


L I T T E R A T U R E N I KINA OG D E T ØVRIGE ØSTASIEN. 
Af Professor, Dr. phil. Vald. Schmid t . 

Inte t Land kan opvise en Nationallitteratur, der i Ælde 
kan maale sig med Kinas. Hvor langt den naar tilbage i 
Tiden, er det ikke muligt at bestemme. Men det kan næppe 
omtvistes, at den mindst har bestaaet i over 4000 Aar, maaske 
ikke saa lidt mere. I denne lange Tid har den aldrig helt 
ligget i Dvale; der er bestandig kommet nye Skud frem. Ja 
selv den Dag idag er den lige saa kraftig og ungdomsfrisk, 
som den var for Aartusinder siden. 

I Omfang staar Kinas Litteratur vist heller ikke tilbage 
for noget andet Lands. Antallet af de Bøger og Skrifter, der 
ere forfattede og udkomne i Kina, er meget stort; og det er 
ingenlunde Smaaskrifter, der udgør Hovedbestandelen af Litte
raturen. Der er allerede for Aarhundreder siden udkommet 
omfangsrige Værker i mange Bind, og lignende ere senere ofte 
udkomne lige til den sidste Tid. 

De Genstande, der behandles i kinesiske Skrifter, ere lige-
saa mangeartede som i vore Dages evropæiske Litteraturer. 
Adskillige Grene af Litteraturen ere sikkert behandlede i Kina, 
længe før nogen tænkte derpaa i Evropa, hvoraf dog paa 
ingen Maade maa sluttes, at Kina i den Henseende skulde 
have indvirket paa Evropa og tjent som en Art Mønster. 
Derom er aldeles ingen Tale. Som et Eksempel paa en 
Litteraturgren, der har været til i Kina før i Evropa, kan 
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nævnes, hvad vi kalde Encyklopædier eller Konversations-
Leksikon'er. Af dem gives der adskillige og meget omfangs
rige i Kina. 

Litteraturen er i Kina ikke forbeholdt enkelte udvalgte, 
hverken hvad vi kuride kalde de dannede eller de rige og 
fornemme, der ikke behøve at arbejde haardt for det daglige 
Brød, men kunne tage sig Fritid til at give sig af med Læs
ning. Det kan synes mærkeligt nok, da det kinesiske Skrift
system ingenlunde kan kaldes simpelt eller let at lære. An
tallet af Skrifttegn skal være henved 50,000, og de forekomme 
os ofte vanskelige at skelne fra hinanden. Alligevel har Kend-
skaben til Skrift og Litteratur en forbavsende Udbredelse 
næsten iblandt alle Lag af Befolkningen, ligesom den ikke er 
indskrænket til Byerne eller til enkelte Egne. I alle Provinser 
træffer man Kinesere, der kunne læse og skrive, og som ikke 
sky at tage en kinesisk Bog i Haanden for at se at lære noget 
af den. Det maa forøvrigt bemærkes, at af det omtalte store 
Antal Skrifttegn ere mange yderst sjældne, og at det er muligt 
at hjælpe sig ret ordentlig igennem med et meget mindre 
Antal Tegn. 

Hvad der i høj Grad bidrager til, at Bøger i Kina ere saa 
udbredte, og at de kan findes ikke blot i velhavende Familiers 
Eje, men i mange Huse, hvis Beboere leve i tarvelige Kaar, 
er Kineserens store Nøjsomhed, Flid og Arbejdsomhed. Han 
kan derfor let faa lidt tilovers til at købe Bøger, eftersom 
disse netop paa Grund af Arbejdslønnens ringe Højde ere 
meget billige. Allerede i den Tid, da alle Bøger maatte af
skrives, før Opfindelsen af Bogtryk, der skal være sket i Aaret 
593 e. K., vare Bøger i Kina vistnok hverken sjældne eller 
særlig dyre. 

I Kina har Litteraturen netop derved, at den er saa ud
bredt iblandt alle Lag af Befolkningen, en Betydning, som den 
ikke har i noget andet Land. Den er det væsentlige Bindeled 
imellem det vidtstrakte Biges talrige Befolkning. Kineserne 
kunne nemlig — som det oftere er fremhævet — ikke egentlig 
siges at være noget Folk. De ere kun en Race. Begrebet 
Fædrelandskærlighed kende de ikke. Det eneste, der i ydre 
Henseende binder de mange Millioner Kinesere sammen til et 
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Hele, er Kejserens Person. Den patriarkalske Følelse er fra 
ældgammel Tid stærkt fremtrædende hos Kineseren. Derfor 
har enhver Kineser Ærefrygt for Kejserens Person; men han 
mener ogsaa, at det er Kejserens Pligt at sørge for alt i 
Landet. Den enkelte har ingen som helst Forpligtelse til at 
tage sig af sine Landsmænd og hjælpe dem; det er kun Kej
serens Sag. 

Under disse Omstændigheder er Litteraturen omtrent det 
eneste aandelige Bindemiddel imellem Kineserne. Litteraturen 
er alles fælles Eje og tilgængelig for alle. Men det er alene 
Tilfældet, fordi den er udtrykt ved den ejendommelige kine
siske Skrift. Vilde man afskaffe den og indføre evropæisk 
Skrift i Stedet med Gengivelse af de Lyde, hvoraf Ord og 
Tale er sammensat, saa vilde en kinesisk Bog, der var ud
trykt paa den Maade, maaske nok kunde forstaas paa det 
Sted i Kina, hvor den var fremkommen, men slet ikke i den 
øvrige Del af Landet. 

Sproget er nemlig yderst forskelligt i de forskellige Dele 
af Kina, uagtet det væsentlig set er det samme Sprog, der 
tales i hele det egentlige Kina. Men Udtalen af de enkelte 
Ord er saa overmaade forskellig i de forskellige Egne, at 
Kinesere, som bo i længere Afstand fra hinanden, og som 
kun tale deres Egns Sprog, i Begelen ikke kunne gøre sig for-
staaelige for hinanden. Men ved Skrift sker det let, og Litte
raturen er fælles for dem alle og kan forstaas og nydes af 
alle. Den kinesiske Skrift er nemlig i det væsentlige en Ord
skrift, om end ved Dannelsen af Skriftsystemet Hensyn til Ud
talen har spillet en vis Bolle ved mange Tegn. 

Paa Grund af denne Sprogforskellighed i Kinas enkelte 
Dele, ville de fleste Sætninger lyde helt forskelligt efter den 
Egn, hvori Oplæsningen sker. Men ethvert kinesisk Skrift 
kan læses og forstaas overalt i Kina, ja ogsaa udenfor Kina, 
hvor kinesisk Skriff er kendt. Det vil saaledes kunne for
staas, ikke blot i Anam, hvor der tales et Sprog, der ligger 
det kinesiske meget nært, men ogsaa i Korea og Japan, uagtet 
Sprogene i disse Lande ere grundforskellige fra kinesisk. Kun 
vil man i disse sidste Lande ved Oplæsningen være nødt til 
at forandre Ordenes Bækkefølge paa Grund af Sprogenes 



6 ORIENTALSK LITTERATUR. 

Uoverensstemmelse. Naar man derfor i Japan vil gøre en 
kinesisk Tekst let forstaaelig og let oplæselig, sætter man 
nogle smaa Tegn under Ordene, for at Læseren kan se, i hvad 
Orden han skal tage Ordene. 

Endelig maa der fremhæves endnu en Ejendommelighed 
ved Kinas Litteratur, nemlig dens Selvsiændighed, dens Uaf
hængighed af fremmede Littei'aturer. Dens nationale Karakter 
er overalt fremtrædende. I den Henseende er Forskellen fra 
de evropæiske Folks Litteraturer iøjnefaldende, thi disse have 
alle, maaske alene med Undtagelse af den oldgræske, mod
taget stærke Paavirkninger fra andre Folk og fra deres Litte
raturer. 

Den evropæiske Litteratur, som nu i 2—300 Aar ikke 
har været helt ukendt eller utilgængelig for Kineserne, har 
saaledes udøvet uendelig liden Indflydelse paa den kinesiske. 
Kun paa et enkelt underordnet Punkt kan en Paavirkning 
spores, nemlig paa det mathematiske Omraade. Men selve 
Studiet af Mathematiken er i Kina ikke fremkommet ved Paa
virkning udenfra. Kineserne havde helt af egen Drift og paa 
egen Haand givet sig til at studere Mathematik og havde for
fattet Bøger derom, men de vare ikke komne saa vidt, som andre 
Folk, og da de saa, at der i denne Henseende var noget at lære 
for dem, saa have de her, man kan næsten sige undtagelsesvis, 
benyttet, i Middelalderen arabiske og i de senere Aarhundreder 
evropæiske mathematiske Bøger og nedlagt Udbyttet af disse 
Studier i deres egne Skrifter om mathematiske Spørgsmaal. 

Kun en eneste Gang lod Kina sig i aandelig Henseende 
paavirke fra et fremmed Land, og denne Indflydelse uden
lands fra har i flere Aarhundreder afsat stærke Spor i Litte
raturen. Men om end den fremmede Plante, der indførtes fra 
Indien, længe trivedes godt i Kina, saa kom dog den Tid, da 
den sygnede hen, og i vore Dage spiller den kun en lidet 
fremtrædende Rolle i Kina. Denne fremmede Plante var 
Buddhismen, der fremstod i Indien omtrent 500 Aar f. Kr. 
Buddha's Tilhængere nøjedes ikke med at forkynde hans 
Lære i Indien; de begyndte tidligt at vandre omkring i Nabo
landene og kom ogsaa snart til Egne, der hørte til det alle
rede den Gang vidtstrakte kinesiske Rige, paa hvis Trone 
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Dynastiet Han i disse Aarhundreder sad (omtr. 206 f. Kr. til 
220 e. Kr.). 

Lidt efter lidt vakte Buddhismen Opmærksomhed og fandt 
stadig flere Tilhængere, hvoraf nogle droge til Indien for i 
Buddha's Fødeland at faa nøjere Underretning om hans Liv 
og Lære, og for at vandre paa de Steder, hvor Mesteren havde 
levet og virket, da han sidst var optraadt paa Jorden. En 
Del af disse Rejsende medbragte til Kina nogle af Buddhisternes 
hellige Bøger, som vare skrevne paa indiske Sprog, i hvilke 
de med Iver arbejdede sig ind, for at kunne gengive dem paa 
kinesisk. Dette førte til, at den kinesiske Litteratur efter-
haanden berigedes med mange Oversættelser af Buddhisternes 
hellige Bøger, gennem hvilke atter andre vandtes for den ny 
Lære. Den fandt Bifald selv ved Kejserhoffet, men den mødte 
ogsaa Modstand. 

De kinesiske Buddhister, der besøgte Indien, nøjedes ikke 
med at samle og bearbejde indiske Skrifter. De optegnede 
ofte, hvad de saa og hørte i de fremmede Lande, og flere af 
disse Optegnelser ere bevarede til vore Dage og oversatte paa 
evropæiske Sprog. Disse Rejseværker ere af den allerstørste 
Værd, da de indeholde meget paalidelige og nøjagtige Op
tegnelser om de Lande, Pilegrimmene have gennemvandret. 
Særlig ere de af stort Værd for Kendskab til Indiens daværende 
Forhold. Indien har nemlig selv i Grunden slet ingen virkelig 
historisk Litteratur før i den muhamedanske Tid, altsaa først 
langt hen i Middelalderen. 

Hvor stort og mægtigt Kina end fra gammel Tid har 
været, og hvor meget Kineserne ved deres Begavelse og Klog
skab, som ved deres hele aandelige Udvikling stod over alle 
deres Naboer, saa have de dog ikke kunnet undgaa mere end 
en Gang at ligge under i Kamp med andre Folk. Enkelte 
Gange have Sejrherrerne ladet sig nøje med ødelæggende Ind
fald, Plyndringer af Stæder og Nedsabling af hvem de traf 
paa; men det er ogsaa sket, at fremmede Folk, som f. Eks. 
Mongolerne, efterat have foraarsaget store Ødelæggelser have 
sat sig fast i Landet og have gjort sig til Kinas Herrer, 
imedens de paa enhver Maade kuede Landets egne Børn. 
Ved Siden heraf har Kina gennemgaaet mange indre Kriser. 
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Borgerkrige have raset mere end en Gang i lange Tider; der 
er flydt Strømme af Blod. Men naar Landet atter er kommet 
til Ro og Krisen var forbi, har Resultatet altid været det 
samme. Det har altid været det gamle Kina, der er dukket 
op igen, og det i samme Skikkelse som før Krisen, og det har 
taget fat, hvor det ved Krisens Begyndelse havde været nødt 
til at slippe, paa samme Vis som før og med usvækket Kraft 
og Levedygtighed som tidligere. Derfor er det ogsaa at vente, 
at naar Kina faar Lov til at ordne sine indre Forhold, som 
det vil, og Kineserne vedblive at være Herrer i deres eget 
Land, vil det atter blive det gamle Kina, der kommer op 
igen, naar den haarde Krise er overstaaet, som Landet nu 
gennemgaar ved Overgangen fra det 19. til det 20. Aarh. 

Som det er gaaet Kina efter alle de Kriser, Landet har 
maattet udstaa, saaledes er det ogsaa gaaet Landets Litteratur. 
Den har samme Karakter efter en Krise som før Krisen. 

Ligesaa lidet som vi vide noget nøjere om, hvor langt 
Litteraturen i Kina naar tilbage i Tiden, og hvorledes den 
først optraadte, ligesaa lidet er noget kendt om den kinesiske 
Skrifts eller i det hele om den ejendommelige kinesiske Civi
lisations første Oprindelse. 

Det kan ikke nægtes, at der er visse Overensstemmelser 
mellem den ældste kinesiske Skrift og den gammelbabylonske, 
ligesom i det hele imellem den kinesiske Civilisation og den 
Civilisation, der i en tidlig Tid havde sit Hjemland i det gamle 
Babylonien. Man har heraf villet slutte, at den kinesiske 
Civilisation oprindeligt skulde skyldes en Stamme eller et Folk, 
som en Tidlang havde opholdt sig i Nærheden af det gamle 
Babylonien og dér var bleven paavirket af dette Lands ejen
dommelige Civilisation. Derpaa skulde denne Stamme være 
draget langt mod Øst og havde her vidst at meddele den af 
Stammen medbragte Kultur til Befolkningen i en eller anden 
Del af Kina, hvorfra Civilisationen derpaa efterhaanden bredte 
sig over hele det vidtstrakte Land. 

En Formodning af denne Art er bl. a. fremsat af den for 
nylig afdøde belgiske Sinolog C. de Harlez, der ligeledes var 
en nøje Kender af den oldpersiske Litteratur og i det hele af 
den gamle østerlandske Oldtid. Men denne Formodning er 
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meget langt fra at være sikker, og det er ligsaa rimeligt, at 
Lighedspunkterne imellem den oldbabylonske og den gamle 
kinesiske Civilisation kun ere tilfældige, og at begge have ud
viklet sig helt uafhængige af hinanden. 

Men selv om der er nogle Berøringspunkter eller Over
ensstemmelser imellem de to Landes ældste Kultur, saa er der 
dog bl. a. en væsentlig Forskel mellem Litteraturens Karakter 
i de omtalte Lande. Den kinesiske Litteratur faar sit ejen
dommelige Præg paatrykt af mægtige litterære Personligheder; 
men noget saadant er slet ikke Tilfældet i Babylonien, hvor 
der næppe synes at være bevaret Navnet paa nogen eneste 
Forfatter. I den kinesiske Litteraturs ældste Tidsrum, før det 
6. Aarh. f. Kr. høre vi sikkert nok endnu intet om nogen 
mere fremtrædende Forfatter, og Litteraturen viser endnu en 
hel Del Overensstemmelse med den oldbabylonske, derved at 
den er knyttet til Fyrsterne og deres Omgivelser. Men i det 
6. Aarh. f. Kr. optræder i Litteraturen to Mænd, Lao-tse og 
Kung-tse, der have udøvet den største Indflydelse, ikke blot 
paa deres Samtid, men paa Kinas hele følgende Tid lige indtil 
vore Dage. Særlig gælder det om den sidste, Kung-tse. 

Den Tid, de tilhøre, har ogsaa i andre gamle Kulturlande 
frembragt Tænkere og Alvorsmænd af stor Betydning. I Israel 
virkede den Gang Jeremias og Ezekiel; iblandt Hellenerne 
Thales, Anaksimandros, Pythagoras, Xenophanes og Herrklit; 
i Indien Siddharta Sakiamuni, siden kaldet Gautama og Buddha; 
den medisk-persiske Zaratustra (Zoroaster) levede muligvis ved 
samme Tid. Af Kung-tse's Skrifter faa vi gode Indblik i 
Kinas daværende Forfatning og om Litteraturens Skikkelse i 
den forudgaaende Tid. Kina var allerede den Gang et Kejser
rige, men tillige en fuldkommen Fevdalstat, beherskede af 
Fyrster, der vel anerkendte Kejserens Overhøjhed, men ellers 
styrede deres Stater næsten som uafhængige Herskere, kun at 
de under dem havde mindre Vasaller, som altid meget nødig 
saa deres Lensherre blande-sig i Forholdene i de af dem 
styrede Len, og saa fremdeles. Indbyrdes Krige, selv blodige 
og langvarige, vare ingenlunde sjældne. I vore Dage ere vel 
de gamle fevdale Fyrsteslægter forlængst knuste og for
svundne overalt i det egentlige Kina, idet Provinserne styres 
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af Vicekonger, sendte af Kejseren, men Provinserne have stor 
Selvstændighed, og det har til enhver Tid, og ikke mindst nu 
i vore Dage, ofte været forbundet med stort Besvær for Kej
seren og Centralregeringen at faa sine Beslutninger bragte 
til Udførelse omkring i Provinserne. 

Den ejendommelige kinesiske Civilisation med sin Litte
ratur, sin Industri, sin særegne Levemaade og Livsopfattelse 
var forøvrigt i det 6. Aarh. f. Kr. ikke endnu trængt frem til 
alle Egne af det egentlige Kina. Dette er kun sket lidt efter lidt. 
I den allerstørste Del af Kina var Tilstanden den Gang næsten 
helt Barbari, og det var kun i nogle af de nordøstlige Pro
vinser, ved Ho-ang-ho, at den kinesiske Civilisation var trængt 
helt igennem. Ved Jang-tse-kiang var alt endnu yderst pri
mitivt. — I Smaastaterne ved Ho-ang-ho nød Digtekunst fra 
gammel Tid af stor Yndest hos Folket, der gerne lyttede til 
Sange ledsagede af Musik. De fleste Fyrster, saavel de større 
som de mindre, havde ofte ved deres Hof en Sangmester og 
en Musikdirektør, for hvem den Opgave forelaa at indsamle 
de Sange og Digte, der levede paa Folkets Læber, optegne dem 
og foredrage dem for Hoffet ved given Lejlighed. 

At Digtekunsten saa tidlig fremtræder i Kina, og at den 
fra de ældste Tider er falden i Folkets Smag, kunde synes os 
lidt mærkeligt. Den kinesiske Karakter maa nærmest kaldes 
nøgtern og prosaisk. Den kunde nærmest synes at ville af
give en yderst lidet lovende Jordbund for en poetisk Udvik
ling. Hertil kommer endnu de Vanskeligheder, som Kinas 
Sprog lægger i Vejen med sin fuldstændige Mangel paa Bøj
ningsformer, hvortil endvidere maa føjes en temmelig bunden 
Ordstilling. Men trods disse Hindringer har Kinas Folk dog 
vidst at gøre god Brug af de faa Midler, Sproget stillede til 
deres Raadighed. Rim anvendtes i udstrakt Maal. Episke 
Digte gives slet ikke; den kinesiske Karakter er ikke krigersk. 
Soldaterstand staar for dem i Klasse med Røverhaandværk, 
og saaledes er det den Dag idag. Kinesiske Digtere ere alle 
Lyrikere og det fra gammel Tid af. Religiøse Digte fore
komme egentlig slet ikke, thi Kineserne har ingen Smag for 
Religion. Men hvad Kineseren glæder sig over og har et 
aabent Øje for, er Naturens Herlighed, Blomsternes Skønhed 
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og Farvepragt. I den Henseende staa Kineserne langt over 
Oldtidens klassiske Folk, thi disse synes ikke at have haft 
nogen særlig udpræget Sans for Naturen. Denne Kinesernes 
Glæde over Naturens Herlighed træder fra gammel Tid af 
stærkt frem i deres Digte og paa en smuk Maade. Man kan 
i det hele ikke frakende de kinesiske Digtere Ynde og Kraft. 

Ved Siden af Musikdirektører og Sangmestre, som op
tegnede Sange og den dem ledsagende Musik, havde hver 
Fyrste i Reglen en Rigshistoriograf, hvis Opgave det var at 
gøre Optegnelse om hvad mærkeligt der forefaldt i Aarets Løb. 
Der opstod paa den Maade Rækker af hvad vi kunde kalde 
»Rigs-Aarbøger«. Disse vilde, saafremt de vare bevarede til 
vore Dage, have haft den største Værdi som historiske Kilde
skrifter, men naturligvis have Optegnelserne haft meget for
skelligt Værd. Man kan være vis paa, at der i dem var ofret 
meget paa Optegnelser om Tildragelser og Iagttagelser, som 
for os ere helt betydningsløse. Af kinesiske Skrifter se vi 
forøvrigt, at disse Rigs-Aarbøger dannede to Rækker. Der 
tales nemlig om »Bøgerne til højre« og »Bøgerne til venstre«. 
De første indeholdt Optegnelser om hvad der tildrog sig i 
Fyrstens Besiddelser; i de sidste indførtes derimod de Taler, 
der ved visse Lejligheder holdtes af Fyrsterne, deres Ministre 
og andre høje Embedsmænd. 

Endnu var der en tredje Litteraturgren, som stod i høj 
Anseelse fra gammel Tid ved Fyrstehofferne i Kina, ligesom 
forøvrigt ogsaa i det gamle Babylonien, nemlig Skrifter, som 
dels udgav sig for at give Anvisning til at se lidt ind i Frem
tiden (gennem Astrologi, Tydning af Jertegn og af alle Slags 
mærkelige Tildragelser m. m.), dels gav Anvisning til paa 
hemmelighedsfuld Maade at indvirke paa Begivenhedernes Gang, 
til Overvindelse af Hindringer, Undflyen af Farer o. s. v., til 
at udøve, hvad man plejer at kalde Magi og Trolddom. 

Den første store Skikkelse, vi møde i den kinesiske Litte
ratur, er Lao-tse, der siges at være født Aar 604 f. Kr. og døde 
i en høj Alder. Han hørte ikke til nogen rig og anset Slægt; 
hans Fader var Landmand. Han selv var Bibliotekar og 
Arkivar ved Kejserhoffet i Dynastiet Tshu's Dage. Her op
søgte Kung-tse ham, der nød stor Anseelse for sin Visdom og 
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Lærdom, 517. Maaske stammer Navnet Lao-tse »den gamle 
Lærer« fra Kung-tse, thi oprindeligt hed han ikke saaledes, 
men El eller Tan o. s. v. — Der haves kun ét Værk af »den 
skjulte Vismand«, som Kineserne kalde ham, og det er ikke 
stort af Omfang, næppe saa stort som et af vore Evangelier 
og ikke let at fatte, men det har en udpræget spekulativ Ka
rakter, og der kommer i dette systematiske Forsøg en saadan 
Idealitet og Aandsdybde tilsyne, at man stundom i ham har 
villet se en kinesisk Platon, medens den sjælelige Renhed og 
Mildhed, hvoraf Skriftet er gennemtrængt, minder om Kristen
dommen. Bogen (af hvilken der haves en fransk Oversættelse 
af San. Julien, engelske af Chalmers og J. Legge og en tysk 
af V. Strauss) betegnes med Titlen »Tao-tse-king« hvad der 
snarest kan gengives ved »det absolutte«, »Verdensfornuft« 
»Guddom«; men denne Guddom er ikke nogen personlig Gud, 
det er et Princip, en skabende Grundmagt, der har bestaaet 
fra Evighed af, men for Mennesket er uransageligt. Det er 
alle Væsners Opgave at gøre Tao's Lov til sin Lov, dette er 
tse, Moral. Hvad man i den Henseende særlig maa lægge 
Vind paa, ere de tre Dyder: Godhed, Sparsommelighed og 
Beskedenhed. Han fjerner sig her fra Kung-tse, der lægger 
saa megen Vægt paa ydre Anstand, paa Ceremoniellet. For 
Lao-tse er derimod det indre Livs Bevarelse Hovedsagen, de 
ydre Former have for ham kun ringe Betydning. 

Lao-tse selv fulgte i sit eget Liv de af ham givne For
skrifter. Han ønskede intet hellere end at leve ubemærket, 
og tilsidst begav han sig, hedder det, i Landflygtighed. Men 
da han stod i Begreb med at overskride Rigets Vestgrænse, 
forbød, efter hvad der fortælles, Statholderen ham det, førend 
han havde fremsat Frugterne af sine filosofiske Studier i et 
eget Skrift. Paa den Maade skal »Tao-tse-king« have set 
Lyset. 

Hvor meget Lao-tse end satte Pris paa at leve ubemærket, 
tabte han dog ikke det virkelige Liv helt af Syne. Fra den 
Regel, at alle bør bøje sig ind under Tao og gøre Tao's Lov 
til sin, er Herskeren ikke undtagen. Han skal fremfor nogen 
anden udøve de tre Kardinaldyder; han skal herske med 
Mildhed og opdrage Folket til rene, simple Sæder. — Personlig 
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Udødelighed gives der ikke, ligesaa lidt som Guddommen 
(Tao) er nogen personlig Gud. Maalet for Menneskets Virken 
er Sjælens Tilbagevenden til det absolutte. 

Lao-tse's Lære fandt ikke lidet Bifald, men kun faa for
stod ham ret, og den Sekt eller det Samlag, som kalder sig 
efter hans Værk, Taoismen, gaar næsten helt op i Magi og 
har meget lidet Lighed med Stifterens Lære. 

Den mærkeligste Fremtoning i Kinas Aandsliv er Kung-tse 
(Kong-tse), d. e. Mester Kung. Længere hen i Tiden kaldtes 
han ofte: Kung-fu-tse, hvoraf den latiniserede Form Confucius 
er en Omskrivning. Under dette sidste Navn er han bedst 
kendt i Evropa. Imedens Lao-tse stammede fra jævne Folk, 
hørte Kung-tse til de højere Klasser. Hans Fader var Komman
dant i en Fæstning; han skulde endog nedstamme fra en af 
de ældre Kongeslægter. I sit Ægteskab havde hans Fader kun 
haft Døttre, hvad der i Kina allerede den Gang var omtrent 
enstydigt med at være barnløs — saa lidt agtedes Kvinden. 
For at faa en Søn, giftede han sig igen, da han var 70 Aar, 
med en ung Kvinde, og Aaret efter, 551 eller 550 f. Kr. fødtes 
den Søn, der siden kom til at gaa under Navnet Kung-tse. 
Hans egentlige Navn var Tshung-ni. Hans Hjemstavn var 
Byen Kin-fu, der laa omtr. 550 Km. Syd for Peking, i Staten 
Lu, som udgjorde en Del af Provinsen Shantung, der i de 
sidste Aar er blevet saa meget omtalt derved, at det af Tysk
land besatte Distrikt hører hertil. Hans gamle Fader døde, 
da han var 3 Aar gammel, efterladende hans Moder i smaa 
Kaar. Men hun var en energisk Kvinde, som sørgede for, at 
Sønnen fik en god Opdragelse, lærte at læse og skrive — hvilket 
i Kina er noget mere end i andre Lande — og at han fik 
Undervisning i Musik og i at skyde med Bue. Han maatte 
for at ernære sig overtage Pladser som Forvalter over for
nemme Familiers Godser og kom tilsidst i Tjeneste hos 
Fyrsten af Lu. Da han var 22 Aar, optraadte han som Lærer, 
ikke for Børn, men for Voksne. Rige og fornemme Elever 
flokkedes om ham for at nyde godt af hans Lære. Men ogsaa 
ubemidlede Mænd søgte at faa Del i hans Undervisning; og 
selv om de kun kunde give ham en ren Ubetydelighed, faldt 
det ham aldrig ind at afvise nogen af den Grund. En Gang 
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ønskede to formuende unge Mænd af hans Elever at besøge 
Hovedstaden og Kejserhoffet i hans Selskab. Paa den Maade 
kom han til Kejserens By (517) og traf her sammen med 
Lao-tse. 

Allerede da han var 19 Aar, havde han giftet sig. De 
unge Folk boede et Par Aar sammen; der fødtes en Søn, hvis 
Efterkommere endnu leve og nyde høj Anseelse. Men et Par 
Aar efter skiltes Ægtefolkene ad, for siden at leve hver for 
sig. Da han var 24 Aar, døde hans Moder. Det var et tungt 
Slag for ham. Han trak sig tilbage i Ensomhed i 27 Maaneder. 
Men Tiden spildtes ikke; han granskede i Fortidens Historie, 
for at drage Nytte af de svundne Tiders Erfaring, og for at 
Nutiden gennem ham maatte faa Udbytte deraf. Da han var 
30 Aar (521 f. Kr.), »stod han, efter hvad han selv siger, fast«, 
d. e., han havde vundet en fast Overbevisning. 

Kina, d. v. s. Landets nordøstlige Del, var den Gang skredet 
langt frem i Civilisation. Agerdyrkning, Hus- og Kunstflid 
blomstrede. Der var gjort Opfindelser, som ellers ikke kendtes 
i Verden, Kompasset omtr. 1100, Silken 800 o. s. v. Men 
store Skyggesider fulgte med. Tøjlesløshed, Usædelighed og 
alle Slags Laster gik i Svang. Egenkærlighed og Selvraadig-
hed var det egentlig raadende Princip i Datidens Liv. Den 
indviklede Offertjeneste tilfredsstillede ingen, en dyb Skepsis 
blev Følgen. Der var Trang nok til en Reformator. De ide
lige indbyrdes Kampe førte, da han var 35 Aar, til at Fyrsten 
af Lu , i hvis Tjeneste han stod, forjoges. Men herved 
bedredes ikke Tilstanden. Ufred og Tvedragt vedblev, og 
under disse Kampe lykkedes det den fordrevne Fyrste at gen
vinde sit lille Rige. 

I de fem Aar, Fyrsten var forjaget, havde Kung-tse ogsaa 
opholdt sig udenfor Lu, nemlig i Tsi. Her modtoges han 
godt, men han havde ikke Held til at opnaa nogen Stilling, i 
hvilken han kunde virke kraftigt for at gennemføre sine Leve
regler i det borgerlige Samfund. Heller ikke i de første Aar, 
efter at han var vendt tilbage til Lu, lykkedes det for ham, 
men tilsidst gav Fyrsten i Lu ham en høj Stilling. Han blev 
hvad der vel nærmest kan sammenlignes med Justitsminister 
hos os. Han traadte kraftigt op, holdt de urolige Lensmænd 
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i Ave, tvang dem til at nedrive Voldene om deres Borge og 
sørgede for Ro og Sikkerhed i Staten. Folket var lykkeligt, 
Lu blev som en Mønsterstat, men det vakte Naboernes Mis
undelse. De udtænkte da et Middel til at undergrave hans 
Magt, idet de nemlig haabede, at naar Fyrsten og hans Mænd 
gik op i Nydelser, da vilde han glemme sine Pligter som 
Hersker og lukke Øjnene for al Slags Misbrug. Der blev 
sendt mange unge smukke Kvinder, vel øvede i Sang og Dans, 
til Lu. Planen lykkedes, Fyrsten og hans Stormænd lod sig 
helt betage af dem og brød sig ikke mere om, at Loven over
holdtes. Det gik atter tøjlesløst til i Lu. Forgæves ivrede 
Kung-tse derimod. Det førte kun til, at han faldt i Unaade 
og mistede sit Embede, kun 5—6 Aar efter at han havde faaet 
det overdraget. 

Han begyndte nu et Vandreliv, som han fortsatte 13—14 
Aar. Han drog fra en Stat til en anden. Næsten overalt 
vistes der ham megen Ærbødighed, og man flokkedes om 
ham for at nyde godt af hans Lære og høre hans Tale. Fyr
sterne modtog ham. Men han drog ikke om som en fattig 
Apostel. Allevegne havde han om sig et anseligt Følge af Elever, 
selv om disse ofte skiftede. 

Da han var 69 Aar, vendte han tilbage til Lu, men han 
følte sig ikke ret vel der mere, især efter at han havde mistet 
sin Søn. Ikke længe efter døde han. 

Kung-tse er aldeles ikke nogen Religionsstifter, som man 
oftere har kaldt ham. Han var ikke nogen Grubler eller 
Gransker, der spekulerede over Tilværelsens Dybder. Alt hvad 
der ligger uden for Menneskelivet, har ingen Interesse for 
ham. Religion er for ham en ærværdig fra Fortiden over
leveret Institution, som man maa bøje sig for. Han er Sam
fundslærer og Moralist; hans Maal er, at danne gode Borgere, 
nyttige Medlemmer af Samfundet, og som i deres Fremtræden 
iagttage ydre Anstand. 

Kung-tse har ikke blot virket ved sit Eksempel og 
ved sin kortvarige heldige Styrelse af en lille Del af Kina; 
han har søgt at virke paa sine Landsmænd i den Retning, 
han ønskede, ved at efterlade nogle Skrifter, der bestaa i Ud-
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drag af Landets gamle Litteratur, hvortil kommer nogle selv
stændige Arbejder. 

Man kan ikke sige andet, end han har naaet sin Hensigt, 
thi ingen Skrifter har i noget Land øvet saa gennemgribende 
Indflydelse paa et saa stort Antal Mennesker og gennem en 
saa lang Aarrække som Kung-tse's i Kina. Endnu den Dag 
idag er hans Bøger Grundlaget for Opdragelsen i Kina. 

Kung-tse's Bøger have Hædertillæget King, hvorved de 
betegnes som kanoniske, som Kinesernes hellige Bøger. — En 
af disse Bøger, Shu, er et historisk Værk, øst af de Aktstykker, 
som han forefandt i Arkiverne. Det indeholder dels Taler, 
dels Beretninger. Det danner ikke nogen fortløbende For
tælling, hvilket rimeligvis dels skyldes Kildernes Tilstand, dels 
den Omstændighed, at Kung-tse har udeladt, hvad der ikke 
passede ham, idet det ikke gik i den Retning, han ønskede, 
og ikke stemmede med den Betragtningsmaade, hvis Ud
bredelse blandt Folket var Maalet, han tilstræbte ved denne 
Samling. De to første Afsnit indeholde Sagn og have som 
historiske Kilder kun ringe Værd. Derimod findes der i Slut
ningen af tredje Afsnit, der handler om Dynastiet Hsia, hvis 
Herskertid danner en Overgang til den rent historiske Tid, et 
Afsnit, der rimeligvis maa opfattes som en Art topografisk 
Oversigt over de Egne, der dannede Datidens kinesiske Rige. 
De to sidste Afsnit handle om Dynastierne Shang (1766—1122) 
og Tsheu, der endnu herskede paa Kung-tse's Tid. Nogle 
Formørkelser, der omtales i de Aktstykker, der ere optagne i 
Bogen, afgive Støttepunkter for Tidsregningen. 

En anden Bog af allerstørste Værd er »Sangens Bog« 
(Shi), der indeholder 311 Digte, som efter senere Historikeres 
Vidnesbyrd udvalgtes af Kung-tse udaf 3000 Digte, som han 
forefandt i Datidens Arkiver og Bibliotheker. De stamme fra 
forskellige Tider, de fleste vistnok fra Tiden mellem 1200 og 
1000 f. Kr. Ikke faa ere vel omtrent Samtidige med »Davids 
Psalmer«, men de ere saa forskellige fra disse som vel muligt. 
I hine er det Forholdet til Gud, den religiøse Stemning, som 
danner Grundtonen. I Shi er det Hjærtets Følelser i Forhold 
mellem Menneskene indbyrdes, der skildres. Smaa Virkelig
hedsbilleder rulles af Digteren op for Læseren, Beskrivelser 
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af det fredelige Landliv, Ager- og Havedyrkning, Silke
avl o. s. v. Kun som rent i Forbigaaende omtales enkelte 
Gange »den højeste Herre« (Shang-ti) som det Godes Giver, 
og kun i en eneste Sang træder Guddommen i direkte 
Forbindelse med Mennesker, idet han tre Gange taler til 
Kong Ven. 

En højst ejendommelig Bog er I-king, »Forvandlingens 
Bog«. Denne gaadefulde Bog bestaar af 64 Diagrammer (som 
Kineserne kalde kua), hver paa 6, dels hele (—), dels paa 
Midten brudte Linjer, der ere anbragte parallelt over hinanden. 
Til hver Diagram svarer en kinesisk Tekst, der indeholder en 
Forklaring eller Forsøg derpaa. Den henføres til Kung-tse. 
Hvad Bogen oprindelig er bestemt til, vides ikke; men det er 
vist, at den har været brugt af Sandsigere og andre som Spaa-
domsbog. Senere fandt Kineserne i Bogen Udtryk for dyb
sindig Visdom. Den ubrudte Linje var for dem Tegn paa 
det mandlige, lyse og stærke Princip i Tilværelsen (paa Kine
sisk: Jin), medens den i Midten afbrudte Linje betegner det 
kvindelige, mørke og svage Princip (Jang). 

Den eneste Bog, der helt skyldes Kung-tse selv, er den 
sidste i Samlingen Tshyn-tshien, d. e. »Foraar og Efteraar«. 
Det er en historisk Skildring af hans Fødestat Lu's Historie 
722—494. Efter vore Begreber er den intet Mesterværk i Stil; 
den fortæller kort, tørt og ensformigt. Foraaret er Herskerens 
Velgærninger, Efteraarets hans Straffe. 

Endelig hører til de kanoniske Bøger en Samling, tildels 
meget detailjerede Forskrifter for ydre Fremtræden og Anstand. 
Bogens Titel er Li-ki, d. e. Bogen om Li, hvad der efter Kine
sernes Ordbøger betyder: »et Trin eller Handling; det, hvor
ved man tjener aandelige Væsner og opnaar Lykke«. Mest 
bruges Ordet om Anstand, Værdighed i Optræden o. lign. 
Som Middel til at kende Livet i Kina i denne fjærne Tid, er 
Bogen, hvis Forskrifter stamme fra forskellig Tid, af ikke 
liden Vigtighed. — Efter Kung-tse's Død gik det snart op for 
Kineserne, hvorledes han netop havde kæmpet for og udtalt 
det, der i Grunden var alle skikkelige Hverdagsmenneskers 
Mening, og hvad Erfaring viste, man gjorde vel i at følge. 

111. Verdens-Litteraturhistorie. I. ^ 
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Hans Tilhængeres Antal voksede snart, og mange af dem 
gjorde sig Umage for at samle Udtalelser af ham og Oplys
ninger om hans Liv. Resultatet heraf blev en Samling af tre 
Bøger, som vel ikke regnes for kanoniske, men holdes højt i 
Ære, som »klassiske«. Den første er Lun-ju, Samtaler imellem 
Kung-tse og hans Disciple. Da der i dens 497, forøvrigt alle 
korte Afsnit findes mange Udtalelser af Kung-tse, er Bogen 
vor bedste Kilde til Kendskab om ham og hans Lære. De 
to andre Bøger ere: Ta-hsio, »den store Lære«, et Omrids af 
hans sædelige og politiske Lære, og Tshung-jung, »Læren om 
Midten«, om Ligevægt som Regel for det sædelige Liv. Den 
tilskrives hans Sønnesøn. Uagtet Kung-tse sættes saa højt af 
Eftertiden, var det dog langtfra, at hans Betragtningsmaade 
fulgtes af alle i Kina. Lao-tse's dybsindige Skrift havde til
strækkeligt vist, at der i Kina var andre aandelige Kræfter til 
Stede end de, der kom til Orde i Kung-tse. Lao-tse fandt 
mange Efterfølgere, og deres Virksomhed har sat rigelige Spor 
i de efter hans Tid følgende Aarhundreders Litteratur. For
uden disse to optraadte flere andre selvstændige Tænkere, saa-
ledes Jang-tshu, der lærte om Individualisme, hvis Tilfreds
stillelse var berettiget, selv om Herskerautoriteten derved skulde 
gaa til Grunde, og Me-tse, der lærte en universel Kærlighed, 
rettet imod alle uden Forskel. 

Imod dem kæmpede Meng-tse, der levede omtrent 100 Aar 
efter Kung-tse (371—287) og anses for dennes mest talentfulde 
Discipel. Som sin Lærer vandrede han rundt for at finde en 
Fyrste, der vilde tillade ham at gennemføre de af ham op
stillede Leveregler med Statens Styrelse, men det synes ikke 
at være lykkedes ham. Han sluttede sig nær til Kung-tse, 
men i én Henseende gik han videre end denne, idet han 
lagde særlig Vægt paa Folkets Ret lige overfor en uduelig og 
forbryderisk Fyrste. Allerede Kung-tse havde skælnet imellem 
»Herskeren« og hans »Person«; den første var ukrænkelig, 
den sidste kunde man i visse Tilfælde nægte Lydighed. 
Meng-tse gik videre og lærte ligefrem, at Folket i visse Til
fælde havde Ret til at gøre Oprør. — Meng-tse, der er bedst 
kendt under den latiniserede Form Mencius, har efterladt et 
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Værk, som regnes med til de klassiske Bøger, Kinesernes »fire 
Shu«. Stilen er forholdsvis let, flydende og tiltrækkende. 

I det 3. Aarh. f. Kr. skred den kinesiske Litteratur stadigt 
fremad, og Kina kunde ved den Tid, da en national Litteratur 
først begyndte at spire frem i Verdens vordende Hovedstad 
Rom, allerede se tilbage paa en lang litterær Udvikling. Men 
pludselig sker der et Omslag. Største Delen af den gamle 
Litteratur er paa Nippet til at gaa til Grunde ved en Kejsers 
Forfølgelse. Efter Dynastiet Tsheu, der var kommet til Magten 
1123 f. Kr. og under hvem de nævnte store Tænkere havde 
levet, fulgte 246 Dynastiet Tsin, hvis første Hersker Shi-
hoang-ti, var en duelig, men hensynsløs Kejser, der gjorde 
Ende paa Fevdalvæsnet og styrtede den ene Fyrste efter den 
anden. Men da han saa, at Stemningen i Landet ikke var 
ham gunstig, og da han erkendte, at den aldrig vilde blive 
det, saalænge de kanoniske og klassiske Bøger (King og Shu) 
dannede Grundlaget for al Opdragelse og alle Studierne, bød 
han (omtr. 215 f. Kr.) at ikke blot disse Bøger, men alle 
Skrifter, der stod i Forbindelse med dem, skulde brændes. 
Kun Bøger om Medicin, Magi, og hans egne Aarbøger, der for
talte om hans Bedrifter, vare undtagne. 

Kejseren gik frem med Strænghed, ja Grusomhed. Ikke 
mindre end 460 Lærde, der ikke vilde udlevere deres Bøger, 
bleve levende begravede. Ødelæggelsen gik ret godt, men 
en Del Bøger reddedes dog, og da et nyt Kejserhus, Dyna
stiet Han, kom til Magten, da Bogforbudet hævedes, og da 
Kung-tse atter kom til Ære og Værdighed, lykkedes det at 
drage en Del frem igen. Kejserne vare selv meget ivrige for 
at redde, hvad der kunde genvindes, og det fortælles, at man 
overalt søgte at finde ældre Folk, der vare vel bevandrede i 
den gamle Litteratur og huskede meget udenad, og at man 
omhyggeligt optegnede alt, man kunde faa ud af dem. Men 
da det, man samlede, let vilde faa en brudstykkeagtig Ka
rakter, og derfor ikke altid var let forstaaeligt, maatte man være 
betænkt paa at skaffe Forklaringer og Udlægninger til Veje. 
I Virkeligheden udeblev saadanne Skrifter ikke, ja der frem
kom efterhaanden en rig Mangfoldighed af saadanne. 

2* 
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Ved Aar 100 f. Kr. grundedes der i Hovedstaden et kejser
ligt Bibliothek, og en i Litteraturen vel bevandret Lærd, Liu-
hiang, fik den Opgave her at samle, hvad han kunde, af Kina's 
litterære Frembringelser, og at forfatte en Katalog derover. 
Denne sidste, der fuldendtes af hans Søn, have vi endnu, 
selve Bogsamlingen er forlængst (Aar 23 e. Kr.) gaaet op i 
Luer, en Skæbne, der siden har rammet flere lignende Bog-
Samlinger fra følgende Tider. Katalogen giver en god Over
sigt over, hvad Kina den Gang besad af litterære Frem
bringelser. Der var 3123 Værker om de klassiske Bøger af 
103 Forfattere, 2705 filosofiske af 137 Forfattere, 1318 poetiske 
af 106; 790, af 53 Forfattere, handlede om Krigsvæsen, 2528, 
af 190 Forfattere, om Mathematik, 868 om Medicin, af 36 
Forfattere. 

Omtrent ved samme Tid levede Kinas største historiske 
Forfatter, Se-ma-tsian (død 85 f. Kr.), ikke uden Grund kaldet 
den kinesiske Herodot. Hans Værk, Se-ki, (fornylig oversat 
af E. Chavannes i Paris) gaar fra Kejser Hoang-ti til 122 f. Kr. 
og er med god Grund blevet valgt til Forbillede af senere 
Historikere i Kina. Med stor Flid har han allevegnefra samlet 
Aktstykker, Mindesmærker og Sagn og derpaa med stor Skøn
somhed grundet sin Fremstilling. Denne falder i følgende 
Afsnit: 1) Levnetsbeskrivelser af Kejserne med kort Angivelse 
af de vigtigste historiske Begivenheder; 2) kronologisk For
tegnelse over Forleninger o. s. v.; 3) Fremstilling af forskel
lige indre Forhold og deres Udvikling, saaledes Meddelelser 
om Bitualer, Musik, Love, Astronomi, Offringer, offentlige 
Byggeforetagender, Maal og Vægt; 4) de regerende Hersker
slægters og Fyrstehuses Genealogier og 5) Levnetsbeskrivelser 
af berømte Mænd. 

Til hans Værk udkom der efterhaanden flere Fortsættelser, 
som behandlede Afsnit af den følgende Tids Historie. I lang 
Tid vare disse historiske Skrifter Privatarbejder, som skyldtes 
Enkeltmands Initiativ, men fra det 7. Aarh. af er det bleven 
en Statsinstitution. Denne hedder Hanli-Kollegiet; det fore
tager stadigt historiske Optegnelser og, naar et Dynasti er 
afsluttet, udarbejdes en samlet Fremstilling af Kinas Historie 
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i Dynastiets Herskertid. Kollegiet har altid nydt en ikke ringe 
Uafhængighed af de Styrende. 

De kinesiske historiske Optegnelser kunne som historiske 
Kildeskrifter ikke sættes højt nok, naturligvis med Fradrag af, 
at alt er set fra et kinesisk Standpunkt. Men man kan ikke 
sige andet, end at de næsten altid, hvor man kan kontrollere 
dem fra andre Sider, vise sig yderst paalidelige. Hvad der 
volder Vanskelighed, er deres Gengivelse ef fremmede Egen
navne, som de ere nødte til at opløse paa en for os besyn
derlig Maade for at kunne udtrykke dem i kinesisk Skrift. 
For Mellemasiens Middelalders Historie ere de kinesiske Op
tegnelser af allerstørste Værd. 

Oprettelsen af det store kinesiske Rige i den Udstræk
ning, det har i vore Dage og nu har haft i lang Tid, er et 
Værk af Kejserhuset Han. Før dettes Dage bestod Kejserriget 
Kina kun af den større nordlige Del af det egentlige Kina. 
Landet Syd for Jang-tse-kiang og Provinsen Junnan kom først 
til under Han, ligesom flere andre Provinser udenfor det egent
lige Kina. 

Forøvrigt var den indre Tilstand i Riget ingenlunde altid 
saa god som ønskelig. Allerede 190 kom en Kejserinde paa 
Tronen, som viste sig at være en yderst slet Herskerinde. 
Hun afløstes vel af flere gode Regenter, men nye Storme trak 
atter op. Det kom til blodige Kampe, der førte til, at Kejser
huset styrtedes. Men Tronrøveren A-ar voldsom og grusom; 
nye Kampe blev Følgen, og der kom først Ro tilbage, da 
Dynastiet Han Aar 23 e. Kr. atter besteg Tronen, som denne 
Slægt nu beholdt til 220 e. Kr. 

Dette Tidsrum var en lykkelig og glimrende Tid for Kina. 
Riget udvidedes stærkt i alle Retninger, især imod Vest. Kine
siske Hære trængte, under den duelige Hærfører Pan-tshao, 
sejrrigt frem til det kaspiske Hav, og Kina kom i Forbindelse 
med Vestens store Riger. Vinstokken, Hamp og andre Nytte
planter indførtes fra de overvundne Lande, og i Litteraturen 
gaves der snart Anvisning til deres Dyrkning og Anvendelse i 
det daglige Liv. 

Omtrent ved Aar 100 se vi det første kinesiske Leksikon, 
ordnet efter Skrifttegn, udkomme. Man havde længe haft 
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Ordbøger, i hvilke Ordene vare fordelte under Hovedbegreber, 
saaledes at Synonymer fandtes samlede. Slige Samlinger skulle 
allerede have været til Aarhundreder før Kung-tse, men de 
vare ikke meget bekvemme at bruge. 

Under Han begyndte Buddhismen at slaa Rod i Kina, 
særlig under Kejser Mung-ti (58—71). Buddhismens Fremgang 
i Kina var dog ikke enstydig med Tilbagegang for Kung-tse's 
Lære. Det er tværtimod i Han's Dage, at denne Lære bliver 
fast Norm, og at man først indstifter Offringer til Kung-tse og 
siden bygger Templer til hans Ære. 

Efter Dynastiet Hans Undergang kommer atter urolige 
Tider. Kina falder helt fra hinanden. Der er en Tid tre 
Riger. De samles dog atter, men Dynastierne regere kun kort, 
og Borgerkrige ere hyppige. Litteraturen hæmmes imidlertid 
ikke meget derved. Buddhismen breder sig, om der end af 
og til kommer trange Tider for den. Mange Skrifter over
sættes fra Indisk paa Kinesisk. De fremkalde Modskrifter, 
men ellers udøver den rige buddhistiske Litteratur ikke nogen 
blivende Indflydelse paa den kinesiske Litteratur og paa
trykker den aldeles ikke noget særegen Præg. 

I disse Aarhundreder ødelægges det kejserlige Bibliothek 
fire Gange ved Ilsvaade; hver Gang begynder man straks efter 
at samle paany. Aar 300 er der atter 29945 Værker. Imod 
Slutningen af dette urolige Tidsrum, i Dynastiet Sui's første 
Dage blev Bogtrykkerkunsten opfunden (593), men det varede 
dog et Par hundrede Aar, før den ret kom i almindelig Brug. 
Papir var den Gang for længst kendt, opfundet 123 f. Kr. 

Under Dynastiet Thang (618—908) havde Kina atter adskil
lige lykkelige Tider, om der mere end en Gang kom trange 
Aar med Oprør og Indfald af farlige Fjender. Dynastiet Thangs 
Tid er den kinesisk Digtekunsts Guldalder, medens den øvrige 
Litteratur ikke kan siges at staa tilbage. Til dette Tidsrum 
høre to af dens navnkundigste Skikkelser, nemlig Digterne 
Li-tai-pe og Thu-fu, der begge nød den største Anseelse ved 
deres Digte, medens de levede; ja endnu efter mere end 1000 
Aar ere de vel kendte og skattede som Nationens ypperste 
Digtere. For den første er der endog rejst et Tempel. 
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Fra de ældste Tider havde Kina ikke manglet Digtere, 
som i Reglen foredrog deres Sange, ledsagede af Musik, over
ladende til andre at tegne dem op. De to store nysnævnte 
Digtere og deres Samtidige, hvoraf flere endnu nyde Anseelse, 
kunde vistnok endnu foredrage deres Digte paa gammel Vis. 
Men det hændte ligesaa ofte, at de ligesom vor Tids Digtere 
nedskrev deres Digte, alt eftersom de formede sig for dem. 
Forøvrigt stillede man i dette Tidsrum strængere Fordringer 
til Digtes Form og tekniske Bygning end tidligere, hvor man 
gærne havde taget de ofte primitive Digte i Shi-king til For
billeder. 

Li-tai-pe fødtes 700, vandt allerede tidligt stort Ry som 
Digter, kom 742 til Kinas Hovedstad, hvor Hoffets Mæcenas, 
Ministeren Ho-shi-tshang, starks blev indtaget af hans Digte 
og forestillede ham for Kejseren Ming-hoang-ti. Denne fandt 
ikke mindre Behag i hans Digte end Ministeren, og uagtet 
denne meddelte Kejseren, at Digteren var en stor Elsker af 
Vin, endog til Overmaal, lod Kejseren ham opslaa sin Bolig i 
et Hus i Paladsets Have. Kejseren kom ofte til ham og 
hædrede ham med sin største Fortrolighed. Stundom var 
Kejseren ligefrem Digterens Sekretær, idet han nedskrev, 
hvad hin dikterede ham. Uagtet han tillige overøstes med 
alle Slags Udmærkelser og rige Pengegaver, trættede dog Hof
livet ham. De talrige Intriger, man i vore Dage møder i Kina 
saa at sige paa ethvert Punkt, vare næppe sjældnere den Gang, 
Forholdene blev ham pinlige, og han bevægede Kejseren til 
at lade ham drage bort. Han vandrede nu rundt i Landet, 
var en hyppig Gæst paa Værtshusene, men overalt var han 
vel set og yndet i alle Krese. I hans Digte sporer man ofte 
et vist Tungsind, som vistnok bunder i dyb Skepsis. I hans 
sidste Aar udbrød der et farligt Oprør mod Kejseren. En af 
Lederne, en af Rigets Stormænd, var en Ven af Digteren, som 
antoges for Deltager i Anslaget og derfor maatte vandre i 
Fængsel. Han dømtes endog til Døden, men da Dommen 
skulde bringes til Udførelse, blev han benaadet og kaldet til 
Hoffet igen. Han begav sig paa Vejen, men naaede ikke 
Maalet og døde 763. Man fortæller, at han under Farten 
paa en Flod satte sig paa Rælingen, men da Hovedet var 



24 ORIENTALSK LITTERATUR. 

altfor tungt af Vin, faldt han overbord og druknede. — I sine 
Digte besynger han som Anakreon især Vin og Kærlighed. 
Hans Naturskildringer ere fine og yndefulde. De mest kendte 
af hans Digte ere »Porcellænspavillon'en«, »Jade-Trappen«, 
»Nær Flodens Munding« o. s. v. 

Thu-fu skal have været omtrent 14 Aar yngre end Li 
og stammede fra Øst-Kina. Han vakte ligesom denne tidlig 
Opmærksomhed ved sine Digte. Da den nysnævnte Kejser 
Ming-hoang-ti fik tre Smaastykker af ham mellem Hænder, 
kaldte han ham til Hoffet og gav ham en højtanset Stilling 
som Indfører af dem, der søgte Audiens hos Kejseren. Thu-fu 
førte her længe et behageligt Liv, men under det ovenfor om
talte store Oprør, maatte han som mange andre redde sig ved 
Flugten. Han førte nu en Tid et omvankende Liv, men da 
der atter var kommet Ro i Riget, kaldte Kejserens Efterfølger 
ham igen til Hovedstaden og gjorde ham til Censor, et Hverv, 
han udførte med yderste Samvittighedsfuldhed. Men da han 
en Gang tillod sig at dadle Kejseren, fordi han havde afskediget 
en foi'tjent Minister, blev Kejseren stødt, og da han paa en 
noget udfordrende Maade afslog en god Stilling i en Provins, 
som Kejseren tilbød ham, ansaa han det for bedst at forlade 
Hovedstaden og forsvinde. Han drog nu til uvejsomme Egne, 
hvor han kun traf Hyrder. Fra denne Tid stammer vistnok 
et af hans berømteste Digte, »Høstfesten«. Men da han senere 
kom til mere civiliserede Egne, opdagede man, hvem Vandreren 
var og underrettede Kejseren derom. Denne viste sig meget 
forsonlig, udnævnte ham til Embedsmand et Sted i Omegnen, 
og da han afslog denne og andre vel lønnede Pladser, kaldte 
Kejseren ham tilbage til Hoffet. Her levede han nu i seks 
Aar; men da der kom nye Omvæltninger i Landet, begav han 
sig atter paa Vandring. Under en Oversvømmelse led han 
her Skibbrud, maatte leve flere Døgn uden Føde paa en 
øde 0. Han blev dog befriet, men hans Beundrere overbød 
hinanden i Gæstfrihed imod ham, hvad der havde til Følge, 
at han nød for meget af gode Sager og døde pludseligt, 59 
Aar gammel, 774. 

Af begge disse Digtere have vi, ligesom ogsaa af flere 
af deres Samtidige, enkelte Digte til Krigeres Pris, noget, der 
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i ældre Tider var helt ukendt i Kina. Men netop i de forud-
gaaende Aarhundreder havde man i Kina ofte set simple 
Krigere svinge sig op til Magtens Tinde; og i Modsætning til 
tidligere Fyrsteslægter talte Kejserhuset Thang netop flere hel
dige Krigere blandt sine Regenter. Digterne lode sig dog ikke 
helt beruse af Krigernes Sejre. Af Thu-fu have vi bl. a. et 
Digt, hvori han kraftigt drager til Felts imod sin Kejsers Krigs-
lyst og umættelige Magtsyge. 

Af de talløse Digtere, som fremstode i disse Aarhundreder, 
ere adskillige øjensynligt paavirkede af Buddhismen. At denne 
i lang Tid kunde finde saa stor Udbredelse og Bifald i alle 
Kinas Samfundskrese, kan ikke undre, naar man ser hen til, 
at Lao-tse netop havde anslaaet lignende Strænge, som Buddha, 
og man kan ingenlunde sige, at Kung-tse's Betragtningsmaade 
altid er blevet hyldet ubetinget af alle tænkende Kinesere. 
Men Kung-tse viste sig dog at være den stærkeste, Buddha, 
eller som Kineserne udtale Ordet: Fo, maatte tilsidst vige for 
sin Medbejler. 

Det følgende Tidsrum 907—1368 var atter et uroligt Tids
rum med Borgerkrige, ødelæggende fjendtlige Indfald o. s. v. 
Men Litteraturen hæmmedes dog ikke synderligt deraf. Det 
var tværtimod særligt et lærdt Tidsrum, i hvilket den gamle 
Litteratur bearbejdedes, udgaves paany og fortolkedes. Teksterne 
prøvedes kritisk, hvorfor man ikke uden Grund har sammen
lignet denne Tidsalder med den aleksandrinske Tid i Græken
lands Litteratur. Disse Aarhundreder vare ikke udelukkende 
en lærd Tid. Forfatternes nærmeste Formaal var tværtimod 
at gøre Litteraturen let tilgængelig i saa vide Krese som 
muligt. 

Allerede under Dynastiet Thang var denne litterære Be
vægelse begyndt, idet der 744 dannedes en litterær Komité, 
der lod den ældre Litteratur omskrive med nyere almindelig 
kendte Tegn, og som sørgede for, at der efterhaanden udkom 
trykte Udgaver af Litteraturens vigtigste Værker. 

Den mærkeligste Mand i dette Tidsrum var Tshu-hi, som 
Kineserne hædre med Tilnavnet »Litteraturens Fyrste«. Han 
skrev Kommentarer til Kung-tse og til mange andre ældre 
Skrifter, men han gik ikke helt op i boglig Lærdom. Han 
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var en selvstændig Tænker, den sidste af Kinas store Filo
sofer. Han fjærnede sig en Del fra det sædvanlige filosofiske 
Standpunkt og er derfor oftere bleven beskyldt for ren Atheisme, 
dog næppe med egentlig Grund. Hans Stil var let og fattelig 
for alle, og han kom derfor i stor Yndest hos Folket, paa 
hvis Aandsliv han ikke udøvede nogen ringe Indflydelse. 

Af Bøger, som tilhøre Slutningen af dette Tidsrum, og 
som have fundet en udstrakt Anvendelse lige til vore Dage, 
rnaa nævnes de i de kinesiske Skoler nu brugelige Skolebøger, 
særlig San-tzu-shing, »Tre-Ord-Bogen«, der bestaar af 1000 
Tegn og indeholder 500 Ord. Den læres udenad i Skolerne 
endnu den Dag idag. Naar den er lært, fortsætter man med 
den fra en noget yngre Tid stammende Shien-tzu-ven, »1000-
Ord-Bogen«, der er affattet paa rimede Vers og er trykt med 
fire Tegn i hver Kolonne, medens den første kun har tre 
Tegn. Naar denne er lært udenad, læses de kanoniske Bøger 
(King). 

Til Tidsrummet høre mange Forfattere af omfattende 
Lærdom og med grundige Kundskaber paa mange Omraader. 
Den lærdeste af dem alle, maaske den lærdeste af alle Lærde, 
der nogensinde har levet paa Jorden, er Ma-tuan-lin (1245 
—1322). der tillige var et usædvanligt klart Hoved. Ham 
skylder man den første omfattende Encyklopædi, som udkom 
i Kina. 

Det sidste Afsnit af Tidsrummet dannes af den Tid, da 
Mongolerne vare Herrer over hele Kina (1280—1368). Det 
var de kinesiske Kejsere selv, som havde kaldt dem til Hjælp. 
De vare komne villigt, men de drog ikke bort igen, indtog 
1215 Peking og, siden i Løbet af et Par Menneskealdere, hele 
Landet. 

En Gren af Litteraturen, som udviklede sig stærkt under 
Mongolerne, var det kinesiske Drama. De mongolske Kejsere 
vare Yndere af theatralske Forestillinger, og der fremkom 
mange Skuespil i deres Dage. Stoffet er som oftest hentet 
fra den kinesiske Historie, fra Tidsrummet mellem omtrent 
600 f. Kr. og 1000 e. Kr. Efter Kinesernes egne Meddelelser, 
skulle sceniske Fremstillinger være ældgamle i Kina, men da 
de stundom ikke vare meget sømmelige, skulle de et Par 
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Gange være blevne forbudte. Sikkert er det, at Kung-tse ikke 
anviser Dramaet nogen Plads i sin Lære om Folkeopdragelse. 
Men desuagtet kan der dog gærne i Kina tidligt have været 
en Art folkelige Forestillinger, som havde en vis Lighed med 
den senere Tids dramatiske Kunst. Det er ikke urimeligt, at 
der i det buddhistiske Tidsrum i denne Henseende har fundet 
en Paavirkning Sted fra Indien, hvor Skuespil fra gammel 
Tid af holdtes højt i Ære. De kinesiske Skuespil ere for
øvrigt endnu den Dag idag meget primitive og naive. Der 
finder ingen Sceneforandring Sted, og naar det skal antydes, 

Kinesisk Theater. 

at nu kommer der noget, der foregaar et andet Sted, viser 
Skuespilleren ved Mimik, at han giver sig paa Rejse, og lidt 
efter fortæller han videre. Der er kun to Skuespillere, saa at 
mange Scener, der hos os fremstilles paa Skuepladsen, i Kina 
kun refereres som foregaaet og fortælles af den ene af Skue
spillerne. For at faa lidt Afveksling i de lange Deklamationer, 
er der i Stykkerne indlagt flere lyriske Udbrud, som synges. 
Men om nogen egentlig kunstnerisk Bygning af de kinesiske 
Theaterstykker er der ikke Tale. De Partier, der synges, ere 
paa Vers, alt det øvrige er Prosa. — Man har et Udvalg af 
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Theaterstykker fra Mongoltiden: »Hundrede Skuespil fra Juen's 
Tid«. Et af disse Stykker blev længere hen i Tiden om
arbejdet og i sin ny Skikkelse oversat af Jesuiten Prémare, 
hvis Behandling ligger til Grund for Voltaire's »L'Orphelin de 
la Chine«. 

De mongolske Herskere vare ikke videre varme tVenner 
af Kung-tse's Lære, ligesom de i det hele ikke havde særdeles 
meget tilovers for kinesisk Litteratur og Sprog; men de vare 
for kloge og tolerante, til at udøve nogen Tvang. De gjorde 
saaledes intet Forsøg paa at paatvinge Kineserne Buddhismen, 
uagtet de selv yndede den og tydeligt viste, at de gav den 
Fortrinet for andre Religioner. Da Fremmedherredømmet 
endelig blev styrtet, og Dynastiet Ming 1368 grundlagdes af 
den duelige Hersker Tsu-juen-tshang, bleve Kung-tse's Bøger 
igen Grundlaget for al Dannelse, og den ældre Litteratur blev 
atter Genstand for omhyggeligt Studium og Omsorg, Kejserne 
lod Bøger samle i Hovedstaden, hvoraf Frugten blev, at i 
Aaret 1406 fandtes der i det kejserlige Bibliothek 300,000 
trykte Bøger og 600,000 Haandskrifter. 

Store Aander og enestaaende Skikkelser har Kinas Litte
ratur ikke at opvise under Dynastiet Ming. Alt gik jævnt i 
det gamle Spor. Dog maa det omtales, at en ny Litteratur
gren kommer frem i dette Tidsrum, nemlig den historiske 
Roman. Det første Skrift i denne Retning skyldes Lo-kvan-
tshong, der hentede sit Stof fra de store Borgerkriges Dage, 
da Dynastiet Han efter blodige Kampe styrtedes og da nye 
Uroligheder fulgte efter. 

Under Dynastiet Ming fik Jesuiterne Indpas og vandt 
snart ikke faa for Kristendommen. En af disse, Sy-kvang-tse, 
har forfattet et Skrift imod Buddhisterne og imod Kinesernes 
Dyrkelse af de afdødes Aander. Jesuiten Matteo Ricci udgav 
ved samme Tid en Theodicée paa Kinesisk foruden andre 
Bøger, beregnede paa at vinde Kineserne for Kristendommen. 

Uroligheder under de sidste svage Kejsere af Huset Ming 
førte til, at Manshu'erne gjorde sig til Kinas Herrer. Dette 
Dynasti sidder endnu paa Thronen. Den første Kejser Shun-
tshi (1644—1662) var en Ynder af Buddhismen, men under 
hans Efterfølger Khang-hi (1662—1722) skete der i denne Hen-
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seende et Omslag, og snart efter var det forbi med Buddhas 
store Anseelse i Kina. Naar der nu er Tale om Buddhismen 
i Kina, er det som oftest spottende Bemærkninger, man faar 
at høre. 

Litteraturen kan under det nuværende Dynasti nærmest 
betegnes som en Masseproduktion paa alle Omraader, baade 
hvad Frembringelsen af Nyt og Udgivelsen af ældre Sager 
angaar. Alene Anthologier af Digte ere saa talrige og om
fangsrige, at de kunne siges at danne en hel Syndflod af 
digteriske Frembringelser. Under Kung-hi begyndte man at 
trykke en Anthologi alene af Digte fra Dynastiet Thangs Dage. 
Samlingen skulde bestaa af ikke mindre end 1027 Bøger, for
delte i ti Afdelinger, men man naaede 1685 kun at faa første 
Afdeling trykt. En ny Samling, som man siden begyndte, 
bestaar af 900 Bøger i 48,900 Stykker. Først komme de kejser
lige Prinsers og Prinsessers Digte, derpaa de kejserlige Musik
direktørers, derefter berømte Digteres, Buddhisters og andres 
Værker o. s. v. 

Kejser Kang-hi har gjort sig fortjent ved at lade udarbejde 
en fortræffelig kinesisk Ordbog. Samme Kejser gik selv i 
Spidsen for Masseproduktion. Hans »Litterære Underhold
ninger« bestaa af 176 Bøger, i fire Afdelinger. Hans Digte, 
som revideredes af en af de Lærde ved hans Hof, udgøre 28 
Bøger. 

En af de følgende Kejsere, Kien-long (1735—1795) var 
endnu langt frugtbarere. Allerede som Kronprins havde han 
udgivet 14 Bøger; som Kejser først 30, siden endnu 44 Bøger 
foruden 33,950 metriske Kompositioner. Da mange ældre For
fatteres Skrifter forelaa i fejlfulde Udgaver, lod Kejseren fore
tage et Udvalg af Litteraturens bedste Værker om alle Slags 
Fag og Videnskaber, og lod dem udgive i paalidelig Skikkelse. 
Værket, der bestaar af 6109 Bind (i 34 Hovedgrupper) udkom, 
men Pengemangel nødte Kejseren til at indsmælte Kobber
tavlerne, saa denne Udgave af Kæmpe - Encyklopædien er 
bleven en stor litterær Sjældenhed. En ny Udgave i 1200 
Bind siges dog at være udkommen for et Par Aar siden. En 
anden lignende kolossal Samling, trykt med bevægelige Træ-
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typer, bestaar af to Afdelinger, en paa 3,440 Værker i 78,000 
Bøger, og en anden paa 6,764 Værker i 93,242 Bøger. 

Kineserne selv inddele deres Litteratur i fire Klasser, 
1) kanoniske og klassiske Bøger (med tilhørende Kommen
tarer), Ordbøger o. s. v., 2) historiske, 3) filosofisk og 4) Skøn-
Litteratur. En femte Klasse danner den mere folkelige Litte
ratur, Romaner, Skuespil o. s. v.; men den staar kun i yderst 
ringe Anseelse hos de Lærde, og man kan heller ikke nægte, 
at saavel mange Theaterstykker som utallige Romaner og 
Fortællinger, der ere bestemte for mindre dannede Folke
klasser, ikke have megen Værd. — Mange kinesiske Romaner 
o. lign. ere rigt illustrerede og det allerede fra gammel Tid. 
Forøvrigt er alle Litteraturens Grene stadigt lige frugtbare i 
Kina. Der udkommer nu som tidligere talrige Bøger om Hi
storie, baade enkelte Egnes og store Landskabers Historie, 
Biografier, Topografier, naturvidenskabelige Bøger, Skrifter om 
Musik, Haandværk, Landvæsen, Astronomi, Astrologi, Læge
kunst, endvidere Samlinger af Ordsprog, sproglige Bøger o. s. v., 
ligesom endelig ogsaa de ovenfor nævnte talrige underholdende 
Skrifter. 

Store Forfattere kan Nutidens Kina ikke siges at have. 
Det fortjener at nævnes, at den som Diplomat vel kendte 
gamle IJ-hung-shang tillige er en frugtbar Forfatter. 

Da Kina fra en ældgammel Tid var i Besiddelse af en 
langt større Civilisation end noget af Rigets Nabolande, var 
det naturligt, at man i disse tidligt begyndte at vende Blikket 
mod Kina som et Land, hvor der var meget at lære, og da 
senere hen den Tid kom, da Folkene i disse Lande bragtes 
ind under Kinas Herredømme, var det at vente, at disse Folk, 
særlig de af dem, der traadte i nøjere Forbindelse med Kina, 
vilde anvende Tid og Flid paa at arbejde sig ind i deres 
Herrers mægtige Litteratur. 

Historien lærer os, at noget saadant virkelig blev Til
fældet. Hos flere af Kinas Nabofolk blev Studiet af Kinesisk 
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saa almindeligt i de mest dannede Krese, at de Lærde anvendte 
dette Sprog og ikke deres Modersmaal til alle Skrifter, der 
havde en mere lærd Karakter. Kinesisk kom herved til at 
indtage en lignende Stilling i Østasien som Latin i Middel
alderen i Evropa. Ved Siden heraf finde vi hos enkelte af 
disse Folk, som havde et eget mere bekvemt Skriftsystem end 
den kinesiske Skrift, Bestræbelser for at gøre Indholdet af den 
kinesiske Litteraturs vigtigste Værker lettere tilgængelige gennem 
Oversættelser. Dette var fremfor alt Tilfældet med Manshu'erne, 
der have oversat mange kinesiske Skrifter paa deres Moders
maal , hvilke Oversættelser have været Evropæerne af den 
største Nytte ved Studiet af Kinesisk. Saavel de lærde Jesuiter 
i det 17. Aarh., som evropæiske Granskere i det 19. (saaledes 
G. v. d. Gabelentz) have netop i Manshu-Oversættelserne, hvis 
Sprog og alfabetiske Skrift ligger Evropæerne langt nærmere 
end kinesisk Sprog og Skrift, fundet den bedste og paalide-
ligste Vejviser til Forstaaelsen af Kinesisk. De vestligere boende 
Folk, som Mongoler og Tibetaner, der ogsaa have egne Skrift-
systemer, have ved den Rolle, som Buddhismen er vedbleven 
at spille hos dem, følt sig mere hendragne til Indien end til 
Kina, og have derfor ikke frembragt saa mange Oversættelser 
fra Kinesisk. 

Noget lignende er Tilfældet i de Lande, som vi pleje at 
betegne ved Navnet Bagindien. Her finde vi i de vestlige og 
midterste Egne en stærk indisk Indflydelse, baade i Kunst og 
Litteratur, saaledes hos Folket Khmer, hvis mærkelige Old
tidslevninger for nylig ere blevne undersøgte og udgranskede, 
især af franske Videnskabsmænd. Imod Øst, i Tonkin og 
Anam, hvor Befolkningen er stammebeslægtet med Kineserne, 
er derimod Indflydelsen fra Kina, der i længere Tid beherskede 
disse Lande, meget fremtrædende. Et Vidnesbyrd herom af
giver Litteraturen, om hvilken flere franske Rejsende i de 
sidste Aar have bragt interessante Oplysninger til Evropa. 
Hvor stor Indflydelsen fra Kina end har været, er der dog 
ikke Tale om en slavisk Efterligning. Det givne Stof er be
handlet med Selvstændighed, ja man maa endog ofte give 
anamitiske Behandlinger Fortrinet for de kinesiske. 
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I Anam finde vi baade Digte i bunden Stil og Fortæl
linger i Prosa. Folket selv dele deres Digte i to Klasser:. 
Tho, Smaadigte og Sange, og Van, længere Digte af halv episk, 
didaktisk og dramatisk Indhold. Den mest kendte Digtning 
af denne er Luc-Vån-Tien, hvoraf man rundt om i Landet 
ofte hører Afsnit synges, og hvoraf mange Anamiter kunne 
længere Stykker udenad. Den foreligger i flere forskellige 
Redaktioner. Stoffet er hentet fra Kina; Digtet handler om 
en ung Kineser, der skal tage sin Examen. Det er hans paa 
vidunderlig Tildragelser rige Vandringer, der beskrives i Digtet. 
Et andet meget udbredt Digt af episk Indhold har Titlen: 
»De paaii57 udsprungne Blommetræer«; et tredje handler om 
en ung Pige o. s. v. Der er i disse Digte et vist ideelt Sving 
og større sædelig Alvor end i de fleste kinesiske Romaner, 
for hvilke de ogsaa have det Fortrin, at de fremtræde i Vers, 
imedens Kinesernes Romaner alle ere i Prosa. I Anam findes 
ogsaa forskellige Fortællinger og Eventyr i Prosa, hvis Stof 
er hentet dels fra Kina, dels fra Indien. 

I Korea, hvor der tales et fra Kinesisk helt forskelligt 
Sprog, har den kinesiske Indflydelse i mange Aarhundreder 
været meget stærk. Korea har fra Kina bl. a. modtaget baade 
Buddhisme og Kung-tse-s Lære. Lærde Skrifter ere i lange 
Tider altid blevne affattede paa Kinesisk; men der findes dog 
Bøger, affattede paa Koreansk, ofte nedskrevne med en egen 
Skrift. Der gives bl. a. Samlinger af koreanske Fortællinger 
o. lign., der ere blevne kendte i Evropa i de sidste Aar, og 
som ikke frembyder ringe Interesse. Forøvrigt anvendes der 
i Korea ogsaa kinesisk Skrift, kun at man ikke udtaler 
Ordene paa Kinesisk, men sætter det tilsvarende koreanske 
Ord i Stedet og forandrer Ordstillingen, naar man læser op. 

Til Japan kom den kinesiske Civilisation over Korea, 
hvorfra Afstanden ikke er saa stor. Direkte Forbindelse 
imellem Japan og Kina er derimod først langt senere kommet 
istand. Da Japan første Gang kom under Indflydelse fra den 
kinesiske Civilisation, befandt Landet sig vist endnu i sin 
Stenalder, men deraf følger ikke, at der herskede helt bar
bariske Tilstande overalt. Naar Forbindelse med det mere 
civiliserede Fastland først indlededes, er ukendt. Det fortælles, 
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at en Prins i Japan 405 e. Kr. fik en Lærer fra Korea. Sikkert 
er det, at Missionærer fra Korea omtrent 550 e. Kr. forkyndte 
Buddhas Lære i Japan, og at den et Par Menneskealdre senere 
vandt ikke ringe Udbredelse, særlig ved Prins Shotsku Daishi, 
som døde 621. 

Missionærerne medbragte buddhistiske Bøger, skrevne paa 
Kinesisk, som de lærte deres Elever at læse og forstaa. Men 
Japaneserne indskrænkede sig ikke til at læse kinesiske 
buddhistiske Skrifter. Da de havde faaet Øjet op for, hvor 
meget de kunde lære af Kineserne, tog de dem i mangfoldige 
Henseender til Læremestre: i Haandværk og Industri, Kunst 
og i Videnskab. De søgte derfor at skaffe sig Adgang til den 
allerede den Gang rige kinesiske Litteratur. Der grundedes 
Skoler rundt om i Riget, men det var i lange Tider kun de 
højere Klasser, der nød godt deraf. 

Ved at lære Kinesisk og faa at vide Udtalen af hvert 
Tegn paa Kinesisk og tillige det tilsvarende japanesiske Ord, 
vilde man snart faa at se, at den kinesiske Skrift ret vel 
kunde bruges til at udtrykke japanesisk Tale, kun at Ord
stillingen var en hel anden, da de to Sprog ere grundforskel
lige. Det blev dernæst nødvendigt fra Kinesisk at laane mange 
Ord for Begreber, der ikke vare kendte i Japan, ligesom man 
ogsaa maatte danne nye Tegn for en Del Ord, som spiller 
en væsentlig Rolle i japanesisk Tale, men hvortil det for 
grammatiske Former helt blottede kinesiske Sprog ikke ejer 
noget Tilsvarende. 

Da den kinesiske Skrift saaledes var udvidet og afpasset 
efter det japanesiske Sprogs Fordringer, begyndte man snart 
at anvende den til Optegnelsen af de paa Folkets Læber 
levende Sagn og mythiske Fortællinger. Der var rimeligvis 
baade Prosa og Poesi, men med den sidste forholder det sig 
paa en særegen fra andre Folks Digte afvigende Maade paa 
Grund af Sprogets ejendommelige Beskaffenhed. I det gamle 
Sprog, der stadig er Skriftsprog i Japan, ende alle Stavelser 
paa Vokaler, og da der kun er fem i Sproget, vilde Rim blive 
altfor ensformige, hvorfor Rimet ikke anvendes. Der er heller 
ingen synderlig Forskel i Betoningen; følgelig kan der ikke 

IU. Verdens-Litteraturhistorie. I. 3 
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bygges Vers efter Betoningen. Tilbage bliver da kun den 
Rythme, der kan frembringes ved, at Linjer af en vis Længde, 
med et vist Antal Stavelser, følge regelmæssigt efter hinanden. 

En Samling af saadanne Fortællinger o. 1. fra gamle Dage, 
som vi have nedskreven med det udvidede kinesiske Skrift, 
er Kojiki, »Gamle Minder«, der skal være samlet og ned
skreven 712. Meget af det, som findes her, naar vistnok op 
til den forhistoriske Tid, d. e. til Tiden, før Buddhismen og 
med den kinesisk Civilisation begyndte at trænge ind i Japan. 
Men i mange Henseender have flere Fortællinger dog vist 
modtaget nogen Paavirkning fra den fra Kina kommende Ind
flydelse. Forøvrigt blev disse gamle Sager ogsaa behandlede 
i et paa Kinesisk skrevet Værk »Nihongi«, der af mange anses 
for paalideligere. 

Da Begyndelsen var gjort til at optegne, hvad der var 
frembragt paa Modersmaalet, kom snart den Tid, da man 
ikke nøjedes med at nedskrive gamle Sange, men ogsaa op
tegnede nyere Ting. Der udkom snart flere Anthologier, Sam
linger af forskellige Digteres Sange. Af dette er Manjoshiu, 
»De tusende Blades Samling«, den berømteste. Den udkom 
snart efter Aar 800 og indeholder omtr. 4000 Digte, alle fra 
Tiden 670—800. Digtene fra denne Tid og den følgende, indtil 
omtr. 1180, anses almindeligt i Japan for Digtekunstens Guld
alder. Der vedblev imidlertid ogsaa efter 880 stadigt at frem
komme mange Digte, som nød stor Anseelse. For at disse 
kunde blive lettere tilgængelige, udnævnte Mikadoen Daigo 
(905) en Komité, som skulde gøre et passende Udvalg af de 
nye Digte. Frugten heraf blev Anthologien Koklnshiu, »Gamle 
og nye Digte«, der endnu nyder stor Anseelse og ofte læses 
den Dag idag i Japan. Indledningen til Samlingen skrev det 
virksomste Medlem af Komiteen, Digteren Ku-no-Tsurajuki 
(d. 946), der er den ældste af Japans prosaiske Forfattere. 
Foruden denne Fortale, der er en Forherligelse af Japans 
Digtekunst, har han bl. a. skrevet en Rejsebeskrivelse fra en 
Provinsby til Hovedstaden Kioto, en Slags Dagbog, Tosa-Nikki, 
der endnu i vore Dage nyder en vel fortjent Anseelse i Japan 
og ofte læses. Paa flere Steder i Bogen kommer Forfatteren 
til at omtale, hvor sørgeligt det var, at en af hans Husfæller, 
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der for nylig var saa ung, livsfrisk og glad, ikke skulde vende 
tilbage. Af andre Forfattere erfarer man, at det var hans egen 
Datter, som pludselig var død ved Rejsens Begyndelse. 

Ved samme Tid (omtr. 920) optegnede man i Japan en 
Række Bønner, som fra gammel Tid af vare anvendte ved 
den til Landets oprindelige Shinto-Religion hørende Guds
tjeneste. De ere ogsaa affattede paa Prosa. Til det 10. Aarh. 
hører ogsaa Eventyrfortællingerne Taketori Monogatari og Ut-
subo Monogatar, foruden Bogen Ise Monogatari, en Samling 
løst sammenhængende Fortællinger, der skildre en ung Adels
mands glade Liv og Tilskikkelser paa Rejser omkring i Landet. 

Mange af de fra disse Aarhundreder stammende Digte 
skyldes Kvinder, thi i det gamle Japan var Kvinden agtet og 
æret, og det er først i en senere Tid, da kinesiske Sæder helt 
vandt Overhaand i Japan, at hun her kom til at indtage 
samme lidet agtede Plads i Samfundet som i Kina. Andre 
Kvinder udmærkede sig ogsaa som prosaiske Forfattere, bl. a. 
to Hofdamer, af hvilke den ene, hvis Navn ikke kendes, omtr. 
1004 skrev en Novelle Ganji Monogatari, hvori de temmelig 
løse Sæder, som herskede ved Datidens Hof, skildres realistisk, 
men uden at der nogensinde gøres Brud paa Velanstændig
heden. Novellen er i Japan en Litteraturgren, som her kommer 
selvstændigt frem, som det synes, længe før vi finde denne 
Slags Skrifter i Kina. Omtrent til samme Tid hører Maknra 
Zoshi, »Hovedpude-Skizzer«, løst sammenhængende Skildringer 
af Datidens Hofliv, der skyldes en anden Hofdame. Moders-
maalet var dog ingenlunde det eneste Sprog, der dyrkedes i 
Japan i dette Tidsrum. Kinesisk var stadig de Lærdes Sprog 
og anvendtes i mange, især lærde Værker, baade paa Prosa 
og Vers. 

Imedens Mikadoen havde haft Magten i Japan i de første 
Aarhundreder efter den kinesiske Civilisations Indtrængen i 
Landet, indtræder der henimod Aar 1200 et Omslag, idet 
Mikadoens Magt synker, og Kejserkasten eller Lensadelen 
faar en afgørende Indflydelse, jder af og til bliver saa stor, at 
Riget saa at sige falder fra hinanden, medens til andre Tider 
Krigernes Overanfører Shogun'en, bliver Rigets egentlige Hersker. 
I de første 150 Aar efter 1200 fremstod kun faa Digtere; om 
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Digterinder hører man slet ikke mere Tale. De fleste For
fattere vare nu Munke, tilhørende Buddhismen, der den Gang 
var almægtig i Japan. Det bedste, der fremkom, er nogle 
historiske Bøger. Forbindelsen med Kina, der før havde været 
meget hyppig, blev efterhaanden sparsom. MedAar 1332 sker 
vel et Omslag, idet en Mikado genopretter sin Myndighed. 
Men det bliver kun Indledningen til nye Uroligheder, der 
vare ved til 1603. Litteraturen staar ogsaa i Stampe, og der 
fremkommer ikke meget af Betydning. Den mærkeligste For
fatter fra dette Tidsrum bærer Navnet Kenke-Boshi, d. v. s. 
»den højærværdige Kenko«. Han beklædte en høj Stilling 
ved en Mikado's Hof, men efter dennes Død 1324 blev han 
buddhistisk Munk, hvad der vel har givet Anledning til hans 
Tilnavn. Forøvrigt var han langtfra nogen Helgen; han kan 
snarere kaldes en japanesisk Horats. Hans Vers rostes meget 
af Samtiden, men han er bleven bedre kendt for Eftertiden 
ved en Samling Fortællinger eller Skizzer under Titlen: »Tsure-
dzure-gusa«, der er udgivet mange Gange paany efter hans Tid. 

I samme Tidsrum fremkom ogsaa historiske Skrifter og 
et halvhistorisk Skrift i 48 Bøger, der behandler et Tidsrum 
af Japans Historie (1161—1185), da to mægtige Familier, Gen 
og Hei, stredes om Magten. En særegen Art dramatisk Kunst, 
No, en Art Sangspil, der oprindelig stod i Forbindelse med 
religiøse Fester, blomstrede ogsaa i denne Tid. Stykkerne ere 
aldrig ret lange; de indtage sjælden mere en syv trykte Sider, 
og de spilles i mindre end en Time. Grundtonen er lyrisk, 
Handling er der meget lidt af. Man mærker stærk buddhistisk 
Indflydelse; men de ere meget vanskelige at forstaa. I disse 
Stykker optræde ofte flere Personer (fra 2—3 til 5—6), medens 
der i Kina kun er to Skuespillere i hvert Stykke. 

Det næste Tidsrum (1603—1867) karakteriseres ved en 
stærk kinesiske Indflydelse. Mikado'en har nu slet ingen 
virkelig politisk Magt, han har kun en vis Æresrang som 
Bigets aandelige Overhoved. Landet styres af Shogun'en eller, 
som han ogsaa kaldes, Taikunen. Det er Krigerne, Bidder-
skabet eller Lensfyrsterne (Daimio), som have Magten overalt 
i Landet, men Shogun formaar i dette Tidsrum dog næsten 
altid at holde dem i Ave, saaledes at Japan maa siges at have 




