
Den sydv ietnamesiske bonde

Fìn bes/gende i  en sydviet-
namcsisk landsby vi l  mpkie
cn  t rc - f i rc  samnrenk lu rnp-
n inger  a f  smà huse,  der  l ig -
gcr  langs  kana ler  og  s t ie r
rned god indbyrdes afstand.
t. lg som tydcl igvis er bereg-
net pà hver isacr at beboes
af ct cnkelt egtepar med de-
res b6rn. Nogle af dem - og
dct er langt de f leste - er
hyggct af banrbus med strà-
t lg og t i lh6rer den fatt igste
befolkning af jorr l l /se land-
arbejdcrc. De f ineste er af
r igt igt tómmer og med tegl-
s tcns tag  i  k ines isk  s t i l ,  her
bor landsbyens overklasse,
nrest mindre jordcjere, der
selv dyrker si i  .meget af dc-
res jorcl,  som rle kan over-
konrnte. og lejer reslen ud
l i l  deres landsbyfrel ler; andre
cr opkrievere for eventuel le
storbcsiddcrc, der har truk-
kct sig t i lbage t i l  det sf,de
l iv i  Saigon. Det er disse
lo lk ,  der  s idder  i  kommune-
rirclet og har de h/jeste po-
ster i  de komitéer, der orga-
niserer de fel les rel igi /se
l-cster, og det er ogsà deres
huse, som viet-cong patrul-
jcrnc udvrlger pà deres nat-
lige besgtg for at skaffe pen-
ge.

Nogle cnkelte af husene
er indrettede t i l  forretnin-
ger, hvor der salges alt  l ige-
f ra metalkram t i l  f iskesovs
og beteln/dder; i  nange af
denr er der ogsà nogle en-
kcltc borde og stole, hvor
nran kan fà serveret te og
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andre  dr ikkevarer ,  og  de t  e r
nrddesteder for kvindcrnc
om dagen og for mendenc
om aftenen efter arbejdstid.
Man vi l  ikke se mange tegn
pà hàndverkervirksomhcd,
befolkningen er fÉrst og
fremmest blnder, og ris-
dyrkningen er deres vigt ig-
ste indkomstki lde.

Nogle fà bygninger ski l ler
sig ui l  fra dc andre. Der er
et ràdhus, en skole, et tem-
pel for landsbyens skytsànd
og màske en buddhist isk pa-
gode og et forsamlingshus
for een af de talr ige rel igi f l -
se bevegelser, sont er op-
stàet i Vietnam i de sidste
4O àr sàsom .caodaii.rnren,
hoa hoo o. a.

Onrkring landsbyen l igger
feltet af r ismarker, ofte lod-
der. der er blcvet alt for smà
ved gentagne arvedelinger,
adski l t  fra hinanden ved smà
diger, der skal forhindre
vandet i  at lÉbe af jorden,
og som samtidig t jener som
markstier,

LANDSBYEN _
ET MAGISK FELT
For vietnameseren er lands-
byen og dens omgivelser
mere end et fysisk omràde,
som han udnytter og ferdes
i.  Han opfatter det rum, der
omgiver ham som et magisk
fclt, der er ladet megl gode
og onde pàvirkninger, som
man skal fremme el ler und-
gà, og det er beboet af go-

de og onde ànder - cle ontlc
er i  ovcrtal -  som ntnn skal
stà 'sig med. , l)er rnà tagcs
talr ige hensyn, hvergang
man skal bygge et hus. an-
legge en vej cl ler en kanal,
c l le r  v ig t igs t  a f  a l t ,  vc lge  e t
gravsted. F/rst og fremmest
mà man ikke forstyrre cvcn.
tuel le ànder, der kunne tan-
kes at bo pà stedet, og cnd-
vidcre ntà man slrgc for at
undgà stecler, der er udsat
for rrheldige pàvirkninger.
F. eks. mà man alt lr ig lregge
et  hus  ud for  en  skarp tsv in -
gende vcj.  da man i sà t i l -
faelde vi l  fà al le de indfly-
delscl og ànder, der konr-
mer  ad  vc jcn ,  l igc  ind  i  s l r r -
cn .  cn  hus facade mà l rc l l c r
aldrig vendc morJ vest, da
dcr netop kontnrer nogle
sarlig frygtede dremoncr fra
dette verdenshjflrne. Alle
disse regler cr systematisere-
de i  en kompliceret lere af
kinesisk oprindelse, sonr kal-
tJes gcotttantierr, og sonì man
kan fr istes t i l  at betragte
som en simpel overlro, hvi l-
ket dog vi l le vere en under-
vurdering, da den kun er en
enkelt side af et h/ j t  trdvik-
let religiflst-filosofisk system,
i hvilket man forspger at be-
tragte naturen - hele kos-
mos - og det menneskeligc
sanifund som en ubrydelig
enhed, der er underlagt dc
samme love og behersket af
de samme kr:eltcr. Uro og
disharmoni nrel lenr mcnnc-
sker mà undgàs, da det brin-

ger uheld for deres foreha-
vencier, misvrekst, dàrl ig
h@st og naturkatastrofer,
mens universets krefter vi l
arhejde for folk, cler handler
mor  a lsk  r ig t ig t  og  br inge
dem lykke og fremgang. Det
cr en opfattelse, der virker
dybt ind pà det vietnamesi-

ske samfund, og som gPr sig
bevidst el ler ubevidst giel-
dende hos al le de forskel l ige
religipse grupper, ogsà kato-
l ikkerne.

Ligesonr det kan v&re
sv€ert at se. hvor overtroen
hoh.ler op og filosofien be-
gynder, nàr man beskeft iger

s ig  mcd geomant ien ,  kan  de t
ogsà viere vanskcl igt at al-
gPre, hvor man har at gÉrc

med en primit iv àndetro. og
hvor man stàr overfor en rc-
l ig ion  a f  s to r  sp i r i tue l  dyb-
de. nàr nran ser pà clcn
almindelige victnamesiske
ku,l t .
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O N D S I N D E D E  O G  L U N E .
FULDE ANDER
Vic tnamescrcn  c r  p lagc t  a f
ondsindede el lcr lunefult ie
int ler. V;erst af al le er ko-
ler:uleentoncrne, som t idl ige_
rc hrcrgcde i  landshyerne
rrrcd regclnrrssige mellem_
nrm, og som man uddrivcr
vcd àrl ige ceremonier. Men
tlgr cr ogsà mange andre
i inder. som kan bringe folk
i  ulykke: Hvis unge pigcr
dlr [6r cle bl iver gif t ,  vi l
dercs sjalc vise sig sonr vitl_
undersklnne kvinder. der
lorf6rer de miend, de mÉ
cfer, sàledes at de kort efter
t ldr af terende sygdomme.
Mcnnesker, der er druknc-
t le, vi l  sdge at skaffe sig sel_
skab og trakke andrc efter
r ig vcd at indgive dcm en
tubetvingel ig lyst t i l  at kastc
sig i  kanaler og damme.

Den egentlige religion be_
stàr fdrst og fremmest i  en
tlyrkclse af forfedrenes si ie_
lc .  l )en  v ic tnames iskc  fami l i c

t i lkc-ugcr bcslcgtningcn gcn-
nenl ntiendcne meget stor
bctydning, og hver slregts-
gruppe har et overhovetl.
som regel det ieldste mand_
I ige medlem. der  dels  skal
administrere slicgtens frelles

.  : rn l iggender.  dc ls  skal  lbrcstà
dyrkelsen af dens afd/de
medlemmer, som pà denne
màde sikres udódetighed.
Det sker ved àrlige cerenì,o-
nier med blnner og ofre,
som udover dcres religi6se
indhold ogsà medvirker ti l
at styrke sammenholdet mel_
lem de enkelte beslestede
familjer, som her fàr rcjfig-
hed {i l at santles og <liskute_
re de problemer, der even-
tuelt kan foreligge. Forfad_
rekulten er ogsà et meget
vigtigt udtryk for ideatern-c i
den vietnamesiske familie-
etik, der netop er grundlagt
pà s/nlig respekt og erb6_
dighed for det overleverctle.

Dct er ikke blot forfadrc-
kulten, men ogsà langt dc

f les tc  andrc  rc l ig i6sc  r i tua-
lcr, clcr uclf f l res af hver fa-
mil je for sig, og uden nt
lolk samles sotn en ntenie_
hed, men man har dog ogìà
i hver landsby en skytsàntl .
som clyrkes i  f iel lesskab af
al le indbyggcrne. pà cn mà_
de, som i Svrìgt. i mangc
henseender kan fóre tanken
hen pà de katolskc landes
Iandsbyhelgcner. Hver gang
man t idl igere grundlagde cn
landsby, f ik clen t i ldelt  en
skytsànd af dcn vietnamcsi_
ske kejser, og det var sonl
regel sjelen af en afddd.
fremragende, potitisk person,
en minister el ler en general,
som landsbyen &rer omtrent
pà samme màde rcm de
rerer deres egne forfedre. og
som beskytter dem mod ska_
delige indflydelser og onclc
magter. Det var en officiel
kult styret fraoven som en
modvegt mod forfadrekul_
ten, der let kunne komnre
l i l  at fremme slegtssammcn-
holdet pà det almindelisc
samfundssinds bekostnin!.
Kulten af skytsànclen bl iver
organiseret af en sammcn_
slutning af màske et hundre_
de rncnd, der forostàs af en
kultkomité, som er udvalgt
blandt de cldstc og €rvcr_
digste medlemmer af de r i_
geste og mest indflydelscs_
rige famil jer i  landsbven.
Kultsammenslutningens op-
gaver bestàr flrst og frem-
mest i at vedligeholde skyts_
àndens tempel - dinh. Entt-

I'urule! til tnurkerne lQltes
over digerne med skovle al

l letttt barnbus.

for landsbyen. driver de on-
de ànder bort, og sonr rcgel
slutter af med een eller an-
clen form for underholclning,
som f. eks. en teaterforesti l-
l ing. der bliver opf/rt af' en
prol cssionel omrcjsen<le tea-
terl rup.

Tidligere varetog kultko-
mitéen alle landsbyens fael-
les anliggender, sàvel de re-
l igi/se som de administrati-
V € ,  m e n  i 1 9 0 4  f o r e t o g
f ranskmendenc en reform.
hvor de to ting blev adskilt,
sàledes at man nu har en
religi6s komité, som vrelges
uformelt pà landsbyplan, og
uafhengigt af denne en kom-
munalbestyrelse, der indset-
tes ovenfra af provinsadmi-
nistrationen, og som dels ta-
ger sig af det vanskelige for-
hold ti l  Saigon, dels sPrger
for den almindelige admini-
stration af landsbyens for-
hold.

DE TRADITIONELLE
IDEALER
Familjesammenholdet er me-
get sterkt i en vietnarnesisk
landsby, hvis man da ikkc
ligefrem mà sige, at det
er grundlaget for hele dct
vietnamesiske samfundsliv.
Slegtninge hjalper hinan-
den med markarbejdet, t i l-
bringer frit iden sammen om
aftenen i een af butikkerne
eller et privat hus, og m/des
jrevnligt ved de talrige fe-
miljeh6jtider. I ngldssituatio-
ner hanger de sammen som
ertehalnr, og ingen vil afslà
cn rimelig forpligtclse ti l  at
histà en brors/n eller en fat-
ter. der har hjelp behov.

videre skal kultsammenslut-
ningen arrangere cle àrlige
religi6se fester, hvor man
beder om fred og fromgang

Vandbgtllerncs bad i lloclen
nrark e rer arbe jd sdage ns
ttfslutning.

Man gifter sig tidligt, og
eegteskaberne arrangeres som
regel af de unges foreldre.
selvom man efterhAnden er
ved at gà over til det vest-
l ige ideal; at lade de unge
finde sammen selv. Det er
megct vigtigt for en familje
at fà mandligt afkom, og
barnl6se egtepar vil alt id
adoptere i det rnindste een
sgln, sonr kan varetage deres
kul r ,  nàr  de dí r ,  hv is  ikke
manden da har ràd ti l  at gif-
te sig med en ekstra kone,
hvilket ikke er helt ualmin-
deligt blandt rigere b6nder,
selvom polygami har veret
forbudt ved lov i Sydviet-
nam siden 1959.

Der legges vegt pà at en
familjefader sprger godt for
sin kone og sine bPrn og
undgàr de traditionelle viet-
namesiske laster: opiumsryg-
ning og hasardspil.

I det store og hele er den
vietnamcsiske bonde interes-
seret i at forbedre sin óko-

nomiske og sociale position.
og man kan her s€ det mer-
kelige, at den i sig sclv kon-
servative forfeclrekult virker
som en vigtig tilskyndelse for
dcnnc strobsomhed, idet det
ikke er nok at have mand-
ligt afkom, der kan under-
holde een, nàr man bliver
gammel og dyrke een, nàr
nìan dór: hvis kulten sknl
sikres, nrà den konsolideres
af en formue, helst et jorcl-
stykke, hvis afkastning knn
dekke uclgifterne ti l  nrinde-
festeine for ens sjrel, xrm cr
en forudsatning for at man
kan opnà den attràede udl-
delighed i generationers ge-
nerationer.

Et liv i harmoni med na-
tur og mennesker, velstand
for een selv og ens slegt, en
plads i kultkomitéen, nàr
man bliver gammel og et
velbygget sikkert gravstcd.
Det er de mà|, cn vielnanre-
sisk bonde traditionelt spger
at nà, og de er ikke blevet
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[ )c t  c r  ( l c t tc  sn ievre  un i -
vcrs, dcr for pjebl ikket bry-
t lcs nrcrl  kr ir f lerne i  de ak-

tLrcl lc vcrdonspoli t iskc spiun-
dingcr, og hvad resultatet
skal bl ive af dcnne konfron-
tat ion afh:enger af. hvordan
tlen ulykkel ige situation i
landet i  sidste ende vi l  bl ive

afklarct,  og clet er cn ut lvik-
l ing, vi  sclv kan pve indfly-
delse pà. Vi mà her forlade
skrivsbort let o6i opfordrc t i l
po l i t i sk  hand l ing .

F. W. B,

s iskc  tcgr r  t i l  a t  v isc  v ic tna-

mcsisk udtalc. og man kal-

der det for siho-annamit isk
i Europa og chu nom i Viet-

n:rm. f)en curopeiskc onr-

skrivning r i f  vietnanresisk,
sorìì  man ser anvcndt i

dagspressen i  lorsirnPlet
fo rm,cr  i kke ,som man kun-

ne tro, en nyere oPfindelse,
nìen hlev skabt i  det |  7. àr-

hundredc af en katolsk nris-
sioncr, Alexandre de Rho-

des, t i l  brug for kol leger og
proselyter. Dct kaldes quoc

ngu og  l i k  hur t ig t  en  v is  t td -

bredclsc blandt victnanleser-
ne, specielt de katolske kon-
vert i ter, da det var lettere
at lere og lettere at skrive
end <Jet kinesisk baserede
chu nom. f)en fPrste hog

skrevet med quoc ngu blev

trykt i  1649, og idag er det
det off icicl le skri f tsProg i

Nord- og Sydvietnam.
Alexandre de Rhodes làn-

te stavenràdcrne t i l  quoc

ngu fra f lere forskel l ige eu-
ropaiske sprog, hvi lket kan
virke l idt forvirrende. For at
udtale de vietnanresiske Per-
son- og stcdnavne, sont nìan
stpder pà, nogenlr"rnde kor-

rekl er det imidlert id nok at
vide. at qr alt id udtales tv,
som i  i ta l iensk l  ng  er  de t
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mange andre sprog i Bagin-
dien og @stasien er det byg-
get op af eenstavelsesord,

der ikke bpjes, og det er'cndvidere 
et tonesprog, hvil-

ket vil sige at selve ordmelo-
dien er nìed ti l  at angive et
ords betydning.

Det er l igesà pàvirket af
kinesisk som dansk er af
tysk. Man regner med at ca.
halvdelen af de ord der bnr-
ges i daglig tale er kines,iske
làneord, og utallige vendin-
ger og talemàder i vietname-
sisk har kinesiske forbil le-
der, Hvorvidt victnamesisk
ogsà er beslcgtet nted kine-
sisk i sin kcrne cr en sag,
som de lerde er uenige om.
Nogle forskere mener snare-.
re at det skal henregnes til
thai sprogene. som f.eks. si-
amesisk ti lhdrer: andre me-
ner at det t i lhorer den
sprog@t, man kalder mon-
khmer, og hvis fornemste
representant idag er sproget
i Kambodja. Der hersker
kort sagt forvirring.

Lige op ti l  den franske
erobring af landet anvendte
man kinesisk som sprog til
officielle dokunrenter og fi-
nere l itteratur, men. man har
dog haft et skriftsystem ril
at gengive vietnamesisk i
hvert fald siden det 14. àr-
hundrede. Det bruger kine-

blÉde
dansk,
af  c t

,rg, som i ingen pi rr lr  skal udtales som rl i ,  dct

ogsà i  begyndelsen er en stavcmàtle, der L' : '

ord; og det nryst iskc overtag€t fra portrrgisisk'

ANrì f iELDELstER
KAJ BIRKEt-sMrTH'. Kuhurens

Veje l-3. (lll. Ialt ca. 1200

sider, índh. kr. 33,50 Pr.
bind, Politikens Forlag).

Dr. Kaj Birkct-Smith har
vist en serlig evne ti l  valg
af klingende og clog helt
dakkcnde. korte tit lcr for si-

ne bóger, som del har vaeret
ti l faldet med hans dansk-
sprogede hovedvaerk Kultu-
rens Veje, der nu udsendes
i tredje gennemsete udgave.

Verket udkom f/rste gang
i to bind l94l-42, anden
gang i en sver et-binds ud-
gave 1948. Den tredje og
sidste udgave er af Polit i-
kens Forlag I'tlrberedt til et

tre-binds ve.rk. hvoraf flr-
ste bind lige er udkomnret.
I denne nye udgave har ver-
kets ydre helt skiftet karak-
ter, idet det er blevet t i lPas'
set forlagets kendte serie af
betydelige historiske varker.
FÉrst og fremmest har dette
medfprt cn endring af for-
matet og i l lustrationsmateri-
alet. De to tidligerc udgaver
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