MED BROBY I KINA
De fleste læsere af Kinabladet ved måske, at digteren og kunsthistorikeren
Rudolf Broby-Johansen (1900-1987) rejste meget i Kina i 1970’erne, var aktiv i
Venskabsforbundet og i høj grad støttede Kulturrevolutionen.
Af Don Wagner
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Den blide klage over en krigerisk fyrste,
sammenlignet med de barske digte i
Broby-Johannsens BLOD fra 1922,
viser en uventet side af hans digtning.

Fyrsteord er ubetinget!

Denne artikel om kinesisk landbrug er
et andet eksempel på Broby-Johannsens tidlige interesse for Kina. Den
blev udgivet i 1943 i Landet: Landboliv
hjemme og ude. Illustrationerne kommer fra en berømt kinesisk bog Billeder
af pløjning og vævning (gēngzhītú 耕
织图) udgivet af flere kinesiske regeringer som en slags folkeoplysning, første
gang i 1145, sidst i 1745. Man kan
tvivle på, at bønderne har haft brug
for den slags ‘oplysning’, men så har
kejseren vist sin omsorg for folket.

et har været en overraskelse for
mig at erfare, at hans interesse
for Kina gik længere tilbage.
I 1933 udgav han Kina klager - krigsdigte, tolv digte, dels fra den ældgamle
klassiker Odernes bog (Shījīng 诗经),
dels fra Tang-dynastiet og senere. Seks
af digtene er oversat fra den østrigske
digter Alfred Ehrensteins China klagt
fra 1924. Broby-Johannsen har måske
kendt ham fra sit ophold i Berlin i
1923. Ehrensteins bøger blev brændt
af nazisterne i 1933, og måske hænger
publikationen af Kina klager sammen med det. Her er et eksempel, fra
Odernes bog:

Ikke som det vante Ord
svinder ménløst det i Rummet
Fyrstehaand spænder ingen Bues
Streng
hvor ej Pilens Maal maa bløde,
hvor den suser gennem Rummet
blir der døde.
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Broby har i al sandsynlighed billederne
fra Otto Frankes oversættelse, Ackerbau und Seidengewinnung in China,
1913, og han har nok selv farvelagt
de to. Mange af hans oplysninger
kommer fra Franke, andre måske af
Wilhelm Wagners kæmpeværk Die
chinesische Landwirtschaft, 1926.
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