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E ess õ n a
„Hiina kullamõrvad” viib meid tagasi kohtunik Di karjääri alguspäevisse, mil ta kolmekümne kolme aastasena määrati oma esimesele ametikohale Hiina ääremaadel, nimelt Penglaisse, sadamalinna Shandongi provintsi kirderannikul.
Tollane Tangi dünastia valitseja, keiser Kaotsung (649–683) oli
just hiljaaegu kehtestanud Hiina ülemvõimu suurema osa üle Koreast. „Kohtunik Di lugude” kronoloogia järgi saabus kohtunik
Penglaisse suvel, 663. A.D.* Eduka Korea-sõjakäigu vältel eelmise aasta sügisel, kui löödi puruks Korea-Jaapani liitunud väed, oli
sealt sõjavangina kaasa toodud tütarlaps nimega Yu Su. Sadakonna
kaptenina oli eelmise, 661. aasta sõjakäigust osa võtnud Jiao Tai.
Nagu ikka, leiab lugeja raamatu algusest Penglai ringkonna
plaani ning saatesõnast teavet Hiina kohtusüsteemi kohta – mis
on mõne muudatusega üle võetud sarja varasematest köidetest – ,
samuti ülevaate teoses kasutatud Hiina allikatest.
Robert Van Gulik

* 666. aastal viidi kohtunik Di Penglaist üle Hanyuani (sellest on juttu “Hiina järvemõrvades”) ning
sealt 668. aastal Puyangi Jiangsu provintsis (“Hiina kellamõrvad”). 680. aastal määrati kohtunik Di tööle
Lanfangi kohtusse Hiina keisririigi idapiiril (tema tegevusest seal räägitakse “Hiina labürindimõrvades”),
kuhu ta jäi viieks aastaks. 676. aastal viidi kohtunik aga üle Peizhousse kaugel põhjas, kus ta ringkonnakohtunikuna lahendas oma kolm viimast juhtumit (“Hiina küünemõrvad”). Samal aastal määrati
kohtunik Di Keiserliku Pealinna Kõrgeima Kohtu kohtunikuks.
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esi m e n e peat ü k k :
Linnaäärses paviljonis saavad
kokku kolm vana sõpra;
kohtunik kohtab maanteel
kaht teeröövlit

Kohtumine ja lahkumine on kaks kindlat asja meie kindlusetus maailmas
kus rõõm ja kurvastus vahelduvad nagu päev ja öö;
ametnikud tulevad ja lähevad, kuid õiglus ja õigusemõistmine jääb
ning keisri tahe on muutumatu igavesti

Kolm meest rüüpasid vaikides veini Rõõmu ja Kurvastuse paviljoni teisel korrusel, kust avanes vaade keiserliku pealinna väravate
juurde viivale maanteele. Niikaua kui inimesed mäletasid, oli see
vana kolmekorruseline, künkanõlval männisalus asuv söögikoht
olnud paik, kus pealinna ametnikud käisid teele saatmas sõpru,
keda läkitati ametikohale sisemaal, ning kuhu nad tulid taas, et
oma naasvaid sõpru tervitada, kui nood oma teenistuse lõppedes
pealinna tagasi pöördusid. Nagu viitab ülaltoodud luuletus, mis
seisab kirjas paviljoni väravapostil, on see paik oma nime saanud
just sellest kahesugusest kasutusviisist.
Taevas oli pilves, sadas ühtlast kevadist uduvihma ning tekkis
tunne, et see vihm ei lakka eales. Teisel künkanõlval asuval kalmistul olid kaks töömeest otsinud varju männipuu alt, kus nad nüüd
õlg õla kõrval kössitasid.
Kolm sõpra olid söönud lihtsa keskpäevase eine ning nüüd oli
jõudnud kätte aeg lahkuda. Käes olid need viimased rasked hetked,
mil asjatult otsitakse mõttes õigeid sõnu. Kõik nad olid umbes kol-
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mekümneaastased. Kahel oli peas nooremkirjutaja brokaatmüts,
kolmas, keda parajasti teele saadeti, kandis ringkonnakohtuniku
musta peakatet.
Sekretär Liang pani otsustava liigutusega veinipeekri käest. Siis
pöördus ta ärritatult noore kohtuniku poole:
„Mind häirib kõige rohkem, et see on nii kohutavalt mõttetu!
Te oleksite võinud saada nooremkirjutaja koha pealinna kohtus,
kui oleksite seda vaid küsinud! Siis oleks teist saanud meie ühise
sõbra Hou kolleeg ja me oleksime võinud jätkata oma senist meeldivat elu pealinnas ning teie…”
Kohtunik Di oli kogu selle sõnavõtu aja närviliselt oma pikka
süsimusta habet sikutanud. Nüüd katkestas ta sõpra kannatamatult:
„Me oleme sellest juba korduvalt rääkinud ja ma…” Ta sai sõnasabast kinni ning jätkas nüüd vabandavalt naeratades: „Ma ju
ütlesin teile, et olen väsinud uurimast kriminaalasju paberil!”
„Ega sellepärast veel pealinnast lahkuma pea!” märkis sekretär
Liang. „Eks leidu ju siingi piisavalt huvitavaid juhtumeid. Nagu näiteks too Finantsministeeriumi sekretär, ta nimi oli vist Wang Yuande,
kes mõrvas oma ametniku ning laskis jalga, kaasas kolmkümmend
kullakangi riigi varakambrist? Meie ühise sõbra onu Hou Guang,
ministeeriumi ülemsekretär, pöördub iga päev kohtu poole ja küsib,
kas on selles asjas midagi uut kuulda, kas pole nii, Hou?”
Kolmas mees, kelle rõivastel olid pealinna kohtusekretäri ametitunnused, nägi välja murelik. Ta kõhkles pisut ning vastas siis:
„Me pole tolle lurjuse asukohast veel mingeid andmeid saanud. See on huvitav juhtum, Di!”
„Nagu te mõlemad teate,” sõnas kohtunik Di nüüd ükskõiksel
toonil, „tegeleb selle juhtumiga kohtu eesistuja isiklikult! Kõik,
mis meie teiega selle kohta oleme tänini näinud, on vaid paar tavapärast dokumenti! Paberid, aina paberid!”
Kohtunik küünitas käe tinast veinikannu järele ja täitis oma
peekri uuesti. Kõik kolm vaikisid. Mõningase aja möödudes hakkas sekretär Liang rääkima:

„Te oleksite vähemalt võinud valida mõne parema ringkonna
kui Penglai, sünge paik, kus aina sajab ja udutab ja mis asub kaugel rannikul! Küllap olete isegi kuulnud salapäraseid lugusid, mida
juba iidsetest aegadest peale selle kandi kohta räägitakse? Tormistel öödel tõusvat seal surnud haudadest ning ookeanilt kerkivas
udus võivat näha lendlemas kummalisi varje. Räägitakse isegi, et
sealsetes metsades luusib veel tänapäevalgi libatiigreid. Ja asuda
mõrvatud mehe kohale! Igaüks, kel mõistus kodus, oleks sellest
kohast keeldunud, teie aga lausa palusite end sinna saata!”
Noor kohtunik peaaegu ei kuulanudki sõpra. Ta ütles hoopis
innukal toonil:
„Mõelge vaid, mõistatuslik mõrvajuhtum ootamas ees kohe pärast sinnajõudmist! Võimalus sedamaid vabaneda kuivast teoretiseerimisest ja paberimäärimisest! Viimaks ometi saab mul tegemist
olema inimestega, mu sõbrad, lihast ja verest inimestega!”
„Ärge aga siiski unustage surnut, kellega teil samuti tegemist
tuleb!” märkis sekretär Hou kuivalt. „Uurija, kes Penglaisse läkitati, on teatanud, et kohtuniku mõrvarist pole ainsatki jälge ning
puudub ka mõrvamotiiv. Ning eks öelnud ma teile juba, et osa
dokumente mõrtsuka kohta on meie kohtuarhiivist samuti mõistatuslikul kombel kadunud?”
„Millele see kõik viitab, on teile niisama hästi teada kui meilegi!” lisas sekretär Liang kärmesti. „See tähendab, et kohtuniku
mõrva juurest ulatuvad niidiotsad siia, pealinna. Taevas ise teab,
millist herilasepesa te suskima lähete ning missugustesse kõrgete
ametnike intriigidesse end mässite! Te olete edukalt sooritanud
kõik oma eksamid, siin pealinnas ootab teid suur tulevik. Aga teie
eelistate end matta tollesse üksildasse paika Penglaisse!”
„Mina annaksin teile nõu asja veel kord kaaluda, Di,” ütles kolmas noor ametnik nüüd siiralt. „Veel on aega, te võiksite kindlasti
öelda, et teil on tervis kehv, ja paluda kümme päeva haiguspuhkust. Sellal aga määratakse tollele kohale juba keegi teine. Kuulake mind, palun, Di, ma räägin teiega kui sõber!”
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