töötatab Tartu ülikooli orientalistikakeskuses teadurina. Akadeemias on
temalt ilmunud Tiibeti meditsiiniatlase arvustus (nr 3, 1995, lk 623632).
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