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Inledning

Frågeställning

Vad finns det för likheter och skillnader mellan Lu Xuns novell Medicine (1918) och Lao Shes

novell An Old and Established Name (1936) i förhållande till den traditionella kinesiska kulturen?

Bakgrund - framväxten av den moderna kinesiska litteraturen under 1900-talet

Under  1800-talet  och  början  av  1900-talet  fick  Kina  uppleva  många  omfattande  nederlag  i

världspolitiken.  Kina hade under en lång tid varit  en av världens rikaste och teknologiskt mest

utvecklade länder, men under 1800-talet stod det klart att de hamnat långt efter andra civilisationer.

Många i Kina såg vid den tiden ett stort behov av förändring och modernisering för att "rädda"

landet och folket, och inte minst ansågs då litteraturen spela en viktig roll.1 En text som kom att bli

berömd och få mycket inflytande var On the Relationship Between Fiction and the Government of

the People skriven av Liang Qichao som publicerades år 1902.2 Där argumenterades det för att

skönlitteraturen är det medel som på det mest djupgående sett kan förändra människors tankar och

inställningar.3 Textens inledning har ofta blivit citerad:

If  one intends to renovate the people of a  nation, one must first  renovate its  fiction. Therefore,  to renovate

morality, one must renovate fiction; to renovate religion, one must renovate fiction; to renovate politics, one must

renovate fiction; to renovate social customs, one must renovate fiction; to renovate learning and arts, one must

renovate fiction; and to renovate even the human mind and remold its character, one must renovate fiction. Why

is this so? This is because fiction has a profound power over the way of man.4

Liangs text främjade en reform i litteraturen, och kom att påverka många författare direkt efter den

publicerades.  Texten  kan  kan  nog  ses  som  en  av  startpunkterna  för  den  moderna  kinesiska

litteraturen. Idéer om litteraturens roll som Liang utarbetade kom sen att ha en stor betydelse under

lång tid framöver.5 Liang hade till exempel ett sort inflytande på den senare Fjärde maj-rörelsen,

som försökte fullborda den process som han satt i rörelse.6 

Fjärde maj-rörelsen fick sitt  namn från studentuppror som bröt ut  fjärde maj 1919 på grund av

1 Lau & Glodblatt, (1995), s. xvi-xvii.
2 Zheng (2008), s. 49.
3 Liang (1996), s. 74.
4 Ibid., s. 74. I texten framhäver Liang särskilt betydelsen av romanen, i egenskap av att den är mer ingående och 

omfattande. Han menar att liksom man blir mer påverkad av vinet ju mer man dricker av det, ju mer påverkad  blir 
man av en litterär text ju mer omfattande den är. Ibid., s. 76-77.

5 Zheng (2008), s. 49.
6 Denton (1996). s. 66.
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missnöje över fredsuppgörelsen som slöts efter första världskrigets slut.  I vidare bemärkelse har

däremot Fjärde maj-rörelsen kommit att stå för en rörelse som var aktiv både innan och efter dessa

protester.7 Fjärde maj-rörelsen krävde omfattande reformer i Kina, och uppbrott från traditionella

strukturer och levnadsvanor. En av förgrundsfigurerna för denna rörelse, och troligtvis dess mest

kända representant, var Lu Xun (1881 - 1936), författarnamn för Zhou Shuren. Lu Xun, ansåg att

just litteraturen var det bästa medlet för att förändra mentaliteten hos kineserna.8 Novellen Medicine

som  trycktes  1919  skrevs  under  perioden  då  Fjärde  maj-rörelsen  var  aktiv,  och  jag  kommer

argumentera för att den följer andan som rörelsen representerade.9

Senare kom Fjärde maj-rörelsen att kritiseras från olika håll. I takt med kommunismens framfart i

Kina under 1920-talet  var det många som ansåg att  Fjärde maj-rörelsen var för västvänlig och

borgerlig, och att litteraturen istället borde stå närmare folket i den revolutionära kampen.10 Från

annat håll kom det också kritik om att litteraturen måste få vara fri och inte bunden av politiska

agendor. Debatten om författarens frihet var särskilt aktiv under åren 1932-1935, enligt Kirk A.

Denton.11 Bara ett år därefter, 1936, publicerades novellen An Old and Established Name av Lao

She (1899-1966), författarnamn för Shu Qingchun.12 Jag kommer argumentera för att An Old and

Established Name till stor del vänder sig mot den radikalism och förändringsanda som Fjärde maj-

rörelsen representerade, för att istället betona vikten av bevarandet av den inhemska traditionen.

Medicine av Lu Xun

Medicine är en kort novell indelad i fyra avsnitt. De första tre avsnitten handlar i huvudsak om en

familj vars son insjuknat i tuberkulos. För att bota sonen köper fadern, Old Chuan, en bit bröd

doppad i  blod på den svarta  marknaden med den vidskepliga tron  att  det  ska vara  en effektiv

medicin mot sjukdomen som sonen, Little Chuan, drabbats av. Old Chuan låter sonen äta av brödet,

men det hjälper dessvärre inte mot hans hostningar. Läsaren får efter ett tag veta att blodet som

brödet är doppat i kommer från en avrättad revolutionär från familjen Xia, som gjort uppror mot

Qing-dynastin.  Det  sista  avsnittet  utspelar  sig  under  våren  efter  att  sonen  har  dött  och  blivit

begraven. Little Chuans mor är vid graven, och möter där en annan kvinna som också sörjer en

förlorad  son.  Den  uppmärksamma  läsaren  förstår  snart  att  den  andra  kvinnan  är  mor  till  den

7 Kirk A. Denton tillskriver Fjärde maj-rörelsens period åren 1915-1925 (Denton, 1996, s. 113-122). 
8 Lundberg (2003), s. 70.
9 Lu Hsun (1972a). 
10 Denton (1996), s. 259. Denton tillskriver den "revolotionära" perioden i litteraturen år 1923-1930.
11 Ibid, s. 359-361.
12 http://www3.wooster.edu/chinese/chinese/courses/chinese_youth/lectures.gb.html (2015-01-06)
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avrättade revolutionären,  vars blod använts till  den misslyckade medicinen.  Vid revolutionärens

grav  märker  de  att  det  ligger  en  krans  blommor,  som  ingen  vet  hur  den  har  kommit  dit.

Revolutionärens mor tror att blommorna är ett tecken från hennes son som försöker kommunicera

med henne, och för att få detta bekräftat för sig väntar hon på att kråkan som sitter i trädet bredvid

ska flyga ner och sätta sig vid graven. Efter lång väntan utan att något händer, bestämmer sig dock

kvinnorna för att lämna gravplatsen. I samma stund som de är på väg att gå därifrån hörs kråkan

kraxa högt och flyga iväg bort mot horisonten.13

Tolkning14

Familjen Chuan lever sitt liv på traditionellt sätt och har traditionella värderingar, men det leder

bara till problem och motgångar. Deras tro att de ska kunna bota sonen med bröd droppat i blod är

endast irrationell vidskepelse. Sonens ätande av det bloddoppade brödet, kan ses som en form av

kannibalism, vilket är ett återkommande tema i Lu Xuns författarskap.15 Denna kannibalism kan

förstås som en kritik mot den traditionella konfucianska moralen som genomsyrade det kinesiska

samhället. I en av de konfucianska texterna, beskrivs det hur en son skär av en bit av sitt lår och

matar sina fattiga föräldrar med, som en exemplarisk manifestation av sonlig vördnad. Denna typ av

moral där de unga uppoffrar sig så för de äldre kritiserade Lu Xun skarpt.16  

Vi får anta att  revolutionären är den sanna hjälten i berättelsen,  enligt  Lu Xun. Revolutionären

representerar  en möjlighet  till  förändring och uppbrott  mot gamla ohållbara traditioner.  När det

återberättas om revolutionären framgår det att han ända in i döden stod fast vid sina värderingar,

även då han blev misshandlad, och vägrade konsekvent samarbeta med de som tagit fast honom.

Revolutionären  framförde  åsikten  att  "det  stora  Qing  imperiet"  tillhör  folket  (vi  får  anta  att

berättelsen  utspelade  sig  innan  Qing-dynastins  fall),17 vilket  lär  ha  varit  i  linje  med  Lu  Xuns

värderingar. Att sympatierna ligger hos revolutionären kan också förstås genom hänsynstagande till

när berättelsens olika avsnitt utspelar sig. De tre första avsnitten som huvudsakligen kretsar kring

familjen Chuan utspelar sig under hösten, en tid då det är mörkt ute och liv vissnar, medan det sista

avsnittet som kretsar kring blommorna på revolutionärens grav utspelar sig under våren, en tid för

pånyttfödelse  då  det  är  ljust  ute.18 Blommorna  kan  tänkas  vara  ditlagda  av  någon  annan

13 Lu Hsun (1972a), avsnitt I-IV.
14 Tolkningarna baseras i huvudsak på författarens egen närläsning av novellerna, men det har också tagits inspiration 

från andras analyser. Tolkningar som ej kommer från författaren själv refereras det källor till i fotnoter.
15 Se exempelvis Idema & Haft, (1997), s. 260.
16 Lu Xun i Denton (1996), s. 198.
17 Lu Hsun (1972a), avsnitt III.
18 Detta påpekas också av Dolezelova-Velingerova (1977) s. 288, som menar att novellens två huvudteman är 

"mörker" och "revolution".
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revolutionär, och de symboliserar hopp.19

Kråkans roll i slutet kan ha olika betydelser. Enligt folktron ska kråkan flyga ner och sätta sig vid

graven,20 men detta sker aldrig. Således skulle man kunna tänka att det är en ytterligare markering

mot  irrationella  vidskepelser.21 Men  att  sen  kråkan  kraxar  högt  och  därefter  flyger  iväg  mot

horisonten just den stund kvinnorna lämnar platsen, kan tyckas för osannolikt för att det bara skulle

ske  av  en  "slump".  Jag  tycker  det  är  svårt  att  inte  tolka  det  som  att  kråkan  faktiskt  visst

kommunicerar ett budskap, men budskapet är ett annat än vad kvinnorna tänkt sig. Att kråkan flyger

bort mot horisonten kan ses som en symbol för att kampen för revolution fortsätter, att den inte har

stannat  av där  vid gravplatsen,  men att  den sträcker  sig  långt  bort  mot landets  alla  kanter.  En

flygande  fågel  kan  också  vara  en  symbol  för  frihet,  och  att  den  så  resolut  flyger  bort  från

gravplatsen kan ses som en symbol för att det inte finns tid för att sörja.22

Jag  tänker  att  titeln,  Medicine, kan  tolkas  på  tre  olika  sätt.  Dels  så  är  det  "medicin"  i  dess

bokstavliga konkreta innebörd, så som familjen Chuan tänker det. Det är centralt i handlingen att

hitta medicin för att bota barnet, och det bloddoppade brödet är exempel på det. Dels så kan titeln

medicin  läsas  som "Medicine"  med  citattecken,  där  det  får  en  ironisk  touch  som anspelar  på

familjens dumhet, att de tror att de har en medicin, men att det ju i själva verket inte alls är frågan

om någon verklig medicin.  Slutligen kan det också med  Medicine förstås som att  det är  själva

berättelsen som är tänkt att fungera som medicin åt dess läsare. Genom att läsarna får en inblick i

hur illa ställt det är för de som följer traditionella levnadsvanor, kan de bli botade från att gå samma

öde till mötes själva. Denna sista tolkning går det tydligt få belägg för om man läser Lu Xuns förord

till  A Call to Arms, en novellsamling där Medicine ingår. Lu Xun berättar där att han började att

utbilda sig till  läkare, men att  han insåg snart att  läkarvetenskapen inte kunde bota de verkliga

problemen folket led av.

I felt medicine was not the important thing I had thought it was. The people of a weak, backward country, even

though  they  may  enjoy  sturdy  health,  can  only  serve  as  the  senseless  material  and  audience  for  public

executions.  In  comparison, to die of diseases is  not necessarily so unfortunate.  Our first task was surely to

transform  their  spirit,  and  I  thought  at  that  time  that  literature  could  best  meet  the  task  of  spiritual

19 Lu Xun skriver i förordet till A Call to Arms "I sometimes call out, to encourage those fighters who are galloping on 
in loneliness [---]  I made a wreath appear from nowhere at the son's grave in Medicine" (Lu Hsun, 1972b).

20 Lyell (1975), s. 279-280.
21 Detta antyder också Lyell (1975, s. 280) i sin tolkning. 
22 Kråkans roll har dock tolkats på olika sätt. Det har framförts åsikten att kråkan inte symboliserar något alls, mer än 

att bidra till en dyster stämning, med påpekande om att annat skulle strida mot Lu Xuns realism. Andra har insisterat
på att kråkan verkligen symboliserar hopp. (Lyell, 1975, s. 279-280)
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transformation. I then began to think about promoting literary activities.23

An Old and Established Name av Lao She

An Old and Established Name är en novell som handlar om livet i en silkesbutik, Fortune Silk

Store. Berättelsens huvudperson, Xin Dezhi, jobbar i butiken som lärling, och han får uppleva hur

butiken  styrs  av  två  olika  butiksföreståndare.  I  berättelsens  inledning  har  just  den  tidigare

butiksföreståndaren,  Manager  Qian,  lämnat  butiken,  och  strax  därefter  tar  den  nye

butiksföreståndaren Manager Zhou över. Qian och Zhou är i mångt och mycket varandras motsatser.

Qian beskrivs som en person som tycker om att göra saker på gammalt och traditionellt vis. Qian

anser att det är viktigt med ärlighet och heder, och han värdesätter butikens gamla och etablerade

namn. Zhou däremot är mycket affärsinriktad,  och beskrivs som en person som gör allt  för att

maximera  vinst.  Zhou  använder  sig,  likt  de  andra  silkesbutikerna  efter  gatan,  av

försäljningsstrategier som årliga reor och stora lysande reklamskyltar, och han drar sig inte för att

ljuga  och  använda  andra  tjuvknep  om  det  kan  gynna  affärerna.  Småningom  blir  dock  Zhou

rekryterad av den konkurrerande butiken Heaven Silk Store, och då står Fortune Silk Store återigen

utan butiksföreståndare. Xin saknar tiden från förr, och han anstränger sig för att få Qian att komma

tillbaka. Qian återvänder också, och butiken styrs då återigen på samma sätt som tidigare. Däremot

har butiken inte samma konkurrenskraft under Qians ledning, och det går inte att få ekonomin gå

runt. Efter ett år blir Fortune Silk Store uppköpt av Heaven Silk Store.24

Tolkning

Det huvudsakliga temat i An Old and Established Name är konflikten mellan det gamla och det nya.

Genom  hela  berättelsen  jämför  huvudpersonen  Xin  Dezhi  det  gamla  och  traditionella,  som

representeras av Manager Qian, med det nya och moderna, som representeras av Manager Zhou.

Berättelsen handlar framför allt om Xins problem och ovilja att anpassa sig efter det nya.25

Om vi utgår från Xin är det tydligt att han sympatiserar mer med Qian än med Zhou. Det beskrivs

till exempel att Xin blev sorgsen när Qian slutade, och att han blev arg när Zhou tog över. När Xin

såg  vad  Zhou  gjorde  blev  han  förskräckt  och  han  kunde  inte  längre  sova  gott  om  nätterna.

Berättarrösten beskriver också Qian i nästan uteslutande positiva termer, som att han var hederlig,

gentlemannamässig och under hans ledning hade butiken en "air av kulturell elegans" med mer,

23 Hsia (1971), s. 30.
24 Lao She (1999), s. 15-27.
25 De recensioner som lästs är i stora drag eniga om denna övergripande tolkning. Chen, Wang & Cai (2010), s. 293. 

Humphries (2013) och http://www3.wooster.edu/chinese/chinese/courses/chinese_youth/lectures.gb.html (15-01-06)
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medan Zhou beskrivs i nästan uteslutande negativa termer, som att han var en fifflare ("hustler")

och att under hans ledning tvingades Xin använda sig av olika knep för att lura kunderna. Men

tolkningen att  Qian bara skulle representera det positiva,  och Zhou bara skulle representera det

negativa,  är  långt  ifrån  självklar.  Inte  ens  för  Xin  står  det  helt  klart.  Det  uttrycks  i  texten  en

ambivalens hos Xin. Det står att Xin kom att beundra Zhou för Zhous förmåga att få butiken att gå

med vinst, men vid ett annat tillfälle nämns också att ju mer Xin kom att beundra Zhou, ju sämre

mådde han.26

Rent objektivt kan man konstatera att under Qians ledning gick butiken med förlust och hamnade

till slut i konkurs, och det i sig kan man ju tycka betydde att Qian gjorde något fel. Vissa har också

menat att berättelsens budskap handlar om att hitta en medelväg mellan den position som Qian

representerade och den position som Zhou representerade.27 Liknande synpunkt framfördes av Xin

själv:

[E]ach of the two managers had his good points and [...] these points ought to be combined harmoniously. One

could not rigidly stick to old customs, but neither would it do to change too radically. An old and established

name was worth preserving, but new business methods ought also to be studied and applied.28

Det finns dock en viktig hake mot denna tolkning, och det är att Xin inte tror på den själv. Det står

att han visste att ovan framförda argument hade kraft, men samtidigt kände han i hjärtat att han bara

ville  ha  det  som  det  var  förut,  och  således  önskade  han  egentligen  inte  alls  denna  typ  av

kompromisslösning.29 Motiveringen kan ses som ett försök för att övertyga andra om att låta Qian

komma tillbaka och leda butiken, inte att det uttryckte Xins genuint egna ståndpunkt.

Det är däremot inte klart att berättaren står helt och hållet på Xins sida. En mening som tydligt

sticker ut i texten är "Manager Zhou [...] felt that the stick-in-the-mud traditions of the Fortune were

so deeply rooted that he would never really be able to display his talents fully here". 30 I  denna

mening,  till  skillnad  från  novellen  i  övrigt,  beskrivs  plötsligt  det  traditionella  som  Qian

representerar  i  negativa  termer,  "stick-in-the-mud",  det  vill  säga  trög  och  överdrivet

förändringsobenägen. Slutsatsen man kan dra av detta menar jag däremot inte att det nödvändigtvis

uttrycker berättarens egen värdering. Snarare menar jag att det vittnar om att författaren använder

sig av en point-of-view teknik i sitt berättande, där det berättas utifrån perspektiv hos personen som

26 Lao She (1999), s. 15-27.
27 Se exempelvis Chen, Wang & Cai (2010), s. 293, och Humphries (2013).
28 Lao She (1999), s. 24-25.
29 Ibid., s. 25.
30 Ibid., s. 24.
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för tillfället är i fokus, och att i just denna mening (till skillnad från resten av novellen) är det Zhou.

Men det betyder då också att alla de positiva omdömen som skrivs om Qian inte nödvändigtvis

heller uttrycker berättarens egen ståndpunkt, utan dessa omdömen kan anses komma från Xin - och

berättarens egen värdering förblir då outtalad.

Det som jag ser som den mest rimliga tolkningen är ändå att berättelsen i huvudsak riktar en skarp

kritik  mot  den  ytliga  anpassningen  till  det  "nya"  och  det  förhållningssätt  som Manager  Zhou

representerar.  Det  stämmer  väl  överens  med  teman  i  andra  verk  som Lao  She  författade.  Till

exempel blev hans triologi  Fyra Generationer hyllad för dess "lyrical yearning for the traditional

life and its deep pathos over China's fate".31 Jag upplever det inte som att det finns någon direkt

sensmoral i berättelsen som handlar om att hitta en kompromisslösning. Däremot menar jag inte

heller att Manager Qian eller Xin Dezhi nödvändigtvis är tänkta att representera några självklara

ideal. Detta skulle till exempel inte stämma överens med hur Lao She själv valde att leva sitt liv.32

Snarare tänker jag då att det är en fråga som lämnas öppen för läsaren, hur den väljer att själv ta

ställning, och att det där inte finns något givet svar.

Jämförelse mellan Medicine och An Old and Established Name (AOEN)

Både Lu Xun och Lao She var  kända för  att  diskutera den kinesiska  nationalkaraktären  i  sina

författarskap,33 och det kan anses gälla dessa två noveller också. Både Medicine och AOEN tar

avstamp  i  ett  traditionellt  kinesiskt  samhälle.  I  Medicine  representerar  familjen  Chuan  en

gammaldags  kinesisk  tradition,  och  i  Lao  She  representeras  en  gammaldags  kinesisk  tradition

framför allt av Manager Qian. I  Medicine utspelar sig en stor del av handlingen i ett tehus, där

familjen Chuan bor och arbetar, medan i AOEN utspelar sig handlingen i en silkesbutik. Te och

silke  är  ju  något  som är  typiskt  för  just  Kina.  Det  har  påpekats  att  i  Medicine  bildar  de  två

familjernas namn Chuan och Xia tillsammans ett gammalt namn för Kina, vilket ytterligare betonar

den nationella kontexten.34 Den stora skillnaden är att författarna förhåller sig till traditionen på helt

olika sätt. I Medicine är den nedärvda traditionen negativ och sjuklig, medan i AOEN framställs den

nedärvda traditionen som något positivt och det nya framställs som något negativt. 

I Medicine associeras det gamla i negativa termer. Till exempel beskrivs föräldrarna som köper det

bloddoppade brödet ofta som just gamla. Fadern, Old Chuan, kommenteras av andra att han är "an

31 Wang (1989), s. 199.
32 Se exempelvis Idema & Haft (1997), s. 275. Jag återkommer till denna fråga senare i slutdiskussionen.
33 Lundberg (2003) s. 71 om Lu Xun, och Kuik (2013), s. 60 om Lao She.
34 Hsia (1971), s. 34. 
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old chap", och modern kallas vid flera tillfällen "the old woman" (om vi tänker oss att det är ett ungt

barn är det ju inte självklart att föräldrarna annars skulle vara gamla). I tehuset finns det en lokalbo

som kallas "Greybeard" (grått skägg = gammal människa), som framstår som ointelligent och talar

nedsättande om den avrättade revolutionären.35 När handlingen utspelar sig under hösten, vilket kan

ses som den "gamla" mörka årstiden (och det beskrivs också vid upprepade tillfällen att det är mörkt

ute), går allting fel, men när handlingen istället utspelar sig under våren, vilket kan ses som den

unga, nya årstiden väcks nytt hopp. I AOEN däremot associeras det gamla, genom Qian, till nästan

uteslutande  positiva  termer,  så  som  vänlig,  ärlig,  respektfull,  med  värdefulla  seder,

vördnadsbjudande och elegant, medan det nya, genom Zhou, beskrivs i nästan bara negativa termer,

så som oärlig, falsk, simpel, opassande, skrytfull och fri från moralkoder.36

Som tidigare påpekats riktar Medicine en stark kritik mot den traditionella konfucianska moralen,

men i AOEN däremot är det snarare så att den konfucianska moralen idealiseras. Det kan noteras till

exempel  genom  den  positiva  värderingen  av  det  gamla,  samt  att  vänlighet,  artighet  och

hedersbetydelser  betonas.  Den  sociala  hierarkin  tas  för  given,  där  butiksföreståndaren  har  en

självklar auktoritet. Xin Dezhi beskrivs hela tiden som lydig, och tar inte till strid även när han

kommer i kontakt med någon vars värderingar han inte delar. Konfucianismen betonar det familjära,

och Manager Qian styrde sin butik i mångt och mycket som en familj. Det beskrivs att Qian hade

nära kontakt med sina kunder, även till den graden att han till exempel följde med vissa kunder på

deras bröllop och begravningar.37 I förhållande till den konfucianska traditionen går det också notera

skillnad  i  kvinnorollen  mellan  de  två  novellerna.  Konfucianismen kännetecknades  i  mångt  och

mycket  av en negativ  kvinnosyn,  och kvinnor  förväntades  ha  en passiv roll.38 I  AOEN är  alla

huvudpersoner män. Den enda kvinna som nämns närmare är frun till ägaren av en av de andra

silkesbutikerna, som kritiseras för att hon ammar barn i butiken och således visar sina bröst för

kunderna,39 vilket enligt konfucianismen lär kunna anses oanständigt.40 I Medicine får kvinnorna en

mer framträdande roll i och med att det viktiga sista avsnittet kretsar kring en dialog mellan två

kvinnor. Visserligen har de en traditionell roll i och med att de kommit till gravplatsen i egenskap av

mödrar till söner, men de beskrivs inte i samma negativa termer som kvinnan i AOEN.

En  aspekt  som  till  viss  del  berörts,  men  som  kan  diskuteras  närmare  är  förhållandet  till  det

35 Lu Hsun (1972a), avsnitt I-III.
36 Lao She (1999), s. 15-27. Humphries (2013) nämner också motsatsförhållandet mellan nytt och gammalt i novellen. 
37 Lao She (1999), s. 18.
38 http://www.womeninworldhistory.com/lesson3.html (2015-01-07).
39 Lao She (1999), s. 19.
40 http://www.womeninworldhistory.com/lesson3.html (2015-01-07).

9



inhemska, respektive förhållandet till det främmande, utländska och utifrån komna. Som tidigare

påpekats riktas en stark kritik mot det inhemska i Medicine. Lu Xun som var med i Fjärde maj-

rörelsen  ansåg  att  det  var  viktigt  att  hämta  inspiration  utifrån.  Ett  exempel  på  det  kan  vara

blommorna  vid  revolutionärens  grav.  I  Medicine  är  det  tydligt  att  blommorna  på  graven

symboliserar  något  positivt.  Det  noteras  också  att  blommorna  är  rotlösa,  att  de  inte  växt  där

naturligt, men att de på något sätt kommit dit utifrån. Vissa har menat blomkransen som ligger vid

revolutionärens  grav  är  formerad  enligt  västerländsk  modell,  vilket  då  kan  antyda  en  positiv

inställning till  väst.41 Att  kråkan sen flyger  bort  mot horisonten i  slutscenen kan också vara en

markering om en preferens för det främmande och avlägsna hellre än det bekanta och närliggande. I

AOEN förefaller det däremot inte sannolikt att det "rotlösa" skulle beskrivas som något positivt.

Tvärtom betonas det "gamla och etablerade". Berättelsens hjälte Xin Dezhi har bott i byn ett 20-tal

år och jobbat i samma silkesbutik i 15-16 år, medan den skrupelfrie Manager Zhou kommer till byn

som helt ny. Den "omoraliska" butiken Heaven Silk Store, som Zhou senare flyttar över till, har

bara funnits i byn i 4-5 år.42 Dessutom kan man ana en negativ attityd till det utländska i AOEN.

Zhou, som ofta beskrivs som klandervärd,  skickar med en utländsk docka till  sina kunder som

bonus för att ta med hem till barnen. Och när det berättas att det införts en allmän bojkott mot

japanska varor, så är Zhou den enda i byn som ändå fortsätter att köpa in sälja varor från Japan.43

Lokalborna beskrivs också olika i de två novellerna. Lokalborna i Medicine framställs i alltjämt

negativ dager. Flera benämns inte efter deras verkliga namn, utan de tilltalas istället efter epitet, som

puckelryggen, den rödögde, den bredkäkade och gråskägget. Som kan noteras är dessa tilltal inte

smickrande. Personerna framstår också som osympatiska. De verkar överens om att revolutionären

var en galning som förtjänade att bli avrättad. Det nämndes att om det inte var för att en släkting

angav revolutionären,  så  hade  hela  Xia-familjen blivit  avrättad.44 Man kan tycka  denna typ  av

kollektiv bestraffning är helt moraliskt förkastlig, men ändå är det ingen av de samlade byborna

som uttrycker någon kritik eller betänkligheter gentemot detta. Motsvarigheten i AOEN kan anses

vara de lokalbor som hänger i Fortune Silk Store, och fortsätter att gå till Fortune Silk Store även

när  konkurrensen  ökar  från  de  andra  butikerna.  Dessa  har  inga  repliker  i  berättelsen,  men  till

skillnad från lokalborna i Medicine, beskrivs de allmänt i positiva termer. De hjälper till exempel

Xin Dezhi att få Manager Qian komma tillbaka till butiken efter Manager Zhou lämnat.45 

41 Hsia. (1971), s. 35.
42 Lao She (1999), s. 21 och ibid., s. 18.
43 Ibid., s. 23. Om någon frågar om varorna så tvekar inte Zhou att ljuga om vart de kommer ifrån. Han säger bara vad 

än kunden vill höra, allt för att maximera vinsten. Anledningen att han säljer japanska varor har också bara att göra 
med vinstintresset, inte att han uttrycker någon särskild sympati för Japan eller dylikt.

44 Lu Hsun (1972a), avsnitt III.
45 Lao She (1999), s. 23.
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Slutdiskussion

Både Medicine och An Old and Established Name knyter an till den traditionella kinesiska kulturen,

men deras sätt  att  förhålla sig till  den är olika.  I  Medicine belyses problem med den nedärvda

traditionen, medan i AOEN framställs den nedärvda traditionen som viktig och värd att bevara. Lu

Xun framhäver framför allt problem med den inhemska traditionen, medan Lao She kritiserar nya

strömningar och ytlig anpassning.

Jag tänker att en del förklaras utifrån författarnas biografier. Vi kan notera att när Lu Xun var ett

ungt  barn  dog  hans  far,  vilket  kom  att  beröra  Lu  Xun  djupt.46 I  förordet  till  Call  To  Arms,

novellsamlingen  där  Medicine  ingår,  nämner  han  också  faderns  död,  och  han  uttrycker  sin

besvikelse över doktorer som använde vidskepliga kvacksalvar-metoder, med medel som "sugar-

cane  that  had  been  three  years  exposed  to  frost",  för  att  bota  fadern.47 Parallellen  till  det

bloddoppade  brödet  i  Medicine  är  lätt  att  dra.  Lao  She  däremot  hade  en  far  som dog  under

boxarupproret 1901, ett krig där kineser gjorde uppror mot utländskt inflytande i landet. Och i An

Old and Established Name, uttrycks ju också misstänksamhet mot det utländska inflytandet.48 Med

andra ord kanske man kan säga att Lu Xuns far föll offer för den inhemska traditionen, medan Lao

Shes  far  föll  offer  i  kampen  mot  det  utländska,  och  deras  berättelser  behandlar  till  viss  del

respektive problem. Det kan också vara värt att notera att Lao She kom från en manchuisk familj,

och den senaste dynastin i Kina, Qing-dynastin, var just manchuisk, så det är tänkbart att det kan ha

påverkat Lao She till att vara nostalgisk över det förgångna.49

Samtidigt, om man tittar närmare på författarnas biografier, kan det noteras att de hade mycket

gemensamt och inte stod så långt ifrån varandra. Lao She var till exempel också positivt inställd till

Fjärde maj-rörelsen, och ska ha ångrat att han inte själv deltog i de händelserna. Lao She var inte

samma typ av traditionalist som Xin Dezhi och Manager Qian. Han spenderade stor del av sitt liv

utomlands,  i  bland  annat  England  och  USA,  och  hämtade  inspiration  i  sitt  författarskap  från

engelska och amerikanska författare.50 Detta kan jämföras med Lu Xun, som trots att han var kritisk

till den inhemska kinesiska kulturen, ändå valde att i huvudsak spendera sitt vuxna liv i Kina, efter

att tidigare ha studerat i Japan.51

46 Dolezelova-Velingerova (1977), s. 222.
47 Lu Hsun (1972b).
48 Det kan dock vara värt att påpeka att det inte nämns något direkt negativt om det utländska, utan den negativa 

attityden till det utländska kan endast anas genom dess association till den klandervärde Manager Zhou.
49 Idema & Haft (1997), s. 275.
50 Hsia (1971), s. 166. Framförallt betonas Charles Dickens som viktig inspirationskälla för Lao She.
51 Ibid., s. 28-54.
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Både Lu Xun och Lao She ville använda litteraturen för att driva idéer och påverka läsarna. Detta

kan anses ske i samma anda som Liang Qichaos text om användande av litteraturen för att påverka

människors tankar och inställningar. Jag upplever dock att AOEN är mer otydlig i sitt budskap än

Medicine. I Medicine är agendan tydlig, vilket också bestryks av Lu Xun själv i sitt förord, men i

AOEN är det mer tveksamt vad författaren verkligen vill förmedla till  sina läsare. Som tidigare

påpekats  är  det  inte  självklart  att  Xin  Dezhi  är  ett  språkrör  för  författaren.  En  grupp  lärare  i

kinesiska  berättar  att  när  de  diskuterat  AOEN med sina amerikanska  elever,  har  vissa framfört

åsikten att Xin Dezhi lever i självbedrägeri och de har velat placera honom i samma kategori som

Lu Xuns berömde anti-hjälte Ah-Q.52 Jag tycker inte det finns något i texten som tyder på att det

skulle vara berättelsens budskap, men jag medger också att det går att tolka olika. Att texten lämnas

öppen för tolkningar, och inte har någon entydig agenda, kan anses ske i linje med de strömningar

som cirkulerade i Kina under tiden innan AOENs publicerande om författarens rätt till oberoende.

Att  Fortune  Silk Store  drevs  i  konkurs  under  Manager  Qians  ledning i  AOEN, menar  jag inte

betyder att Qian nödvändigtvis gjorde något fel. Ett alternativ skulle ju kunna vara att jämföra Qians

öde med revolutionärens öde i Medicine. I Medicine faller ju den unge revolutionären offer för ett

grymt samhälle, och på liknande sätt kan man mena att Qian för ett högre syfte gör sig till martyr.

Från författarens synvinkel kan det vara ett sätt att vinna läsarnas sympatier, att den som beskrivs

som rättfärdig blir dömd. Det kan vara lättare att sympatisera med någon som orättfärdigt blir ett

offer, än någon som lyckas med vad den gör och blir framgångsrik.

Ett genomgående tema är konflikten mellan förändringsobenägenhet och behov av att anpassa sig.

Den konflikten var central för Kina när landet moderniserades under 1900-talet, men konflikten går

också att finna i många andra sammanhang, i stora och små perspektiv. Även fast berättelserna tar

avstamp i traditionell kinesisk kontext, är det mycket i dess tema som är universellt. Det går inte att

bara  hålla  fast  vid  gamla  vanor,  samtidigt  som det  nya  långt  ifrån  alltid  innebär  förbättring.  I

Medicine framställdes klandervärda representanter för det "gamla", medan i  AOEN framställdes

klandervärda representanter för det "nya", men i verkligheten är det ju sällan så svart på vitt. 

52 Chen, Wang & Cai (2010), s. 293. De beskriver det som att i USA är utilitarism och pragmatism djupt rotad, och att 
"American students are not used to be on the side of what is proven not working". (ibid.)
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