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„Suur ühtsus” ja „väike hüvang” 
ehk Hiina uus vana poliitiline 
utoopia
Märt Läänemets

„K  ui toimib suur kulg, siis täidavad taeva all kõik oma kohust. Valitakse välja vää-
rikad ja võimekad, jutt on usaldav, läbisaamine sõbralik. Inimesed ei pea lähe-
daseks ainult enda lähedasi ega lasteks ainult enda lapsi. Vanade eest kantakse 

hoolt; terved ja tugevad leiavad rakendust; noored kasvatatakse üles; leski, orbe, üksikuid 
ja haigeid peetakse ülal. Mehed käivad ametis, naised elavad turvaliselt. Varanduse rais-
kamist taunitakse, kuid seda ka ei koguta endale. Jõu ülemäärast kulutamist taunitakse, 
kuid seda ka ei hoita endale. Nõnda pole vajagi plaane pidada. Kuskil pole vargaid, rööv-
leid, mässajaid ega bandiite ja uksed võivad seista lukust lahti. Seda nimetatakse suureks 
ühtsuseks.

Tänapäeval on suur kulg alla käinud. Taevaalune on nagu pärusvaldus. Kõik peavad 
lähedaseks ainult enda lähedasi ja lasteks ainult enda lapsi. Varandust ja jõudu hoitakse 
vaid enda tarvis. Suurnikel on kombeks oma valdusi pärandada. Ehitatakse kaitsemüüre ja 
kaitsekraave. Kombed ja kohasus on niidiks, mis seob õiguse kaudu valitseja ja käsualuse, 
siiruse kaudu isa ja poja, sõbralikkuse kaudu vanemad ja nooremad vennad, kooskõla 
kaudu mehe ja naise, plaanide kaudu ehitised ja mõõdud, koha kaudu põllud ja külad, 
väärikuse kaudu vaprad ja targad, saavutatu kaudu iseenda toimimise. Sellepärast peetak-
segi plaane ja haaratakse relvade järele. Selle valiku tegid ka Yu, Tang, Wen, Wu ja Zhou 
vürst. Nende viie valitseja seas ei olnud ühtegi, kes ei oleks austanud kombeid. Näidates 
üles kohasust, katsudes järele usaldust, osutades vigadele, rääkides inimlikkusest, luuakse 
rahvale püsivaid eeskujusid. Kui keegi ei ole selline, lüüakse ta minema ja kõik põlgavad 
ta ära. Seda nimetatakse väikeseks hüvanguks.”1

See kuulus lõik Hiina klassikalisest „Kommete raamatust” (禮記 lǐjì), mis lõplikul kujul 
on kirja pandud varasema Hani riigi ajal, umbes 2. sajandil e. m. a., esitab poliitilise utoo-
pia, mida hiina ideoloogid erinevate riigivõimude teenistuses on läbi aegade esile toonud 
võimulolijate legitimeerimiseks, nende tegude ja eesmärkide õigustamiseks. Konfutsiuse 
enda suhu on siin pandud riigi ja ühiskonna kahe seisundi lühikirjeldused, millest esimene 
kujutab endast praktiliselt saavutamatut ideaali ja teine mõnevõrra realistlikumat pilti, 
milleni on võimalik jõuda ja hinnanguliselt on aeg-ajalt isegi jõutud, kuigi mitte kauaks. 
Ülim ideaal on „suur ühtsus” (大同 dà tóng), saavutatav ideaal – „väike hüvang” (小康 xiǎo 
kāng).

Esimese puhul toimib riik-ühiskond ideaalis iseenesest kooskõlas loomuliku asjade 
käigu ehk „suure kuluga” (大道 dà dào); ei ole vaja isegi planeerimist ja üldse ei mainita 
vajadust konfutsianistlikke väärtusi (kombed, kohasus, inimlikkus jt.) järgida. Need on 

1  Tõlgitud väljaandest: 禮記 lǐjì 禮運 lǐyùn peatükk. Chinese Text Project: http://ctext.org/liji/li-yun, vaadatud 
07.03.2013.
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lihtsalt juba ületatud ning kellelgi ei tule pähe suurt kulgu omakasupüüdlike tegudega 
rikkuda ja seeläbi tasakaalust välja viia.

Teise puhul on aga oluline just järgida konfutsianistlikke norme, luua piiranguid ja 
kaitsevahendeid, sest nendeta võib riik-ühiskond ikkagi alla käia. See tuleneb sellest, et on 
hälbitud suurest kulust. Valitsejate kohus on tagada normide ja piirangute toimimine, mis 
tagab rahvale vähemalt üldise heaolu, mille nimetuseks ongi „väike hüvang”, et rõhutada 
selle sügavat erinevust „suurest ühtsusest”.

Õpetus „suurest ühtsusest” ja „väikesest hüvangust” on konfutsianismi poliitilise filo-
soofia tuum, mis ümberöelduna tähendab Hiina poliitilist ühtsust ja selle kaudu tagatud
rahva heaolu. Nagu hiina mõtlemises tavapärane, on ka siin eeskujudeks toodud viis legen-
daarset valitsejat kaugest minevikust (mis oli piisavalt „kauge” juba Konfutsiuse ajal, s. t. 
esimese aastatuhande keskel e. m. a.): Xia dünastia rajaja kuningas Yu (22. saj. e. m. a.), 
Shangi dünastia rajaja kuningas Tang (17. saj. e. m. a.) ning Zhou dünastia rajajad kuningad 
Wen ja Wu ning viimase regent Zhou vürst (12.–11. saj. e. m. a.), kes Konfutsiuse hinnangul 
oli vähemalt „väikese hüvangu” ideaali teostanud.

Rääkides tänapäeval konfutsianismist, tuleb a priori tõdeda, et tegemist ei ole pelgalt 
ajaloolise minevikupärandiga, vaid jätkuvalt elava mõtte ja kultuuritraditsiooniga, mis 
suunab ja vormib tänaste poliitikute, ideoloogide ja teoreetikute mõtlemist ja tegevust 
samamoodi nagu sada, tuhat või kaks tuhat aastat tagasi. Konfutsiuse-vaenulikud lühikesed 
perioodid möödunud sajandi algul (4. mai liikumise radikaalsem suund) ja 1960–1970-
ndatel (kultuurirevolutsioonijärgne Mao Zedongi äärmuslikust isikukultusest kantud 
kampaania – nn. Lin Biao ja Konfutsiuse kriitika) olid pigem marginaalsed kõrvalekalded 
peajoonest, mis olukorra rahunedes suubusid taas suurde 2000 aasta vanusesse voolu, kus 
küsimusi Hiina saatusest, arengust ja rollist maailmas arutatakse ning lahendusi otsitakse 
ikka nendestsamadest iidsetest konfutsianistlikest tõdedest lähtuvalt. Põhipaatos on ikka 
sama, mis nende tekkimise ja formuleerimise ajal, mil Hiina oli võimas, tõenäoliselt riik 
number üks kogu maailmas: Hiina on Hiina, Hiina on ülim ja ülejäänud maailm peab seda 
tunnistama. Hiina jõudsa ja kiire tõusu lainel viimastel kümnenditel ilmub see tõdemus 
tema juhtide retoorikasse üha sagedamini ja üha jõulisemalt ning ka maailma tahetakse 
iga hinna eest seda tunnistama panna.

Loomulikult ei kujundata tänapäeva ideoloogiaid täht-tähelt muistset kirjasõna jär-
gides, vaid seda ajastu vaimule ja poliitilisele tegelikkusele kohandades (nagu Hiinas 
tegelikult alati on tehtud; valiti ju keiserlikke ametnikke eksamitel selle järgi, kes oskas 
essees ette antud poliitilisi ülesandeid kanoonilistele seisukohtadele tuginedes loovamalt 
ja nutikamalt lahendada). On üsna kindel ja selgelt nähtav, et viimase paarikümne aasta 
Hiina poliitilises diskursuses on puhtkommunistliku (marksistlik-leninliku ja mauistliku) 
utoopia välja vahetanud uuskonfutsianismiga läbi põimunud rahvusšovinistlik suund, kus 
vaid mõned korduvad põhimõisted, nagu „sotsialism Hiina eripäradega” (中國特色社會
主義 Zhōngguótèsè shèhuìzhǔyì) ja „harmooniline sotsialistlik ühiskond” (和諧社會 héxié 
shèhuì) kui eesmärgid viitavad ajastu poliitilisele raamistusele.2 Tõlgendused on aga pigem 
traditsioonilised või vähemalt traditsionalistlikud ning tuginevad tuntud konfutsianistlikele 
mõistetele ja kirjakohtadele.

Olgu näiteks kas või eespool tsiteeritud mõiste „väike hüvang” tagasitoomine poliitilisse 
retoorikasse alates 1970-ndate lõpust, kui Hiina reformide „peaarhitekt” Deng Xiaoping 
tõstis selle esile kui reformide ja avatud uste poliitika peamise eesmärgi – ühiskonna, kus 

2  Üks paremaid kokkuvõtteid uuskonfutsianismi põimumisest sotsialismiga ideoloogilisel tasandil tänapäeva 
Hiinas on: Jesús Solé-Farràs, „Harmony in Contemporary New Confucianism and in Socialism with Chinese 
Characteristics” in China. – Media Research 2008, nr. 4(4), lk. 14–24.
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kõik on materiaalselt kindlustatud. 1980-ndate vasakpoolse „tagasilanguse” järel, mil 
„väikese hüvangu” põhimõtet kritiseeriti kui põlastusväärse kodanliku liberalismi ilmingut 
(kuigi reformid jätkusid samal ajal täie hooga), tuli ta järgmisel kümnendil tagasi partei 
juhtdokumentide retoorikasse ja 2000-ndate esikümnendil sõnastati lausa strateegilise ees-
märgina. Viimase, möödunud aasta novembris toimunud Hiina Kommunistliku Partei 18. 
kongressi otsuste järgi peab „väike hüvang” olema saavutatud 2021. aastaks (HKP loomise 
100. aastapäevaks). Huvitaval kombel, „suure ühtsuse” eesmärki ei ole siiski söandatud 
veel seada selles sõnastuses, isegi mitte 2049. aastaks (Hiina Rahvavabariigi loomise 100. 
aastapäevaks), mis ajaks tuleb jõuda välja olukorda, kui „Hiina on moodne sotsialistlik 
riik, mis on jõukas, tugev, demokraatlik, kultuuriliselt edasi jõudnud ja harmooniline”. 
Üldeesmärgina seadis HKP üles teha teoks „Hiina unistus” riigi ja rahva suurest uuene-
misest, mis ehk vihjamisi viitab „suurele ühtsusele”. Neid hüüdlauseid korratakse üha uue 
juhi Xi Jinpingi kõnedes.3

Hiina uue utoopia ja maailmakorra retoorikas tõstetakse eriliselt esile „harmoonia” 
ehk „kooskõla” (和 hé või 和諧 héxié) põhimõtet, seda nii sise- kui ka välispoliitika suunal. 
Võtame näiteks lõigu Hiina RV valitsuse poolt 2011. aasta sügisel välja antud nn. Valgest 
paberist „Hiina rahumeelne areng” (China’s Peaceful Development).

„Enam kui 5000 aasta jooksul on kõik Hiina rahvad ja rahvusgrupid oma usinuse ja 
tarkusega loonud hiilgava tsivilisatsiooni ja ehitanud üles paljurahvuselise riigi. Hiina tsi-
vilisatsioon on ainukordne oma püsivuse, kaasamisvõime ja avatuse poolest. Hiina rahvas 
on õppinud teistelt rahvastelt ja täiendanud ennast sajandite vältel vastastikustes mõjutustes 
muu maailmaga, andes suure panuse inimtsivilisatsiooni arengusse. [– – –]”

„Hiina kiirendab harmoonilise ühiskonna ülesehitamist, mis seab esiplaanile ini-
meste elujärje parandamise, et seeläbi tugevdada ühiskondliku harmoonia saavutamise 
aluseid. Kiirendatakse sotsiaalsete süsteemide reforme, parandatakse avalikke teenuseid, 
arendatakse uusi ühiskondliku korralduse mehhanisme ja muudetakse see tulemusliku-
maks, samuti parandatakse sissetuleku jaotamist ja ühiskondliku julgeoleku süsteemi. 
Meie eesmärk on kindlustada igale inimesele õigus haridusele, tööle ja tasule, arsti-
abile ja vanade eest hoolekandele ning peavarjule, et kõik inimesed jagaksid vastutust 
harmoonilise ühiskonna loomisel ning naudiksid elu ja täielikke arenguhüvesid selles 
ühiskonnas.”4

Kui võrrelda viimast lõiku eespool toodud „väikese hüvangu” kirjeldusega muistses 
„Kommete raamatus”, siis kokkulangevus nii stiili kui ka sõnavara poolest on juba esma-
pilgul nähtav, kuigi „Valge paberi” retoorika on loomulikult tänapäevasem. Võib arvata, 
et iidse teksti jäljendamine ei ole juhuslik, vaid teadlik samm panemaks lugejaid uskuma, 
et tee, mida järgitakse, on sügavalt traditsiooniline.

Eriti tähendusrikas on lõik „harmoonia” mõiste lahtiseletamisest, mille siinkohal 
samuti esitame:

„Hiina kultuuris on muistsetest aegadest saadik valitsenud usk, et maailm on harmoo-
niline tervik. See usk on pikka aega mõjutanud hiina rahva mõtlemist ja tegutsemist, olles 
oluline väärtus, mida hiina rahvas järgib inimestevahelistes suhetes, inimese ja looduse 
vahelistes suhetes ja riikidevahelistes suhetes.

Hiina rahvas on alati kalliks pidanud maailmavaadet, mis rajaneb põhimõtetel „üht-
sus, kuid mitte ühetaolisus”, „harmoonia inimese ja looduse vahel” ning „harmoonia on 
ülim väärtus”. See usk kutsub üles tugevdama harmoonilisi perekonnasidemeid, kooskõla 

3  Vt. nt. http://english.sina.com/china/2013/0227/566339.html, vaadatud 07.03.2013; http://au.china-embassy.
org/eng/sgfyrth/t1009632.htm, vaadatud 07.03.2013.

4  http://news.xinhuanet.com/english2010/china/2011-09/06/c_131102329.htm, vaadatud 08.03.2013.
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naabrite vahel ja häid inimestevahelisi suhteid. Harmoonia ja kooskõla väärtustava kultuuri 
mõjul on rahuarmastus sügavalt juurdunud hiina iseloomu.”5

Viimasest lõigust tuleb eriti olulisena esile tõsta sententsi „ühtsus, kuid mitte ühe-
taolisus”, mis selle hiinakeelset originaali tundmata võib tõlkes paraku kaduma minna. 
Sest tegemist on otse Konfutsiuselt laenatud või üle võetud mõtteteraga, mille tõlkimise 
ja tõlgendamisega Hiina praegused ideoloogid paistavad üsnagi teadlikult manipulee-
rivat.

Nimetatud sentents esineb hiina keeles kujul 和而不同 hé ér bù tóng, mis sõna-sõnalt 
tähendab „kooskõla ometi mitte ühtsus”. Konfutsiuse mõtteterade kogumikus 論語 lùn yǔ 
(eesti keeles „Vesteid ja vestlusi”6) leiame selle aforismi järgmises kontekstis (XIII, 23):

子曰：君子和而不同; 小人同而不和
zǐ yuē: jún zi hé ér bù tóng; xiǎo rén tóng ér bù hé

Sõnasõnalises tõlkes:

Õpetaja ütles: „Õilis on kooskõlaline, ometi mitte ühtne; väike inimene on ühtne, ometi 
mitte kooskõlaline.”

Konfutsiuse arvukad tõlkijad ei ole seda mõttetera tõlkides neile kahele mõistele – 和hé 
„kooskõla, harmoonia” ja 同tóng „ühtsus” – sageli kuigi olulist tähendust omistanud ning 
on tõlkinud neid ebaoluliste kõrvaltähenduste kaudu.7

Teisel arvamusel on aga vene sinoloog Leonard Perelomov, kes leiab, et nimetatud 
terminid olid juba Konfutsiuse ajal ja tõenäoliselt varemgi olulised poliitilise kultuuri 
koodsõnad, tähistades kaht vastandlikku tendentsi: „harmoonia” poliitiliste otsuste lan-
getamist erinevate vaadete ja seisukohtade kooskõlas konsensuslikult, seega tänapäeva 
mõistes demokraatlikul teel; „ühtsus” aga ühe (näiteks valitseja) arvamust kriitikavabalt 
järgides konformistlikult ehk tänapäeva mõistes autokraatlikul teel.8 „Kooskõlalisus”, 
„harmoonia” on omistatud õilsa tüübile, mis annab sellele konfutsianistlikus süsteemis 
kõrgeima väärtuse, kuna aga „ühtsus” on omistatud selle vastandile, lihtinimese ehk väi-
kese inimese tüübile, mis annab mõistele negatiivse väärtuse. Sellest saame järeldada ainult 
üht: Konfutsius pooldas jäägitult harmoonia printsiipi kui edasiviivat poliitilises kultuuris 
ja oli vastu ühtsuse printsiibile kui pärssivale.

Kuidas ja miks Konfutsiusele järgnenud mõne sajandi jooksul ideaaliks sai hoopis „suur 
ühtsus” ja „harmoonia” taandus praktilises poliitilises filosoofias perifeersele kohale, on
omaette teema, mida siinkohal pole võimalik pikemalt arutleda.

Tulgem aga tagasi tänapäeva. 和而不同 hé ér bù tóng on saanud Hiina RV poliitiliste 
avalduste ja teoreetiliste käsitluste keskseks teemaks nii sise- kui ka välispoliitilises debatis. 
Sisepoliitikas rõhutatakse sellega Hiina kui paljurahvuselise maa rahvaste rahulikku ja 
harmoonilist kooseksisteerimist. Välispoliitikas Hiina püüdlust multipolaarse maailma 
suunas ja riikidevahelise rahumeelse kooseksisteerimise põhimõtte realiseerimisele, kus 
ei taunita riikidevahelisi erinevusi. Just viimasega on Hiina teeninud suurt poolehoidu 
paljudes arengumaades, eriti Aafrikas, kus valitsevad pahatihti üsna autoritaarsed režii-
mid. Kui Hiina pakub neile majanduskoostööd ja abi, seadmata samas režiimidele mingeid 

5  Samas.
6  Linnart Mälli tõlkes raamatus: Konfutsius. Hiina mõttevaramu, 1. Lux Orientis, Tartu, 2009.
7  L. Mälli ülal nimetatud tõlkes on see koht tõlgitud järgmiselt: „Õpetaja ütles: õilis / on sõber / ometi mitte 

omamees / lihtinimene / on omamees / ometi mitte sõber.” (lk. 190)
8  Põhjaliku analüüsi leiab raamatust: L. Perelomov. Konfucij. Lun´ juj. Vostočnaja literatura, Moskva, 1998, 

lk. 37–41 ja 396–398.
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poliitilisi tingimusi (nagu USA ja Euroopa teevad), ning teeb seda „harmoonia” põhimõtte 
rakendamise sildi all, on selge, kellega koostööd sellised režiimid eelistavad.9

Tähelepanuväärne on selle maksiimi ametlike tõlgete erinevus inglise keelde hiina alli-
kates. Kui levinud tõlge on „harmony with diversity”, siis ülal tsiteeritud „Valges paberis” 
on see tõlgitud hoopis väljendina „unity without uniformity” (minu tõlkes „ühtsus, kuid 
mitte ühetaolisus”), seega ’harmooniast’ on saanud korraga hoopis selle vastand – ’ühtsus’. 
Vaevalt saab seda pidada juhuslikuks. Pigem on tegemist Hiina välismaale suunatud ideo-
loogiakujundajate teadliku sammuga eesmärgil viia Lääne lugeja mõtlemine järk-järgult 
arusaamisele hiina harmooniast kui ühtsusest. Millisest ühtsusest? Loomulikult hiinakesk-
sest ühtsusest, Pax Sinica’st, kuhu maailm Hiina juhtide soovmõtetes teel on. Kas maailm 
selle omaks võtab, seda saame näha. Ajalukku vaadates on kordumas see, mis Hiinas üle 
2000 aasta tagasi juba toimus, mil Konfutsiuse õilis arusaam harmooniast transformeerus 
iseenda vastandiks – „suureks ühtsuseks”. Ka siis oli tegemist ühe autoritaarse poliitilise 
utoopia võidukäiguga, mis realiseerus pikaajalises ja elujõulises impeeriumis. Kas ka nüüd, 
ja juba üleilmselt?

9  Põhjalik ülevaade ja analüüs Hiina sellekohasest välispoliitikast ja selle võimalikust mõjust Lääne suhetele 
arengumaadega vt.: F.-P. van der Putten. Harmony with Diversity: China’s Preferred World Order and 
Weakening Western Influence in the Developing World. – Global Policy, published online: 22 JAN 2013,
DOI: 10.1111/j.1758-5899.2012.00196.x (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1758-5899.2012.00196.
x/pdf, vaadatud 12.03.2013). Vt. ka W. A. Callahan. Harmony, unity and diversity in China’s world. – IIAS 
Newsletter, no. 60, Summer 2012, lk. 22–23.
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