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Bogen har form af en fattig, dødsmærket og på visse - men også kun visse - måder naiv ung præsts dagbog.
Den tegner et portræt af sin samtids åndelige fysiognomi og gør det med en dybde, en intellektuel skarphed
og en menneskelig indlevelse, som ikke har tabt noget af sin tiltrækning.
»Vorherre sagde ikke, at vi skulle være jordens honning, min ven men jordens salt.
Vores stakkels verden minder om den gamle Job, der sidder på sin mødding oversået af sår og bylder.
Salt i et åbent sår, det er noget, der svier.
Men det hindrer også, at der går betændelse i det.«
Georges Bernanos (1888-1948). Af hans vigtigste værker kan nævnes romanerne Under satans sol (1926),
Bedraget (1927), Glæden (1929), En landsbypræsts dagbog (1936), Historien om en anden Mouchette (1937)
og Monsieur Ouine (1946) samt det posthumt udgivne skuespil Karmelitternes dialog. Som debattør og
samfundsrevser var Bernanos særdeles produktiv og opnåede i kraft af sine artikler, essays og
samfundskritiske værker en enestående position i samtidens offentlige debat.
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