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The Jesuit missionary St. Francis Xavier was the first European missionary to embark Japan in 

1549. His letters show us how he depicted the Japanese faith. This papers´ main question has 

revolved around how we can better understand Xaviers depictions of the Japanese faith in his 

correspondence to his peers. Until today, many scholars have been taking for granted that Xavier 

described this, for him, alien beliefs as separate religions. Xaviers depictions revolves overall around 

major differences labelled such as idolatry, heathendom and demon worship. In the light of critical 

religion theory and hermeneutic method the study shows that Xavier most likely did not regard the 

Japanese teachings as religions at all. This kind of “labels” was rather a way to express something 

that was not regarded as a separate religion. 

Keywords: Frans Xavier, kritisk religionsteori, tidigmodern katolsk mission, missionsdiskurs, 

jesuitordern, hedendom, idoldyrkan, demondyrkan.    
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1. Introduktion. 
Vid tvärkulturella möten har forskare haft en tendens att förutsätta att ett religionsmöte sker. Ett 

möte där bägge sidor identifierar varandras religioner. När den första europeiska missionen 

landsteg Japan vid 1500-talets mitt skedde just ett sådant tvärkulturellt möte. Japanska etnografer 

snappade emellertid aldrig upp ordet religion i sina transkriberingar. Detta möte skedde istället utan 

ett generellt religionskoncept att identifiera den andre med. Det innebär inte för den delen att en 

identifikation av den andre aldrig ägde rum. Tvärtom var såväl européer som japaner benägna att 

beskriva motpartens tro som en typ av kätteri, en farlig avvikelse.1 Den här studien ämnar 

undersöka den europeiska sidan av detta mynt närmare. Den fråga som i mångt och mycket blev 

upprinnelsen till denna undersökning är: hur kan vi bättre förstå den här typen av beskrivningar av 

den andre utan att ta hjälp av ett modernt religionskoncept?  

1.1 Syfte & frågeställning. 

Syftet med denna c-uppsats är att via en analys av jesuitmissionären Frans Xaviers brev lyfta fram 

hur den japanska religiositeten beskrevs av honom. Syftet är alltså inte att på något sätt att ”täcka” 

forskningsområdet. Detta skulle kräva en större studie baserat på ett större källmaterial än enbart 

Frans Xaviers brev.  

Uppsatsens mål är att framhäva hur konstruktionen av ”den andre” i just det här fallet såg ut. 

Föreställningar av den andre är idag ett rykande hett ämne. Jag vill i denna c-uppsats lyfta fram en 

historisk aspekt av fenomenet. Frans Xavier var en av de första européerna som skrev om Japan. 

Således ger Xaviers beskrivningar oss ett tidigt exempel på fenomenet ”konstruktionen av den 

andre”. 

Genom en analys av detta kulturmöte utifrån ett religionshistoriskt perspektiv vill jag lyfta fram 

den kontext källmaterialet tillkom i. Synen på religion som något universellt och allmänmänskligt 

som funnits i alla tider och i alla samhällen är djupt rotad i akademiska kretsar.2 Det 

religionsproblematiserande perspektivet har på grund av detta ofta förbisetts av tidigare forskning 

till vilket dessvärre inte ger källmaterialet tillräcklig rättvisa. Många aspekter av fenomenet religion 

som vi idag ser som självklara var inte det på 1500-talet då Xavier verkade. Jag vill lyfta fram Xaviers 

beskrivningar och uppfattningar av den japanska religiositeten utifrån den religionsdiskurs som 

gjorde sig rådande under hans tid. En diskurs där uppfattningar om begrepp som likt buddhism, 

shinto och konfucianism som enskilda religioner inte existerade. Detta betyder inte att dessa läror 

inte nödvändigtvis fanns under 1500-talet. Däremot fanns inte begrepp likt buddhism som något 

                                                           
1 Ananda Josephson, 2012, s. 44f. 
2 Ananda Josephson, 2012, s. 2. 
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övergripande fenomen under den tid då jesuitmissionärerna verkade i Japan.3 Förhoppningsvis kan 

jag med hjälp av denna kontextualisering kasta nytt, nödvändigt ljus på forskningsområdet.     

Min huvudsakliga frågeställning till källmaterialet är: Hur kan vi bättre förstå vad Frans Xavier 

skrev om japanska religiositeten i sina brev? För att uppnå detta mål har jag valt att bryta ner 

frågeställningen på följande vis: 

- Hur beskrivs de traditioner som Xavier möter i sina brev? Vilka termer använder han sig 

av för att beskriva de japanska lärorna?  

- Hur förhåller han sig till religionsbegreppet? 

- Hur beskrivs möjligheten till mission i landet? Vilka strategier/metoder lyfter Xavier fram? 

- Beskrivs det några samtal mellan Xavier och de japanska invånarna i materialet? Om ja, hur 

återges dessa? 

1.2 Material. 

Uppsatsens källmaterial består av en översättning av Frans Xaviers brevsamling. Den källa jag valt 

är en engelsk översättning från 1872. Översättningen ingår i verket Life and letters of St. Francis Xavier 

av Henry James Coleridge. Valet av källa grundar sig i rent praktiska skäl. Dessvärre så är 

undertecknad inte kunnig i de språk som är Xaviers originalspråk. Xavier tycks skriva sina brev på 

både spanska och portugisiska.4 Överlag har det varit svårt att avgöra vilket som är Xaviers 

originalspråk. Den tidigare forskning jag tagit del av har refererat till främst Juan Ruiz-de-Medina 

eller Georg Schurhammers sammanfattande verk. Även Coleridges verk har förekommit om än 

mer sällan. Det är dock oklart om dessa verk består av översättningar från latin eller om källtextens 

originalspråk är spanska och portugisiska. Således kan det vara så att stora delar av den befintliga 

forskningen likt mig använder sig av olika typer av översättningar.  

Det finns tyvärr alltid en risk när man jobbar med översättningar likt denna. Det är inte längre 

originalförfattarens ord som talar direkt till oss. Översättarens tolkning av materialet kan medföra 

förändringar i exempelvis ordval och meningsstrukturer. Jag har därför vid sidan av min läsning av 

materialet haft brevsamlingen Documentos del Japon 1547 – 1557 utgiven av Juan Ruiz-de-Medina S.J 

(1990). Verket består av flertalet jesuitmissionärers brev från Japan, bland annat Frans Xaviers. De 

flesta av dessa brev är skrivna på spanska respektive portugisiska. Följaktligen har jag haft möjlighet 

att spegla mitt textmaterial med samma text i Documentos del Japon, exempelvis japanska uttryck 

som Xavier inte skriver om till västerländska begrepp eller andra nyckelbegrepp som faller inom 

ramen för studiens intresse.  

                                                           
3 Ananda Josephson, 2012, s. 12. 
4 Se Richmond Ellis, 2003, not 5. 
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Valet av källa bygger främst på två grunder. Xavier var den första kristna missionären att sätt 

sin fot på japansk mark 1549. Xaviers brev från arbetet i Japan ger oss en inblick i mötet med en 

främmande kultur i tidigast möjliga stadie. Xavier var emellertid inte den första européen att besöka 

Japan men han var en första att iscensätta missionsarbetet i landet vilket gör hans beskrivningar 

intressanta att undersöka. Den första européen att besöka Japan var Marco Polo under slutet av 

1300-talet. Polo var emellertid endast intresserad av att etablera handelsavtal i Asien till skillnad 

från missionärer likt Xavier vars huvudsakliga drivkraft var religiös.5 Valet av Xaviers brevsamling 

bygger dock inte enbart på att han var först på plats. Det är värt att lyfta fram att källmaterialet 

skiftar karaktär framåt slutet av 1500-talet och början av 1600-talet. Denna skiftning berodde på 

att de japanska härskarna i takt med landets enande riktade en strikt politik gentemot katolikerna i 

Japan vilket sedermera kulminerade i Tokugawa Ieyasus edikt 1614 som förbjöd kristendomen en 

gång för alla.6 Detta gör att de senare källorna tenderar att fokusera mer på förföljelsen de utsattes 

för än det som jag är primärt intresserad av, missionärernas beskrivningar av de traditioner som 

fanns i Japan när de anlände. 

Källtexten består av brev som Frans Xavier författat och skickat till olika avsändare. Dessa 

avsändare är antingen enskilda personer såsom Ignatius av Loyala och Simon Rodriquez eller till 

hela jesuitförsamlingen i Europa och Goa. Breven innehåller rapporter om hur arbetet går i Japan. 

Det är värt att notera att breven innehåller vissa upprepningar då Xavier skriver sina brev till olika 

personer, således är det inte omöjligt att han beskriver samma sak vid fler än ett tillfälle. 

Studiens avgränsning är baserad på förekomsten av textformuleringar som besvarar studiens 

syfte och frågeställning. Det vill säga att det första nedslaget görs innan Xavier anländer till Japan 

och det sista nedslaget görs efter han har återvänt till Indien. Studien avgränsar sig därför till 12 

januari 1549 då den första relevanta beskrivningen av Japan förkommer till 9 april 1552 då den sista 

relevanta beskrivningen av Japan förkommer. Uppsatsen kommer emellertid att ha sitt huvudfokus 

mellan datumen 5 november 1549 och 1 september 1551 vilket markerar det första respektive sista 

brevet som skrevs från Japan.7 

1.3 Metod. 

Det finns ett myller av metoder som passar in till den typ av studie jag ämnar genomföra. Jag har 

emellertid valt en hermeneutisk metod. Hermeneutik kommer från grekiskans hermeneuein och 

betyder bland annat ”tolkning”. Metoden har antika anor och används ofta vid studiet av 

textmaterial. Metoden synliggör hur vi behandlar och förstår i synnerhet äldre textmaterial. En av 

metodens stora tänkare, Friedrich Schleiermacher beskrev grunden till metoden på följande sätt: 

                                                           
5 Mudimbe - Boyi, 2012, s. 83. 
6 Earhart, 2014, s. 166.  
7 Dateringen är baserad på de datum som är angivna i Documentos del Japon. 
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”In interpretation it is essential that one be able to step out of one´s own frame of mind and into 

that of the author”.8  Hermeneutik bygger på teoretiska antaganden om textmaterialets natur. En 

viktig grund är den kontext som materialet tillkommit i. Enligt hermeneutiken finns det alltid flera 

kontexter kring ett textmaterial. Det vill säga att kontexten ”väljs” av den som tolkar materialet (se 

valet av kontext i uppsatsens teorikapitel). Detta innebär att ingen tolkning någonsin kan bli 

slutgiltig eller färdig. 9 Med hjälp av en hermeneutisk metod ämnar jag således bidra med en ny 

tolkning av Frans Xaviers brevkorrespondens.  

Uppsatsen kontext hjälper oss att göra det som Schleiermacher talar om, nämligen att sätta oss 

in i källmaterialets författares tankar och åsidosätta våra egna. Det slutar emellertid inte endast där. 

Kontexten ger oss även en förförståelse av materialet. Förförståelsen är grunden i det som kallas 

för den hermeneutiska cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln utgör ett slags tolkningsschema för 

forskaren. Dess grund består av förförståelsen. Utifrån denna skapas stegvis en större kunskap 

inom ämnet. Via den nya kunskapen går forskaren tillbaka till förförståelsen och korrigerar/lägger 

till kunskap. På så vis skapas en bredare helhetsbild.10 

En nyckel inom hermeneutiken är att läsa källtexten flera gånger.11 Jag har därför läst min 

källtext vid flertalet tillfällen. Vid varje läsning har jag tolkat innehållet utifrån den kontext jag 

jobbar utefter samt textsamlingen Documentos del Japon och på så vis utvecklat min förförståelse. 

Det sistnämnda är ur akademisk synpunkt problematisk. I och med att materialet är översatt av 

någon annan räcker det inte med att undertecknad endast lämnar den egna zonen. Jag måste även 

ta mig ur översättarens zon. Med hjälp av Documentos del Japon kan jag göra detta. Materialet 

innehållet transkriberingar av japanska ord som varken Xavier eller Henry James Coleridge skriver 

om till ”egna” ord. För att kunna säkerställa att dessa, för denna studien, nyckelbegrepp är Xaviers 

egna ord och inte justeringar som Coleridge själv gjort har jag systematiskt i dessa läsningar speglat 

mitt källmaterial med Documentos del Japon. Till min hjälp har jag använt mig av det nätbaserade 

lexikonet wordreference.com. 

1.4 Teoretiska utgångspunkter. 

Då uppsatsens syfte är att beskriva konstruktionen av den andre har jag valt att arbeta med en 

postkolonial teori. Edward W. Saids bok Orientalism ses ofta som en klassiker inom det 

postkoloniala synsättet. Grunden i Saids resonemang bygger på fenomenen orienten och orientalism 

som en europeisk/amerikansk skapelse. Orientalismen har enligt Said fungerat som ett 

identitetsskapande element i västvärlden där orienten framstått som ”det annorlunda” i kontrast 

                                                           
8 Schleirmacher, 1977. Citerad i Thiselton, 2009, s. 6.  
9 Saelid Gilhus, 2011, s. 275 – 278. 
10 Thiselton, 2009, s. 14. 
11 Saelid Gilhus, 2011, s. 276. 
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till Europa.12 Relationen mellan väst och öst är i denna tankestruktur inte på något sätt ömsesidig 

eller vänskaplig. Tvärtom bygger den på en grundtanke där västvärlden är överlägsen ”de andra” 

som en del i sitt identitetsskapande.13 Uppbyggandet av denna hegemoni är enligt Said en medveten 

maktdiskurs på flera plan i samhället (Said nämner i synnerhet vetenskapliga, politiska och kulturella 

institutioner).14 Slutligen menar Said att det kulturella utbyte som går att finna i textmaterial inte 

representerar någon absolut sanning av det som beskrivs utan snarare en föreställd sanning eller en 

ställföreträdande sådan.15  

      Japan blev förvisso aldrig övertaget av en europeisk kolonialmakt. Tvärt om lyckades det 

japanska imperiet motstå en sådan händelseutveckling. Den religionsdiskurs som gjorde sig rådande 

i Europa under 1500-talet byggde på en redan förutbestämd syn av den andre som onormal 

gentemot den egna kontexten. Normalt blir i det här fallet Xaviers synsätt, han har en religion i 

form av kristendomen. De människor han möter, japanerna, blir i kontrast till detta onormala. 

Deras praktiker betraktades av européerna som falska, en typ av hedendom.16 Denna diskurs är det 

troliga synsättet Xavier bar med sig när han reste till Japan vilket gör att det passar utmärkt att 

analysera ur ett postkolonialt perspektiv. De framställningar av den andre som går att finna i Frans 

Xaviers brevsamling representerar den sanning Xavier upplever sig se. Huruvida sättet han 

framställer den japanska kulturen är en del av en medveten maktdiskurs som Said talar om låter jag 

emellertid vara osagt. Oavsett om Xaviers beskrivningar är omedvetna eller ej så passar de 

fortfarande in i de maktförhållande som Said beskriver.  

Critical religion eller kritisk religionsteori är en teori som ligger nära postkolonialismen. Timothy 

Fitzgerald argumenterar för att religion som analyskategori är mer eller mindre värdelös när man 

genomför studier över kulturella gränser. Enligt honom drivs kategorin religion av ideologiska 

krafter snarare än rent empiriska.17 Fitzgerald menar att begreppen ”religion” eller ”religioner” 

bygger på en ekumenisk teologi som förutsätter att fenomenet ”religion” är en distinkt kategori i 

varje typ av samhällskontext. Fitzgerald riktar hård kritik mot det synsättet. Religion är ett resultat 

av en moderniseringsprocess där icke-västerländska samhällskontexter har imiterat västerländska 

institutioner.  Detta har lett till en slags kognitiv imperialism där den västerländska teologin får stå 

i centrum som modell för resten av världen.18 Ordet religion kommer ur det latinska religio och 

användes under 500-1500-talet för att beskriva praktiker kopplade till klosterväsendet. En annan 

term som användes under perioden var religiosi (religiös/religiösa) vilket refererade till de som var 

                                                           
12 Said, 2004, s. 63f. 
13 Said, 2004, s. 71. 
14 Said, 2004, s. 77f. 
15 Said, 2004, s. 89. 
16 Ananda Josephson, 2012, s. 16. 
17 Fitzgerald, 1997 s. 91. 
18 Fitzgerald, 1997, s. 98f.  
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aktiva inom klostren, det vill säga munkar och nunnor. Enligt Jason Ananda Josephson refererades 

inte dessa termer till någon privat religiositet utan snarare så användes termerna för att beskriva 

olika typer av klosterverksamheter.19 Fitzgeralds resonemang tillsammans med Ananda Josephsons 

redogörelse för religionsbegreppet kommer väl till pass i denna studie. I en tvärkulturell studie likt 

den här blir ett modernt religionskoncept en problematisk analyskategori. Begreppet religion i den 

kontext jag studerar är inte densamma som idag. Jag måste därför ta religionsbegreppets historiska 

betydelse i beaktning i min analys.   

1.5 Tidigare forskning.  

Forskningsområdet är på intet sätt orört, snarare tvärt om finns det flertalet publikationer som 

berör ämnet tidigmodern katolsk mission i Japan. Gemensamt för många tidigare 

forskningspublikationer är att de sällan problematiserar den kontext som missionen ägde rum i. 

Juan-Pao Rubies lyfter i sin analys av bland annat Frans Xaviers brev fram att den här typen av 

källmaterial har vissa genretypiska drag. Syftet med att beskriva tvärkulturella dialoger i breven var 

att övertyga den tilltänkta läsaren. Därför var det praxis enligt Rubies att brevförfattarna hittade på 

saker för att tjäna det syftet.20 Robert Richmond Ellis gör en analys av Xaviers brevsamling och 

dess beskrivningar av den japanska kulturen. Artikeln ligger nära undertecknads studie, jag vill dock 

hävda att den inte riktigt når enda fram. Såväl Richmond Ellis som Rubies problematiserar inte 

begreppet religion i sina studier och använder sig av begrepp som buddhism och shinto relativt 

oreflekterat. Timothy Fitzgerald skriver att idéen om shinto och buddhism som separata religioner 

slog rot i Japan först under Meiji–restaurationen 1868–1912.21 Därför blir det konstigt när 

Richmond Ellis lyfter fram att Xavier inte gör någon skillnad mellan buddhistisk och shintoistisk 

religion.22 Problemet med Richmond Ellis påstående ligger i att han inte tar det faktum att 

koncepten ”buddhistisk” och ”shintoistisk” religion inte existerade i varken Xaviers eller den 

japanska världsbilden. Dessa två är moderna koncept. Utan den typen av övergripande 

tankestrukturer blir det svårt att ”upptäcka” skillnader. Samma problem dyker upp i Rubies text 

när han konstaterar att mötet mellan jesuitmissionärerna och den japanska tron utgör en milstolpe 

i kristendomens upptäckt av buddhismen.23 Det blir problematiskt att hävda att Xavier och hans 

kollegor ”upptäckte” buddhismen när konceptet buddhism inte tillkom förrän 1801. 

      På senare år har emellertid en mer kritisk genre i studiet av tidigmodern religion växt fram. 

Timothy Fitzgerald (1997) var en av de tidigaste representanterna inom kritisk religionsteori. I 

kölvattnet av Fitzgeralds arbete har flera verk som delar samma teoretiska utgångspunkt 

                                                           
19 Ananda Josephson, 2012, s. 15f. 
20 Rubies, 2012, s. 449. 
21 Fitzgerald, 1997, s. 99. 
22 Richmond Ellis, 2003, s. 160. 
23 Rubies, 2012, s. 448.  
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publicerats. Jason Ananda Josephson är en av dem. Han argumenterar för att begreppet ”religion” 

inte fanns i Japan förrän 1853 då en flotta under amerikansk flagg insisterade på att få överlämna 

två brev till Japans dåvarande kejsare. I dessa brev nämns begreppet ”religion” två gånger. Brevets 

mottagare hade dock inte en aning om vad ordet betydde. Fram till 1853 fanns det inte någon 

motsvarighet till ordet ”religion” i det japanska språket. Detta menar Ananda Josephson blev 

startskottet för fenomenet ”japansk religion”. Således går Ananda Josephson emot idén om religion 

som något universellt för alla världens kulturer. Han menar att idén passar in i en europeisk – 

amerikansk kontext men ej i en japansk kontext.24 Det är inte förrän under 1800-talet som de 

asiatiska lärorna klassificeras som religioner enligt västerländsk forskningstradition, buddhism 

1801, hinduism 1829, daoism 1839 och konfucianism 1862.25  Forskaren Brent Nongbri delar 

Ananda Josephsons och Fitzgeralds kritiska religionsteori i sitt verk Before religion – a history of a 

modern concept. Nongbri hävdar att konceptet ”religion” som en entitet i samhället, separat från 

politik etc. är en modern uppfattning. I det antika Grekland användes ordet Ioudaismos för att 

beskriva den aktivitet som genomfördes av hebréer. Ordet användes inte i syfte att referera till ”den 

judiska religionen”. På samma sätt översattes arabiskans islam till ”underställande av auktoritet” 

istället för att hänvisa till en tydligt avgränsad religion.26 Således går det att konstatera att det inte 

bara i en ostasiatisk kontext som begreppet religion blir problematiskt. Det är av minst lika stor 

vikt att problematisera begreppets betydelse ur ett västerländskt perspektiv.  

      Det är inte helt enkelt att peka ut en given startpunkt för när utvecklingen av det moderna 

religionskonceptet tog sin början i västvärlden. Nongbri lyfter fram två händelser i det 

tidigmoderna Europa som centrala. Reformationen med religionskrigen som följd skapade en ny 

oenighet inom den kristna tron i Europa. En av tidens filosofer, John Locke, argumenterade för 

att lösningen inte låg i att bråka om vilken gren av Kristendomen som var sann utan att man istället 

borde isolera tron på Gud från politik till den privata sfären.27 Den här utvecklingen sker samtidigt 

som de stora upptäcktsresornas28 tid. I mötet med nya kulturer formades en ny 

religionsuppfattning.29 Vi ska dock inte missta den utveckling Nongbri beskriver som att det 

moderna religionsbegreppet kom till under 1500–1600 talet. Även om man började tala om 

multipla religioner under perioden handlade det inte om flera olika religioner som sådant. Idéen 

hade sina rötter ur den sena medeltiden och indelningen av fyra troskategorier, kristendom, 

                                                           
24 Ananda Josephson, 2012, s. 1 – 3.  
25 Ananda Josephson, 2012, s. 12. Nongbri daterar namnet Hinduism till 1787, s. 2.  
26 Nongbri, 2013, s. 2. 
27 Nongbri, 2013, s. 6. 
28 Begreppet upptäcktsresa är på många sätt problematiskt. Begreppet åsyftar i detta fall en ”upptäckt” ur 
västeuropeiskt perspektiv. När Xavier med flera reste världen över under 1500-talet var de platser de besökte nya för 
dem. Således går det att tala om en ”upptäckt”.  
29 Nongbri, 2013, s. 107.  
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mohammedism, judendom och idoldyrkan/hedendom. Kategorierna är uppställda i en slags 

rangordning där kristendomen ses som den sanna tron på gud och de andra som falska 

trosuppfattningar, icke - religioner eller ”sämre kopior” av den sanna religionen.30 

      Det har även gjorts en del postkoloniala studier som fokuserar på imperialismens påverkan på 

andra kulturer. Elisabeth Mudimbe-Boyi lyfter fram att missionen på 1500-talet kom till inom en 

kolonial kontext. Evangeliserande var en del den imperialistiska ideologin och var tätt 

sammanlänkade med territoriell expansion.31 Mudimbe-Boyi menar att det fanns vissa 

gemensamma drag för såväl katolska som protestantiska missionärer i missionsdiskursen. De 

resande missionärerna dömde de kulturer de mötte utifrån sin egen religion och kultur. En 

grundbult i missionen var att utplåna inhemska religiösa uttryck såsom polygami, fetischer, 

idoldyrkan och förfädersdyrkan. Denna diskurs skapade enligt Mudimbe-Boyi en ökad polarisering 

mellan de bägge kulturerna. Detta ledde till fall av motstånd från lokalbefolkningen gentemot 

européerna samt att kristendomen blev associerad med kolonisation och den vite mannen.32 Anna 

Suns redogörelse för rit och termkontroversen i Kina 1579–172433 är av intresse för den här 

studien. Grunden i kontroversen låg i hur jesuiterna skulle förhålla sig till den kinesiska kulturen i 

sitt arbete och vilka begrepp man skulle använda för att beskriva den kinesiska religiositeten. 

Oenigheten inom ordern låg i hur man på bästa sätt skulle översätta den kristna doktrinen till 

inhemska kinesiska termer. Det intressanta med jesuiternas arbete i Kina är att de gjorde 

bedömningen att riter kopplade till förfäderna inte var någon form av idoldyrkan utan istället en 

civil praktik. Detta innebar enligt Sun att Mäster Kongs lära (konfucianism) inte betraktades som 

något religiöst. Den kinesiska termen ru34 översattes av jesuiterna till ”de lärdas lag”. Detta gällde 

dock endast det som vi idag kallar för konfucianism, de buddhistiska skolorna gick under termen 

lex Idoltarium.35 

  

                                                           
30 Ananda Josephson, 2012, s. 15f. 
31 Mudimbe-Boyi, 2012, s. 83. 
32 Mudimbe-Boyi, 2012, s. 86f. 
33 Xavier startade missionen i Kina. Han dog emellertid (1552) innan arbetet började. Sun, 2013, s. 32. 
34 Begreppet kan översättas som ”lärda”. Användes av européerna för att referera till de som följde Mäster Kongs 
lära. Poceski, 2009, s. 35.  
35 Sun, 2013, s. 33-38. 
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2. Historisk bakgrund.  
Frans Xavier var den första katolska missionären att sätta sin fot på japansk mark år 1549. Den 

katolska världsmissionen hade då redan pågått i närmare femtio år. Idéen om att sprida 

kristendomen till världens alla hörn hade sina rötter i den medeltidens slutfas. I en bulla, Romanus 

Pontifex 1454, fastslår påven att koloniseringen ska genomföras i syfte att sprida kristendomen över 

världen samt att om lokalbefolkningen motsatte sig konverteringen hade kolonisatörerna rätten att 

förslava eller döda lokalbefolkningen. 1493 proklamerar påven Alexander VI via två bullor, Inter 

Cotera I och II samt Tordessillas–avtalet, två politiska beslut som påverkade synen på den nya 

världen. Det förstnämnda beslutet innebar att alla icke – kristna landmassor var per automatik att 

betrakta som Terra nullius (ingenmansland). Detta innebar att de som redan bodde där saknade alla 

former av rättigheter till dessa landområden. Det sistnämnda beslutet innebar att världen delades 

upp mellan Portugal och Spanien.36 Uppdelningen innebar att alla landområden som låg väster om 

Kap Verdeöarna skulle tillfalla Spanien och alla landområden öster om Kap Verdeöarna skulle 

tillfalla Portugal. I utbyte mot denna rättighet skulle respektive kronor stå för och bekosta 

spridningen av kristendomen i världen.37 

      Det var emellertid inte bara upptäcktsresorna som sporrade världsmissionen. Den religiösa 

kartan hemma i Europa ritades om i och med reformationen med bland andra Martin Luther i 

spetsen. Som motvikt till Luthers framfart iscensattes motreformationen från katolikernas sida. 

Som en del i denna motståndsvåg grundades jesuit – orden av bland andra Ignatius av Loyala och 

Frans Xavier år 1534. Rörelsen svor direkt lojalitet till påven i Rom och dedikerade sitt arbete till 

mission i de områden som det portugisiska imperiet besatt. I enlighet med Tordessillas – avtalet 

seglade Jesuiterna under portugisisk flagg via Godahoppsudden till Goa i Indien och därefter via 

Macao i Kina till Japan. En av de som åkte med seglatsen österut var en av Jesuitordens grundare, 

Frans Xavier. Med Goa som bas för sitt arbete blev han ledare för den första missionsresan till 

Japan. I motsatt riktning åkte spanska medlemmar ur andra kristna ordnar, franciskaner, 

dominikaner och augustinerordern. Via dagens Mexiko nådde de Filipinerna och därefter japansk 

mark.38 De spanska missionärerna anlände emellertid långt senare till Japan. Fram till 1580-talet 

verkade endast jesuiterna i landet.39 

      Innan resan inleddes mötte Xavier japanen Yajiro.40 Yajiro blev inte bara den första japanen att 

konvertera till kristendom, han fungerade även som Xaviers översättare under hans arbete i Japan. 

Tillsammans med jesuit – kollegorna Cosme de Torres och Juan Fernandez inleddes missionen 

                                                           
36 Mudimbe, 2005, s. 51 - 53. 
37 Kentaro, 2003, s. 4. 
38 Kentaro, 2003, s. 3f. 
39 Kentaro, 2003, s. 10. 
40 Kallas ofta Angiro i övrig litteratur. Döptes om till Paulo de Santa Fe. Rubies, 2012, s. 462.  
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1549. Xaviers intention var att få inleda samtal med Japans härskare. Japan var vid tidpunkten för 

Xaviers anländande mitt uppe i ett politiskt tumult idag kallat de stridande staternas period (1467–1600). 

Den reella makten låg således inte centrerad hos en enskild person utan var istället utspridd bland 

diverse lokala daimyor (feodalherrar).41 På grund av den svåra politiska situationen blev aldrig 

samtalet med härskaren av. Vistelsen i Japan blev därför kort, efter endast två år bestämde sig 

Xavier för att återvända till Goa för att istället fokusera på mission i Kina.42  

     När missionen tog sin början sökte jesuiterna inhemska termer i syfte att översätta den egna 

doktrinen. Detta ledde till en rad missförstånd. Yajiro översatte många begrepp ur den kristna 

doktrinen direkt till begrepp ur diverse japanska doktriner. Exempelvis översatte han ordet Deus ( 

treenighetens gud) till Dainishi (Mahavaiochana buddha, en central figur inom Shingon, en av de 

buddhistiska skolor som finns i Japan)43. Detta ledde till att Xavier predikade för en Buddha-gestalt 

i tron om att han predikade för Gud. När Xavier fick reda på detta missförstånd beordrade han en 

av sina följeslagare att uppmana konvertiterna till att överge Dainishi och istället betrakta denna 

som en djävulsk skapelse. Den här typen av, för jesuitorden, språkliga förbistringar ledde till att 

japanerna till en början uppfattade kristendomen som en ny typ av indisk buddhism.44 

      Det är svårt att få en exakt siffra på hur många som konverterade under det ”kristna 

århundradet” i Japan. 1579 fanns det cirka 130 000 kristna i Japan.45 Andra siffror säger att det 

totalt döptes 300 000 under hela det kristna århundradet.46 Trots dessa siffror är det svårt att avgöra 

hur stort fäste kristendomen fick i Japan. De lokala feodalherrarna motiverades av ekonomiska 

motiv (att konvertera till kristendomen möjliggjorde lönsam handel med Portugisiska 

handelsskepp) och det var inte ovanligt att hela områdets befolkning blev konverterade om 

feodalherren blev det.47 

  

                                                           
41 Craig et al, 2011, s. 547.  
42 Kentaro, 2003, s. 3 – 6. 
43 Earhart, 2014, s. 102. 
44 R. Thelle, 2003, s. 228f.  
45 Earhart, 2014, s. 165. 
46 E Costa, 2007, s. 68. 
47 Earthart, 2014, s. 164f. 
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3. Undersökning. 
Uppsatsen resultat kommer att presenteras i en slags kronologisk ordning. Datan är uppdelad i tre 

delar. Första delen består av de beskrivningar Xavier gör av Japan innan han reser dit. Andra av de 

beskrivningar som görs under vistelsen i Japan och slutligen de redogörelser som nedtecknades 

efter vistelsen i Japan. Dessa beskrivningar är av deskriptiv karaktär. En djupare analys genomförs 

i uppsatsens slutkapitel. 

Texten är främst baserad på Henry James Coleridges översättning. Siffrorna inom parentes 

anger sidnummer för den källtexten.  

3.1 Innan Japan.  

Första gången Xavier omnämner Japan och ger sig i kast med en närmare beskrivning av landets 

läror sker innan avresan. I ett brev adresserat till Ignatius av Loyala i Rom skriver Xavier att han 

har hört talats om ett land i närheten av Kina som kallas för Japan.48 Han lyfter fram att landets 

befolkning består av hedningar och att dessa inte tycks ha haft någon tidigare kontakt med varken 

morer eller judar. Vidare så skriver han att det japanska folket är villiga att lära sig nya saker, såväl 

heliga som naturliga lärdomar (71).49 

Xavier ser redan i detta läge stor potential i missionen i Japan. I brevet skriver han att han 

känner sig ”quite confident” över att ett eventuellt missionsarbete i Japan kommer att producera 

”solid and lasting fruit” (71). Dessa positiva indicier uppger sig Xavier ha fått från tre japanska 

studenter som befann sig vid universitet i Goa. En av dessa tre studenter som utmärkt sig extra 

enligt Xavier är Paul.50 Via Paul får Xavier lära sig var de japanska lärornas51  ursprung är. Det 

ursprung Paul ska ha angett till Xavier när väldigt precist, den japanska läran har kommit från 

universitetet i Chinghinqou52, en stad som enligt Xavier ligger bortom Kina.53 Enligt vad Xavier erfar 

finns det ingen lära som aktas så högt i det kinesiska imperiet som den som kommer från 

Chinghingou (71). Rent praktiskt lyfter Xavier fram att han ämnar att först besöka Japans kung och 

sedan ta sig an universiteten i landet. En liknande beskrivning går att finna i ett brev som skrevs till 

Simon Rodriguez. Här lägger Xavier emellertid till att kinas, japans och tartarerna har fått sin lära 

från Chinghinqou och att många medlemmar ur jesuitordern tids nog ska penetrera ”the famous 

university of Chinghinqou” (86). Han beskriver även i detta brev den japanska ”doktrinen”. Xavier 

                                                           
48 Japón i documetos del Japon, s. 79. 
49 Moros, judios och gentiles i documentos del Japon, s. 79. 
50 Paul åsyftar japanen Yajiro som följde med på resan. 
51 Källan använder här begreppet religions. I documentos del Japon används begreppet otra Doctrina, s.81.  
52 Universidad de Chingico i documetos del japon, s. 81.  
53 Brevet till Ignatius som förekommer i Coleridges översättning tycks vara en hopslagning av två brev skrivna till 
Ignatius 12 respektive 14 januari 1549. Se Documentos del Japon, 1990 s. 78 - 86. 
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menar här på att det finns böcker om denna men att dessa inte är tillgängliga för ”vanligt folk” och 

att deras följeslagare Paul därför inte kan berätta något mer om dem. Han gör här en jämförelse 

med kristendomen när han hävdar att de japanska heliga skrifternas påstådda otillgänglighet 

påminner om det faktum att många kristna latinska skrifter inte heller är tillgängliga för vanligt folk 

(86). 

3.2 I Japan.  

Det första brevet Xavier skrev i Japan skickades till högkvarteret i Goa. Brevet är omfattande och 

beskriver resan till Japan samt den första tiden i landet. Xavier ger inte någon direkt beskrivning av 

de japanska lärorna i brevet. Han saknar ett namn för dem och de beskrivningar som förekommer 

är inte sammanhängande utan finns utspridda i brevens olika delar. 

      Religionsbegreppet förekommer vid flertalet tillfällen i min översättning. Både för att beskriva 

Xaviers egna tro och den japanska diton. Detta tycks dock vara ett resultat av Henry James 

Coleridges översättning då någon motsvarighet till ordet inte har anträffats i Documentos del 

Japon. Där ordet religion förekommit har istället bland annat följande formuleringar använts: Otra 

doctrina (annan lära), y las cosas de Dios (Guds saker), ley dos Christianos (den kristna lagen) och ley dos 

Jesu Christo verdadera (Jesus Kristus sanna lag) nosso Senhor (vår Herre).54 Vid ett tillfälle har begreppen 

religionis respektive profizao de religião anträffats vilket är det närmsta en motsvarighet till ordet 

religion.55  

      Den första beskrivningen av en främmande lära som nedtecknades av Xavier i Japan rör 

egentligen inte fenomenet ”japansk religion”. Beskrivningen redogör för båtresan till Japan där 

båtens besättning enligt källmaterialet bestod av kineser. Jag har ändock valt att inkludera denna 

passage då Xavier senare poängterar en tydlig korrelation mellan kinesisk och japansk religiositet. 

Således faller denna beskrivning inom ramen för denna studie. Detta utgör också första gången 

som ett faktiskt möte mellan två trosuppfattningar beskrivs. Tidigare har Xaviers beskrivningar 

utgått ifrån saker han hört från andra. Besättningsmedlemmarna beskrivs är med ord såsom 

hedning (heathen/pagan). Genom passagen beskrivs en slags konflikt mellan båtbesättningen och 

Xavier och hans kumpaner. Han lyfter fram att besättningen dyrkar en idol och är i kontakt med 

en demon.56 Det faktum att Xavier upplever sig befinna sig mitt bland demondyrkare är något han 

beklagar sig över och framhäver att de förlitade sig på Gud och Jesus som motvikt till besättningens 

                                                           
54 Se Documentos del Japon, 1990, s. 81, 144, 168, 307. Samtliga översättningar mina. 
55 Documentos del Japon, 1990, s. 86. 
56 El demonio, documentos del Japon, s. 138 & 140. I översättningen används begreppet ”devil” relativt frekvent. 
Det är oklart om det är den kristna djävulen Xavier åsyftar då begreppet ”demon” eller inte.  Andra begrepp används 
för att beskriva djävulen i breven. Begreppet demon har använts inom kristen teologi för att beskriva antingen 
djävulen själv eller dennes hantlangare. The consise Oxford dictionary of worldreligions, 2003, Demon, 
http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780192800947.001.0001/acref-
9780192800947-e-1885?rskey=rwu9Ck&result=1 (Hämtad 2017-05-04). 

http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780192800947.001.0001/acref-9780192800947-e-1885?rskey=rwu9Ck&result=1
http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780192800947.001.0001/acref-9780192800947-e-1885?rskey=rwu9Ck&result=1
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praktiker. Några av dessa praktiker presenterar Xavier i detalj. Idolen dyrkades av besättningen via 

att tända ljus och bränna agarträ på båtens akter samt döda fåglar och placera maträtter framför 

idolen (227 – 229). 

      Xavier beskriver det japanska folket i relativt positiva ordalag.  Han menar på att ingen 

otrogen57 nation som påträffats tidigare har haft så mycket ”natural goodness” i sig som det 

japanska folket. De japanska sedvänjor som lyfts fram att heder värderas högt och att de hyser 

avsky mot bland annat tärningsspel och stöld. Han lyfter även fram att de flesta japanerna är 

läskunniga vilket underlättar spridningen av kristendomen. Japanernas påstådda vetgirighet 

framhävs återigen fram i detta brev (237-238). 

      Xavier poängterar dock inte bara fram positiva aspekter av japanerna. Han menar på att de inte 

på något sätt är fria från ”crimes and wicked practices”. Xavier hävdar dock att detta kan 

överbyggas då japanerna gärna lyssnar på sunt förnuft (reason är begreppet som förekommer i 

källtexten). Så länge deras synd påvisas med hjälp av förnuft kommer japanerna att bekänna sig 

”skyldiga” och ”obey the laws of reason” (237). Något som Xavier förvånas över att japanerna inte 

ägnat någon större tanke kring det faktum att dessa hemska synder existerar hos dem. Han beskyller 

här deras förflutna58 som han anser varit korrumperat av ”this plague of impurity themselves” och 

att de sedermera fört över denna ”foul lust” på sina efterkommande. Xavier använder sig här av 

ord som lättja (sloth) och last/synd (vice) (240-241).   

      Djävulen tycks vara en central del i de japanska lärorna enligt Xavier. I brevet förklarar han att 

japanerna har haft ”a long established bondage of the devil” (256).59 Detta är dock enda gången 

begreppet Lucifer används i samband med de japanska lärorna. När Xavier återger ett samtal senare 

i källtexten beskriver han att om ”the prince” skulle uppfatta kristendom som sann skulle demonen 

”[…] burst with rage” (259). I materialet lyfter Xavier även fram aspekter som beskriver några av 

de främmande lärornas praktiker. Xavier skriver att ”They do not worship any gods under the form 

of beasts.” Vidare beskriver han att många japaner vördar “ancient men” som han tror levde ” after 

the fashion of the old philosophers”. Han hävdar även att solen och månen är centrala delar. Enligt 

Xavier är det vanligast att folket dyrkar solen men att det finns japanska invånare som tillber månen. 

När japanerna svär (vilket de sällan gör enligt Xavier) svär de i solens namn (237 – 238). 

      Om Xaviers inställning till det japanska folket kan sägas vara positiv eller åtminstone hoppfull 

är fallet raka motsatsen i hans beskrivningar av det som han uppfattar som det inhemska 

prästerskapet. Enligt honom kallas dessa personer Bonzes60 av japanerna och är det begrepp som 

                                                           
57 Infiel i documentos el Japon, 1990, s. 142. Kan även översättas till engelskans pagan eller unfaithful. 
58 Los pasados, documentos s. 145. 
59 Lucifer i Documentos del Japon, s. 164. Här specificeras det även att detta har skett under 1500 års tid. 
60 Ordet kommer från japanskans Bonzo och betyder buddhistisk munk. 
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han i fortsättningen använder sig av när han skriver om de religiöst aktiva i landet. Xavier beskriver 

bonzegruppens praktiker som den mest avskyvärda formen av lust och att de inte tycks skämmas 

för det utan snarare gjort det till en öppen profession. Xavier benämner detta som ”great 

impurities”, ”detestable form of wickedness” och ”plague”. Han nämner i detta stycke att han 

försökt att tala folket till rätta och att det för det mesta går bra men att just ”the bonzes” inte lyssnar 

på dem. Xavier skriver att när de försöker få dem att avstå från ”such filthy lusts” faller 

uppmaningarna inför döva öron. Istället bemöts de av skrattsalvor och skämtsamma kommentarer. 

Detta får Xavier att dra slutsatsen att de har utvecklat en slags immunitet mot skam att det gått så 

pass långt att de inte känner av det längre (s. 238).61  

      I detta brev nämner Xavier att det finns en typ av bonzes vars yttre attribut påminner om de 

kristna munkarnas yttre. De bär en askgrå kåpa och tycks regelbundet raka av skägg samt hår på 

huvudet. Liknelsen vid det egna stannar emellertid där. Enligt Xavier saknar de disciplin när de 

inom gruppen blandar kvinnliga och manliga bonzes. Här tycks Xavier vara en aning 

motsägelsefull. Först hävdar han att det täta umgänget mellan manliga och kvinnliga bonzes inte är 

omtyckt av folket och att de använder olika mediciner i syfte att genomföra aborter när en kvinnlig 

bonze blir gravid. Därefter skriver han att han inte uppfattar att folket har en ”too bad an opinion 

of them” (239). 

      Beskrivningarna av bonzes stannar inte där. I ett senare stycke framhäver Xavier att det finns 

en stor mängd bonzes i landet och att deras ”vices” är väl kända. Trots detta är de populära hos 

befolkningen. Xavier hävdar att skälet till detta är tvåfaldigt. Han vidhåller att deras strikta 

kosthållning är en av dem. Deras lagar hindrar dem från att äta fler än ett mål per dag och att detta 

mål inte får innehålla varken kött, fisk eller vin. ”[…] they live on vegetables, apples and rice alone” 

(253-254). Det andra skälet han lyfter fram framstår återigen som en motsägelse till de som han 

beskrivit innan. Han menar på att bonzes (i synnerhet de som klär sig likt deras egna präster) håller 

ett stort avstånd till kvinnligt umgänge. Istället ägnar de stor möda åt att sprida sina historier i form 

av fabler. Detta ska enligt Xavier bidra till deras populära ställning hos landets invånare (254). I den 

här passagen använder sig översättaren av begreppet vidskeplighet vid två tillfällen. I documentos 

del Japon har dock inte ordet anträffats. Istället har ordet utelämnats helt eller beskrivits med 

idoltarias (idoldyrkan) istället.62 

      I en passage informerar Xavier om staden Miyako (Kyoto, Meaco i översättningen). Han 

beskriver staden som den största i Japan och att det är där kungen håller residens. Enligt honom 

finns det bland annat ett känt universitet, över tvåhundra klostren och flertalet bonzes i staden. 

                                                           
61 Xavier beskriver inte några praktiker kring dessa bonzes men den här typen av tidig interaktion föreslår att det är 
Shingon-skolan det rör sig om. Se även Ananda Josephson, 2012, s. 62. 
62 Documentos del Japon, 1990, s. 162. 



16 
 

Han nämner här även ytterligare en grupp av religiöst aktiva. Han preciserar närmare att det finns 

två typer av dessa, manliga Legioxi och kvinnliga Hamacutis (257).63  

      Xavier beskriver alltid bonzegruppen i negativa ordalag. Det är dock en som lyfts fram i positiv 

mening. I källan benämns han som Ningh-sit och beskrivs som en av de mest lärda och populära 

bonzen. Xavier ska enligt utsago ha haft flera samtal med Ningh-sit. Ett samtalsämne om då har 

diskuterats är huruvida skälen är odödlig eller inte. Ningh-sit ska i denna diskussion ha svängt fram 

och tillbaka i frågan, ibland höll han med och ibland inte. Xavier uttrycker här en oro över att flera 

lärda japaner vidhöll samma osäkra ståndpunkt i frågan (241).64   

      I ett nytt brev till församlingen i Goa ger Xavier ny information om arbetet i Japan. I brevets 

inledning beskriver Xavier några motgångar han stött på i Kagoshima. Enligt Xavier har de inte 

lyckats övertyga stadens härskare att anta kristendomen. Tydligen har the bonzes lyckats övertyga 

härskaren att om han tillåter kristendomen kommer ”the ancestoral gods” eller ”pagodas” att bli 

föraktade av befolkningen. Återigen hänvisar Xavier de problem han stöter på till the bonzes. Han 

menar här på att japanerna själva har förstått att deras ”ancestoral law” är falsk men att de nu inte 

vågar konvertera till kristendomen på grund av rädsla (295-296). De lämnar därför Kagoshima (de 

lämnar här även Paul) och drar vidare till en stad som Xavier aldrig namnger i brevet. Där beskriver 

han att lokalbefolkningen har förföljt och gjort narr av dem när de predikat längs med stadens 

gator. Xavier ger exempel på skämt som dragits:  

 

There go the men who tell us that we must embrace the law of God in order to be saved, because we 
cannot be rescued from destruction except by the Maker of all things and by His Son! There go the men 
who declare that it is wicked to have more than one wife! (297). 

 

De lämnar staden då missionen inte gick något vidare och tog sig till Miyako. Där får de reda på 

att ”kungen” inte har något reell makt och att det därför är lönlöst att söka tillstånd för mission där 

(298).65 

3.3 Efter Japan. 

Xavier skriver en rad olika brev efter han har lämnat Japan och återvänt till Indien. Ett brev är för 

den här studien av särskilt intresse. Brevet är skickat till högkvarteret i Europa och består av en 

slags sammanfattning av hela vistelsen i Japan. En del upprepningar från tidigare brev förekommer 

men också en hel del ny information om de läror Xavier mött finns även med. 

                                                           
63 Dessa begrepp benämns som Gixu respektive Amacata. Documentos del japon,s . 164.  
64 Ninxit i documentos del Japon s. 147. Se även Ninshitsu. Troligen rör sig detta om en Zen-munk (se Rubies not 
26). Zen-skolan sticker ut i och med att den tillbakavisar diverse ritualer och praktiker kring kami och Buddha vilket 
skulle kunna förklara varför Xavier kom så bra överens med honom. Zen-skolan är dock inte konstant gällande vilka 
praktiker som de förnekar vilket kan ge oss en förklaring till Ninshitsus osäkerhet kring själen. Earhart, 2014, s. 140. 
65 Någon motsvarighet till detta brev har ej gått att finna i Documentos del Japon. 
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      I brevet utvecklar Xavier sin beskrivning av de japanska lärorna i stort. Enligt honom kommer 

de japanska lärorna från Kina och att japanerna ständigt hänvisar till Kina när det kommer till 

ämnena trosuppfattning och politik (337). Han slår nu även fast efter en tids undersökning att Japan 

inte har haft någon som helst tidigare kontakt med kristendomen. Som exempel på detta lyfter han 

fram att ”the prince” i Kagoshima har varit helt ovetandes om Jesus Kristus trots att han haft ett 

vitt kors på sitt familjevapen (343). 

      Han beskriver att det finns olika ”sects”66 man kan tillhöra och att det är vanligt att japanska 

familjer består av medlemmar av flera sects. Ett annat begrepp som ofta förekommer i stycket är 

lemda/s, legend eller legender.67 Detta fungerar enligt Xavier för det mesta bra men att ordväxlingar 

mellan de olika inriktningarna ibland uppstår. Det finns ett otal olika föreskrifter som åberopas, 

mellan 300 och 500 stycken. Fem av dessa är emellertid gemensamma för alla sects, inte döda eller 

äta något som dödats, inte stjäla, inte vara otrogen, inte ljuga samt att avstå från att dricka vin (331-

332). 

     Xavier kopplar varje sect till den slags ”founder” (332). Xavier lyfter fram två figurer som han 

beskriver som ”Principal founder”. Dessa två är Xaca68 och Amida69  och är de enda grundare han 

nämner vid namn. Xavier skriver att han under en lång tid har försökt ta reda på huruvida Xaca 

och Amida är några riktiga personer ”celebrated for their wisdom” eller inte. Efter ett digert 

sökande fann han svaret i en av ”deras böcker”. I den läsningen fann han att Xaca och Amida ska 

ha levt i ca 1000 – 2000 år och att Xaca har blivit pånyttfödd vid 8000 unika tillfällen. Hand fastslår 

att detta är omöjligt och drar slutsatsen att de inte är människor över huvud taget utan snarare 

demoniska skapelser. (341).70 I nästföljande stycket tillskriver han Xaca och Amida attributet 

”demons”. Xavier identifierar även några grundläggande praktiker kring Xaca och Amida. Den gråa 

bonzegruppen och den största delen av folket tycks i huvudsak vörda Amida.71 Resterande lägger 

sitt huvudfokus på Xaca men att Amida för den delen inte vara helt utelämnad i ekvationen. Folket 

tillber sin grundare några gånger per vecka, beroende på vilken sect man tillhör. Gemensamt för 

                                                           
66 Seitas (portugisiska) i documentos del Japon s.293f. I samma stycke nämns även nove seitas (nio secter). Begreppet 
sect hänvisar till enkskilda skolor/inriktningar av buddhism.  
67 Begreppet lemda ger ingen träff när jag slår det i olika lexikon. Däremot föreslår uppslagsverken begreppet lenda 
istället vilket är portugisiska för legend eller historia. Documentos del Japon s. 293f. Richmond Ellis, 2003, översätter 
begreppet till doktrin, s. 163. Enligt mina översättningar förefaller legend eller historia som rimligare översättningar.  
68 Xaca= Shaka=Sakyamuni (den historiska Buddha, Siddharta Gautama.). 
69 Amida=Amitabha Buddha. 
70 Demonios, documentos del Japon, 1990, s. 307. 
71 Den gråa bonzegruppen kommer troligen från Rena landet-skolan (Jodo). Skolan kännetecknas av att vörda 
Amithaba i första hand. Earhart, 2014, s 131. Enligt Rubies (not 33) var det endast Ikko-skolan (subsect till rena 
landet) som bar gråa kappor. 
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dessa böner är att de bär ett pärlhalsband i syfte att ”invoking the founder of their sect at each 

bead” (341).72 

     Xavier beskriver att den japanska legenderna (lemdas) saknar någon förklaring till hur allting 

skapades. Enligt honom hävdar japanerna att världen, månen, solen, jorden etc. inte har något 

annat ursprung än sig själva. Det faktum att det skulle finnas en ensam grundare till allt ska enligt 

Xavier varit svår för japanerna att ta in. Ämnet tycks ha skapat en debatt mellan Xavier och icke 

namn och titelgivna japaner. Frågan rör vem denna alltings skapare egentligen är. Japanerna menar 

på att om en sådan hade funnits så borde kineserna ha nämnt det vid något tillfälle. Xavier ska 

enligt egen utsago förklarat att det bara finns en skapare och att denna är helt fri från ondska. 

Argumentationen spann vidare, japanerna ansåg att om skaparen var fri från ondska, varför skapade 

denne då demonerna som var onda i grunden. De lyfter även fram att om Gud var god så borde 

han inte ha skapt människan så benägen att synda och dras till demonernas lockelser. Ytterligare 

argument som lyfts fram är att en god gud inte skulle ha skapt helvetet och placerat människor där 

för evigt lidande. De menade även på att de tio budorden är alldeles för svåra och att en god skapare 

aldrig skulle implementera några sådana lagar. Som motvikt lyfter de fram att deras läror i motsats 

var mer förlåtande och barmhärtiga.  Xavier ger själv inte så många svar i textmaterialet. Han 

poängterar dock fram att det finns en väg inom de japanska lärorna för att undvika lidandet i 

helvetet.73 Xavier avslutar den här delen av debatten med att förkunna att de lyckades besvara alla 

frågor till deras fördel (337). Senare i brevet lyfter Xavier fram ytterligare information om hur 

Japanerna ser på den kristna guden. The bonzes motarbetar Xavier genom att öppet smäda Gud. 

Bland annat ska de enligt Xavier ha översatt ordet gud till ”Diusa”74 vilket enligt Xavier är japanska 

för ordet ”stor lögn” (342).  

     I en annan del av brevet återger Xavier en förklaring till varför vissa japaner väljer att hålla fast 

i sin egen tro istället för att konvertera till kristendomen. Passagen refererar till ett samtal Xavier 

ska ha haft med en adelsman och dennes fru. Enligt vad Xavier återger är skälet till att de inte väljer 

att övergå till kristendomen av närmast ekonomiska skäl. De vet om att kristendomen är sann enligt 

Xavier. Det som håller dem tillbaka är det faktum att de redan investerat så pass mycket pengar på 

the bonzes och alltid varit hängivna till Xaca och Amida. Ett byte av tro skulle då innebära att de 

                                                           
72 Det är sannolikt en Juzu, en japansk rosenkrans (rosary) som Xavier refererar till. The consise Oxford dictionary of 
world religions,  Nenju or Juzo, 2003, 
http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780192800947.001.0001/acref-
9780192800947-e-5150?rskey=KISfEZ&result=1 Hämtad 2017-05-11. 
73 Det här samtalet har troligen skett mellan Xavier och representanter för Rena landet skolan. Han refererar troligen 
till nenbutsu, en praktik inom Rena-landet som gör att man kan undvika helvetet genom att anropa Amithabas namn. 
Rena-landet skolan fokuserar förenklade riter för att nå ut till den breda massan. Earhart, 2014, s. 131-133. Detta ger 
oss en möjlig förklaring till varför de japanerna Xavier pratar med ser kristendomen som alldeles för svår och 
obarmhärtig. 
74 Daiuzo, Documentos del Japon, s. 309. Ordet är en sammansättning av Dai (stor) och Uso (lögn). 

http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780192800947.001.0001/acref-9780192800947-e-5150?rskey=KISfEZ&result=1
http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780192800947.001.0001/acref-9780192800947-e-5150?rskey=KISfEZ&result=1
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skulle förlora all ”ackumulerad godhet” de samlat på sig genom åren. Det finns här enligt Xavier 

även en övertygelse om att de ska kunna få tillbaka alla pengar som spenderats på the bonzes i 

Xacas och Amidas namn i nästa liv. Kort sagt skulle ett byte till kristendomen äventyra dessa 

fördelar (341 – 342). 

      Xavier beskriver bonzegruppen som en grupp som ”profess a religious rule of life” (332). I 

Documentos del Japon skrivs samma fras som ”profizao de religião”.75 Här tycks Colerigdes 

översättning stämma överens med Documentos del Japon. 

     Xavier ger även lite mer detaljerad information om de arbete som genomförs att the bonzes. 

Han hävdar de finns två typer av dem, de som bär gråa kappor och de med svart dito.  I dessa två 

grupper finns det även kvinnliga bonzes med samma kappor. Enligt honom pågår det en konflikt 

mellan de gråa och svarta munkarna där de anklagar varandra för bland annat dålig moral (332). 

Enligt Xavier predikar bonzegruppen öppet några dagar i veckan. Grunden i denna predikan är att 

vanliga ”profana” människor inte kan leva efter ”the five precepts”. Därför tar the bonzes på sig 

att ”[…] observe the whole law in their stead.” I utbyte kräver de pengar och olika typer av gåvor. 

Xavier beskriver här ett system där man kan köpa sig ur helvetet. Systemet gynnar enligt Xavier 

adeln som via stora penninggåvor kan undvika lidande i helvetet. De som skänker dessa pengar får 

sedan tillbaka dem i nästa liv men då är summan tiodubblad. De grupper som missgynnas är enligt 

Xavier kvinnor och fattiga människor.  

 

At the same time, they also say that the poor who are unable to show kindness to the bonzes have no 
hope of escaping hell […] For they say that each woman, on account of her monthly courses, is covered 
with more sins than all men put together (334). 

 

 Således måste en kvinna enligt Xavier betala mycket mer till the bonzes än vad män gör för att 

undvika helvetet. Xavier beskriver här även en intressant praktik som the bonzes genomför. De 

delar ut handskrivna lappar till de som skänker pengar till dem. Dessa lappar tar de med i graven 

och fungerar som ett skydd mot djävulen (334).76    

      I slutet av brevet ger Xavier en intressant synvinkel på hur man ska kunna konvertera Japanerna 

till kristendomen. Han föreslår att en spridning av kristendomen till Kina ska få jobbet gjort. 

Grunden till detta baserar Xavier på det faktum att Japan en gång fått sina läror från Kina. Detta 

skulle i så fall innebär att om Kina blir kristet, borde även Japan följaktligen bli det. I detta stycke 

beskriver han även kineserna och japanerna som ”white in colour” (347 – 348). Den här tanken 

utvecklas i ett senare brev som Xavier skickade till Ignatius av Loyala i Rom. Han skriver att han 

ser stor potential i att Japan ska bli kristet. Enligt honom är Japan de land som inte styrs av kungen 

                                                           
75 Documentos del Japon, 1990, s. 293. 
76 Diabo, documentos del Japon, 1990, s. 296. 



20 
 

i Portugal som har störst chans att bli kristet. Han skriver vidare att han planerar att resa till Kina 

under 1552 och att när Japanerna får reda på att Kina blivit kristet finns det skäl att tro att 

japanernas ”[…] own false sects will be lessened” (372 – 373). I dessa två passager nämner Xavier 

även Kinas politiska styrelseskick. I brevet till Ignatius nämner han att Kina styrs av en ensam 

absolut ledare (373). I brevet till Europa nämner han att han hoppas kunna besöka dess kejsare 

under 1552 (348).  

      De gånger Xavier nämner Japan i breven efter han lämnat landet kännetecknas över lag av ett 

slags samordnande av missionärer. Xavier beskriver här vad som krävs av de missionärer som 

skickas till Japan. Xavier önskar missionärer som är redo att bemöta ”the bonzes” fientlighet. Ett 

krav är att de ska vara kunniga i filosofi och dialektik för att ha möjlighet att kunna argumentera 

mot japanerna och synliggöra deras inkonsekventa argumentation och hur de motsäger sig själva. 

Xavier önskar även att missionärerna är kunniga i astronomi då japanerna har ett extra stort intresse 

för detta ämne. Förklaringar kring varför månen varierar i storlek eller varför de blixtrar är 

diskussioner som enligt Xavier fångar japanernas intresse (485). 
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4. Analys och sammanfattning. 
I uppsatsens slutkapitel kommer materialet från undersökningsdelen att analyseras systematiskt 

utifrån uppsatsens valda teori och metod. 

4.1 Religionsbegreppet. 

Hur Xavier förhåller sig till religionsbegreppet och religionskonceptet är en svår fråga. Faktum är 

att han mer eller mindre aldrig använder sig av begreppet i sina brev. Detta resultat är något som 

har förvånat undertecknad en aning. Ordet religion fanns på under Xaviers tid om än med en annan 

betydelse än det har idag. Att ordet knappt används alls är därför intressant. Latinets religio och 

religiosi åsyftade religiösa praktiker bundna till klosterväsendet och de som genomförde dessa 

praktiker. Religionskonceptet som var rådande under Xaviers tid byggde på att det egentligen 

endast fanns en religion, nämligen kristendomen. kristendom och religion är därmed samma sak. 

      Även om exempelvis islam existerade som en entitet som sådan så sågs den som typ av kätteri 

snarare än ett annat alternativ.7778 Namngivna entiteter likt islam var ett resultat av en misslyckad 

konverteringsprocess. De grupper som inte gick att konvertera blev alltså betraktade som en egen 

kategori av hedendom.  Ananda Josephson kallar det här synsättet för kättersk antropologi. Synsättet 

bygger på att bägge sidor i den här typen av kulturmöten lyfter fram skillnader i syfte att konstruera 

den andre som kättare. Då religion inte betraktades som en separat samhällsinstitution innebar det 

att även skillnader inom bland annat politik, sedvänjor och kosthållning ingick i denna 

konstruktion.79 

      Således beskriver Xavier inte någon ”ny religion” även om det kan låta så för en modern läsare 

när han exempelvis beskriver olika japanska religiösa praktiker och gestalter. Han åsyftar snarare 

ytterligare en typ av hednisk idoldyrkan. Xaviers beskrivningar lägger exempelvis ett väldigt stort 

fokus på bonzegruppen. Han tillskriver dem dock aldrig medlemskap inom någon ”religion”. När 

han ger sig i kast med ingående beskrivningar av bonzegruppen och exempelvis kallar dem profizao 

de religião hänvisar han endast till Japans ”religiösa” det vill säga de som arbetar inom någon typ 

av kloster.  

      När Xavier refererar till sin egen tro tycks han föredra andra begrepp än ”religion”. ”Guds 

saker”, ”den kristna lagen” eller ”Jesus Kristus sanna lag” är istället begrepp som förekommit i 

materialet. Det går här att fråga sig om Xavier ens behöver använda sig av begreppet ”religion”. 

                                                           
77 Ananda Josephson, 2012, s. 16. 
78 Xavier refererar emellertid inte till islam eller judendom som sådant utan till människorna dvs, judar och morer.  
79 Ananda Josephson, 2012, s. 45. 
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Konceptet ”religion” åsyftar kristendomen och inget annat enligt hans världsbild. Av uppsatsens 

resultat att döma finns det andra sätt att hänvisa till kristendomen som Xavier tycks föredra.  

      Xavier identifierar aldrig några namn för de läror han möter i sina brev. Ord som buddhism, 

Buddha eller shinto förekommer inte i texten. Han benämner dem istället som Sects (Seitas). Totalt 

vittnar Xavier om att det finns nio sects som verkar i landet. Han saknar namn för dessa olika 

inriktningar även om han tydligt aviserar att de skiljer sig från varandra. Att han inte använder några 

övergripande begrepp för att beskriva ”buddhism” eller ”shinto” är föga förvånande. I uppsatsens 

inledningskapitel framgår det att den här typen av begrepp inte hänvisade till någon enskild separat 

religion varken i Östasien eller Västeuropa under 1500-talet vilket förklarar avsaknaden av dem i 

Xaviers brev. De secter Xavier identifierar hade emellertid egna namn även på 1500-talet. Således 

hade det varit möjligt för Xavier att nämna deras namn vilket han dock inte gör.  En möjlig 

förklaring till detta är att han inte har något behov av att namnge dem. I hans ögon är alla nio secter 

någon form hedendom. Så länge jesuiterna upplever att det finns potential för att göra japanerna 

kristna behöver de inte namnge gruppen. 

4.2 Missionspotentialen. 

Vid inläsningen av källmaterialet framgår det att Xavier bedömer potentialen utifrån tre 

huvudsakliga spår. Det första spåret jag identifierat nämns av Xavier redan innan resan tar sin 

början. Han ska genomföra missionen via kontakt med någon slags ledarfigur i landet samt dess 

lärosäten. Genom resans gång nämner Xavier att han siktar på att träffa högt uppsatta personer 

eller besöka kända universitet. Enligt Romanus Pontifex 1454 skulle spanska och portugisiska resande 

först bjuda in de lokala härskarna till samtal. I detta samtal var det tänkt att den kristna läran skulle 

förklaras för dem. Om de lokala härskarna inte gick med på denna ”sanning” blev det en religiös 

plikt för kolonisatörerna att döda den inhemska befolkningen.80 Det är givetvis svårt att fastställa 

till vilken grad den här typen ”anvisningar” påverkade det faktiska arbetet på plats. Xavier och 

jesuiterna var dessutom ensamma, utan en hord av kolonisatörer vid sin sida. Han nämner inte 

heller någon av den här typ av påvliga anvisningar i de brev som undersöks i den här studien. 

      I en tidigare del av uppsatsen nämnde jag Elisabeth Mubimde-Boyis redogörelse för 

missionsdiskursen under 1500-talet. Hon nämner där att missionärerna, omedvetet eller inte, hade 

en tendens att värdera de läror de mötte utifrån sin egna tro.81 Att Xavier därför räknar med att det 

ska finnas en ensam härskare som sätter agendan för vilken trosuppfattning som ska gälla i landet 

likt samtida europeiska stater kan därför ses mot bakgrund av den religionsdiskurs om Mudimbe-

                                                           
80 Y. Mudimbe, 2005, s. 54.  
81 Mudimbe-Boyi, 2012, s. 87. 
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Boyi presenterar. Xavier nämner även specifikt när han insett att kejsaren i Kyoto inte har någon 

reell makt över huvud taget vilket tyder på denna övertygelse. 

      Det andra spåret har jag valt att kalla för ”Kinaspåret”. Kinaspåret dyker upp relativt sent under 

resan och omnämns först efter Xavier har lämnat Japan. I det sammanfattande brevet till Europa 

slår Xavier fast att Japan fått sina läror från Kina och att det är Kina i någon mån som ”ger 

direktiven” för vad som ska gälla i Japan. Detta tycks ha skapat en övertygelse om en slags 

kedjereaktion, om Kina blir kristet borde Japan också bli det. När Xavier skriver om att resa till 

Kina beskriver han rikets härskare som en absolut sådan. Således är det egentligen samma strategi 

som tidigare, skillnaden är att Xavier tror sig finna härskaren i Kina istället. 

      Det tredje och sista spåret har en mer övergripande karaktär. Det handlar om den japanska 

befolkningens sätt att vara. Överlag är Xavier konsekvent i den här frågan. Före, under och efter 

resan ser han Japan som ett av de bästa icke – kristna länderna att bedriva mission i. Han lyfter 

fram den japanska befolkningens vetgirighet samt läskunnighet som positiva ur missionssynpunkt. 

Befolkningen i sig är dock inte perfekta, de är inte fria från synd och det som Xavier benämner 

som ”wicked practices”. Detta går dock att överkomma då befolkningens förmåga att lyssna till 

förnuft är hög. Detta är ett återkommande tema i breven. Xavier preciserar inte närmare för detta 

förnuft innebär men han använder det vid flera tillfällen i breven för att överkomma svårigheter. 

När Xavier efter han lämnat Japan beskriver vad som krävs av de missionärer som skickas dit 

nämner han att de måste kunna synliggöra japanernas inkonsekventa argumentation. Han går inte 

närmare in på hur deras argumentation är inkonsekvent men det går att se en möjlig skiftning i 

hans inställning till det japanska folket. I de tidigaste beskrivningarna lyfter han fram attribut som 

vetgirighet som positiv aspekt. I de senare breven tycks han snarare se japanernas frågor och 

argumentation som ett hinder. Han nämner då inte heller förnuftet som en möjlig utväg. De flesta 

aspekter som Xavier annars lyfter fram som negativa för missionen rör det prästerskap som Xavier 

identifierar som ”the bonzes”. Mycket handlar om hur de aktivt motarbetar jesuitmissionärerna 

genom att bland annat övertyga lokala härskare att inte tillåta katolsk mission i deras domäner.  

      Vid ett tillfälle lyfter Xavier fram befolkningens personliga ekonomi som ett hinder för mission. 

Grundargumentet här bygger på att den japanska befolkningen har investerat mycket tid och pengar 

i sitt egna trossystem vilket hindrar dem från att konvertera till kristendom trots att de enligt Xavier 

anser att det är den sanna läran. Svårigheter med att övertyga lokalbefolkningen återspeglar sig även 

i Xaviers arbete efter han lämnat Japan.  

      Hur kan vi då idag förstå Xaviers positiva inställning till missionen i Japan och dess befolkning? 

Med facit i hand går det att konstatera att kristendomen inte fick något riktigt fäste i Japan under 

1500-talet. Detta är dock kunskap som Xavier omöjligen kände till. Däremot präglas hans brev av 
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en genomgående övertygelse om att lyckas, trots att han och hans kollegor stötte på svåra 

motgångar. Clive Willis ger en förklaring. Enligt honom fick Xavier denna övertygelse innan resan 

via samtal med Yajiro och genom att läsa en rapport från upptäcktsresanden Jorge Alvares.82 Jorge 

Alvares rapport nämns dock i de undersökta breven vilket gör det svårt att bedöma dess betydelse. 

Det fanns även en övertygelse inom Xaviers kretsar att det skulle finnas en latent kristendom i 

Japan. En slags ”vilande” kristendom som man skulle kunna få in på rätt spår igen. I denna 

tankestruktur förekom det en övertygelse om att Dainichi var detsamma som Deus, treenighetens 

Gud. Enligt denna teori reste Xavier till Japan med tanken om att en typ av kristendom skulle 

kunna finnas på plats. När han sedan får reda på att Dainichi inte gick att likställa med gud och att 

Shingon inte hade något med kristendomen att göra ska detta blivit en vändpunkt för honom.83 Att 

peka ut den påstådda vändpunkten i breven är svårt. Xavier lyfter relativt tidigt fram att 

bonzegruppen bemöter honom med skämtsamma kommentarer vilket skulle kunna vara denna 

vändpunkt. 

      Xavier nämner aldrig Dainichi-debaclet i de brev studien undersökt (föga förvånande kanske). 

Han nämner inte heller uttryckligen att han förväntar sig att möta en kristen lära i Japan. Han 

använder sig av begreppet Otra doctrina (annan lära) innan resan går av stapeln vilket är 

svårbedömt.  Xavier nämner i ett av sina brev att han under en längre tid har undersökt huruvida 

Japan över huvud taget har haft någon tidigare kontakt med kristendomen vilket han efter en tids 

sökande kommit fram till att så inte är fallet.  Ett möjligt scenario är att Xavier själv inte är fullt så 

övertygad om att kunna finna en latent kristendom i Japan, eller att han åtminstone inte väljer att 

uttrycka det i de brev han skrev till Ignatius av Loyala och Simon Rodriguez. När han väl befinner 

sig i Japan redogör han för vissa likheter med sin egen tro (bonzegruppen som klär sig likt de egna 

prästerskapet och förekomst av krucifix). Han lyfter även fram japanska sedvänjor i positiva ordalag 

i ett tidigt skede. Det faktum att han uttryckligen konstaterar att inget spår av kristendom finns i 

landet föreslår att det funnits någon form av hopp om denna latenta kristendom. Svårigheten ligger 

i hur vi ska förstå begreppet ”annan lära” som förekommer i breven innan avresan? Ananda 

Josephson lyfter fram att Xavier förväntade sig att möta en typ av kristet kätteri.84 En möjlig 

förklaring är att begreppet otra doctrina hänvisar till en annan ”felaktig” kristen lära.   

      Att Xavier konstaterar att Japan troligen inte har haft någon tidigare kontakt med varken judar 

eller muslimer är här viktigt för att förstå hans syn på missionspotentialen. När portugiserna 

undersökte huruvida den icke – muslimska befolkningen i Indien var kristna eller inte fanns det 

samtida teorier om att den underliggande kristendomen blivit förlorad på grund av dess dagliga 

                                                           
82 Willis, 2012, s. 393. 
83 Ananda Josephson, 2012, s. 62. 
84 Ananda Josephson, 2012, s. 62. 
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kontakt med islam.85 Att Xavier konstaterar att japan inte haft någon tidigare kontakt med dessa 

entiteter (som han själv ser som kättare) torde möjligtvis öka hans hopp om ett lyckat 

missionsarbete i landet. 

      Detta förklarar dock endast övertygelsen innan resan blev av samt under den första tiden i 

Japan. Hur kan vi förstå Xaviers fortsatta övertygelse efter att han insett att det inte finns någon 

latent kristendom i landet? Förklaringen kan möjligen ligga i det faktum att han beskriver japanerna 

(och kineserna) som vita. Enligt Richmond Ellis var rasidentitet i Ostasien inte etablerad inom den 

västerländska ideologin under 1500-talet. Istället betraktar Xavier dem som vita vilket gör att de 

blir mer lika honom än andra icke – kristna människor han mött. Vithet i Xaviers kontext är enligt 

Richmond Ellis ett tecken på kulturell överlägsenhet.86 Ananda Josephson lyfter fram att vithet och 

kristendom blev sammankopplade under denna tidsperiod.87 Mot den bakgrunden går det bättre 

att förstå hur det kom sig att Xavier såg så pass hög potential för kristendomen i Japan efter han 

lämnat landet. 

4.3 De inhemska traditionerna. 

De inhemska traditionerna beskrivs i negativa ordalag av Xavier. Den första beskrivningen av de 

japanska lärorna förekommer i planeringsstadiet innan Xavier inledde seglatsen till Japan. 

Informationen om landets läror tycks ha kommit från minst två håll. Dels från samtal med Yajiro 

vilket framkommer i breven. Tidigare forskning har även lyft fram en rapport, skriven av 

upptäcktresanden Jorge Alvares som Xavier ska ha tagit del av.88 Han beskriver folket som 

”hedningar” (gentile) och att de inte ska ha fått någon kontakt med varken judar eller muslimer. I 

detta skede tycks Xavier vara säker på de japanska lärornas ursprung, universitetet i Chinghinqou. 

Informationen ska han ha fått från sin blivande följeslagare Yajiro. Vad Chinghinqou egentligen är 

har varit svårt att peka ut. Den tidigare forskning jag tagit del av har inte tagit upp begreppet.89 

Xavier har med största sannolikhet transkriberat begreppet till sitt eget skriftspråk innan något 

officiellt ord för det existerade. Således är det möjligt att det endast är Xavier som gjort just den 

                                                           
85 När portugiserna anlände i Indien identifierades likheter mellan den icke-muslimska läran (det vi idag klassificerar 
som ex. hinduism, jainism, buddhism etc. Denna typ av klassificering fanns inte när portugiserna bosatte sig längs 
Indiens kust.) och kristendomen. Detta fick många samtida att dra slutsatsen att det var en ”annorlunda” kristendom 
de hade mött. När jesuiterna anlände 1540 (Xavier bland annat) intensifierades missionen och när man kom fram till 
att inte var ”annorlunda kristna” ändrades tonläget och man såg läran istället som barbarisk, hednisk, vidskeplig och 
djävulsk. Pearson, 1988, s. 116f. 
86 Richmond Ellis, 2003, s. 165f. 
87 Ananda Josephson, 2012, s. 16. 
88 Willis, 2012, s. 393.  
89 Documentos del Japon (s. 89 not 18) föreslår begreppet Tenjiku som översättning till Chingico. Enligt 
uppslagsverket Oxford Reference var Tenjiku ett japanskt begrepp för Indien. Enligt denna beskrivning var Tenjiku 
en plats som japanerna aldrig reste till vilket gjorde att denna del av världen var outforskad. Ishii, Yoneo, 2007.  
Japanesase voyages of exploration. 
http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780195130751.001.0001/acref-
9780195130751-e-0422?rskey=p0WuI5&result=2 Hämtad 2017-04-21. 

http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780195130751.001.0001/acref-9780195130751-e-0422?rskey=p0WuI5&result=2
http://www.oxfordreference.com.ezproxy.its.uu.se/view/10.1093/acref/9780195130751.001.0001/acref-9780195130751-e-0422?rskey=p0WuI5&result=2
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här transkriberingen vilket gör det svårt att ta reda på av han syftar till. En möjlig förklaring är att 

Chinhinqou läses som ”cháng-qi-gǎng” vilket åsyftar hamnen i Nagasaki.  Oavsett tycks Xavier för 

stunden ha fått reda på de japanska lärornas ursprung. Han skriver bland annat att han ämnar ta 

reda på mer om den litteratur som kommer ur detta lärosäte. Det är värt att notera att Chinghinqou 

endast nämns i två brev. När Xavier sedan anlänt till Japan nämns det inget mer. I sista brevet till 

Europa skiftar Xavier uppfattning om lärornas härkomst. Han är då istället övertygad om att de 

kommer från Kina. 

      Ett genomgående tema genom de undersökta breven är att Xavier beskriver de japanska lärorna 

som falska i kontrast med sin egen. Detta görs på två sätt. Antingen med att skriva rakt ut att den 

främmande läran är falsk eller genom att lyfta fram avgörande skillnader. Begrepp som används för 

att beskriva skillnader gentemot den japanska tron är hedendom, befolkningens förflutna, 

denom/djävulsdyrkan, idoldyrkan, legender/historier eller genom att utgå ifrån de kristna 

dödssynderna såsom lust och lättja. Även skillnader som idag inte ses som religiösa kan räknas in 

här, exempelvis bonzegruppens kosthållning.  

     Idoldyrkan var enligt Ananda Josephson ett sätt att beskriva icke – religion.90 Således markerar 

Xavier de japanska lärorna som något som inte är religion.91 Begreppet förekommer främst när 

Xavier beskriver båtbesättningens praktiker under resan till Japan men även sporadisk i senare brev. 

Demondyrkan förekommer oftare.  Exempelvis beskriver han Sakyamuni och Amithaba som 

demoner. Vid ett annat tillfälle konstaterar han att den kristna djävulen (Lucifer) har varit 

närvarande i Japan under 1500 år. Att tillskriva den japanska kulturen kopplingar till demoner eller 

djävulen hade flera syften enligt Ananda Josephson. Dessa beskrivningar visade på den styrka den 

inhemska idoldyrkan hade vilket i förlängningen kunde förklara svårigheter med att konvertera den 

japanska befolkningen. Dessa beskrivningar stärkte även missionärernas egna tro. Genom att 

redogöra för möten med demoner och djävulen bevisade man dess existens. Att dessutom kunna 

beskriva att man överkommer denna typ av problematik fungerade som bevis för katolsk 

överlägsenhet gentemot protestantism.92 Anna Suns redogörelse för termkontroversen i Kina är 

intressant i denna diskussion. Hon menar på att jesuiterna i Kina inte såg Ru som idoldyrkan utan 

snarare något civilt, icke – religiöst. Xavier aviserar emellertid tydligt att de secter han möter i Japan 

är idoldyrkan. Detta föreslår att Xavier möjligen ser de japanska lärorna som något religiöst men att 

han inte betraktar det som någon religion.  

                                                           
90 Ananda Josephson, 2012, s. 59. 
91 Ananda Josephson, 2012, s. 62f. 
92 Inom japansk tradition förekommer det figurer likt nio och kongorikishi vid landets templen. Dessa gestalter liknar 
till utseendet de demoner som förekommer inom kristen teologi. Att Xavier upplever sig se demoner är därför inte 
så långsökt som man kan tro vid en första anblick. 
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      Xavier identifierar några begrepp som han anser vara specifika för just de japanska 

trossystemen som han aldrig skriver om till sitt eget språk. Av dessa sticker uttrycket bonze, de 

religiöst aktiva han mötte, ut. Vid ett tillfälle nämner han en annan grupp av religiöst aktiva, 

Hamacutis och Legioxi. Han anger dock ingen närmare förklaring kring denna grupp eller 

specificerar om det är någon skillnad mellan dessa och bonzegruppen. Han snappar inte upp några 

namn för inhemska praktiker, det närmsta han kommer när han beskriver den japanska tron är när 

han anger Amithaba och Sakyamunis namn (Amida/Xaca).   

      I sista sammanfattande brevet till Europa tycks Xaviers kunskap om japans läror ha utvecklats. 

Han beskriver lärorna mer detaljerat än tidigare. Tidigare övergripande skildringar av traditionerna 

karaktäriseras av att vara kortfattade, exempelvis att han poängterar att det finns ”ancestoral gods”, 

somliga tillber solen eller månen och att de vördar någon typ av ”ancient men”. De mer ingående 

beskrivningarna gäller främst bonzegruppens och jesuiternas konflikter med denna.  

      Xavier identifierar flera gestalter som han anser vara någon typ av grundare till de japanska 

secterna. Det är endast två han nämner vid namn, Sakyamuni och Amithaba. Han beskriver inte 

dessa som gudar eller tillskriver dem någon form av gudomlighet (det finns endast en gud enligt 

Xavier). Xavier återger att han först trott att dessa var någon typ av visa män men att han efter 

inläsning insett att så inte var fallet. Då förkunnar han istället att de omöjligen handlar om några 

historiska personer utan snarare någon typ av demoner. Xavier identifierar den ”religiösa” pluralism 

som existerade i Japan på ett grundläggande plan. Han konstaterar att det finns nio olika sects men 

att dessa inte nödvändigtvis behöver stå i polemik till varandra. Denna pluralism gör sig även 

gällande när Xavier beskriver Sakyamuni och Amithaba. Xavier lägger dock inte till synes in något 

större värdering i detta. 

4.4 Förekomst av dialog. 

Under Xaviers vistelse i Japan kom han i kontakt med flera invånare. Det förekommer inte några 

direkta dialoger i materialet, däremot återger Xavier några av de dialoger han anser sig ha haft. 

Innan jag ger mig i kast med en analys av dessa är det värt att poängtera att analysen fokuserar på 

hur dessa återges. Diskussionen rör således inte huruvida det Xavier återger är sant eller inte. 

      Den mest utförliga dialogen Xavier återger är den som handlar om huruvida den kristendomens 

Gud är god eller inte. Det intressanta med denna diskussion är att Xavier återger japanernas 

synpunkter relativt utförligt. I uppsatsens inledningskapitel beskrev jag att mötet mellan 

jesuitmissionärerna och den japanska befolkningen präglades av bägge sidors benägenhet att 

beskriva den andre som avvikande och farlig. Den här typen av samtal ger oss en liten inblick i hur 

Xavier väljer att återge den japanska kritiken mot hans egen tro. Tydligast blir detta när Xavier 

hävdar att bonzegruppen översätt ordet kristendom till dui uzo, stor lögn. 
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4.5 Sammanfattning. 

Uppsatsens övergripande syfte var att ta reda på hur vi bättre kan förstå vad Frans Xavier skrev 

om de japanska lärorna i sin brevkorrespondans. Utgångspunkten har varit att kasta nytt ljus på hur 

konstruktionen av den andre såg ut i detta kulturmöte. Detta har genomförts i med hjälp av kritisk 

religionsteori som tar religionsbegreppets historiska betydelse i beaktning.  

       Studien visar att Xavier sällan använde sin tids religionsbegrepp, religio och religiosi för att 

beskriva såväl sin egen tro som den japanska. Detta kan förstås mot bakgrund av begreppen religio 

och religiosi åsyftade kristendom respektive de som var aktiva inom någon typ av 

klosterverksamhet. Således beskriver inte Xavier något som han uppfattar som en religion i Japan, 

utan ny typ av hedendom. När han beskriver de som han identifierar som lärans prästerskap, 

bonzegruppen, beskriver han lärans religiösa, inte något som ingår i en religion.  

      Överlag ser Xavier stor potential i att sprida kristendomen till Japan. Detta gäller främst den 

japanska befolkningen som han beskriver i relativt positiva ordalag. Den grupp han uppger sig ha 

störst problem med är bonzegruppen som enligt Xavier inte bara sysslar med syndfulla praktiker 

utan även också aktivt motarbetar den kristna missionen. Hur den positiva inställningen till 

missionen kan förstås är flerfaldigt. Två huvudsakliga teoribildningar kommer här väl till pass. 

Mycket tyder på att Xavier med flera trodde sig kunna finna en underliggande/bortglömd 

kristendom som de hoppades kunna få in på rätt spår igen. Efter ett tags letande konstaterar Xavier 

att så inte var fallet. Det andra spåret bygger på att Xavier beskriver Japanerna som vita. Tidigare 

forskning lyfter fram att vithet under 1500-talet var tätt sammankopplat till såväl kristendom som 

kulturell överlägsenhet.  

      De läror Xavier möter beskrivs aldrig med några specifika namn av honom. Detta mot 

bakgrund av att det som vi idag identifierar som buddhism och shinto inte existerade som separata 

religioner i varken Europa eller Japan. Däremot existerade namnen för de olika skolorna i Japan, 

så han hade kunnat använda de namnen. Xavier hade rimligtvis inget skäl till att namnge dem i sina 

brev då de namngivna entiteter som existerade i hans egen världsbild, judendom och islam, 

betraktades som misslyckade missionsprojekt. Eftersom Xavier genom hela studien bedömer 

missionspotentialen som positiv saknar han rimligen skäl till att namnge dem. Han använder sig 

istället begreppet sect (seita). Totalt identifierar han nio olika secter vilket tyder på att han 

identifierat Japans religiösa pluralism även om han själv inte går in närmare i detalj på denna. 

Överlag använder sig Xavier av få japanska uttryck för att beskriva landets läror. Vanligast 

förekommande är begreppet bonze som hänvisar till de religiöst aktiva i Japan (buddhistiska 

munkar och nunnor). Det är även den grupp Xavier har flest konflikter/problem med.  
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     Studien har visat att begrepp från kristen teologi har varit vanligast förekommande i 

beskrivningen av den andre. Begrepp likt idoldyrkan, demon/djävulsdyrkan samt hedendom har 

förekommit frekvent i breven. Mot bakgrund av studiens kontextualisering tyder det mesta på att 

dessa begrepp syftade till att beskriva något som inte var religion. 

      De dialoger som återgivits i materialet har överlag varit få till antalet. En sådan diskussion som 

varit av särskilt intresse är den angående treenighetens gud och huruvida denna kan anses vara god 

eller inte. Den här typen av argumentationer ger en viss inblick i den japanska sidan i det som   

Ananda Josephson kallar för den kätterska antropologin.   

      Totalt sett har studien visat att konstruktionen av den andre i Frans Xaviers beskrivningar av 

Japan bygger på att främst lyfta fram olika typer av avvikelser gentemot den egna tron. Detta i linje 

med den kätterska antropologin. Teoretiska resonemang föreslår emellertid att denna konstruktion 

inte uteslutande bygger på identifikation av avvikelser. Sökande efter likheter tycks även ha varit en 

viktig del i detta kulturmöte. Detta ger en intressant dimension till strukturen konstruktionen av 

den andre. De skillnader som den kätterska antropologin poängterar kommer möjligen ur sökandet 

efter likheter.  När likheterna inte går att finna blir det skillnaderna som lyser igenom.   
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