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Św. Jan od K rzyża

GEORG ES BERNANOS

ŻYWY PŁOMIEŃ MIŁOŚCI
1. O żywy płomieniu miłości,
Jak czule rani siła żaru twego
$rodka mej duszy najgłębsze istności ! Bo nie masz w sobie już bólu żadnego !
S kończ już ! - jeśli to zgodne z twym pragnieniem !
Zerwij zasłonę tym słodkim zderzeniem !
2. O słodkie żaru upalenie!
O rano pełna ucz ucia błogiego !
O ręko miła, o czułe dotknienie,
Co dajesz przedsmak życia wieczystego...
I spłacasz hojnie wszystkie zaległości !
Przez śm ierć wprowadzasz do życia pełności!

Dialogi

l~armelitanel~
O sob y:

Siostra Blanka od Agonii
Chrystusa . .... .. .. ...

MAŁGO RZ ATA

WITKOWSKA

Matka Henrietta od Jezusa,
przeorysza Karmelu ........... WANDA

RUC I ŃSKA

Matka Maria od świętego Augustyna,
nowa przeorysza .... . ... . . ..... . TERESA LEŚNIAK
Matka Maria od Wcielenia,
podprzeorysza ........ JA DWIGA ANDRZEJEWS KA
Matka Klara .... ... . ......... WAN DA OSTROWSKA
Siostra Felicyta . ... .. ...... . . . KRYSTYNA WÓJCIK
Siostra Gertruda ................. WANDA RZYSKA
Siostra Alicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ROMA W ARMUS
Matka Matylda ..... . ... .. MAG DA LE NA
Siostra Anna ... . ............ SABIN A

KUSIŃ S K A

STUDZ IŃ S K A

Siostra Marta . . . . . . . . . . . . . . . . . DOROT A PIASEC KA
Siostra od świętego Karola ... TERESA KWI ATKOWSKA
Siostra Konstancja od
Róża

świętego

Dionizego . . INA

Z EMŁO

Ducor, aktorka .. .. .... JÓ Z EFINA SZAŁAŃS K A

-<>
Reali za torzy dz ięk u j q karmelitanko m
z Poznania i Tryszczyna za po moc w przygotowani u s pekt aklu.
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Św. Jan od Krzyża
dusza kocha Boga tak gorąco („.), nie l ęka
na Jego widok. Prawdziwa bowiem mi łość
przyjmuje z równą pogod ą i zadowol eniem wszystko
co jej zsyła Umiłowa n y, czy to rad ość i rozkosz, przeciwnośc i , nawet cierpienia, czy też pomyś lność . <<Miłość
doskonała wypłasza bojaźń» mówi św. Jan (1 Jan 4,
18). Nie jest gorzka ś m i e rć dla duszy kochającej , gdyż
znajdzie w ni ej wszystkie słodycze i rozkosze miłośc i.
Nie może być smut ne wspomnienie śm i erc i, gd yż ona
łączy się z radością. Nie może ona być ciężka i bolesna, gdyż właś nie jest kresem wszelki ch c iężarów
i bólów, a początkiem pełnego szczęścia . Dusza zatem uważa śmierć za przyjaciółkę i oblubienicę, a na jej
wspomnienie cieszy się jak na dzień swych zaś lub in
i wesela. Goręcej jej też pragn ie niż królowie swej potęg i
i władzy. O szczęściu tej śm i erci mówi Mędrzec: «0
śmierci ! dobry jest sąd twój dla człowieka ubog iego»
(Ekli 41, 3). Jeśli więc dla człowieka, któremu brak
rzeczy ziemskich, sąd śmierci jest dobry, choci aż ona
nie tylko mu nic nie daje z rzeczy ziemskich, lecz pozbawia go wszystkich, o ileż lepszy będzie jej sąd dla
duszy, która („.) pragnie tyl ko miłości i prosi o miłość coraz większą; sąd , który nie tylko nie pozbawi jej
tego, co posiada, lecz przeciwnie stanie si ę przyczyną
dopełni enia mi łości, jakiej p rag nęła, oraz zaspokojenia
w szystkich j ej potrzeb. Jest to wi ęc dostateczna przyczyna, dla której dusza ośmiel a się pros ić bez lęku :
zadaj śmierć widokiem Twej Boskiej piękności. W ie bowiem, że w t ym momenci e, gdy ją ujrzy, będzi e cała

„(„.)

jeśli

się ś m i erc i

porwana do samej piękności, wchłoni ęta w samą
pi ękność, i w samą p ięk ność przeobrażona t ak, że bę
dzi e piękna jak sama piękn ość, o bfi tująca i ubogacona, jak sama p i ękność . Dlat ego Dawi d mówi : «Droga
przed o b licznością Pańską ś m i e rć świętych Jego»(Ps 115,
15). A nie było by tak, gdyby świ ęc i nie mog li uczestn iczyć w Jego wie l kośc i ach, gd yż wobec Boga nie ma nic
kosztownego tylko O n sam. Tą nadz i eją ożyw io na
koch ająca dusza nie lę ka się śmi erci , owszem, pragn ie
jej . Grzesznik natom iast czuje ci ągłą trwog ę przed
ś mi erci ą. Przeczuwa bowiem, że ona nie tylko pozbawi
go wszyst kich dóbr, ale sprowadzi na niego całe zło .
Dlatego też mówi Dawid: «Ś mi erć grzeszników najgorsza» (Ps 33, 22). A pam i ęć o niej jest dla nich «j akże
gorzka» dodaje Męd rzec (Ek /i 41, 1). Kt o bardzo kocha
życie ziemskie, a mało ceni życ i e p rzyszłe , z kon iecznośc i musi odczu wać strach przed śm i erc i ą. Lecz dusza,
koc h aj ąca Boga , żyje raczej w życi u wiecznym niż doczesnym, gd yż więcej żyje tam, gdzie mi łuje n i ż tam,
gdzie żyje."
(Frag ment y

o bjaś n ień

Pieśn i

do

duchowej)
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religijnym, poprzez który Bogu oddawana jest cześć;
jest Ona mianowicie kosmicznq mocą oddania zawartq
w postaci Niewiasty Oblubienicy.
(.„) Żadna historyczno-krytyczna metoda, żadna najbardziej uduchowiona doktryna ani też żadna, najgorętsza nawet miłość nie potrafi odtworzyć Jej ziemskiego, przemijającego obrazu z jego psychologicznymi
szczegółami. Albowiem ukryty jest ten obraz w Tajemnicy samego Boga, by właśnie przez to zostało wyraź
niej uwypuklone jego znaczenie religijne. Zasłona jest
symbolem rzeczywistości metafizycznych na ziemi. Lecz
jest zasłona również symbolem samej kobiecości ~
wszystkie bowiem formy życia niewiasty ukazują jej
postać pod osłoną. W tej perspektywie staje się zrozumiałe, dlaczego największe Tajemnice chrześcijaństwa
wkraczały w empiryczny świat nie przez mężczyznę,
lecz za pośrednictwem kobiety. Widzimy więc, że ogło
szenie Maryi Nowiny o Narodzeniu powtarza się przy
Zmartwychwstan iu wobec Magdaleny; natomiast przy
Tajemnicy Zesłania Ducha $więtego mężczyzna przybiera, właściwq kobiecie, postawę przyjmującq.
Oddanie jako tajemnica metafizyczna, oddanie jako
tajemnica zbawcza, jest, zgodnie z dogmatykq katolicką,
tajemnicq niewiasty uwidocznionej w niedościgłej pełni
w wizerunku Najświętszej Dziewicy i Matki, lecz zgodnie z . niekończącą się hierarchią różnych oddań
- przybiera najrozmaitsze, zwiqzane z konkretnymi
przeżyciami, postaci. („.)
Motyw pierwiastka kobiecego obecny jest w całym
stworzeniu. („.) Jest on w każdym, najskromniejszym
i najbardziej powierzchownym nawet dawaniu, nawet

w najprostszej , w ręcz
dziecinnej dobroci. Rodzi się na płaszczyźnie
naturalnej i wznos i się
do granic uduchowienia
i
nadprzyrodzo n ośc i .
Albowiem zawsze tam,
gdzie w sposób najgłębszy
kobieta wyraża samą
siebie, tam ju ż przestaje
być sobą, a staje s i ę tą .
która się oddaje ; zawsze
zaś tam, gdzie kobieta
jest tą, która s i ę oddaj e,
tam zawsze jest oblubienicq i mat ką. Zakonnica
oddająca się mod lit wom
bqdź pracy charyt atywnej, bąd ź też pracy
misyjnej nosi tytuł matki ; nosi ona ten tytu ł
jako matka dziewica. Sybilla, która przepow iada nad ejście nowego Eonu, nazywana jest „matką przyszłych pokoleń" - albowiem wszelkie proroctwo jest
jedynie pewnq formą macie rzyństwa . Tak jak Sybil la
poprzedza Maryję, tak za Maryją postępuje św ięty
orszak: w ten sposób odwieczna tajem nica znajduje
w Niej swoj e pełne ukoronowanie w oj czyźn i e niebieskiej.
Na tej płaszczyźnie łatwo można zrozu m i eć, że najw ię
ksze, spełnione przez niewiasty zadania były z natury
swej religijne . 5więta Katarzyna ze Sieny otrzy mała za2 -
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danie sprowadzenia pap1eza z Awinionu do Rzymu
i wykonała je; święta Joanna została zmuszona do
prowadzenia bitwy na polu walk i. Lecz właśnie na tle
zupełnie niezwykłych misji w idać dokładnie, iż spełnia
je niewiasta wyłqcznie jako oblubienica, to znaczy pod
osłonq. Właśnie osłona jest wi zytówkq każdego wielki ego posłannictwa niewiasty. Dlatego święta Katarzyna jest nieobecna przy wjeździe papieża do Rzymu;
natomiast święta Joanna otrzymała swojq zasłonę w pło
mieniach na stosie.
W perspektywie problemu zasłony dla niew iasty
właściwe sq przede wszystkim uczynki najbardziej niepozorne: to wszystko, co wchodzi w zakres m i łości,
dobroci, miłosierdzia, troskliwości i czuwania, a więc
to, co jest właśc iwi e ukryte i najczęśc iej wzgardzone na
ziemi. Dlatego okresy odsunięcia kobiety od życia
publicznego - z metafizycznego punktu widzen ia nie wywarły na niq ujemnego wpływu. Przeciwnie, to
właśnie w tedy najczęściej nieświadomy własnej roli
pierwiastek kobiecy decydował o kształcie dziejów
ludzkich.
Wszędzie tam, gdzie ma miejsce oddanie, tam równ i eż znajduje się jakiś promień tajemnicy Wiecznej
Niewiasty; natomiast wszędzie tam, gdzie kobieta chce
samq siebie zachować, tam gaśnie metafizyczna tajemnica: kobieta, wynoszqc swój własny obraz, niszczy
tym samym obraz wieczny. To dopiero w tej perspektywie staje się zrozumiały upadek kobiety - Ewy.
Istoty tego upadku nie należy szukać w sprzeczności pomiędzy duchowym a zmysłowym . Nie jest również
upadek niewiasty zniżeniem się stworzenia ku ziemi,

lecz jest raczej oderwaniem się od ziemi, w tym mianow icie znaczen iu, że upadek ów zawiera w sobie coś
z istoty swej kobiecego, a mianowicie uniżonq gotowość. Upadek w raju nie polega więc na pokusie
s łod kic h owoców, nie polega on również na pokusie
poznania, lecz na stwierdzeniu, że „stan iecie s i ę jak
Bóg" , a zatem na antytezie do „fiat" N iepokalanej
Dziewicy. Właściwy grzech rozgrywa si ę więc w sferze
religijnej i dlatego stanowi on w najgłębszej swojej
istocie upadek niewiasty jako taki ej. Albowi em stało
si ę tak nie dlatego, że Ewa pierwsza wzięła jabłko, lecz
dlatego, że sięg nęła ona po jabłko jak niewiasta. Stworzenie upadło w swej kobiecej istocie, gdyż upadek był
natury religi jnej i dlatego słuszn ie Bibl ia przypisuje
Ewie większq wi nę.
Jest rów nież czym ś z gr untu błędnym przyjmować,
iż Ewa upadła dlatego, że była istotq słabszq. Historia
biblijnego kuszenia w raju zupełn ie wyraźnie wskazuje.
iż Ew a była silniejsza od mężczyzny i nad nim górowała.
Rozważajqc t o zagadnien ie kosm icznie, jest mężczyzna
powierzchownym wyrazem siły , niew iasta zaś stanowi
jej głębię . Ilekroć kobieta była uciskana, to nie dzi ało
si ę tak nigdy z powodu jej słabośc i , lecz - i słu sznie z obawy przed jej siłq. Albowiem zawsze, gdy większa
siła nie chce już więcej służyć swoim oddaniem , lecz
prngnie samouwielbienia, tylekroć w sposób naturalny
dochodzi automatycznie do katast rofy. ( ... )
Tak jak na poczqtku ludzkich dziejów stoi upadła
niewiasta, podobnie u kresu dziejów stoi również
ni ewiasta. Mężczyzna nie może być odpowiedn iq postaciq czasów apokaliptycznych , gdyż istota „ czasów
2•

ostatecznych" na t ym właśnie polega, że postać męż
czyzny zanika, poni eważ w obec nieokiełzanyc h mocy
zniszczenia jego m ęska rola nie posiada j uż żadn ego znaczenia. Stąd też tajemnicze objawienie nie przedstawia
A ntychrysta jako człowie ka, lecz jako „zwierzę wynurzające się z przepaści" . Poznawal n ą apokaliptyczną
postacią człowieka jest w Apokalipsie niewiasta albowiem wyłącznie sprzeniewierzająca się swojemu
przeznaczeniu niewiasta może być obrazem owej absolutnej bezpłodności świata, poci ągającej za so bą jego
ś m i e rć i zagład ę .
Jeżeli znakiem niewiasty ma być „fiat " - „niech mi
s ię stanie ' ', a więc gotowość p rzyjęcia , a w i ęc - wyrażaj ąc s i ę językiem rel igijnym - gotowość stania s i ę
błog osław ioną , to prawdziwe ni eszczęśc ie zjawia się
zawsze, gdy niewiasta nie chce niczego p rzyjąć , gdy
nie chce się stać błogosławio ną. Posiada to znaczeni e nie
t ylko biologiczne: hierarchiczn ie, wznoszącej się linii
różn ych stop ni oddan ia, odpowi ada s padaj ąca linia
sp rzen i ewierzeń ; po m iędzy trag iczne-heroi cznym sprzeniewierzeniem Amazonki a a pokali pt ycznym sprzeniewierzeniem niewi asty rozwiera się j eden świat.
Tak jak mężczyzn a w obec rozpasania nieokiełzanyc h
mocy, którymi dane mu było wład ać , gu bi swoje czło
wieczeństwo, tak samo gub i swoje człowieczeństwo
niewiast a jako nie rządnica. To „ w ielka ni e rząd n i ca"
jest apokali ptycznym obrazem czasów ostatecznych.
Nierządn ica jest symbolem defin itywnego prze k reśl e n ia
wszelkiego „ Fiat " : w miejsce oddan ia wkroczyła ostateczna forma wewn ęt rzneg o sprzeniewierzenia, a mianowicie oddanie s i ę nie rząd ow i. („.)

A pokalipsę

czasów ostatecznych poprzedzają apoka li psy poszczególnych epok i k ręgów kulturowych.
Z tego wypływa w niosek dla współczes ności: nies potykany w swoich rozmiarach upadek rel igijny naszych
czasów posiada swoje spraw dzalne odbici e we współ
czesnym kształcie kobiecośc i . N ie ty lko osłona sama
w sobie, lecz rów n i eż fa kt jej usu wa nia posi ada głęboką
wy mowę symbolicz ną. (.„ ) Wszyst ki e w ielki e fo rmy ży
ci a ko biety u kazuj ą niewi astę w osłonie. O bl ubienica,
wdowa, zakonn ica - wszyst kie one są wy razicielkami
tego samego symbolu . Zewnętrzn y gest nigdy nie jest
bez znaczenia. Wypływa o n z pod miotu i jest t ego podmiotu zewnętrzn ym wyrazem .
W D rodze 1979, nr 3

Jacek Bartyzel

DIALOGI O MĘCZ EŃ STWIE I TRWODZE*
Wszystko w tym ostatn im dziele Bernanosa jest niete mat, atmosfera duchowa, wym iar rzeczywistości przedstawionej , a ta kże struktura formalna.
Kłopotliwe zadanie dla krytyka stanowi już próba klasyfikacji gatu nkowej tego utworu. Czym właśc iw ie są
„Dialogi kar melitanek" - bo o nich tu mowa - dramatem (rozumianym jako gatu nek literacko-teatralny)
czy też scenari uszem filmowym? Geneza ich powstania
przemawia za drugą ewentualnością: wszak bezpoś rednim impu lsem pow rotu do zarzuconej na rzecz pu blicystyki twórczośc i literackiej była prośba O. Raymonda Bruckbergera i Philippe 'a Agostiniego o napisan ie dialogów do scenariusza filmu osnutego na
kanwie noweli Gertrudy von Le Fort „ Ostatn ia na szafot" . W iele też z techni ki konstruowania scenariusza
filmowego pozostało w te kści e ; zwłaszcza tekst poboczn y mało przypom ina tradycyjne didas kalia sceniczne, bardzo natom iast - swą rejestrującą jak oko
kamery każdy detal , każdy gest i każdą sytuację szczegółowością - tec h n ikę ki now ego scen opisana. Co wię
cej, didaskalia nie tylko opisuj ą „klatka po klatce "
kolejne sytuacje, ale zd radzają również wiedzę „scenarzysty" o stanie psych icznym i przebiegach myślowych
do kon ujących się w jaźn i ach bohaterów, co jako żywo
budzi skojarzenia z wszechwiedzącym narratorem tradycyjnej powi eści (a jest to przecież gatu ne k w całej
literaturze naj bli żej spowinowacony z filmem fabularzwykłe -
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nym). Z drugiej jednak strony, ostateczna decyzja autora zdała się skłonić w stronę wizji dramatyczno-teatralnej; ś wiadczy za tym zarówno zachowanie podziału
na sceny (a nie „ujęcia" czy „sekwencje"), jak i sam
tytuł: Di a I ogi karmelitanek boć dialog przecież,
czyli ci ąg replik, jest strukturalnym rdzeniem sztuki
scenicznej, stąd uwidocznienie tego faktu w tytule wydaje się przesądzające. Niebłaha jest też okoliczność
pomyślnej „ weryfikacji" utworu właśnie w teatrze (prapremiera światowa odbyła się, w języku niemieckim,
w Zurychu w 1951 r., zaś francuska w paryskim teatrze
He berto w maju 1952 r.; warto przypomnieć, że Bernanos umarł w cztery miesiące po ukończeniu „Dialogów",
tz n. w lipcu 1948 r.) .
Jakkolwiek rozstrzygać będziemy kwestie genologiczne (interesujące ostatecznie tylko specjalistów),
dobrze będzie również przypomnieć okoliczność, że
dzieło to zrodziło się na kanwie autentycznego wydarzenia historycznego: ś mierci 16 karmelitanek z Compi egne ściętych z wyroku Trybunału Rewolucyjnego
17 lipca 1794 r., a beatyfikowanych 25 maja 1906 r.,
czyli w dobie kolej nego wzniesienia, za rządów Combesa, antykatolickiej fali w życiu publicznym Francji.
Dzieje sióstr przepisuję za posłowiem pols kiej tłumaczki,
Marii Wierzb ickiej: „.„4 sierpnia 1790 r„ władze rewolucyjne przeprowadziły inwentarz kl asztoru. Każda
z sióstr musiała wówczas odpowiedzieć na pytanie, czy
dobrowol nie chce pozostać w klasztorze i złożyć odpowiedn ie oświadczenie na piśmie. („.) 14 września 1792 r.
zmuszono je do opuszczenia klasztoru i kazano zdjąć
habity. Podzielone na trzy grupy, zamieszkały wówczas
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w domach prywatnych w Compiegne i starały się nadal
prowadzić życie możli wie najbardziej zb li żo ne do zako nnego. („ .) Siostry były więc ś led zone, przep rowadzo no u nich ścisłą rewizję , podczas któ rej skonfiskowano całą ich korespon d encję, wreszcie 22 czerwca
1794 r. aresztowano je pod zarzutem działalności kontrrewolucyjnej. (.„) Po krótkim pobycie w więzieniu
w Comp iegne („.) zostały przewiezione do Paryża
1Olipca1794 r . i umieszczone w więzieniu Conciergerie.
Tam je os ądzono 17 lipca i skazano na bezzwłoczne
ścięcie. Zgodnie z relacjami naocznych świadków egzekucja ich miała charakter jak gdyby ce remonii religijnej i wywarła na obecnych niezwykłe wrażenie. („.)
Siostry przywdziały po raz ostatni swoje habity i białe
płaszcze zakonne, które udało im się zabrać do więzie
ni a. (. „) Po przybyciu na plac egzekucji przeorysza zwróci ła się do katów z prośbą, by mogła pójść na śmierć
ostatn ia. Otrzymawszy pozwolenie stanęła u stóp gilotyny i k ażda z wstępujących kolejno na szafot sióstr
k lękała przed nią, by otrzy mać jej błogosławieństwo.
Pierwsza weszła na szafot najmłodsza, siostra Konstancja, która według relacji jednego z patrzących
wyglądała jak „królowa idąca po swój diadem". Przez
cały czas zakonnice śpiewały psalmy i hymny. Relacje
świ adków wy mieniają psalm «Laudate Dominum omnes
gentes», «Salve Regina» i «Veni Creator». $piew umilkł,
gdy spadła głowa ostatniej skazanej - matki przeoryszy.
W dziesięć dni później zakończył się we Francji okres
t erroru."
Kied y słucha się opowi eści o losie 16 zakonnic z Com-

c hrześc.ijanin powinien widzieć tylko pożałowania god.:.

ny'fakt niezdolności do przyjęcia Łaski wiary, nigdy zaś
powód unoszenia się pychą z racji zrozumienia Prawdy),
znalazło swego subtelnego i wnikliwego interpretatora
w osobie twórcy ·„Dialogów karmelitanek". Sens ów,
tak opacznie 'często rozumiany nawet przez katolików,
zdaje się odsłaniać dzięki pochwyceniu ja k iejś niezwyczajnej, wręcz „nielogicznej", a w istocie nieodparcie
koniecznej coincfdentlo oppositorum między zawrotną
głębiq doświadcz;~nia numinosum a prostotą jego wyrażania; między m istyką a zdrowym „chłopskim" · rozumem; między nie dającq się ująć W dyskursywne formy
ekstazą a jurydyczną literą Reguły. Jedno i· drugie jest
niezbędne ...:_ i to właśnie jako Jedność!
. Życie monastyczne nie może być w żadnym wypadku
_łamaniem ludzkiej natury, jest . n'atoniiast jej · przezwyciężaniem._ tzn . wysiłkiem wydobywania na wierzch
jej stron wyższych; ci heutralizowciniem niższych. „Chcąc
zgwałcić natu rę powiada umierająca Przeorysza
karmelitanek - dochodzi się t ylko do braku naturalności, a B6g nie żąda od swych córek, by' codziennie odgrywały komedię przed Jego Majestatem, lecz aby Mu
służyły" (s. 25). Taką komedią może stóć się nawet pokora, która - źle rozumiana .- potrafi się przeistoczyć
w ,najsubtelniejszy i najbardziej niebezpieczny rodzaj
pychy. Tym, co jedynie usprawiedliwia istnienie zakonów nie jes~ ani wspólnotowość życia klasztornego bo zawsże istnieje taka przestrzeń, którą każdy zakonnik musi wypełnić mocą swego własnego ducha - ani
tym bardziej pociąg duszy do ascezy i umartwień, lecz
tylko i wyłq cz nie modlitwa! „Niejesteśmyprzed-

~iębiorstwem

umartwiania, ani przybytkami cnót,
(„.) Kt o nie wi erzy w modlitwę, moze nas uważać jedyn ie za oszustki albo pasożyty'' (s. 28-29) .
To wyn iesienie modlitwy ponad wszystko wynika
z parad~ ksalneg o zjawiska, iż powszechność w iary
w Boga (1 strachu przed Nim) nie idzie wcale w parze
z powszechnośc ią modlenia się do Niego - z powszechności~ chęc i i umiejętno ś c i modlenia się . Bóg
szanując naszą wolność nie uczynił z aktu modlitewnego
pot.rzeby tak . nieodzownej dla człowieka jak zaspokajanie głodu 1 pragnienia, ale jednocześn ie zezwol i ł,
abyśmy mogl i mod li ć s ię jedni za drugich - i taka właś
~i e . modlitwa, powszechna i nieustanna, nadaje sens
zyc1 u monastycznemu .
. Bernanosa wizja Karmelu wznosi się także ponad
inny st~reotyp odmawiający etosowi zakonnemu prawa
do związku z tak „pogańską " rzekomo cnotą, jak
ho nor. Odnajdujemy tu zresztą niezwykle ciekawe
i oryginalne ujęc i e re lacji pomiędzy cnotą honor u a cnota.mi _stricte ~elig i j nymi, poprzez przyrównanie jej do
w1ęz1 łączącej starotestamentowe Prawo i nowotestamentow~ Miłość. Jak Miłość wznosi się na wyżyny duchowe niedostępne Prawu, ale go przecież nie znosi , tak
duch Karmelu sublimuje „światowy" honor, ale równ i eż się go nie wyrzeka, tylko wypełni a w sposób doskon.alszy. ~a obrona hpnoru właśnie przez zakonn ice łączy
się w dziele Bernanosa z obroną sensu innej formy słu
żenia najwzniośl ejszym wartościom , formy równ ie zagrożonej przez fanatyzm - szlachectwa. Szlachectwa
pojętego nie jako przywilej, lecz jako szczególny sposób
J~steś my ~omam i modlitwy.

egzystencj i i p i elęgnacj i okre ś l onego typu psychiczn ego
i duchowego. (Przypad ek sp rawił, że ksiqżkowe wydan ie dramatu Bernanosa ukazało s i ę w Polsce nieomal
w tym samym czasie co tłumaczenie eseju Ernsta Jungera „ O bólu " , w którym rozwijana jest bliźn i acza
myś l o pokrewieństw i e osobowego typu kapłańsk i ego
i rycerskiego zasadzajqcym s ię na w spólnej zdolności
opa nowan ia bólu i uczynien ia z tej um i ejętności narzę dzia w słu ż b i e wyższego ładu.)
Włqczenie cnoty honoru w świat etyczny Kar melu
posiada nadto swój kap italny sens kompozycyjny - ze
wzg lę du na sytuację dramatycznq i egzystencjalnq,
w jaki ej zastaje ka r melitanki akcja dzieła i w kontekś c i e
wywodów i czyhajqcych na zakonnice poku sach wyrafi nowanej pychy. Jest to sytuacja, której horyzont w yznacza perspektywa męczeństwa i, co za tym idzie,
koniecznoś ć „znalezienia się" zakonn ic wobec tej perspektywy. Formułujqc ten dylemat „po świecku", można
by zapytać, czy zakonnice majq „prawo" do męczeń
stwa, „prawo" do jego oczekiwania, pożqdania , a nawet w jakiś sposób, prowokowania? Bernanos daleki
jest od łatwych, a więc pozornych rozstrzygnięć tego,
nie teoretycznego przecież, problemu. Postępuje zresztq
w sposób właściwy dramatu rgowi, tzn. personalizuje
ów dylemat, przydzielajqc przeciwstawne racje dwu
protagonistkom: nowej Przeoryszy, kobiecie z ludu,
właśnie w prostej chłopskiej mqdrości odnajdujqcej
wsparcie dla przestróg przed łakn i eniem męczeństwa,
oraz Matce Marii od Wcielenia, arystokratce, żarliwej
mistyczce inicjujqcej zbiorowy ślub męczeństwa dla zachowania Karmelu i ocalenia Francj i. Duchowy spór

dwu zakon ni c przedstawiony jest z ta ką siłą dramatycznego wyrazu, a j ednocześ n i e z ta k s ubtelną empatiq
u możliw i ajqcq zrozumienie racji i zagrożeń obu postaw, że stanow i chyba główny powód do głoszen i a
wi elkośc i tego dzieła. Bernanos porusza s i ę przy tym
w obszarze n i edostępnym ani klasycznemu dramatowi
n am i ętności i uczuć , ani współczesnemu intelektualnemu
dramatowi idei - ścierajq się tu, i to w jakiś nieuchwytny dla „normalnych" konwencji dramatycznych sposób,
j u ż nie uczucia lub idee , lecz czysto duchowe residua,
mistyczne Ding on Sich.
Dylemat, o którym tu mowa, łqczy s i ę z zagadn ien iem
istotnym nie tylko dla karmelitanek z Compiegne i ich
kapelana, ale dla każdego chrześcijan i na rzuconego
w sytuację skrajnq: jak zachować się w obliczu terror u
absurdalnego i s i ęgajqcego w głqb duszy? Jaki model
oporu jest wartościowszy i skuteczniejszy, tak z punktu
w idzenia ziems kiej wartości życia, jak i nieziemskiego
dobra duszy?
Pani Lidoine, nowa Przeorysza, zdajqca się przes uwać
swoje non possumus aż poza dopuszczalnq granicę, podporzqdkowujqca się zewnętrznie nawet decyzji rozw iqzania kongregacji, wypowiada znamienne słowa: „myś l ę ,
ż e Opatrznoś ć m i ała swoje racje, dajqc Zgromadzen iu
w tych cięż kich okolicznościach tak prostq i przeciętnq
przełożonq jak ja'' (s. 121 ). Zapewne, wystarczajqcq
racjq jej postępowania była już chęć uchronienia zakonnic przed niezdrowq egzaltacjq, sprzecznq z duchem
pokory i całkowitego oddan ia się woli Bożej, oraz przed
skutkami nie sprostania - składanemu być może w
jednym choć by przypadku po to , by udowodnić samej

sobie wolnoś ć od st rachu - ś lubow i ? A zresztq, „właś n ie
wtedy, gdy zło robi najwięcej hałasu , my powinniśmy
go rob i ć jak najmniej, takie bowiem sq tradycje i duch
zakonu oddanego kontemplacji" (s. 148). Najcelniejszym
chyba argumentem przeciwko ofiarniczej egzaltacj i jest
wszelako ten, który przypomina odpowiedzialność
c hrześc i jan i na za zbawienie bl i źn i ego; wszakże pragnqć
męczeńskiej ś mierci dla siebie, znaczy ryzykować utratę
zbawien ia dla naszych katów.„
Wszystkie te zastrzeżen i a nie godzq jednak w wartoś ć
moralnq męczeństwa istotn ie nieun iknionego, męczeń
stwa, któ re nie jest aktem ludzk iej pychy, lecz rzucen iem
się na oś lep w wo lę Bożq, „ tak jak jele ń ści gany przez
psy rzuca s i ę w wodę zim nq i czarnq" (s. 117). Dlatego
Przeorysza, choc i aż dopokqd mogła, powst rzymywała
ofi arę sióstr, w syt uacj i ostatecznej przypomn i - ona
właś n i e - o złożonym ślubie i powiedzie j e na szafot ,
błogosławiqc Boga za t en ostatn i dar duchowy.
Motyw męczeństwa łqczy ścisły zwiqzek z motywem
trwogi wypełn i aj ącym psych icznq treść losów g łów nej
bohaterki dramatu - młodz i utkiej nowi cj uszki Siostry
Blan ki od Agon ii Ch rystusa, a „w św i ec i e" delikatnej
l ato roś li arystokratycznego rodu , Blanki de la Force.
Dławiqcy, przenikający c i ało i duszę strach jest jakqś
potężnq, nie dajqcq się zwalczyć siłq, rodzajem skazy na
poły fizycznej, na poły duchowej, której ofiara jak
i jej otoczenie majq jasnq świadomość idqcq w parze
z poczuciem bezsilności. A jednak to właś nie „zam rożona " strachem, najsłabsza, z najwątlejszego kruszcu
„ulepiona", dajqca nieustannie dowody patologicznego
wręcz tchórzostwa, Blanka okaże w decydujqcym mo-
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mencie najwię ksze i najszczytniejsze bohaterstwo dobrowolnej soli d arności w męczeń stwie. Tego cud u
metamońozy, który każe najsła bszej ręce n ajwyżej
podnieść sztandar Boga, nie sposób wytłum aczyć czyn nikami naturalnym i - a myśl ta ką n ajwyraźniej sugeruje autor. W dziele Bernanosa najbardziej , również
w wymiarze estetycznym, olśniewaj ący jest fa kt, że
pewien stan psychiczny, stan owiący oś rozwoj u akcj i
- strach, pod dający się przecież sam w sobie wytłum a
czen iu w kategoriach psychologicznych i w ramach porządku naturalnego, zyskuje ostatecznie rozstrzyg nięcie
nadnaturalne, metafizyczne. Strach władający Blan ką
nie dał się bowiem przezwyciężyć siłami samej tylko
ludzkiej natury. Jej ostateczna i ostatnia decyzja nie
znajduje żadn eg o wytłumaczenia psychologicznego w
świ etle dotychczasowych zachowań. Tu właśn i e otwiera
się pole działani a Łaski - udzielanej naprawdę darmo !
Jakże nieporadne wobec przepotężnej siły jej od d z i ały
wan ia okazują się us iłowani a Blanki - począwszy od
wybrania sobie imienia zakonnego - by „zasłużyć"
na dar męczeństwa, a „przy okazji "przezwyciężyć
własną bojaźń. Tego, czego nie potrafi dusza pozostaw iona samej sobie, bez tru du d oko nać może Ten, w którego sercu została prz e bóstwiona, w prze naj świ ęt
szej Agonii, wszelka ludzka t rwoga. Także trwoga małej
Blanki de la Force. To znaczy Blanki de la Faiblesse.

*

Recenzja pierwszego polskiego wydania Dialogów karmelitanek
G. Bernanosa (Zna k 1989, nr 410).

się na połudn ie Francji. Od listopada Bernanos mieszka wraz z rodzinq w Tulonie.

KALENDARIUM
życia i twórczości Georgesa Bernanosa

1888 Georges Bernanos urodził się w Lotaryngii - histo-

pracę nad pov;ieściq „Monsieu r
Quine". W lipcu przenosi się do Bayorre koło Hyeres.

1931 W lutym zaczyna

1932 Pisze do „Le Figaro". W marcu

wygłasza serię

od-

czytów w Algierii.

rycznej krainie Francji.

1906 Kończy naukę w liceum Sainte-Marie w Aire-sur-la-

1933 Ulega wypadkowi motocyklowemu, po którym do

-Lys i rozpoczyna studia prawnicze oraz studia w Instytucie Katolickim w Paryżu. Angażuje się w walkę
politycznq. Zostaje aresztowany i osadzony w wię
zieniu Sante. Rozpoczyna współpracę z grupq Action
Franr;aise.
1913 Zostaje redaktorem naczelnym rojalistycznego tygodnika „Avant garde de Normand ie".

końca życia pozostanie mu trwałe kal ectwo. Zły
stan zdrowia i kłopoty finansowe utrudniajq mu
pracę.

1934 Nagle, nikogo nie powiadarniajqc, opuszcza Tulon
i przenosi się wraz z rodzinq na Majorkę. Poczqtkowo
mieszka w Soller, a potem w Terreno. Wciqż boryka
. się z kłopotami finansowymi. Pracuje bardzo intensywnie. Kończy „Zbrodnię", kontynuuje powieść
pt. „Monsieur Quine", „Nowq historię Mouchette"
i „Pamiętnik wiejskiego proboszcza". Pisze również
artykuły i nowele.

1914 Po wybuchu I wojny światowej bierze czynny udział
w walkach.

1918 Otrzymuje krzyż wojenny. Po powrocie z frontu
mieszka u swojej rodziny w Paryżu. Nie powraca już
do dziennikarstwa i rozstaje się z Action Franr;aise.
Podejmuje pracę jako inspektor towarzystwa ubezpieczeniowego La Nationale.

1926 Ukazuje się jego pierwsza powieść pt. „Pod słońcerA
szatana". Wraz z rodzinq zamieszkuje w Ciboure,
skqd odbywa pielgrzymkę do Lourdes. W wynaj ętym
dornu w Bagneres-de-Bigorre pracuje nad powieściq
,,Zakłamanie''.

1927 Odmawia przyjęcia Legii Honorowej. Kupuje dorn
w Clerrnont-de-1'0ise. W La Salette pracuje nad
powieściq pt. „ Radość".

1929 Za „Radość" uzyskuje Prix Femina.
1930 Od maja do października przebywa w Divonne-les-Bains i w Vesenex, gdzie leczy swój system nerwowy
(stany lękowe) . Sprzedaje dorn w Clermo nt i przenosi

1936

„Pamiętnik wiejskiego proboszcza"
kq Nagrodę Powieściowq Akademii

otrzymuje WielFrancuskiej.

Majorkę i powraca do Francji.
Ponownie ulega wypadkowi motocyklowemu. Po
krótkim pobycie w Paryżu i Vogent osiedla się w Tulonie, gdzie pisze „Les grands cimetieres sous la
I une".

1937 Bernanos opuszcza

1938

Wyjeżdża

do Paragwaju. Wkrótce przenosi się do
Brazylii. Poczqtkowo mieszka w ltaipowa, potem
w Juiz-de-Fors i w Vassouras, gdzie pisze „Nous
autres Franr;ais". Następnie jedzie w głqb kraju, by
zajqć się prowadzeniem fermy . . Pracuje nad „Les
enfants hurnilies" i kończy powieść „Monsieur
Quine". Po krótkim pobycie w Belo Horizonte na
cztery lata osiada w Barbacena, gdzie kupuje fermę.

