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Frågeställning

 Vad finns det för likheter och skillnader mellan 
Lu Xuns "Medicine" (1918) och Lao Shes "An 
Old and Established Name" (1936) i förhållande 
till den traditionella kinesiska kulturen?



  

Bakgrund



  

Framväxten av moderna litteraturen 
i Kina

 Moderna kinesiska litteraturen anses ha tagit 
fart under slutet av Qing-perioden.

 Liang Qichao, om litteraturens didaktiska roll 
(1902):

- Litteraturen kan förändra människors tankar och 
inställningar

- För att förändra samhället måste litteraturen 
förändras.



  

Två noveller

 ”Medicine” (1919) av Lu Xun (1881 – 1936)

- Skrevs mitt under Fjärdemajrörelsens period

- Uppmanar till uppbrott mot traditionella 
strukturer. 

 ”An Old and Established Name” (1936) av Lao 
She (1899 – 1966)

- Skrevs en tid då idéer om författarens frihet och 
oberoende väckts.

- Uttrycker saknad av en förlorad tradition



  

Kort sammanfattning av 
respektive novell



  

Medicine
 Sonen i familjen Chuan har drabbats av  

tuberkulos. Han ska botas med bröd doppat i 
blod, men medicinen visar sig effektlös.

 Blodet till brödet kommer från en avrättad 
revolutionär från familjen Xia.

 Mödrarna i familjerna Chuan och Xia möts vid 
gravplatsen där sönerna ligger begravda.

 Det ligger blommor vid revolutionärens grav som 
ingen vet hur de kommit dit.

 En kråka kraxar och flyger iväg mot horisonten...



  

An Old and Established Name
 Xin Dezhi - lärling i en silkesbutik. 
 Butiken styrs av två olika ledare: Manager Qian, 

och Manager Zhou.
 Qian gör allting på traditionellt vis. Betonar 

ärlighet, heder och är inte vinstinriktad.
 Zhou gör allt för att maximera vinst. Tvekar inte 

att ta till lögner och andra tjuvknep.
 Xin plågas under Zhous ledning, saknar Qian.
 Qian återvänder, och under hans ledning går 

butiken i konkurs.



  

Jämförelse



  

Den nedärvda traditionen

 Båda novellerna behandlar den nedärvda 
traditionen.

 Medicine utspelar sig i ett tehus. An Old 
Esablished Name utspelar sig i silkesbutik. Te 
och silke, typiskt för Kina.

 De två familjernas namn Chuan + Xia, bildar 
tillsammans ett gammalt namn för Kina.



  

Det gamla och det nya

 I Medicine står det gamla för något negativt. 
Gamla dumma människor, gamla dumma 
vanor, gammal mörk årstid.

- Det nya däremot: ljus vår, och revolution!
 I An Old and Established Name står det gamla 

för positiva saker, som vänlig, lugn, ärlig, 
elegant, respektfull och vördnadsbjudande.

- Det nya däremot: lögner, ytlighet, simpel, 
opassande, sedeslöshet...



  

Den konfucianska traditionen

 I Medicine står traditionen för kannibalism, 
moraliskt förkastligt!

 I An Old and Established name idealiseras 
konfucianismen. Heder, artighet, lydighet, 
familjaritet och accepterad hierarki.

 I Medicine har kvinnor en framträdande roll.
 I An Old and Established Name är alla 

huvudpersoner män.



  

Det inhemska och inflytandet utifrån

 Medicine – det inhemska har många brister. 
Inflytandet utifrån symboliserar hopp. Rotlösa 
blommor vid en grav, en kråka som flyger mot 
horisonten...

 An Old and Established Name. Hjältarna är de 
som bott på samma plats länge. Problemen 
kommer utifrån.



  

Lokalborna

 Medicine – Lokalborna framstår som ett pack. 
Föga smickrande namn som Puckelryggen, den 
Bredkäkade och Gråskägget.

 An Old and Established Name – Lokalborna 
som håller till i Fortune Silk Store är vänliga. 
Hjälper Xin Dezhi att få Qian tillbaka till butiken.



  

Slutdiskussion



  

Lao She och Lu Xun

 När Lu Xun var ett litet barn dog hans pappa i 
sjukdom. Lade skuld på traditionella kinesiska 
doktorer, kvacksalvare. Parallell – bloddoppat 
bröd.

 När Lao She var ett litet barn dog hans pappa, 
som soldat på Qing-sidan under Boxarupproret. 
Kan ha bidragit till misstänksamhet mot 
utländskt inflytande.

 Likheter: Både Lu Xun och Lao She hämtade 
mycket inspiration från utlandet.



  

Ytterligare reflektioner

 Både Lao She och Lu Xun använde litteratur för 
att påverka. Kan sägas ske i Liang Qichaos 
anda.

 Lao She mer otydlig i sitt budskap. Inte lika 
tydlig agenda. Öppnar upp för flera olika 
tolkningar. 



  

Anpassningsbehov och förändrings-
obenägenhet i större perspektiv

 Aktuellt tema under tiden för Kinas 
modernisering, och anpassning i en 
globaliserad värld.

 Berättelser placerade i traditionell kinesisk 
kontext, men universellt tema.

 De två novellerna betonar problem med två 
motsatta extremer.



  

Slut!
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