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”Heshang” – en tv-serie 1988 

I sommeren 1988 viste kinesisk landsdækkende tv, en Tv-serie kaldt ’Heshang’ (Flodens Døds sang) udarbejdet af en 

gruppe intellektuelle. Tv -dokumentarer fremhævede Kinas håbløse underudvikling i forhold til vesten. Ansvaret blev 

lagt på den kinesiske kultur (konfucianismen) og 70 års mislykket moderniseringsforsøg siden kejserstyret fald i 1911.  

I filmen anvendes Den Gule Flod mudrede plumrede vand, som et billede på en stillestående konservativ kinesiske 

kultur, mens det blå ocean blev brugt som et billede på den åbne, moderne og dynamiske  verden udenfor Kina. Tv-

serien går også stærkt i rette mod Kina isolation fra omverdenen. Nedenstående er uddrag af speaker kommentaren 

fra TV -serien.  

(kilde: Su Xiaokang, Wang Luxiang: ”Deathsong of the River – A readers Guide to the Chinese TV Series Heshang” , Cornell East Asia 

Series , 1992 ,s. 217 ) 

Om den kinesiske filosofi:   

Den traditionelle kultur var etableret på grundlag af en bondeøkonomi med selvforsyning, som understre-

gede bøndernes politisk underordning (absolutisme).  Vi skal smadre denne underordning, ændre det tradi-

tionelle livssyn, etablere en demokratisk bevidsthed, en national demokratisk ånd.  Det mest fremtrædende 

træk ved den traditionelle kultur var den altgennemtrængende sans for etik., eller hvad man kunne kalde 

en ”etisk centralisme.” 40 Disse værdinormer må smadres og erstattes med individualismen. Den demokra-

tiske ånd og den videnskabelig ånd er præcist hvad vores folk mangler. Uden denne ånd vil moderniserin-

gen af være utænkelig. Disse karaktertræk ved vores folk er ikke noget der kan ændres ved alene at ophøje 

vores traditioner eller ved at vende tilbage til disse. Svaret ligger snarere i en slags historisk kreativitet og et 

historisk valg af vores folk, for at skabe en moderniseringsproces, hvor vi åbner op til omverdenen og sam-

mensmelter den kinesiske og den vestlige kultur. Ellers, selv om Den Gule Flod   strømmer mod havet, vil 

det aldrig blive muligt at ændre vandets uigennemsigtige gule farve. 41 Havet vil for altid være havet, og 

Den Gule Flod vil fortsat være Den Gule Flod. Den eneste udvej for den kinesiske kultur er at destruere den 

traditionelle kultur og etablere en kultur som passer til kravene for den socialistiske opbygning af Kina. 

 

Figur 4 Screen shot fra Heshang hvor Maos udtalelses om Kinas bønder citeres. 

                                                           
40 Henviser formentlig til Konfucianismen ” fem bånd” hvorefter den enkeltes pligter og ansvar var bestemt af ved-
kommendes position i det sociale hierarki.  
41 Den Gule Flod har sit navn fordi vandet er farvet gult af de sedimenter som flodens fører med sig fra de tørre områ-
der i det vestlige Kina.  
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