
HIINA

Milline paistab Hiina Rooma poolt?

Märkmeid hiina-raamatust
Histoorilise kirjanduse uurijate seas tõuseb vahetevahel pinnale ütlus, et iga rahva 

kultuuril  kui  elukogemuse  summal  on  anda  positiivne  panus  inimkonna  üldisesse 

vaimuvarasse. Enamgi, teinekord on eelistatud mõelda, et mõningate rahvaste panus on 

väärtuslikum kui  teistel.  Näiteks  Georg Wilhelm Friedrich Hegel eristas 1.  ajaloolisi  

rahvaid 2.  ajaloota  rahvastest, esimeste  mälu  on  objektiveeritav,  kuna  teised  on 

ajaloolisele astmele sisenemata või õhukese kihi korral määratud eksima ja vigu kordama. 

Mälupagasiga  rahvaid,  kelle  pärand  on  teistelegi  avatud,  saab  omakorda  jaotada  1.a 

ajalugu  loonuteks  ja  1.b  jätkavateks  (elujõulisteks) nn  ajaloolisteks  rahvasteks. 

Hellenid alistusid türklastele, ent erinevalt  han’idest Hiinast ei suutnud neid kultuuriliselt 

hõlmata nagu juhtus mandzhudega ja mongolitega. Moskooviasse pagenud Ida-Rooma 

kreekakeelne ametnikkonna vähemik assimileerus vanaslaavikeelseks segmendiks nagu 

oli juhtunud varem ida-gootidega, skandinaavlastega ja Poola slaavlastega.

Hiinlased  kuuluvad  kindlasti  teise  kategooriasse.  Nad  ei  ole  hetkel  mitte  ainult 

vanimad kestvate ajalooliste rahvaste seas, vaid ka mängivad ilmtingimata natsioonina 

2050.aastal globaalset esiviiulit. Tulevikku vaatav oktsidentaalne kodanlane õpetab lastele 

esimese  keelena  inglise  keelt  ja  teisena  alustab  varakult  hiina  märgikeelega,  kuivõrd 

sellesse kuulub 50 000 erinevat märki. Võiks arvata, et pisiblufikäsiraamatute formaadis 

väljaannetel nagu 1998.aastal eestikeelseks tõlgitud J. C. Yang’i Xenophobe’s Guide to 

the Chinese (ek Sellised nad on … hiinlased) puudub tõsiselvõetav informatiivne väärtus, 

ent  sellisel  kujul  –  püüdes  leida  erijooni  ja  asetada  need  erilisused  üldisele 

oktsidentaalsele horisondile kõige laiemas tähenduses tõmmatakse  meie vs mitte-meie 

identiteedi piirjooned.

Hiina  on  kummaline  katel  –  selle  raskuskese,  mille  poole  rännatakse,  on 

mereäärsus,  mitte  sisemaa,  rääkimata  mägedest  vastu  Indiat,  poolkõrbest  vastu 

islamimaailma ja  rohumaadest  põhjas.  Vaatamata sellele,  et  veel  90.aastatel  elas vaid 

30% rahvastikust  linnades,  näib  neid  iseloomustavat  tung  tsivilisatiivsuse  poole,  mitte 

looduse  anastamine.  Neil  on  pikk  kogemus,  kuidas  oskuse  varal  kõige  laiemas 

Studia Cartesiana Estonica (2010)
1



HIINA

tähenduses ressursipuudust ületada. Kantoni kulinaaria näib sellepoolest olevat unikaalne 

oskusteadmise varasalv – ilmse puuduse tingimustes säilitada tsivilisatiivse järjekestvuse 

ilme. Hästitoidetud lääne inimesele võib olla arusaamatu nn lemmikloomade kasvatamine 

(vrdl  Koreas  koerte  kasvatamine  liha  ja  naha  pärast)  söögiks,  ehkki  veel  II 

maailmasõjaeelsel kümnendil  ahastuti nõukogude Ukrainas kannibalismini,  pärast seda, 

kui kõik toidukõlblik oli püütud, nopitud-kooritud.

Meie ja nemad
Pole üllatav, et hiinlased on  etnotsentristid  (meie/kultuursed vs barbarid/võõrad). 

Sellele on kaasaaidanud nii ajaloo pikkus kui ka tsivilisatsiooni unikaalsus. See näib olevat 

ainuke iidne tsivilisatsioon, mis moderniseerumisele vaatamata on säilitanud klassikalise 

(holistliku)  maailmanägemuse  tuuma.  Kuigi  Yang  ei  käsita  oopiumisõdu,  siis  nende 

tulemusel saigi teoks Hiina langus – rikkuste väljavoolamine, valitsussüsteemi allakäik ja 

sadamakaubanduse kui suurima tuluallika ülevõtmine lääneriikide poolt 19.sajandi lõpus. 

Autor  kasutab väljendit  „võrdne punktiseis“, mida tuleks võtta  tõsisemalt,  arvestades 

hiinlaste meelelaadi strateegiliste kalkulatsioonide varal vastasmängijat ületada. Seetõttu 
on igati asjakohane ja sugugi mitte irooniline tähelepanek, et nn hasartsed mängud 
(panustamine)  on  liiga  tõsine  tegevus  mängimiseks.  Siiski  näib  autor  eksivat,  kui 

arvab,  et  miski  ei  haava  hiinlase  üleolekutunnet.  Rahvaste  käitumisel  kaldub  olema 

erinev välisilme sõltuvalt sellest, kas „nendega“ puututakse kokku kodumaal või võõrsil. 

Hiinlase nimetamine mongoliks on Võõrleegionis neile ilmtingimata teotav ja alandav.

Tegevuse keskpunkt
Perekond on  hiinlaste  tegevuse  keskpunkt  –  põlvkonnad  elavad  koos,  hierarhia 

välistab  võrdsuse  ja  traditsionaalne  ühiskond  ei  luba  vanemaid  inimesi  alahinnata 

(muuseas  vanadekodusse  saata).  Ämma  võim  miniate  üle  on  piiramatu.  Perekonna 

võimusuhted ei luba avalikul sfääril samuti võtta läänelikku ilmet, nepotistlik distributsioon 

näib olevat lojaalsuse proovikivi – abielud sõlmitakse võrdsete perekondade vahel, kuna 

vastasel korral  kohustub jõukam laenama. Hierarhia kinnisidee väljendub ka meeste ja 

naiste toitudena: meeste kinnismõte võimupositsioonist ja alaliselt tarbida potentsihoidvaid 

toiduaineid,  lõpuks  eelistada  valge  veatu  nahaga  lapsnaist.  Põlvkonnati  kooselamist 

peetakse  heaolu  tingimuseks,  sellest  lähtub  lärmi  semantiline  positsioon  sinoilises 
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kultuuris. Siiski tunneb kaasaegne hiina tsiviilkultuur lahutust naisest järgmistel juhtumitel: 

„suutmatus ilmale tuua poega (mis oli muidugi naise süü), siivutu käitumine (siia 

alla  käis  ka  laiskus),  oskamatus  ämmale-äiale  meele  järele  olla,  varastamine,  

armukadedus, liigne jutukus, ravimatu haigus.“

Lõbus on märgikeeles mõistetud  kuuma ja lärmaka varal. Hiinlase suhtlusmallide 

klassikalisus näib ilmnevat samuti nn keskaegses iroonia mudelis, enesealandamisega 
nuiatakse positiivset vastust ja saavutatakse tunnustus, st õiglane kohtlemine.

Toit
Toitumine kui elutegevuse alus ja riis kui keskne teravili (nagu eestipäraselt leib – 

hiinlastel  „riis  laual“),  mis  seisab  kultuurisemantika  keskpunktis.  Söögikommetes 

kõikelubatavus, väljaarvatud söögipulkade kui ökoloogilise lahenduse (mitte raisata puitu 

vmt) paremakäelisus.

Reaalsus ja looming
Et  hiinlased  eelistavad  filmikunstis  peamiselt  kolme  zhanri  –  1.  romantikat 

armastuses  kui  unistust,  2.  sotsiaalset  pila  kui  kättemaksu,  3.  üleloomulikku 
indiviidi  (kungfu)  kui  kartmatust  ja,  enamgi,  luuletamine  ja  joobunudolemine  on 

semantiliselt  seotud, siis  näib  nn  vaimukunsti  ülesanne  olevat  turgutuse  pakkumine 

väikese kõrvalpõikena ebareaalsusse.

Kombed ja geenid
Et õhu saastatus ja kitsas nina paneb hiinlased nuuskama ja sülitama, pole üllatav. 

Küll aga vaigu asemel pulbriliste laastukeste kogunemine kõrvades.

Investeerimine
Kuna  Hiina  on  alles  urbaniseerumas  (üle  poole  elanikkonnast  elab  maal),  siis 

transpordisektor näib olevat kõige suurem kasvulava.

Ebaõnnestumine
Autor  on  ilmselt  pealiskaudselt  34  leheküljel  esitanud  Hiina  ja  Lääne  erinevust. 

Samuti on sobimatu ilkumine haritlaste üle, keda  Esimene keiser (221-210 eKr) elavalt 
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lasi matta erimeelsuste allasurumiseks.

Tõega kokkuhoidlikkus
Autor kirjeldab hiinalikkusena nähtust, mida ta nimetab „tõega kokkuhoidlikkuseks“, 

mida  justkui  ei  ole  võimalik  pahaks  panna  –  Konfutsius isegi  leidnud  ettekäändeid 

mittevastutulemiseks. Siiski on ennatlik nimetada teatamisest loobumist kitsalt Ida-Aasia 

eripäraks,  kuivõrd,  paradoksaalselt,  olen  samasuguse  ilminguga  kokkupuutunud  noore 

naise puhul, kes võitleb kirglikult Tiibeti vabaduse eest.
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