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Abstrakt 
Denna uppsats behandlar huruvida huvudkaraktärerna i Silence (2016) och Hacksaw Ridge 

(2016) påvisar dygderna tro, hopp och altruism respektive lasterna förnekelse, tvivel och 

högmod genom deras handlande och värderingar för att se hur detta förhåller sig till 

teologiska perspektiv kring vad som utgör en god kristen. Undersökningen visar att Desmond 

från Hacksaw Ridge är överväldigande trofast, hoppfull och altruistisk och det kan 

argumenteras för att han demonstrerar dessa dygder enligt de valda teologiska definitionerna. 

De motsvarande lasterna påvisar han väldigt lite, om överhuvudtaget. Rodriguez, 

huvudkaraktären i Silence tvivlar oftare, både på sig själv och på Guds plan. Huruvida hans 

val i slutet av filmen kan sägas vara altruistiskt i en kristen bemärkelse och väger upp hans 

offentliga avsägande av den kristna tron är något som de lärda lär tvista om.  
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Inledning 
Bakgrund 
De senaste åren har Hollywood producerat ett flertal filmer med kristna teman och budskap 

som har blivit framgångsrika både bland publiken och bland kritikerna. År 2016 återvände 

Mel Gibson till rampljuset med filmen Hacksaw Ridge som handlar om en djupt religiös 

vapenvägrare som under andra världskriget räddade många soldaters liv. Filmen fick en 10-

minuter lång stående ovation på Venedigs filmfestival1 och vann två Oscarspriser.2 Samma år 

utkom Silence regisserad av Martin Scorsese. Det är en berättelse om två portugisiska 

jesuitpräster i 1600-talets Japan där kristna blev förföljda och tvingade att avsäga sin tro. 

Filmen blev Oscarsnominerad.3 Hacksaw Ridge är baserad på en sann berättelse om en 

verklig person, Silence är baserad på en roman av Shusaku Endo som även den är delvis 

historiskt baserad.4 Båda huvudkaraktärerna spelades av Andrew Garfield och båda filmerna 

utspelar sig till stor del i Japan. Samtidigt är båda filmerna i sig normativa och speglar 

regissörernas egna relationer till vad det är att vara en god kristen. 

 

Mel Gibson såväl som Martin Scorsese har tidigare regisserat filmer med kristen tematik och 

båda har varit kontroversiella och mött stark kritik av olika anledningar. Mel Gibsons The 

Passion of the Christ, från 2004 och Martin Scorseses The Last Temptation of Christ från 

1988, bör nämnas som exempel. The Passion of the Christ fick bland annat kritik för att vara 

antisemitisk i dess porträtterande av judar utseende- och beteendemässigt5. Martin Scorseses 

porträtt av Jesus som en osäker man med sexuella drifter ansågs av många kristna amerikaner 

vara ren hädelse. Filmen fick inte det mottagande som produktionsbolaget förväntade sig och 

hundratals människor demonstrerade mot filmens visning.6 Däremot mötte Passion of the 

                                                
1 Christopher Hooton. ”Hacksaw Ridge gets 10-minute standing ovation at Venice Film Festival,” Independent. 
5 september, 2016, http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/news/hacksaw-ridge-gets-10-minute-
standing-ovation-at-venice-film-festival-a7226336.html. 
2 “Hacksaw Ridge (2016),” Internet Movie Database, hämtad 13 oktober, 2017, 
http://www.imdb.com/title/tt2119532/?ref_=nv_sr_1.  
3 ”Silence (2016),” Internet Movie Database, hämtad 13 oktober, 2017, 
http://www.imdb.com/title/tt0490215/?ref_=nv_sr_2. 
4 ”Silence: The history behind Martin Scorseses new film,” History Extra, hämtad 1 januari, 2017, 
http://www.historyextra.com/article/bbc-history-magazine/silence-history-behind-martin-
scorsese%E2%80%99s-new-film. 
5 Tomas Axelson och Ola Sigurdson. Film och religion: livstolkning på vita duken (Örebro: Bokförlaget Cordia, 
2005), 142–143. 
6 Thomas R. Lindlof. Martin Scorsese, the Religious Right and the Culture Wars (Kentucky: University Press of 
Kentucky, 2008), 2–3. 
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Christ enorm framgång hos den kristna amerikanska publiken och blev den mest säljande 

Jesusfilmen i historien.7 Amerikanska franciskanermunkar gillade filmen så mycket att de 

skrev ett öppet brev till Mel Gibson där de bad honom att göra en film om grundaren av deras 

orden, den medeltida teologen Franciskus av Assisi. De menade att berättelsen om Franciskus 

uppoffringar och outtröttliga kristliga arbete skulle bli en naturlig uppföljare till filmen.8  

 

Tomas Axelson har studerat vad han kallar Jesusfilmer, det vill säga filmer som handlar om 

Jesus Kristus. Axelson beskriver en pågående kristologisk debatt kring en mer mänsklig 

respektive en mer gudomlig Jesus. Han tar även upp Lloyd Baughs kategorier av kristologiska 

filmer, där specifikt en är relevant: filmer som inte uppenbart handlar om Jesus, men som har 

en kristologisk struktur och behandlar kristologiska teman.9 Lloyd själv talar om Jesusfigur-

filmer, som kan ha mer eller mindre av Jesusberättelsen representerad och mer eller mindre av 

Jesus egenskaper i Jesusfiguren.10 Till denna kategori hör möjligen Silence och Hacksaw 

Ridge. Fader Sebastian Rodriguez i Silence jämför ofta sitt eget liv med Jesus och försöker 

leva efter hans exempel. Kichijiro fyller även rollen som en slags Judasliknande karaktär som 

förråder Rodriguez. Desmond Doss i Hacksaw Ridge står emot hårda prövningar för att leva 

enligt sin tro. I vissa symboliska nyckelscener blir Desmonds likheter med Jesus väldigt 

tydlig, som när han förs nedför klippan då hans prövningar är över och ljuset från himlen 

förgyller hans kropp som bildar ett kors. Mel Gibson uttrycker själv i en intervju att Desmond 

endast kunde göra det han gjorde genom Gud, att hans agerande var övernaturligt. Han menar 

även att Desmond Doss, liksom hans porträttering av Jesus i The Passion of the Christ, är en 

riktig superhjälte.11 Trots tydliga kopplingar mellan Jesus och aspekter av Silence och 

Hacksaw Ridge är inte detta vad denna uppsats kommer fokusera på. Avsnittet tjänar snarare 

syftet av en kort redogörelse för regissörernas tidigare filmproduktion av kristen tematik och 

en brygga över till eventuella kopplingar mellan deras filmer och religiösa värderingar.  

 

                                                
7 Axelson och Sigurdson, 119. 
8 ”Gibson asked to turn to St Francis,” The Guardian, hämtad 4 december, 2017, 
https://www.theguardian.com/film/2004/apr/21/news.melgibson. 
9 Axelson och Sigurdson, 121–124. 
10 Lloyd Baugh. Imaging the Divine: Jesus and Christ-Figures in Film (Kansas City: Sheed & Ward, 1997), 205. 
11 “Mel Gibson on Faith and Hacksaw Ridge,” Youtube, hämtad 24 oktober, 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=FyhcF6mGJEM. 
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Mel Gibson sägs tillhöra en specifik konservativ gren av katolsk kristendom där man inte 

erkänner de ändringar som införts på 1960-talet inom den katolska kyrkan.12 Hans egen far, 

Hutton Gibson, har uttryckt att den förre påven inte var en sann katolik och att denne försökte 

förgöra den katolska kyrkan.13 Desmond framstår i likhet med Mel Gibson som en man som 

inte låter andra tala om för honom vad han ska tro på och vad kristen tro innebär. Han 

förklarar i filmen att han tillhör sjundedagsadventisterna, vilka anser att Bibeln bör vara den 

enda källan till den kristna tron.14 Rodriguez tillhör Jesuitorden, som ursprungligen var en 

samling missionärer som lydde under påven. De sympatiserade med de fattiga och förtryckta 

och reste därför de till länder där de kristna var utsatta för att hjälpa dem och sprida den 

kristna tron vidare.15 Martin Scorsese berättar att han själv som ung var fascinerad av 

missionärerna, av deras mod, prövningar och hur de hjälpte människor i nöd.16 Desmond visar 

ingen önskan att sprida sin tro utan nöjer sig med att ensamt kämpa vidare.  

 

Gemensamt för både Rodriguez och Desmond är dock att Jesus är en viktig gestalt i deras liv. 

De citerar båda Jesus under filmernas gång och strävar efter att deras liv skall efterlikna hans. 

Jesuiten James Martin, som var en av konsulterna under produktionen av Silence, förklarar att 

Jesus är central i en jesuits liv och så även i Rodriguez.17 En framstående figur i jesuiternas 

historia är teologen Thomas av Aquino, som Scorsese själv har citerat i en intervju angående 

huvudkaraktären i hans film Raging Bull (1980).  I citatet talade Thomas av Aquino om 

djurens närhet till Gud eftersom de följer sina naturliga impulser och lever utan skuldkänslor. 

Detta jämförde Scorsese med huvudkaraktären Jake LaMottas djuriska beteende som spillt 

över från boxningsringen till hans privatliv.  

 

                                                
12 Axelson och Sigurdson, 142–143. 
13 “Is the Pope Catholic?,” Dallas Observer, hämtad 31 juli, 2003, http://www.dallasobserver.com/news/is-the-
pope-catholic-6387471. 
14 “Beliefs,” Seventh-day adventist church, hämtad 24 oktober, 2017, https://www.adventist.org/en/beliefs/. 
15 ”Historik,” Jesuiterna, hämtad 24 oktober, 2017, http://jesuiterna.se/historik/. 
16 ”Exclusive: Martin Scorsese discusses his faith, struggles and ‘Silence’,” Youtube, hämtad 24 oktober, 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=TbYiGdinejU. 
17 ”Fr. James Martin answers 5 common questions about ’Silence’,” America Magazine, hämtad 4 december, 
2017, https://www.americamagazine.org/arts-culture/2017/01/18/fr-james-martin-answers-5-common-questions-
about-silence. 
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Teologiska utgångspunkter 
Av naturen är kristna tänkares texter normativa. I det följande presenteras tänkare som kan 

anses ha påverkat regissörernas förhållningssätt till kristendomen. Deras tankegångar kommer 

under analysen att ställas mot filmerna gestaltning av vad det är att vara en god kristen. Det 

betyder att två normativa system, de kristna teologernas tankar och Hollywoodfilmens 

gestaltning av tro, ställs mot varandra.  

 

Enligt Thomas av Aquino kommer människans handlingar av Gud och tjänar Gud eftersom de 

är en del av hans skapelse och plan. Samtidigt är de ansvariga för sina handlingar, men genom 

att eftersträva att tjäna Gud genom sina handlingar kan de uppnå perfektion. Om de repeterar 

dessa goda handlingar, i enlighet med vad han kallar den eviga lagen, blir handlingarna till 

dygder.18 I det första korintierbrevet i Bibeln omnämns de tre dygderna tro, hopp och kärlek.19  

Dessa dygder är de enda riktlinjerna för den kristna tron, menar kyrkofadern Augustinus. De 

som talar emot detta känner antingen inte till Kristus eller så är de hädare.20 Hopp och kärlek 

kan inte heller existera utan tro, för tro arbetar genom kärlek och hoppet existerar för att det 

finns något att tro på, enligt Augustinus.21  

 

Ambrosius av Milan menar även att när vi talar om dygder talar vi även om Jesus Kristus.22 

Augustinus skriver att Jesus är grunden i den kristna tron och att alla de andra delar av den 

kristna doktrinen leder fram till detta.23 Han förklarar vidare att de troende bör tro på Guds 

rättvisa och vara hoppfulla, inte känna rädsla inför Guds dom.24 Franciskus av Assisi menar 

på likartat sätt att sanna troende bör agera med självsäkerhet och minnas att Jesus alltid är 

med dem. De som tappar tron under prövningar bör minnas att syftet med livet är att tjäna 

Gud och inget mer.25 

                                                
18 John Michael Rziha. Perfecting Human Actions: St. Thomas Aquinas on Human Participation in Eternal Law 
(Washington D.C: CUA Press, 2009), 1-4. 
19”1 Kor 13,” Bibeln, hämtad 16 oktober, 2017, http://www.bibeln.se/las/2k/1_kor#q=1+Kor+13. 
20 Saint Augustine. Christian Instruction, Admonition and Grace: The Christian Combat - Faith, Hope and 
Charity. Fathers of the Church, John J. Gavigan, John Courtney Murray, Robert P. Russell och Bernard M. 
Peebles (red.) (Washington D.C: Catholic University Press, 2014), 371. 
21 Augustine, 374-375. 
22 Romanus Cessario. Moral Virtues and Theological Ethics. (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 
2009), 150. 
23 Augustine, 371. 
24 Ibid., 373. 
25 Pansters, 102–103. 
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Senare har teologihistorikern Krijn Pansters tolkat texter av franciskanermunkar angående de 

teologiska dygderna. Hon förklarar att tro, hopp och kärlek är de viktigaste delarna i vad det 

innebär att älska Gud.26 Franciskus av Assisi kopplar samman dessa dygder som både 

gudomliga egenskaper och mänskliga dygder. Gud är tro, hopp och kärlek och en god kristen 

bör tro på Gud, hoppas på Gud och älska Gud.27 Enligt Krijn Pansters kan dock kärlek bestå 

av Guds kärlek till människan, människans kärlek till Gud eller människans kärlek till andra 

människor och hon framhåller kärleken till andra människor som den främsta kristna dygden i 

det vardagliga livet.28 Denna kärlek är något Rodriguez i Silence kämpar med i förhållandet 

till den förrädiska Kichijiro och det är samma kärlek som får Desmond i Hacksaw Ridge att 

utan diskriminering rädda människor som endera har trakasserat honom tidigare eller som 

enligt krigets regler bör vara hans fiender. Dock, på grund av att kärlek är ett sådant vitt 

begrepp29 som ofta manifesterar vad det är att älska sin nästa genom osjälvisk handling, och 

på grund av att det är just kärleken från en människa till en annan som är relevant till denna 

uppsats, kommer denna aspekt av dygden kärlek i fortsättningen att benämnas som altruism.  

Nationalencyklopedins definition av altruism lyder: ”Osjälviskhet, att vilja och behandla 

någon annan (mänsklig) varelse än en själv väl, utan avsikt att därigenom gagna sitt eget 

intresse.”30 Altruism är vidare enligt David av Augsburg, en av de botande dygderna som 

även aktivt motarbetar laster: synder som begås om och om igen.31 Det blir alltså relevant att i 

samband med Hacksaw Ridge och Silence diskutera i vilken omfattning och hur ofta 

karaktärerna repeterar både sina goda gärningar och sina synder.  

 

Vidare menar Thomas av Aquino att människan är naturligt lagd åt att göra goda gärningar, 

men att laster är emot människans natur. Detta eftersom människans natur är kommen av Gud 

och Gud är allt som är gott. Därför är laster både ett brott mot Gud och människans egen 

natur.32 Franciskanermunken David av Augsburg menar att den största av alla laster är 

                                                
26 Krijn Pansters. Franciscan Virtue: Spiritual Growth and the Virtues in Franciscan Literature and Instruction 
of the Thirteenth Century (Leyden: Brill, 2012), 50. 
27 Pansters, 105. 
28 Ibid., 45. 
29 ”Kärlek,” Nationalencyklopedin, hämtad 16 oktober, 2017, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kärlek. 
30 ”Altruism,” Nationalencyklopedin, hämtad 16 oktober, 2017, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/altruism. 
31 Pansters, 182. 
32 Rziha, 74. 
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högmod.33 Författaren Raymond Belliotti menar att detta är en av de sju dödliga synderna.34 

Han förklarar vidare att högmod uppstår när stolthet går till överdrift och människor sätter sig 

själva över andra. Både Desmond och Rodriguez ifrågasätter antingen själva eller blir 

ifrågasätta av andra kring huruvida deras gärningar kommer av högmod eller tro och empati. 

Belliotti påpekar dock att stolthet kan vara en dygd om det är i form av självrespekt, kärlek till 

sig själv och andra eller en ambition att göra bättre ifrån sig i livet. 

 

Syfte och problemställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka karaktärers handlande och värderingar utifrån ett 

teologiskt perspektiv. Denna analys kommer att jämföra och kontrastera hur protagonisterna i 

Martin Scorseses Silence och Mel Gibsons Hacksaw Ridge påvisar eller inte påvisar de tre 

teologiska dygderna tro, hopp och altruism respektive lasterna förnekelse, tvivel och högmod 

för att belysa hur detta förhåller sig till teologiska tänkares diskussion kring vad som utgör en 

god kristen.  

 

För varje framtida filmskapare är det relevant att se hur framstående regissörer formar sina 

karaktärer. Det är även intressant att analysera karaktärers värderingar och ageranden på en 

djupare teoretisk nivå för att förstå varför de resonerar och agerar som de gör. Regissörer som 

Mel Gibson och Martin Scorsese har ett stort inflytande på alla steg av filmprocessen. De är 

även stilistiska i den mening att det finns återkommande strukturella och tematiska drag i 

deras filmer, som i exemplen nämnda i bakgrunden. Med stort inflytande och framgång följer 

även mer resurser och därigenom valfrihet att välja de berättelser som regissörerna vill 

berätta. Det följer därför naturligt att regissörernas personliga värderingar på något plan 

genomsyrar berättelsen, särskilt när filmernas handling och tematik berör religiösa frågor, då 

Mel Gibson och Martin Scorsese är uttalat troende människor. Varför ett teologiskt perspektiv 

kan vara relevant till att undersöka film beskriver Ola Sigurdson bäst:  

 
Här har inte minst den kristna teologin ett viktigt bidrag att ge, dels med tanke på dess 

nästan två millennier långa erfarenhet av att bedöma substansen hos olika berättelser, 

medier och livshållningar, dels också med tanke på religionens återkomst, som blir allt mer 

                                                
33 Pansters, 125. 
34 Raymond Angelo Belliotti. Dante’s Deadly Sins: Moral Philosophy in Hell (New Jersey: Wiley, 2011), 219.	



7	
 

tydlig i våra dagar, inte minst i populärkulturen. Den teologiskt skolade 

urskillningsförmågan handlar inte om att föregripa Guds dom, utan om att kunna avgöra 

vad som uttrycker ett generöst och människovärdigt liv.35 

 

Viktigt är att påpeka att dessa teologiska perspektiv är subjektiva och ingen klar definition av 

dessa dygder och laster och huruvida en människa är god eller ond ur ett enat kristet 

perspektiv kan ges, eftersom det inte existerar. Urvalet av teorin kring dygderna och lasterna 

är något som kommer att förklaras mer utförligt under ”Metod och material”, men detta har 

dels att göra med regissörernas kopplingar till en del av dessa teologer, teologernas status i 

den kristna historien och just att de behandlar de teologiska dygderna och vad som utgör en 

god kristen. 

Metod och material 
Analysens teoretiska grund kommer främst bestå av ett antal framstående teologers tolkningar 

av vad som utgör en god kristen och de nämnda dygderna och lasterna. Dessa kommer 

refereras till för att belysa förhållandet mellan teologiska diskussioner kring detta och 

karaktärernas ageranden och tankeverksamhet. Franciskus av Assisi (ca 1181–1226) är 

grundaren av franciskanerorden och därav även franciskanernas värderingar. I bakgrunden 

nämndes att dagens franciskanermunkar har bett Mel Gibson att göra en film om hans liv. 

Hans texter ger en bred bild av vad han anser vara en idealkristen person, vilket kompletteras 

ytterligare av hans efterföljare Bonaventura av Bagnoregio (1217–1274) och David av 

Augsburg (1200–1272).36 Bonaventura studerade tillsammans med Thomas av Aquino (1225–

1273), dominikanbrodern och kyrkoläraren.37 Thomas texter förklarar hans syn på 

förhållandet mellan allt liv och Gud, vad en dygd är och hur en människa kan bli dygdig. Han 

har även blivit citerad som inspiration av Martin Scorsese till en av hans tidigare filmer, vilket 

nämndes i bakgrunden. Kyrkofadern Augustinus (354–430)38 talar även om de teologiska 

dygdernas innebörd inom katolicismen.  

 

Övriga namn kan förekomma i enstaka referenser där det är relevant, antingen på grund av 

personens teologiska status såsom ärkebiskopen Ambrosius av Milan eller för att de omnämns 

                                                
35 Axelson och Sigurdson, 61. 
36 Pansters, 4-6. 
37 John Placid Conway. Saint Thomas Aquinas (London: Longmans, Green, 1911), 1 och 95. 
38 Ryan N. S. Topping och Richard Bailey. Continuum Library of Educational Though: St Augustine (London: 
Bloomsbury Publishing PLC, 2010), 23–39. 
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i filmerna, som Franciskus Xavier, jesuitmissionären. Rodriguez och Desmond citerar ofta 

Jesus eller jämför hans leverne med deras eget, då främst Rodriguez eftersom han är jesuit. 

Dessa citat kommer från Bibeln, som ju är huvudkällan till all kristendom. Bibeln kommer 

därför att användas för samma ändamål som teologernas texter, men även för att förklara vart 

vissa citat i filmerna är hämtade och hur de relaterar till analysen av karaktärerna. När citaten 

är på engelska är det lättare att leta fram dem i en engelsk bibel och då kommer den senaste 

utgåvan New International Version att användas, i övrigt kommer den senaste svenska 

versionen Bibel 2000 att användas. Att använda Bibeln som enhetlig källa är dock svårt då 

den innehåller flera tolkningar av dessa dygder, och avsnitten som nämner dem är kanske inte 

heller alltid så lätta att tolka. Därför är det främst de kristna tänkarnas definitioner, som i sin 

tur baseras på tolkningar av Bibeln, som främst kommer att användas i analysen.  

 

Filmerna som är valda för analysen är Mel Gibsons Hacksaw Ridge (2016) och Martin 

Scorseses Silence (2016). Urvalet är intressant på grund av dessa faktorer: Filmerna har 

liknande tematik, även likheter i handling men där även intressanta kontraster. Silence 

utspelar sig i Japan, men under 1600-talet. Hacksaw Ridge utspelar sig även delvis i Japan, 

men när USA låg i krig med japan under andra världskriget. Det är samma skådespelare, 

Andrew Garfield, som spelar båda rollerna. Rodriguez är en portugisisk jesuitmissionär, 

Desmond är en amerikansk sjundedagsadventist som går med i armén. Regissörernas religiösa 

värderingar och tidigare filmproduktion är även relevanta. Både Mel Gibson och Martin 

Scorsese är uttalat troende kristna och de har regisserat filmer med kristen tematik tidigare. 

Det är tydligt att regissörerna har stilistiska drag som skiljer sig i deras filmproduktion och 

detta gäller även hur karaktärerna framställs. Som exempel tar jag i bakgrunden upp 

framställningen av Jesus i The Last Temptation of Christ och Passion of the Christ. Även 

mottagandet av dessa filmer är intressant. Då som nu är det Mel Gibsons film som är mer 

kommersiellt framgångsrik, även om man naturligtvis bör ha i åtanke tidsskillnaden mellan 

publiceringen av de två ovan nämnda filmerna.  

 

På grund av att materialet är jämförbart med både slående likheter och kontraster kring 

produktion såväl som i den faktiska handlingen och tematiken passar det att i det här fallet 

göra en komparativ analys enligt vad Kerry Walk kallar ”compare-and-contrast” metoden. 

Detta kan bestå av antingen två verk som handlar om liknande saker men har signifikanta 



9	
 

skillnader, eller två verk som har stora skillnader men visar sig ha likheter i alla fall. Enligt 

Kerry Walk kan man antingen strukturera en ”compare-and-contrast” analys genom att 

jämföra materialet var för sig eller att genom att jämföra dem samtidigt via ett antal punkter.39  

 

Strukturen för denna analys kommer bestå av tre kapitel utifrån de tre teologiska dygderna 

och deras motsvarande synder tro/förnekelse, hopp/tvivel och altruism/högmod. Filmerna 

kommer att jämföras utifrån dessa dygder och laster sida vid sida och då belyses också i viss 

mån underliggande personliga, samhälleliga och religiösa perspektiv. Med personligt menas 

karaktärens tro, hopp och altruism i förhållande till dem själva och andra karaktärer. Med 

religiöst menas karaktärens värderingar och agerande i förhållande till teologiska definitioner 

av dygder och laster och med samhälleligt menas förhållandet mellan karaktärens värderingar 

och samhällets i filmens värld. Syftet med dessa perspektiv är att undersöka hur karaktärerna 

genom sitt agerande i förhållande till den fiktiva världen och dess karaktärer påvisar sina 

värderingar. Karaktärernas agerande är alltid influerade av personliga erfarenheter, religiösa 

värderingar och samhällets lagar och sociala regler och därför blir det relevant att inkludera 

dessa. Karaktärernas utveckling kommer följas relativt kronologiskt sida vid sida där vissa 

nyckelscener där kristen symbolik förekommer kommer analyseras mer i detaljnivå, det 

kommer även vara nödvändigt att återvända flera gånger till samma scen för att flera av 

dygderna och lasterna kommer att vara representerade samtidigt. I slutdiskussionen följer 

även en reflektion kring hur allt detta relaterar till regissörernas tidigare filmproduktion och 

personliga/religiösa värderingar. 

Analys 
Tro och förnekelse 
I detta avsnitt kommer huvudkaraktärernas tankar och ageranden i Silence och Hacksaw 

Ridge att analyseras och jämföras för att se hur detta förhåller sig till ett antal teologiska 

definitioner av dygden tro och lasten förnekelse. Analysen kommer fram till att Desmond i 

Hacksaw Ridge demonstrerar en högre trofasthet och mindre tvivel när det gäller hans tro på 

Gud och sin egen förmåga. Rodriguez i Silence, däremot, är mer osäker och ifrågasätter Guds 

                                                
39 Kerry Walk. “How to Write a Comparative Analysis,” Hardvard Writing Center, hämtad 17 oktober, 1998, 
https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/how-write-comparative-analysis. 
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plan och hans egen värdighet enligt Jesus föredöme. Samtidigt får Rodriguez anpassa sig i en 

fientlig miljö och utöva sin tro i hemlighet vilket komplicerar det hela ytterligare. 

 
Desmonds värderingar och tro formas innan filmens början och återberättas i tillbakablickar 

till hans traumatiska uppväxt. När han är liten brottas han med sin äldre bror Hal och i 

desperation får han tag i en sten och slår honom i huvudet, vilket nästan dödar honom. 

Desmond går till en tavla som hänger på en vägg i huset. På tavlan finns en inramning 

bestående av röda och gula rosor och sju av de tio budorden Moses fick av Gud på berget 

Sinai. I mitten av tavlan är texten till bönen Fader vår. Desmonds far kommer dit och menar 

att bestraffa honom med våld för vad han gjort. Desmond står som transfixerad vid det sjätte 

budordet ”du skall icke dräpa”, men Desmonds mor kommer i mellan och ifrågasätter hans 

bestraffningsmetod: ”Tom, stop. What’s that gonna teach the boy? He’s violent enough 

already.” Fadern svarar samtidigt som han går därifrån: ”Okay, fine, you go smother him in 

kisses. You tell him the world is a soft and gentle place.” Desmond säger att han hade kunnat 

döda sin bror. Modern förklarar för Desmond att det viktigaste av Guds budord är “du skall 

icke dräpa” och att mord är den synd som Gud hatar allra mest. Här planteras en rädsla inför 

Guds vrede och dom i den unge Desmond. Samtidigt får vi en bild av faderns och moderns 

olika synsätt. Desmonds far är en desillusionerad krigsveteran som förlorade sina vänner i 

krig. Han har en cynisk syn på världen på grund av sina erfarenheter i kriget och därför menar 

han att pojken kommer få fel bild av världen om han inte får riktiga konsekvenser för sitt 

beteende. Just att brodern var nära att dö gjorde det nog extra känslosamt för fadern. Modern 

menar nog snarare att bestraffningen kommer lära honom att våld löser problem, vilket 

paradoxalt nog är anledningen till faderns desillusionering. Senare i filmen förklarar Desmond 

att han en gång var nära att döda sin far, då faderns alkoholmissbruk och våld till slut blev för 

mycket för honom. Detta bidrog till att Desmonds rädsla för våld och vad vapen kan göra 

förstärktes ytterligare.  

 

I Rodriguez fall i Silence presenteras ingen bakgrund kring hans eventuella familj och 

uppväxt. Den information som initialt ges kring hans tro och värderingar är att han är en 

portugisisk Jesuitpräst. Han och fader Garupe får reda på att fader Ferreira, som verkat som 

missionär i Japan, ryktas ha förnekat Gud och övergivit den kristna tron. Det är deras 

personliga och yrkesmässiga förhållande till fader Ferreira i egenskap av hans tidigare 

lärjungar som driver Rodriguez och Garupe att bege sig till Japan för att leta upp honom. Väl 
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där är deras uppdrag att ta reda på vad som har hänt och om han har förnekat Gud måste de 

rädda hans själ från Guds dom. Rodriguez förbereder sig inför sin resa med en bön: “And as I 

prepare to do his work, I see his face before me. He looks as he must have when he 

commanded Peter, ‘feed my lambs, feed my lambs, feed my sheep.’ It fascinates me. I feel 

such great love for it.” Denna fascination vid Jesus liv och arbetet som missionär är en 

konstant drivkraft hos Rodriguez under filmens gång, samtidigt som det är en källa till 

frustration och tvivel. Han jämför sig ofta med Jesus, ser hans ansikte framför sig och känner 

stolthet när hans eget arbete följer Jesus föredöme. I sina tankar och i brev till fader 

Valignano citerar han ofta Bibeln, då främst Jesus gärningar och tal. Som tidigare har nämnts 

anser Ambrosius att tala om dygder är detsamma som att tala om Jesus Kristus40. Både 

Augustinus41 och Bonaventura42 nämner dessutom att Jesus är grunden till den kristna tron. 

För Rodriguez som jesuit är Jesus liv och gärningar ett föredöme när han ska agera och 

reflektera över vad som sker runt omkring honom.  

 

Efter Rodriguez och Garupe träffat deras guide i Japan, den alkoholiserade Kichijiro, 

reflekterar Rodriguez över Jesus ord från Mark 16:15: ”And he said, then go ye into the whole 

world and preach the gospel to every living creature.”43 Rodriguez tillägger: “...even to one 

such as this.” Här tydliggörs en skillnad mellan Rodriguez i egenskap av missionär, vars 

uppdrag är att sprida kristendomen vidare och Desmond som inte verkar finna det nödvändigt 

att tvinga på sin tro på andra. Det viktiga för Desmond är att han själv lever enligt dessa 

religiösa regler. Jesus föredöme och Bibeln är även Desmonds källa till tröst och styrka. I 

Hacksaw Ridge är dock Bibeln representerad mer visuellt, då Desmond bär den med sig 

överallt. Precis som för Rodriguez är tron det som driver honom och även det som gör att han 

hamnar i konflikt med omgivningen. När Desmond går med i armén och det avslöjas att han 

är en vapenvägrare blir både befälen och de andra rekryterna fientligt inställda gentemot 

honom. Desmond förklarar att han ser det hela som en självklarhet, att han bör kunna tjäna sitt 

land och sin Gud utan en konflikt mellan dessa plikter.  

 

                                                
40 Cessario, 150. 
41 Augustine, 371. 
42 Pansters, 106. 
43 “Mark 16:15 New International Version (NIV),” Biblegateway, hämtad 31 oktober, 2017, 
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark%2016:15. 
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Det japanska samhället Rodriguez möts av är ogästvänligt och de få kristna församlingarna 

lever i skräck för Inoue, borgmästaren av Chikugo som ser det som sin plikt att utrota 

kristendomen i Japan. När Inoue anländer till byn där Rodriguez och Garupe har etablerat sig 

radar han upp alla kristna och ger de valet att antingen stampa på Jesus avbild för att 

demonstrera att de förnekar sin tro, eller dö en utdragen och smärtsam död. Franciskus av 

Assisi menar att de förrädiska som stampar på Guds son kommer att bli dömda medan de 

troende ska bli heligförklarade.44 Även David skriver att den troende bör vara konstant i sin 

tro.45 Det uppstår därmed ett dilemma där Rodriguez som god kristen inte kan be dem att 

förneka sin tro, samtidigt som han inte heller kan låta andra lida. Rodriguez börjar hädanefter 

att ifrågasätta den gud som låter dessa människor lida och han undrar hur han ska kunna 

förklara Guds tystnad för dem. Detta kan kopplas till att Franciskus av Assisi menar att de 

troende bör minnas att syftet med livet enbart är att tjäna Gud.46 Samtidigt påpekar 

Bonaventura att tro är grundat på kärlek vilket inkluderar kärleken till andra människor, det 

vill säga altruism47 som enligt Thomas av Aquino är modern till alla dygder.48 Dilemmat 

mellan tro och altruism som Rodriguez står inför är centralt i filmens handling, men detta 

förklaras mer ingående i nästföljande kapitel. 

 

I sammanhanget är det lämpligt att ta upp en reflektion Rodriguez gör när han anländer i 

Goto: ”I dream of our great S:t Francis. What happened to all the glorious possibility he found 

here? What have I done for Christ? What am I doing for Christ? What will I do for Christ?” 

Den som Rodriguez talar om är Francis Xavier, som ledde vägen för de andra 

jesuitmissionärerna i Japan och var den första att sprida kristendom där. När Rodriguez som 

fånge diskuterar med Inoue och hans anhängare blir det tydligt att Francis Xaviers syn att 

Japan var mottagligt och lämpligt för mission står i stark kontrast till deras.49 De menar 

istället att kristendomens doktrin inte har något värde i Japan och att det faktiskt snarare är en 

fara för det japanska levnadsättet. Rodriguez menar att han anser att han har kommit för att ge 

                                                
44 Pansters, 92. 
45 Ibid., 111. 
46 Ibid., 102–103 
47 Ibid., 106. 
48 Cessario, 144. 
49 Själv hade Francis Xavier hört att japanerna var ett resonabelt folk och därför väldigt lämpliga och mottagliga 
för kristendomens läror. (”Francis Xavier: founder of the Jesuit mission in Asia, our inspiration today,” The 
Jesuit Asia Pacific conference, hämtad 21 november, 2017, http://sjapc.net/wp-
content/uploads/2017/01/francis_xavier_and_his_mission_in_asia.pdf.) 
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dem sanningen och att sanningen måste vara universal. När någon liknar kristendomen vid ett 

träd som inte kan växa i japansk jord skakar Rodriguez på huvudet och svarar att det inte är 

jorden som gör att kristendomen inte kan växa i Japan, utan de människor som har förgiftat 

jorden. Inoue och de andra sitter tysta. Rodriguez ber de andra att ge honom en riktig 

utmaning för att testa hans tro. Vid denna punkt i filmen tror sig Rodriguez besitta en odödlig 

trofasthet. Den prövas dock när de kristna i hans nyfunna församling ombeds stampa på Jesus 

avbild och de vägrar. Resultatet är att en av dem blir brutalt halshuggen. Strax därefter 

demonstrerar Kichijiro återigen hur lätt det är att förneka Jesus. 

 

Senare växer tvivlet inom honom till sin gräns och det går så långt att han ifrågasätter Guds 

existens. Detta gör han eftersom han inte kan förstå Guds tystnad inför vad han och de övriga 

kristna i landet får genomlida. I Bibeln säger Jesus till Thomas: ”Saliga äro de som inte har 

sett men ändå tror.”50 Augustinus gör skillnad mellan tro och hopp, han skriver att tro även 

inkluderar tron på gudomlig rättvisa, vilket för syndarna kan leda till rädsla, medan hopp 

endast är tron på det goda. Franciskus av Assisi menar dock att en sann troende aldrig bör 

tvivla som Rodriguez gör.51 Augustinus länkar tro och hopp samman genom att förklara att de 

båda är tron på något vi inte ser.52 Rodriguez ser inte kopplingen mellan det han gör och Guds 

plan. När han tappar hoppet tappar han även tron.  

 

När Rodriguez själv står inför dilemmat att antingen avsäga sig sin tro eller låta de andra 

kristna dö där de hänger över groparna, prövas dock hans trofasthet till bristningsgränsen. 

Han ber Gud om hjälp men Gud ger inget svar. Rodriguez stampar på Jesus avbild och faller 

ned i förtvivlan. I Matteusevangeliet står det: ”Var och en som känns vid mig inför 

människorna, honom skall jag kännas vid inför min fader i himlen. Men den som förnekar 

mig inför människorna, honom skall jag förneka inför min fader i himlen.”53 Enligt bibeln 

riskerar den som förnekar Gud, åtminstone inför andra, alltså att inte hamna i himmelriket när 

de dör. Trots denna risk ger Rodriguez upp sin stolthet och sin idé av vad en god troende inte 

får göra för att rädda kristna liv. När Rodriguez dör, till synes av hög ålder, blir han begraven 

enligt buddhistisk tradition. Han ges till och med ett postumt buddhistiskt namn. Men inuti 

                                                
50 ”Joh 20:19-31,” Bibeln, hämtad 20 november, 2017, https://www.bibeln.se/las/sok?b=2k&q=Luk%2024:36-
45,%20Joh%2020:19-31,%201%20Kor%2015:5. 
51 Pansters, 92. 
52 Augustine, 374. 
53 “Matt 10:33,” Bibeln, hämtad 27 oktober, 2017, http://www.bibeln.se/las/2k/matt#q=Matt+10%3A33. 
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tunnan där hans kropp befinner sig ser man, gömt inuti hans händer, ett litet träkors. Trots den 

hårda bevakningen har alltså Rodriguez lyckats smuggla in en kristen symbol så att han kan 

dö med ett hopp om räddning. Rodriguez tappar alltså aldrig tron, men hade förstått att 

utövandet av tron behövde anpassas i en fientlig miljö.  

 

Desmonds tro på sig själv och Gud är däremot nästan konstant genom hela Hacksaw Ridge. 

Filmens inledning har ett utdrag ur Isaiah 40:2854 uppläst av Desmond som tydligt beskriver 

hans trofasthet och outtröttlighet genom filmens gång:  

 
Have you not heard? The Lord is the everlasting god, the creator of the ends of the earth. 

He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives 

strength to the weary and increases the power of the weak. Even youths grow tired and 

weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the lord will renew their 

strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will 

walk and not be faint. 

 

Desmond utstår prövningar mentalt och fysiskt men inga människor behöver dö på grund av 

hans tro eller hans agerande. Han kan bära sitt lidande med stolthet. Tvärtom stärker hans tro 

hans agerande som resulterar i fler räddade liv. Det finns dock tillfällen då han både tvekar på 

sig själv och Guds plan. När han misslyckas med att rädda sin vän Smitty uppe på Hacksaw 

ridge, stannar han upp i sitt livräddande och frågar Gud efter vägledning: ”I don’t understand. 

I can’t hear you.” Han utbrister samma vädjan efter att höra Guds röst som Rodriguez men 

skillnaden är att kort därefter hörs en röst, inte Guds utan en soldat som ropar på hjälp. Denna 

soldat ber till och med Gud om hjälp och detta tar Desmond som ett tecken att fortsätta. Som i 

citatet ovan snubblar han och faller, men reser sig snabbt igen på grund av sin gudstro som 

ger honom styrka. Han förnekar aldrig sin tro eller Guds existens, utan kämpar modigt vidare 

fastän han möts av motgång på motgång. Han vinner i den militära rättegången och därmed 

vinner han rätten att gå ut i krig utan ett vapen. Uppe på Hacksaw Ridge visar han att han är 

minst lika modig som de andra men visar en annan typ av mod genom räddandet av 

människoliv.  

 

                                                
54 ”Isaiah 40 New International Version (NIV),” Biblegateway, hämtad 27 oktober, 2017, 
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isaiah+40&version=NIV. 
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Sammanfattat kan sägas att Desmond påvisar en stark trofasthet genom filmen och när han väl 

tvekar är det mer på sig själv än på Gud eller Jesus. Vid ett tillfälle frågar han vad Gud vill, 

men detta är inte detsamma som att ifrågasätta Guds vilja eller existens. Han ber endast Gud 

att leda honom. Samhällets tro i filmen står i konflikt med hans egen, då militären verkar sätta 

plikten mot landet – att gå ut och döda fienden, före plikten mot Gud – att inte döda 

människor. På ett personligt plan påvisar han även en stark tro på sin egen förmåga och att få 

sin vilja igenom, exempelvis i hans uppvaktande av hans kärleksintresse Dorothy och inte 

minst i hans närmast övermänskliga gärningar uppe på Hacksaw Ridge.  

 

Rodriguez möts också av en ogästvänlig miljö där hans religiösa tro är emot samhällets lagar. 

De prövningar som Rodriguez genomgår och de orättvisor han ser begås mot andra och mot 

honom själv gör att han ifrågasätter sin egen förmåga som missionär, tills han även 

uttryckligen ifrågasätter Guds existens. Detta har även att göra med hans höga krav på sig 

själv som kristen och hans jämförelse med Jesus föredöme.  

 

Altruism och högmod 
I detta avsnitt kommer huvudkaraktärerna i Silence och Hacksaw Ridge tankar och ageranden 

att analyseras och jämföras med kristna tänkares definitioner av dygden altruism (den aspekt 

av dygden kärlek som utgör kärleken av en människa till andra människor) och lasten 

högmod. Analysen kommer fram till att både Rodriguez i Silence och Desmond i Hacksaw 

Ridge agerar altruistiskt på olika sätt, men att Desmonds altruism är mer tydligt i enlighet med 

vad dessa teologer menar anstår en god kristen. Båda karaktärerna anklagas för att vara 

högmodiga av andra, men det är främst Rodriguez, i sitt jämförande av sig själv med Jesus, 

som faktiskt framstår som högmodig.  

 

Bonaventura skriver att tro arbetar genom altruism55 och enligt Thomas av Aquino är en 

människa mer som Gud som inte bara är god utan även hjälper andra.56 I Silence 

problematiseras detta när Rodriguez som fånge finner både sin tro och övertygelse om vad 

som är gott för andra ifrågasatt, när Inoues tolk hävdar att Rodriguez är okunnig om och 

brister i ödmjukhet inför den japanska kulturen, och menar att han borde avsäga sig sin tro för 

                                                
55 Pansters, 106. 
56 Rziha, 51. 
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att rädda andras liv istället för att orsaka lidande genom sin enfaldighet. Han anklagar alltså 

Rodriguez för att vara högmodig. Scenen illustrerar Franciskus av Assisis resonemang att 

kärleken till nästan för med sig både visdom och ödmjukhet.57 Sann altruism ter sig därmed 

som direkt motpol till högmodet. Anklagelsen får Rodriguez senare även höra från sin gamla 

läromästare Ferreira, som menar att de kristna som offrar sig inte dör för Gud utan egentligen 

har behållit sin tidigare tro som endast bytt gestalt. Ferreira menar vidare att det är för 

Rodriguez skull som de dör, inte för Gud. 

 

Därtill skriver Franciskus av Assisi att älskandet av nästan inkluderar älskandet av fiender.58 

David av Augsburg skriver vidare att den troende bör vara säker i förlåtandet av synder.59 

Också i dessa avseenden demonstreras Rodriguez högmod. Den fiende som han bör älska och 

förlåta är personifierad i Kichijiro, trots att denne vid ett flertal tillfällen sviker och påvisar en 

avsaknad av mod och trofasthet. Istället menar Rodriguez att han står över den andre och hela 

den främmande kulturen. Han brister ut: ”Father, how could Jesus love a wretch like this? 

There is evil all around in this place. I sense its strength, even its beauty. But there is none of 

that in this man. He is not worthy to be called evil.” 

 

Rodriguez förhållande till Kichijiro är komplicerat. Kichijiro bekänner allt för Rodriguez, 

men Rodriguez bekänner enbart inför Gud, i sina tankar, och i brev till fader Valignano. 

Rodriguez förlåter förvisso Kichijiros synder enligt den katolska ritualen, i faderns, sonens 

och den heliga andens namn, men han gör det inte i sitt inre. Under japanens andra bekännelse 

jämför Rodriguez honom med Judas och verkar i sina tankar tala direkt till Jesus: ”What you 

will do, do quickly. Your son’s words to Judas at the last supper, was he angry when he said 

them? Or did they come from love?” Han ställer alltså frågan om Jesus verkligen kunde älska 

Judas, och om han i så fall själv kan älska Kichijiro. I Rodriguez bakhuvud finns naturligtvis 

den stora synd Kichijiro som han bekänt tidigare för Rodriguez, då Kichijiros familj blev 

avrättad, på grund av sin tro, men Kichijiro valde att stampa på Jesus och rädda sitt eget liv, 

samtidigt som han efter varje förnekelse förklarar att han tror på Gud och att han vill ha 

förlåtelse. Detta speglar Rodriguez eget förhållningssätt, vilket förstärker bilden av dennes 

högmod, när han fördömer den Kichijiro men inte sig själv. När Rodriguez senare konverterar 

                                                
57 Pansters, 50. 
58 Ibid. 
59 Ibid., 111. 
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får han också uppleva japanernas välvilja genom ett slags paket av japansk kultur vilket 

inkluderar bostad, fru och arbete. Samma livskvalité gavs till Ferreira och det enda de behöver 

göra i utbyte är att aktivt motarbeta kristendomen genom tulltjänsten, och aldrig visa tecken 

på att de fortfarande behåller sin gamla tro. Augustinus menar att även syndarna tror, men 

istället för att hoppas på vad de troende hoppas på, så lever de i rädsla inför vad som komma 

skall, det vill säga Guds dom.60 Både Kichijiro och i den senare delen av filmen, Rodriguez, 

lever med sin tro i det inre och har offentligt förnekat Gud. Därför känner de rädsla inför 

Guds dom.  

 

Desmond tvekar inte, som Rodriguez, att förlåta, i hans fall de andra rekryterna som har 

misshandlat honom. Likaså förlåter han Smitty som under militärträningen har hånat honom 

för hans feghet, bibeltrogenhet och hans brist på manlighet. I skyttegraven bekänner de för 

varandra hur de båda har haft en svår uppväxt, Smitty med en frånvarande far och Desmond 

med en våldsam. Genom sin ärlighet får Desmond Smitty att se att de egentligen är ganska 

lika och att de bara har reagerat på omständigheterna på motsatt vis, Smitty genom att ta ut sin 

frustration på andra och Desmond genom sin tro.  

 

Desmond blir dock även han anklagad för att vara högmodig, av Dorothy när hon besöker 

honom i fängelset, som menar att han blandar ihop sin egen vilja med Guds och gör allt för 

sin egens skull och inte för någon annans. På ett personligt plan problematiseras Desmonds 

altruism. Hans familj får lida på grund av hans envishet och de andra rekryterna straffas för 

Desmonds vapenvägran. Det viktiga för Desmonds är hela tiden att han ska få igenom sin 

vilja, hur altruistisk hans mål än må vara. Desmond erkänner själv att detta är möjligt, men 

påpekar att han inte vet hur han ska kunna leva med sig själv om han inte håller fast vid sin 

tro. Han tillägger att han undrar hur han då kan vara mannen Dorothy förtjänar. På så vis 

menar han att det inte enbart är för hans egen skull utan även för andras. Med sitt resonemang 

vill han argumentera att altruism inte nödvändigtvis står i kontrast mot det egna intresset om 

detta underordnas tron.  

 

Även militären misstänker andra motiv än altruism bakom Desmonds vapenvägran, såsom 

feghet eller rentav psykisk ohälsa. När Desmond blir psykologiskt utvärderad försöker 

                                                
60 Augustine, 374–375. 
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psykologen förklara för honom att den kristna tron är förenlig med krig eftersom fienden de 

krigar emot är Djävulen själv. Desmond förnekar inte detta, utan citerar istället ett av Jesus 

budord:”Jesus said, a new commandment I give unto you, that you love one another, just as I 

have loved you.” Problemet med detta är att det inte är förenligt med att betrakta fienden som 

Djävulen. Desmond menar nog snarare att fienden inte är japanerna, utan saken de slåss för. 

Desmond bevisar även om och om igen uppe på Hacksaw ridge att han anser att alla liv är 

värda att rädda. Han förlåter sina fiender, oavsett om det är japanerna eller människor i hans 

närhet som gör honom illa. 

 

Uppe på Hacksaw Ridge gör Desmond ingen skillnad på vän eller fiende, på nationalitet eller 

religion. Han älskar sin granne och sin fiende. Anledningen till att Desmond överhuvudtaget 

ger sig ut i krig är för att rädda liv. Det är också grunden till varför befälen och soldaterna 

missbedömt honom som en feg person men i efterhand närmast dyrkar honom efter hans 

heroiska gärningar. Den sista scenen i filmen är när Desmond firas ned från klippan efter att 

åter ha räddat liv på hans sabbatsdag. Han har Bibeln i handen, tryckt mot bröstet. Han är 

upphöjd i luften och blundar av utmattning när solljuset lyser över honom. Kameran går ned 

under honom och riktas mot himlen. Genom solljuset vill Gibson gestalta att det är Gud som 

lyser på Desmond tack vare av dennes trofasthet och envisa altruism. När kameran flyttas 

längre ned under honom ger det illusionen av att han faktiskt åker upp mot skyarna, som för 

att illustrera en rad ur Isaiah 40:28: ”They will soar on wings like eagles.” Altruismen befästs 

av att den verklige och nu åldrade Desmond uppträder i en epilog och berättar att leendet på 

en soldats läppar är den enda betalningen han ville ha.  

 

Samhälleligt demonstreras meningen med Desmonds altruism då militären ändrar sin syn på 

grund av hans gärningar, men det är endast efter hans värderingar har visat sig vara till nytta i 

kriget. På ett religiöst plan är Desmonds altruism dock alltid självklar och den är, paradoxalt 

nog, anledningen till att han anklagas för feghet och högmod. Det är också i den religiösa 

altruismen som Desmond möter Rodriguez, för de båda grundar detta beteende på Jesus 

föredöme. Rodriguez har religiösa och moraliska kval när det gäller huruvida hans agerande 

faktiskt är altruistiskt eller ej. Enligt hans kristna lära gör han rätt i att mena att de kristna 

japanerna hellre bör dö och bli martyrer än stampa på Jesus avbild och detsamma gäller han 

själv. Att Rodriguez möjligen offrar sin egen plats i himmelriket för att rädda andras liv är 
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närmast definitionen av ett altruistiskt val. Jesuiten James Martin, en av konsulterna under 

produktionen av Silence menar att Rodriguez val kan ses som en av Ignatius tre nivåer av 

ödmjukhet, nämligen den högsta nivån - då någon gör något som i andras ögon är högst 

vanhedrande, men anledningen är att komma närmre Gud. Han tar Jesus som exempel då 

många i hans omgivning ansåg att hans uppoffring på korset var onödig, men han gjorde det 

för Gud.61  

Hopp och tvivel 
Detta avsnitt behandlar hur huvudkaraktärerna i Silence och Hacksaw Ridge tänker och agerar 

i förhållande till ett antal teologiska definitioner av dygden hopp och lasten tvivel. Analysen 

kommer fram till att Rodriguez i Silence möter fler och hårdare motgångar och därmed tappar 

hoppet oftare. De drömmar han haft i filmens början krossas alla, en efter en. Desmond i 

Hacksaw Ridge är däremot nästan konstant hoppfull genom filmens gång och alla hans 

förhoppningar uppfylls i slutet. 

 

Sambandet att tro förstärker hoppet, som Bonaventura av Bagnoregio menar,62 är tydligt i 

Silence, för när Rodriguez känner hopp så stärks hans tro och när han tappar hoppet så börjar 

han att tvivla. Desmond påvisar samma relation mellan hopp och tvivel, men hos honom finns 

mer hopp än tvivel under filmens gång. Rodriguez känner hopp när han gör nytta och följer 

Jesus exempel. Ett tydligt exempel är när han anländer till sitt fängelse och finner sin roll som 

präst i den kristna församlingen i fängelset:  

 
Even the guards have been touched by your hand, Lord. I wonder if this unbroken peace is 

proof that my death is not far away. I see the life of your son so clearly, almost like my 

own. And his face, it takes all fear from me. It is the face of my childhood, speaking to me. 

I’m sure of it. Promising ’I will not abandon you.’ 

 

Den bitvis högmodiga jämförelsen mellan hans egna gärningar och livsöde med berättelsen 

om Jesus är hans största källa till hopp och lycka.  

 

                                                
61 America Magazine. 
62 Pansters, 106. 
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Krijn Pansters skriver också att vi känner lycka bland annat genom hopp inför gudomligt 

avslöjande.63 Gudomligt avslöjande är något både Rodriguez och Desmond längtar efter och i 

bevis på detta finner de hopp, kontra tvivel när de inte förstår Guds vilja. Rodriguez har 

förhoppningen om fader Ferreiras räddning, så att de kan rädda både hans kropp och själ. 

Därför stärks denna förhoppning varje gång Rodriguez hör nyheter om att någon kristen har 

sett Ferreira och försvagas någon berättar om Ferreiras nya liv som konverterad. Det framgår 

även att Rodriguez har en förhoppning om ett kristet Japan, vilket är hans högre uppdrag. 

Denna förhoppning stärks när han fått Kichijiros första bekännelse och han känner att han gör 

nytta genom Guds arbete, samt när han träffar på nya kristna församlingar. Den försvagas när 

han anländer till en övergiven kristen by och varje gång Kichijiro stampar på Jesusbilden. 

Hans tredje förhoppning är hoppet att vara värdig Jesus exempel. Detta är källan till hans 

största tvivel, för alla hans andra gärningar och förhoppningar kan spåras till hans tro, så när 

han misslyckas i några av dessa avseenden blir också självkritiken hårdare och både 

självkänslan och självförtroendet blir svagare.  

 

Desmond känner istället tydligast hopp i det privata, när han upptäcker Dorothy och 

självsäkert utbrister sin familj att han ska gifta sig med henne, efter att endast ha träffat henne 

en gång. Samtidigt reser han sig snabbt igen varje gång han möter motgångar, tack vare sin 

tro på det goda och att det gudomliga ska segra. Desmonds primära ytlig liggande 

förhoppning är dock att få tjäna sitt land enligt sin tro, att gå ut i strid utan ett vapen för att 

rädda liv och inte för att döda. Kopplat till detta uppstår senare förhoppningen om att rädda så 

många liv som möjligt. Denna förhoppning förstärks för varje chans han får att rädda ett liv 

och försvagas då han inte lyckas rädda någon. Det går även att ana en förhoppning om en 

slags försoning mellan Desmond och hans far. Denna förhoppning besannas när fadern räddar 

honom i rättegången med ett brev från högre ort som säger att han har rätt att gå ut i strid utan 

vapen. Tvivlet kring framtiden med Dorothy infinner sig när han spärras in i en cell och 

missar bröllopet. I Desmonds fall är det dock svårt att avläsa tvivel i många fall, då han sällan 

uttrycker det i ord, utan det är snarare publiken som får anta enligt universella uppfattningar 

om hur dessa motgångar skulle påverka en person, att han känner tvivel.  

 

                                                
63 Ibid., 127. 
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En scen i Silence respektive Hacksaw Ridge visar hur tvivlet eskalerar och kulminerar i 

förtvivlan. Augustinus menar att när vi tror att gott kommer att hända så finns inget kvar att 

känna än hopp.64 Man kan utifrån detta anta att när tvivlet växer sig som starkast, då finns 

inget kvar att känna än förtvivlan. Detta gestaltas när Desmond i väntan på militär rättegång 

söker tröst i Bibeln, böjd över sängen och plötsligt slänger upp sängen mot väggen och skriker 

ilsket och går sedan mot celldörren. Han slår på den med knytnävarna och skriker åter igen ut 

sin ilska över hopplösheten han känner. Det är då han tappar sitt lugn, som han ditintills hållit 

genom alla prövningar. Samma känsla infinner sig hos Rodriguez när han, inburad av Inoue 

får se en av de kristna i hans nyfunna församling bli brutalt avrättad. Han tar tag i träburens 

galler och skakar dem, samtidigt som han skriker ilsket. Rå känsla tar över det samlade, 

rationella beteende som anstår en god kristen, en följare av Jesus exempel, och särskilt en 

jesuitpräst som Rodriguez. Skillnaden här är att Desmond utstrålar mer ilska och Rodriguez 

mer sorg. Detta beror förmodligen på att i Rodriguez fall har någon som han känner ansvar 

för nyss blivit avrättad, medan Desmond snarare känner frustration över sin egen situation. 

 

Det finns två ytterligare exempel på dessa stunder av förtvivlan. Likheten mellan dessa scener 

är att de båda har att göra med karaktärernas vänners död. I Rodriguez fall är det när han av 

Inoues tolk förklarar för Rodriguez att Garupe ges valet att antingen avsäga sig sin tro eller 

låta de kristna fångarna dränkas trots att dessa redan har stampat på Jesus avbild. Garupe 

simmar ut i vattnet för att rädda de kristna som kastas överbord från båtar, men drunknar även 

själv. Rodriguez som försöker slita sig loss som i vred förtvivlan. Han har inte bara förlorat en 

vän och kollegas liv; han har även bevittnat en martyrdöd han själv inte kommer få möjlighet 

att uppleva.  

 

I den motsvarande scenen i Hacksaw Ridge hittar Desmond Smitty skjuten, döende och rädd. 

Desmond ger honom morfin och säger att det kommer ordna sig, men inser allvaret, bär 

honom på sin rygg och springer. När han väl kommer fram till där hjälpen finns meddelas han 

att Smitty har dött. Det som är skillnaden mellan Smittys och Garupes död är att Garupe är en 

spegel till Rodriguez eget tvivel. Det hade likagärna kunna varit honom där, och då hade han 

dött martyrdöden. Istället väntar ännu mer tvivel och plågor för Rodriguez. Smittys död kunde 

inte hjälpas och Desmonds insats var exemplarisk. Hoppet finner han igen så snart han hör 
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den andra soldatens rop på hjälp som om han uppfattar att Gud leder honom vidare, vilket ger 

honom tröst och styrka. Men Rodriguez lider vidare. Detta är inte första eller sista gången han 

känner skuld för andra kristnas död.  

 

När Inoue gjorde sin första entré i byn dit Rodriguez och Garupe anlände förmedlades ett brev 

till Valignano genom Rodriguez tankar, där han erkände att han inte har några problem att 

själv genomgå Guds prövningar, såsom Jesus gjorde, men han kan inte förstå varför dessa 

goda trogna kristna ska behöva lida. Trots att han själv vid den här punkten i filmen aldrig 

skulle kunna tänka sig att göra det ber Rodriguez de kristna att trampa på Jesus avbild för att 

rädda sig. Men han känner stor skuld. Garupe är av en annan åsikt och menar att de inte kan 

häda på det viset. Japanerna korsfäster dem i vattnet vilket för tankarna till Jesu lidanden och 

mirakel.  

 

Desmonds och Rodriguez oförstående inför dessa motgångar har att göra med deras tro på att 

om en kristen gör gott och följer Guds ord så skall gott också komma till den troende. Detta 

för tankarna till berättelsen om Job i Bibeln, där Job utbrister: ”Jag äcklas av livet. Jag kan 

inte hålla tillbaka min klagan, jag vill ge ord åt min bitterhet. Jag säger till Gud: Döm mig inte 

skyldig, låt mig veta varför du söker sak med mig. Vad har du för glädje av att förtrycka, att 

förkasta den du själv har skapat, medan ditt ljus lyser över de gudlösa?”65 Desmond genomgår 

prövningar utan att uttrycka detta starka tvivel, men hans prövningar är mindre brutala än 

Rodriguez och än mindre brutala än de japanska kristna. En fundamental skillnad i filmernas 

gestaltning är också att vi endast vid ett fåtal tillfällen faktiskt hör vad Desmond tänker, 

medan en större del av Silences handling består av Rodriguez inre monolog. Det verkar i 

Silence verkligen, som i utdraget ur Jobs berättelse ovan, som att Gud lyser på de ”gudlösa” 

japanerna medan han förtrycker och förkastar Rodriguez och de kristna japanerna. Paradoxen 

som uppstår när Rodriguez spridning av Guds ord leder till lidande och död handlar mer om 

andras liv än i Desmonds fall. Desmonds trofasthet leder på sin höjd till att hans far känner 

oro för att han ska sluta som hans vänner, i en kista, och att Dorothy blir ledsen och orolig. 

Inga liv behöver offras för hans sak, Smittys död är inte hans fel och var inte heller ett resultat 

av ett aktivt val från hans sida. I slutändan är det samma människor som tidigare stått emot 

                                                
65 ”Job 10,” Bibeln, hämtad 21 november, 2017, https://www.bibeln.se/las/2k/job. 
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honom som får ångra sig och acceptera att Desmond hade rätt i allting. Tron på att gott 

kommer att hända, det vill säga hoppet, besannas alltså i Desmonds fall.  

 

I Rodriguez fall är det lite mer komplicerat. Tvärtom, så är det han som måste inse att Inoue 

besegrade honom. Hoppet om ett kristet Japan är avlägsnare än någonsin. Men en liten glimt 

av hopp kan möjligen hittas i en scen mellan Rodriguez och Ferreira då de sitter och går 

igenom föremål i “tullen” som kan ha en kristen symbolik, vilket efter deras avsägande av 

tron har blivit deras yrke. I en diskussion om kristendomen råkar Ferreira säga “our lord” 

istället för att distansera sig från den kristna guden. Rodriguez kommenterar detta men 

Ferreira förnekar det och lämnar bordet. Här förstår Rodriguez att Ferreira inte helt övergett 

sin tro, utan endast gjorde en uppoffring av hans eget liv som kristen för andras skull. Detta 

kan kopplas till en insikt som verkar infinna sig hos Rodriguez, en slags frid, som kulminerar 

i begravningsscenen med korset i händerna. Någonstans inser han att det han gjorde faktiskt 

var för andras skull, totalt osjälviskt och därför kristet och gott. Dessutom ska tilläggas att han 

själv uttrycker att han fortfarande talar med Gud, och att det är just i Guds tystnad som han 

förstod vad han behövde göra.  

 

I Rodriguez fall är hopp ofta följt av besvikelse. På det personliga planet finns förhoppningen 

om Ferreiras räddning, som inte uppfylls. Däremot finns det indikationer på att Ferreira aldrig 

fullt lämnade sin gamla tro. Rodriguez nära vän och kollega Garupe dör martyrdöden, ett 

alternativ som inte erbjuds Rodriguez. På det samhälleliga planet krossas drömmen om ett 

kristet Japan som Francis Xavier talat om. Huruvida Rodriguez lyckas att efterlikna Jesus liv 

är en tolkningsfråga. Nog lider han för sin tro men samtidigt är förnekelse en av de största 

synderna. Alla dessa motgångar gör att Rodriguez ofta tvivlar på sig själv och på Guds vilja, 

men det finns samtidigt indikationer på att han behåller hoppet om frälsning, inte minst på 

grund av slutscenen. Desmond lider också på grund av sin tro, men tvivlet varar sällan länge 

hos honom. På det personliga planet finns hoppet om försoningen med hans far och hoppet 

om ett liv med Dorothy. På det samhälleliga planet finns hoppet om att kunna tjäna sitt land i 

krig samtidigt som han inte bryter mot sin tro. Detta är kopplat till det religiösa, att han vill 

vara en god kristen och hjälpa människor snarare än att stjälpa. Mot alla motgångar står han 

trotsig och resultatet är att alla hans förhoppningar går i uppfyllelse en, efter en. Han hoppas 

på Gud och finner där sin styrka att resa sig igen.  
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Slutsats och reflektion 
Först och främst bör konstateras att fastän både Rodriguez och Desmond är förhållandevis 

tysta karaktärer så följs Rodriguez mer genom hans resonerande än hans handlingar, medan 

det omvända gäller för Desmond. Det kan förklaras av att Hacksaw Ridge är en mer action-

orienterad film inte minst på grund av att en stor del av handlingen utspelar sig i en strid 

mellan japaner och amerikaner. I Silence hörs ofta Rodriguez röst och inre monolog, genom 

hans tankar eller brev som han skriver till Valignano. I möten med Inoue, Ferreira, Garupe 

och andra diskuteras även den kristna tron och kristendomens plats i det japanska samhället i 

stor omfattning. Desmond förklarar däremot sin tro för andra karaktärer och använder bibeln i 

argument för sin ståndpunkt som vapenvägrare vid ett antal tillfällen, men oftast är det genom 

hans handlingar, eller vägrande till handling, som hans tankegångar visas. Hans inre dialog 

med Gud hörs vid ett fåtal tillfällen i scenerna från Hacksaw Ridge när han ber om styrka 

eller frågar efter vägledning. På grund av att Silence diskuterar tro i större utsträckning än 

Hacksaw Ridge, som snarare vill demonstrerar regissörens syn på hur en troende bör agera, 

finns det delar i analysen där innehållet att analysera är större och djupare i Silence, särskilt i 

det första kapitlet.  

 

Det första kapitlet i analysen behandlar dygden tro och lasten förnekelse och utgår från att en 

dygd, enligt Thomas av Aquino, är när en god handling repeteras så ofta att det blir en vana; 

en last är då när en dålig handling blir till en vana. Desmond förnekar aldrig sin tro och 

ifrågasätter inte Gud under hela filmens gång. Som mest ber han om styrka och vägledning. 

Hans trofasthet är vad som driver honom och hela handlingen. Konflikten består i att hans tro 

inte överensstämmer med vad militären vill. Han finner styrka och hopp i Gud och reser sig 

snabbt då han faller. Som belysts så skriver Franciskus av Assisi också om den troendes 

trofasthet och självsäkerhet och denna beskrivning passar väl in på Desmond. Därav kan man 

argumentera för att Desmond demonstrerar dygden tro. Rodriguez ifrågasätter däremot ofta 

varför de kristna bör lida som de gör och vid ett tillfälle ifrågasätter han Guds existens. Han 

konverterar slutligen till ett liv utanför kristendomen. Precis som Ferreira menar att japanerna 

behållit sin gamla tro men kallar den kristen så behåller Rodriguez sin kristna tro i hemlighet. 

Det blir däremot, enligt teologernas definitioner av en god troende, svårt att argumentera för 

att han demonstrerar dygden tro. Det står även i Bibeln, i enlighet med de referenser som 

använts, att offentlig förnekelse är en stor synd. Eftersom Rodriguez i slutet av filmen ofta 
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behöver förneka sin tro inför Inoue och de andra kan man även argumentera att han 

demonstrerar lasten förnekelse, oavsett hur hans inre tankevärld ser ut. Tolkningen som gjorts 

av dessa texter när det gäller förnekelse, som naturligtvis inte är representativa för hela den 

katolska doktrinen, är alltså att det är viktigare vad en människa gör och uttalar offentligt, än 

vad hon tänker inombords. Ur ett annat perspektiv kan man dock argumentera för att 

Rodriguez, trots att ha genomgått dessa prövningar och bevittnat vad han ansåg var 

meningslöst lidande, ändå behöll sin tro inombords och därför påvisar stark trofasthet. 

 

Desmond är en generellt hoppfull karaktär och det krävs mycket för att han ska tvivla. När 

han väl tvivlar är det endast i korta stunder då han alltid finner styrka och tröst i sin tro eller 

hos Dorothy. Filmen illustrerar genom honom Augustinus ord om att hopp är tron på det goda 

och även tron på det vi inte ser.66 Desmond är hoppfull om sig själv, om Gud och om andra 

människor och alla hans förhoppningar besannas. Han demonstrerar dygden hopp men inte 

lasten tvivel. Vad gäller Rodriguez har han svårare att se Guds plan och att det goda skall 

komma till honom och de andra kristna i Japan. Han ger upp hoppet om ett kristet Japan och 

om Ferreiras räddning. Värt att nämna är att hans största källa till hopp, jämförelsen mellan 

hans eget liv och Jesus, även är hans största källa till högmod. Att Rodriguez skulle vara en 

generellt mindre hoppfull karaktär än Desmond är dock mer komplicerat. Man bör ha i åtanke 

att de dramatiserade omständigheterna är svårare för karaktären Rodriguez och motgångarna 

fler än för Desmond. Detta är dock inget de kristna tänkarna tar upp. Tydligt är dock att 

Desmonds tro och agerande aldrig utsätter andra människor för livsfara, möjligen oro. Snarare 

leder det till räddandet av människoliv.  

 

Desmond är från början till slut en genomgående altruistisk karaktär. Det är hans mål att 

rädda liv och det är vad han också gör, grundat i hans personliga upplevelser och hans 

religiösa tro. Militären och Dorothy kan anklaga honom för att vara högmodig, men skulle 

han tolkas vara det är det om något kopplat till hans altruism och tro. Rodriguez möter också 

anklagelser om högmod, från Inoues tolk och Ferreira. I hans ständiga jämförelse av sitt eget 

liv och Jesus framstår han även som högmodig. Detta är något Desmond aldrig gör; han ser 

inte sig själv som Jesus like, utan nöjer sig med att agera som Jesus vill. Även i Rodriguez 

nedvärderande av Kichijiro demonstrerar han högmodiga tankar. Vad gäller Rodriguez 
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altruism, räddar han också liv i slutändan, såsom Desmond. Skillnaden är att han gör det 

genom att förneka Gud. Detta är den svåraste frågan som han ställs inför: är det rätt att 

förneka sin tro för att rädda andra?  

 

Som nämndes i analysen lyfter James Martin fram Ignatius tredje nivå av ödmjukhet, 

uppoffringen för Gud, och det argumenterar för att Rodriguez gjorde det han gjorde för Gud. 

Detta är något otydligt i filmen då Rodriguez endast säger att han hörde Gud genom 

tystnaden. Vad gäller Rodriguez utövande av sin tro i hemlighet, eller i tystnad, förs dock 

tankarna till en rad ur en av Augustinus böner: ”If you keep silent, keep silent by love.”67 Som 

jag tidigare nämnt menar Thomas av Aquino att kärleken är modern till alla andra dygder. Om 

nu Rodriguez hörde en befallning från Gud att göra detta, att avsäga sig sin tro för att rädda 

liv, menar Thomas av Aquino att detta dessutom för honom närmare Gud,68 vilket väl bör 

vara alla kristnas mål.  

 
Slutligen bör diskuteras hur dessa två normativa system förhåller sig till varandra: filmerna 

och de kristna tänkarna. Uppenbart är att Mel Gibsons film Hacksaw Ridge och karaktären 

Desmond står mer i samklang med främst Franciskus av Assisis beskrivningar av en god 

troende och att filmen i sig demonstrerar ett slags idealbeteende. Gibson har lagt vikt vid att 

belysa filmens autenticitet, inte minst genom epilogen, vilket retoriskt strävar efter att spilla 

över på filmens gestaltning av vad det är att vara en god kristen. I allmänhet förekommer 

mindre diskussion kring tro i filmen och mer demonstrerande av kristet agerande vilket gör att 

helhetsintrycket blir väldigt predikande.  

 

Scorsese problematiserar istället vad tro kan vara och argumenterar för att den kan anpassas 

och utövas i tystnad, i hemlighet och i en människas tankar. Samtidigt är Rodriguez i 

egenskap av missionär en person som anser att den universella sanningen är den doktrin han 

för med sig och att det är hans uppdrag att få andra att inse detta. De japaner som inte är 

kristna i filmen framstår enbart som antagonister och är inte särskilt nyanserade i Scorseses 

gestaltning av dem. Båda dessa verk är därför predikande, Hacksaw Ridge genom sitt 

demonstrerande av ett idealt kristet beteende och Silence genom att publiken förväntas känna 

                                                
67 Mary T. Clark. Augustine of Hippo: selected writings. (New York: Paulist Press, 1984), 305. 
68 Cessario, 145. 
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empati för någon som anser att de besitter den enda sanningen och att alla andra bör förstå 

detta.  

 

Det är inte överraskande av Mel Gibson blivit ombedd att regissera en film om Franciskus av 

Assisi. Det är inte heller överraskande att det mindre problematiserande har större 

kommersiell framgång. Det tycks som att filmen är vår tids stora PR-medium för 

kristendomen och ser man till filmernas framgång verkar det fungera. De gamla tänkarnas 

röster gör sig indirekt och direkt hörda hos en enorm publik som inte nödvändigtvis behöver 

vara insatta i vad det handlar om. Många icke kristna prisade exempelvis Hacksaw Ridge på 

grund av att det är en välgjord film enligt Hollywoods standarder och för att Desmonds 

agerande ändå generellt uppfattas som gott, med eller utan Guds inverkan. Religion kan vara 

en tröst i svåra stunder och USA är inte det land det en gång var, vilket den nuvarande 

presidenten ständigt påpekade i sin presidentkampanj. Inte nog med att dessa filmer har en 

religiös inverkan, de är oundvikligen även politiskt påverkande. Scorsese må vara mer 

reflekterande i sitt predikande, men faran ligger i att Rodriguez agerande och synsätt och de 

onyanserade antagonisterna gör att filmen ses som ett slag för ett reaktionärt, kolonialt 

synsätt: att de i väst besitter den enda sanningen, specifikt de i USA och ännu mer specifikt de 

i Hollywood – och att resten av världen bör inse detta. 
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