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MERGEŢI LA GEORGES BERNANOS!

Georges Bernanos este un scriitor francez citit şi preţuit în lumea cato-
lică. În România i-au fost traduse până acum două romane: Un preot de 
ţară (ed. Allfa, 1999) şi O crimă (ed. Humanitas, 2004). Trebuie să recu-
noaştem că lansările acestor două scrieri în librăriile noastre nu au atras 
atenţia publicului într-un mod deosebit. Numele autorului abia dacă depă-
şeşte cu puţin cercul de cititori ai României literare. Comentariile critice 
în revistele de specialitate sunt quasi-nule, iar referinţele teologice şi spi-
rituale sporadice. Ici-colo se aminteşte de numele lui, pe la unele întâlniri 
teologico-pastorale sau pe la vreo predică de hram. Şi totuşi, Bernanos este 
un mare scriitor. De ce nu se bucură de mai multă popularitate? Pentru că 
e catolic şi francez? Pentru că meditează asupra unor teme existenţiale pe 
care cultura românească nu le-a găzduit (încă)? Pentru că nu se mai citeşte 
sau nu mai există interes pentru marea literatură universală? Poate că da.

Venind dintr-o altă direcţie decât aceea a ignoranţei şi a indiferenţei 
faţă de Georges Bernanos, lucrarea părintelui Isidor Chinez – Omul între 
păcat şi har în scrierile lui Georges Bernanos – completează un gol şi lan-
sează o provocare.

Mai întâi completează un gol la cititorii lipsiţi de educaţie religioasă, 
poate fără voia lor, care descoperă acum subiecte aproape tabu în literatura 
contemporană, subiecte ce au fost interzise de mentalitatea corectitudinii 
politice a secularizării literare, cum ar fi sfinţenia, harul, supranaturalul, 
păcatul, Satana, infernul şi altele. Cine a citit barem o parte dintre roma-
nele premiate cu Nobel în ultimii ani a putut constata cu uşurinţă orizon-
tul trist, lipsit de speranţă, în care se mişcă fantasticul literar, descrierea 
realismului suferinţei şi mizeriei umane fiind suficientă sieşi pentru a 
declanşa experienţa purificatoare a cititorului. Georges Bernanos nu 
urmează această cale. Fiind un catolic practicant şi crezând în forţa haru-
lui, lumea în care se mişcă personajele sale nu este închisă, ci deschisă, nu 
întunecoasă, ci luminoasă, nu rigidă, ci flexibilă. Realitatea concretă a 
păcatului şi a consecinţelor acestuia – suferinţa, tristeţea, solitudinea, 
moartea etc. – este deschisă la razele vindecătoare ale iubirii milostive din 
care provine şi întru care este chemată să se împlinească orice existenţă 
umană. Astfel, noutatea care poate fi descoperită de cititorii nefamiliarizaţi 
cu temele religioase constă în aceea că lumea lui Bernanos oglindeşte o 
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confruntare permanentă între har şi păcat, între bine şi rău, între Dumne-
zeu şi Satana.

Apoi, lucrarea ar putea să-i surprindă şi pe cititorii cu educaţie religioasă, 
fiindcă le reaminteşte câteva adevăruri elementare, dar profunde, într-o 
anumită măsură puse deoparte de retorica predicilor care nu vor să deran-
jeze gustul publicului larg. De exemplu, omul trăieşte într-un context exis-
tenţial marcat de influenţa păcatului în care erupţia harului este oricând 
posibilă; totuşi, mântuirea are un caracter tragic, agonic; Satana, Cel Rău, 
există ca persoană, putere şi prezenţă; păcatul e ca un fel de ceaţă; păcatul 
îl face pe om să se simtă limitat în libertatea sa, iar această limită poate fi 
depăşită prin riscurile iubirii; de asemenea, păcatul are efecte dezumani-
zante, pentru că îl face pe om să fie trist, închis, mistuit de plictiseală şi 
singurătate, iar din această existenţă tragică nu-l poate salva decât harul 
lui Dumnezeu; imaginea sfântului reprezintă fiinţa umană metamorfozată 
de lucrarea harului.

Totodată, cartea părintelui Isidor Chinez lansează o provocare ce vizează 
condiţia umană, în sens larg. Am selectat trei perspective care denotă îngri-
jorările lui intelectuale în calitate de creştin, preot şi profesor.

Astfel, în calitate de creştin, Isidor Chinez pare să fie sedus de motiva-
ţiile scriiturii lui Georges Bernanos, care spune în una dintre notele lui 
autobiografice: „Am început să scriu pentru a scăpa de dezgustul acestei 
epoci”. Pe urmele scriitorului său preferat, hermeneutica părintelui Chinez 
roteşte în jurul valorilor spirituale şi propune din nou, la început de secol 
XXI, primatul spiritualului. Cu această opţiune, păşeşte în interiorul fami-
liei unor scriitori care au adus la începutul secolului trecut un suflu nou în 
Biserica Catolică din Franţa şi, într-o anumită măsură, au pregătit deschi-
derile de perspectivă ale Conciliului al II-lea din Vatican. Este vorba de 
marii scriitori şi gânditorii catolici francezi din prima parte a secolului al 
XX-lea: Léon Bloy, Paul Claudel, Jacques Maritain, Julien Green, François 
Mauriac, Charles Péguy şi alţii. În spiritul ideilor acestora, Isidor Chinez 
susţine că trăim într-un context în care adevărurile Evangheliei nu ne fac 
cu ochiul; cu toate acestea, avem nevoie de ele şi, în general, de încredere 
în puterea adevărului. De asemenea, avem nevoie de oameni care să dea 
mărturie despre adevăr, care să ia în serios ţara, credinţa, oamenii şi alte 
valori vitale importante. În acest context, criza lumii contemporane ar putea 
fi diminuată sau chiar rezolvată dacă omul ar redobândi încrederea în ade-
vărul întrupării, dacă ar recăpăta gustul autenticului şi simţul misterului 
şi dacă ar avea curajul de a-şi asuma riscul eternităţii.

Ca preot, Isidor Chinez se adresează confraţilor săi preoţi şi le trans-
mite un mesaj simplu, dar indirect. Nu a formulat nicăieri gândul acesta 
expressis verbis, însă el transpare din analizele pe care le consacră unor 
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personaje celebre din literatura lui Bernanos, precum abatele Donissan 
(care seamănă cu sf. Ioan Maria Vianney) din romanul Sub soarele lui Satana 
sau preotul de ţară care îl întruchipează pe Isus agonizând din romanul 
Jurnalul unui preot de ţară şi care spune, împreună cu sf. Tereza de Lisieux, 
sfidând eficienţa şi pragmatismul exacerbat al lumii moderne: totul este 
har! Bernanos este numit pe bună dreptate romancierul preotului, pentru 
că e romancierul vieţii spirituale. În romanele lui întâlnim „preoţi de orice 
natură şi caracter, neglijenţi şi inculţi, fideli sau leneşi, sârguincioşi sau 
buni furieri ai Bisericii, preoţi intelectuali pe care orgoliul i-a sărăcit şi 
mândria i-a dus la necredinţă”. Desigur, alături de preoţi găsim şi alte per-
sonaje întruchipând tot felul de oameni, de orice vârstă, condiţie şi stare 
materială. Ceea ce îi uneşte pe toţi este lupta dintre har şi păcat, dintre 
Dumnezeu şi Cel Rău, care se dă în sufletul lor. În acest context, mesajul 
către preoţi este sfinţenia, care trebuie acceptată ca drum, vocaţie sau apel 
şi care constă în biruinţa asupra păcatului prin colaborarea cu lucrarea 
harului. Pentru preot, a fi sfânt înseamnă a fi icoana lui Cristos.

În fine, ca profesor, Isidor Chinez mânuieşte cu dibăcie metodele ştiinţi-
fice de analiză şi sinteză, articulând în mod riguros succesiunea argumen-
telor pentru a proba teza mare a lucrării: fiinţa umană este locul teologic 
al bătăliei dintre forţele întunericului şi cele ale luminii. De asemenea, în 
acelaşi registru al argumentării, se remarcă analizele etice consacrate rea-
lităţii metafizice şi teologice a supranaturalului. Într-adevăr, ceea ce era 
definitiv şi esenţial pentru alţi scriitori, ca, de exemplu, destinul, istoria 
sau libertatea, la Bernanos este supranaturalul. În orizontul supranatura-
lului, omul descoperă adevărul despre sine: este păcătos, dar şi chemat 
prin har să-şi depăşească condiţia de păcătos şi să intre în comuniune cu 
Dumnezeu. În lumina acestei prezenţe pe care o instituie supranaturalul, 
omul săvârşeşte răul când nu răspunde la chemarea supranaturalului şi 
binele când acceptă complet supranaturalul, pentru că numai în Dumne-
zeu este posibilă iubirea de sine şi de alţii. Demnitatea la care sunt chemate 
toate personajele lui Bernanos, creştini laici şi clerici, oameni profani şi 
oameni religioşi, constă în a fi martori ai supranaturalului încarnat în 
structurile istorice.

Deşi cartea de faţă reia textul tezei de doctorat prin care părintele Isidor 
Chinez a obţinut în 2011 titlul de doctor în teologie al Universităţii din 
Bucureşti, lectura ei se constituie într-o experienţă stimulatoare. Sper să 
fie suficient de stimulatoare încât să conducă la traducerea în limba română 
a altor romane ale lui Georges Bernanos.

 
Pr. Prof. Dr. Wilhelm Dancă

MERGEŢI LA GEORGES BERNANOS





INTRODUCERE

Georges Bernanos (1888-1948) face parte din acea pleiadă de scriitori – 
Leon Bloy, Charles Pégui, Paul Claudel, François Mauriac, Julien Green – 
care a dat o mare strălucire literaturii secolului al XX-lea. Scriitor catolic, 
ne-a lăsat un întreg ansamblu de opere în care, păstrând mereu simţul 
echilibrului creştin, a propus cu tărie dimensiunea religioasă a existenţei 
umane, teatru al confruntării continue dintre bine şi rău, dintre Dumne-
zeu şi Satana, unde fiecare clipă a „sărmanei noastre vieţi” este marcată 
de „teribila prezenţă a divinului”. Scrierile sale sunt un apel exigent la 
valorile de care este în totalitate legat şi pentru care suferă şi se luptă 
atunci când sunt răsturnate, căci sunt valorile înrădăcinate în propria cre-
dinţă creştină. Pentru a înţelege virulenţa scrisului său, patosul cu care se 
exprimă, chiar „mâniile” sale pe care adesea nu le temperează, mi-am pro-
pus în capitolul I a acestei lucrări o scurtă incursiune în societatea timpu-
lui său pentru a-l vedea pe om, ca şi riscurile şi ameninţările prin care 
trece, teribilul pericol modern – un pericol de pierdere pentru omul însuşi 
– care îl determină pe Bernanos în spiritul său de credinţă trăită, în spiri-
tul iubirii lui Cristos, să se ridice şi să ia poziţie, cel puţin profetică dacă nu 
şi sacerdotală. 

Reluând mesajul evanghelic, Bernanos îl actualizează: sub pana sa, el 
reapare ca un ecou al unei realităţi inseparabile de ordinea vieţii şi de dimen-
siunile sale spirituale. Având acces prin credinţă la cunoaşterea adevăru-
lui, viaţa şi activitatea sa de scriitor sunt o comuniune cu acesta şi nu 
poate decât să devină o mărturie plină de încredere în puterea adevărului 
în faţa problemelor existenţiale cu care se confruntă omul modern, pe care 
vrea să-l ajute să se realizeze, dar nu pe calea autonomiei – care-i duce pe 
contemporanii săi la o cutremurătoare nelinişte şi disperare – ci pe calea 
încredinţării totale lui Dumnezeu. 

În timpul nostru există o sensibilitate aparte la faptul că lumea şi oame-
nii sunt expuşi puterilor abisale ale răului. Literatura modernă se complace 
să discute despre ademenirea tuturor de către rău. Refuzând a pune pro-
blema în sens metafizic şi teologic, psihologia, ştiinţele sociale şi cele ale 
comportamentului sunt angajate la nivel empiric în examinarea mecanis-
melor şi structurilor răului, cu speranţa că, o dată cunoscute, devine posi-
bilă prezentarea strategiilor pentru depăşirea răului. Paralel cu aceasta, 
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conştiinţa păcatului pare că se fărâmiţează. Dispariţia conştiinţei păcatu-
lui se constată în primul rând pe planul limbajului. Cuvântul „păcat” apare 
mai puţin frecvent decât mai înainte în vorbirea de fiecare zi. Însă problema 
nu stă propriu-zis aici. Indiciul cel mai elocvent este că şi în domeniul reli-
gios conceptele care disting omul ca păcătos par să piardă mereu mai mult 
din conţinutul lor concret. Cu toate acestea, a afirma că omul de astăzi, 
chiar cel credincios, nu mai are un simţ al realităţii păcatului ar fi fără îndo-
ială o judecată pripită şi generalizată. Păcatul a devenit un fel de ceaţă. De 
cele mai multe ori încă se mai ştie că există ceva de felul acesta, dar adesea 
nu se mai ştie cum trebuie abordat la modul concret.

De aceea, este dificil chiar şi pentru un teolog să vorbească despre păcat 
în epoca modernă. Dar pentru un scriitor, nu poate fi nepopular să vor-
bească despre păcat şi despre har într-un limbaj literar? Nu există riscul de 
a nu fi înţeles sau chiar înţeles greşit? Şi totuşi, într-o epocă în care păcatul 
era clasificat more geometrico şi supus unui confesor-judecător într-o „hamar-
tiologie” care pierduse contactul cu problemele reale şi prizonieră a unui 
simţ străin de sacru, Georges Bernanos vorbeşte şi scrie atât despre păcat cât 
şi despre har, asumându-şi rolul intelectualului laic – un rol hermeneutic – 
care să formuleze adevăruri vechi şi să le prezinte ca fiind foarte noi. 

Momentul istoric trăit de Bernanos impunea această datorie ca exigenţă 
nouă şi urgentă. El simte că trebuie să regândească locurile comune. În 
acest sens, scrie pentru a face învăţătura constantă a Bisericii tot mai com-
prehensibilă şi mai aproape de omul contemporan şi de modul său de a se 
exprima; el ştie că asupra misterului păcatului inteligenţa omului nu a 
încetat niciodată să mediteze şi că are nevoie de o aprofundare, la care 
omul de litere poate să contribuie cu ajutorul limbajului şi imaginilor sale 
poetice. În scrierile sale sunt cuprinse valori religioase, culturale, sociopo-
litice, şi într-un astfel de spaţiu el poate spune mult, poate construi ipoteze, 
scenarii, face legături, imaginaţiei i se îngăduie şi i se deschid perspective 
vaste. De fapt, literatura vine în întâmpinarea acestei necesităţi. Aici tre-
buie făcut referinţă la „romanul păcatului”. Este adevărat că în literatura 
modernă François Mauriac este recunoscut ca romancierul păcatului, în 
timp ce Bernanos este considerat romancierul sfinţeniei, cu toate că roma-
nele sale descriu erorile inimii umane coborând până în profunzimile abjec-
ţiei sale prevestind toată puterea păcatului. Însă numai pe fundalul sfinţe-
niei şi harului vorbeşte Bernanos despre păcat, ca despre o pată întunecată 
pe un fundal alb pe care se revarsă o lumină strălucitoare. Aceasta este 
tema la capitolului al II-lea al lucrării de faţă. 

Sunt două abisuri – de lumină şi de întuneric, de bunătate şi de ură, de 
bine şi de rău, într-un cuvânt, de har şi de păcat – în faţa cărora se află 
omul din toate timpurile, şi care exercită o forţă de atracţie asupra lui. În 
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această perspectivă în scrierile bernanosiene apare o dialectică între păcat 
şi har. Păcatul nu există independent de om, dimpotrivă, punctul de plecare 
trebuie să fie omul concret în orientarea sa spre Dumnezeu. Omul este de fapt 
subiectul păcatului. Păcatul nu poate constitui o temă de sine stătătoare. 
În el însuşi este pură negaţie şi obscuritate. Se poate vorbi în mod corect 
despre păcat doar în contextul iubirii milostive a lui Dumnezeu. Cu cât 
simţul păcatului dispare, cu atât mai greu este a-i vorbi omului despre iubi-
rea nemeritată a lui Dumnezeu, descoperită în opera răscumpărătoare a lui 
Isus Cristos şi tot atât de dificilă apare şi perspectiva omului în situaţia reală.

Ceea ce îl defineşte ca scriitor catolic este faptul că împlinea actele sale 
de pietate cu o convingere intimă şi profundă, care constituie terenul solid 
pe care se dă bătălia întregii sale opere. În scrierile sale se arată angajat 
pentru un creştinism încarnat în spaţiu şi în timp. La el nu există ruptură 
între spiritualitatea cărţilor sale şi aceea a vieţii sale: sunt o singură reali-
tate care se explică în simţul supranaturalului. Cu limbajul său, face vie în 
imaginaţie ceea ce sfântul, preotul, creştinul, trăiesc în viaţa lor. Ca regulă 
şi normă pentru a judeca spiritul timpului, are un singur criteriu: persoana 
lui Isus Cristos. De aceea face să se vadă în mod clar contrastul dintre exi-
genţele evangheliei şi viaţa celor care se numesc creştini. În faţa societăţii 
timpului său, ameninţate de teribilul pericol modern – pierderea omului 
însuşi – Bernanos aminteşte că „adevărurile Evangheliei nu-ţi fac niciodată 
cu ochiul”, şi vrea ca prin scrierile sale să-i elibereze pe creştini de medio-
critatea pe care nu poate să o suporte, de convenţiile unei credinţe obişnu-
ite şi formale. De aceea în scrierile sale vorbeşte despre sfinţenie ca despre 
„singura aventură” pe care omul merită să o întreprindă, riscând totul din 
iubire faţă de Acela care mai înainte a riscat totul până la dăruirea totală 
de sine din iubire faţă de Tatăl şi de oameni, semenii săi. În opera lui Ber-
nanos găsim „tragicul mister al mântuirii” atât în domeniul spiritual cât şi 
în cel politic şi social, pe plan mondial dar mai ales pe planul persoanei. 
Este importantă „vocaţia” creştinului care implică harul din partea lui 
Dumnezeu precum şi misiunea impusă de el, care presupune o obligaţie, o 
responsabilitate faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Numai pe calea 
apropierii de „chipul” său – Cristos, Cuvântul întrupat – omul ajunge să se 
unească cu Dumnezeu, ajunge la sfinţenie, ajunge la împlinirea existenţei 
sale. Iar sfântul nu poate veni decât de la izvorul limpede al sfinţeniei: 
Cristos. Sfinţii sunt prezentaţi de Bernanos ca modele de oameni care s-au 
realizat cu ajutorul harului în ciuda puterii păcatului şi a consecinţelor 
sale în existenţa umană, căci s-au lăsat „seduşi” de iubirea lui Cristos care 
i-a unit cu sine în marea aventură a iubirii sale răscumpărătoare. 

Bernanos a iubit sfinţii. Nu a creat doar sfinţi imaginari, el i-a iubit de 
asemenea pe sfinţii istorici. Sfinţii care l-au emoţionat mai mult sunt 

INTRODUCERE
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sfântul Dominic, căruia i-a consacrat o monografie, sfântul Francisc din 
Assisi, care a fost pentru el „săracul săracilor, descoperitor al Americilor 
invizibile” şi două sfinte, Ioana d’Arc şi Tereza de Lisieux. Bernanos este 
omul care a pus mult din el însuşi în creaturile sale imaginare încât cel 
familiarizat cu opera sa găseşte în romanele sale aceleaşi preocupări ca şi 
în corespondenţa sa, care au o temă comună: sfinţenia, la care n-a încetat 
să mediteze mereu, căci „sfinţenia nu este un lux, este o necesitate” la care 
tot creştinul este chemat pe calea pe care îl cheamă Dumnezeu. 

În capitolul al III-lea al lucrării vreau să scot în evidenţă figura sfântu-
lui în opera lui Georges Bernanos. Voi pleca de la Cristos, izvorul sfinţeniei, 
în care omul îşi află adevărul fiinţei şi împlinirea sa. De aceea voi prezenta 
motivul pentru care tema sfinţeniei se află în multe dintre scrierile mare-
lui autor francez: viziunea pe care o are despre om cere sfinţenia, impu-
nându-se ca o necesitate pe calea respiritualizării omului de astăzi. Am 
urmărit care este concepţia pe care o are Bernanos despre sfinţenie: având 
un limbaj care nu este strict teologic, ci al omului de litere care foloseşte 
imaginea, metafora, vorbeşte despre sfinţenie ca fiind o „aventură” în care 
cel care se avântă riscă totul, dar prin aceasta el impune „măsura justă” 
pentru om, devenind cu oferirea de sine însuşi „instrument” în mâinile lui 
Dumnezeu pentru mântuirea celorlalţi oameni în spiritul comuniunii de 
har care-i uneşte pe toţi oamenii, buni şi răi, în marea aventură a iubirii 
răscumpărătoare. În ultima parte mă voi limita la prezentarea a două figuri 
din şirul de „sfinţi” bernanosieni, icoane vii ale lui Cristos în mijlocul lumii 
moderne.



CAPITOLUL I

OMUL ÎN SCRIERILE LUI GEORGES BERNANOS

1. Georges Bernanos – omul, creştinul, scriitorul

1.1. Profil biografic

Georges Bernanos s-a născut la Paris, la 20 februarie 1888 în familia 
unui mic tapiţer decorator şi a petrecut cea mai mare parte a copilăriei la 
Fressin, în Pas-de-Calais, o localitate de la ţară din regiunea Artois, din 
nordul Franţei, unde tatăl său a cumpărat o casă în 1896 şi unde mai târ-
ziu are să localizeze multe din romanele sale1. Amintirea primei copilării 
nu a fost doar un element fundamental al vocaţiei sale de scriitor, dar mai 
ales o condiţie morală: „Ce importanţă are viaţa mea! Vreau doar să rămân în 
cele din urmă fidel copilului care am fost!”2. Ziua primei împărtăşanii (11 mai 
1899) reprezintă o etapă decisivă în itinerarul spiritual al lui Bernanos: 
experienţa acelei zile, claritatea luminii pe care o intuieşte, vor fi un punct de 
referinţă în numeroase şi dificile momente ale vieţii sale3. De aceea cred că 
biografia rămâne cea mai bună introducere la opera marelui scriitor francez. 

1 Nu există protagonist în romanele a lui Bernanos care să nu reflecte ceva din datele 
autobiografice şi în special ceva din copilăria sa. El însuşi mărturiseşte: „M-am născut la 20 
februarie 1888 la Paris, unde părinţii mei locuiau în timpul iernii, dar am petrecut cele mai 
frumoase zile din copilăria şi tinereţea mea într-o veche proprietate de la ţară, care aparţi-
nea tatălui, în sătucul Fressin (Pas-de-Calais), într-o zonă cu păduri mari şi pajişti, unde 
după aceea am făcut să trăiască toate personajele din romanele mele” (G. BErnanos, „Autobio-
graphie”, în Bulletin de la Société des Amis de Georges Bernanos, 48 [1962], 1; cf. a. BEGuIn, 
Bernanos, Seuil, Paris 1954, 5-12).

2 G. BErnanos, Les Grands Cimetières sous la lune (de aici înainte Grands cimetières) în 
G. BErnanos, Essais et écrits de combat, I, Gallimard, Paris 1971, 404 (de aici se va cita EEC I). 

3 Într-o scrisoare din martie 1905, indică „ideile” din inima sa din acel moment, „punc-
te tari” la care se va referi în mod constant: „De mult timp, din cauza tinereţii mele bolnă-
vicioase, mă tem de moarte (...). Când eram încă mic şi mă gândeam la aceste lucruri, îmi 
spuneam că viaţa e lungă şi că umplând-o cu tot felul de aventuri, glorie, faimă, putere se 
putea ajunge astfel fericit aşa încât, la sfârşit, poate să merite pedeapsa unui pic de suferinţă. 
Dar mi-am schimbat părerea. În momentul primei mele Împărtăşanii, lumina a început să 
mă lumineze. Şi mi-am zis că nu trebuie să te ocupi să faci bună şi fericită viaţa, ci moartea, 
care este încheierea a toate. Şi m-am gândit să mă fac misionar şi i-am cerut Tatălui aceasta, 
ca un unic dar” (G. BErnanos, Correspondance inédite [1904-1934]. I. Combat pour la vérité, 
Plon, Paris 1971, 75). 
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Rebel la educaţia iezuiţilor de la colegiul parizian, ale căror metode edu-
cative nu va reuşi niciodată să le înţeleagă4, a învăţat până la bacalaureat 
(1906) în diferite colegii şi seminarii de la Paris şi din provincie, fiind clasi-
ficat printre ultimii din clasă, chiar dacă la compunere obţinea totdeauna 
rezultate bune. După bacalaureat îşi continuă studiile la Universitatea din 
Paris şi la Institutul catolic (1906-1913) obţinând licenţa în litere şi licenţa 
în drept. 

Dacă aş vrea să rezum în câteva cuvinte, pentru prietenii mei, esenţialul a ceea 
ce a fost formaţia mea religioasă şi morală, aş spune că am fost crescut în res-
pect, iubire, dar şi în cea mai liberă înţelegere posibilă, nu numai a trecutului 
ţării mele, dar şi a religiei mele. A înţelege pentru a iubi, a iubi pentru a înţe-
lege, este, probabil, cea mai profundă tradiţie spirituală naţională a noastră, 
ceea ce explică oroarea noastră faţă de orice fel de farisaism. În familia mea 
catolică şi regalistă, am auzit totdeauna vorbindu-se foarte liber şi adesea foarte 
sever despre regalişti şi catolici. Cred totdeauna că nu se poate „servi” – în 
sensul tradiţional al acestui cuvânt magnific – decât păstrând faţă de ceea ce se 
serveşte o independenţă de judecată absolută. Este regula fidelităţilor fără con-
formism, adică a fidelităţilor vii5. 

În acelaşi timp a activat în cercurile monarhiste ale Acţiunii franceze, 
consacrându-se unei intense activităţi jurnalistice. „Ca să spun tot, îmi 
plăcea zgomotul”6. La izbucnirea ostilităţilor primului război mondial, 
deşi reformat în 1910, insistă să plece voluntar pe front unde este rănit de 
trei ori; aici îşi maturizează cunoaşterea despre oameni şi despre suferin-
ţele lor. Încă înainte de a se termina războiul se căsătoreşte în 1917 cu 
Jeanne Talbert d’Arc, o descendentă mai îndepărtată a unui frate al Ioanei 
d’Arc. Pentru a face faţă nevoilor noii sale familii, din 1918 lucrează pentru 
o societate de asigurări, dar în 1926, când publică primul său roman Sous 
le soleil de Satan şi succesul imediat îi aduce renume şi-i deschide poarta 
speranţei că va putea să trăiască numai pentru vocaţia de scriitor, el lasă 
ingrata muncă de inspector de asigurări pentru a se dedica în întregime 
literaturii, constrâns totuşi, până la moarte, de obositoare angajamente 
faţă de editori, făcute pentru susţinerea familiei sale numeroase (din 1918 
până în 1933 se nasc şase copii: Chantal, Yves, Claude, Michel, Dominique 

4 Târziu, în 1938, la vârsta de 50 de ani, îşi aminteşte de vechiul coşmar al unui sistem 
şcolar care „părea construit doar pentru a te prinde în greşeală, pentru a cultiva conştiinţa 
rea [...], te mustra, te oprea, te pedepsea; erai fără apărare, expus, dezarmat... Mi-a rămas 
amintirea unei adevărate panici!” (a. BEGuIn, Bernanos, 34; cf. J. BothorEl, Bernanos, le 
mal pensant. Biographie, Grasset, Paris 1998, 40-48). 

5 G. BErnanos, „Autobiographie” (Janvier 1945), G. BErnanos, Essais et écrits de com-
bat, II, Gallimard, Paris 1995, 968 (de aici înainte se va cita EEC II). 

6 J.-L. Bernanos , „Bibliographie”, în J.-L. Bernanos, L. Balbont, Bernanos aujourd’hui, 
Nouvelle Cité, Paris 1987, 15.
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şi Jean-Loup) şi a soţiei sale cu o sănătate fragilă, reuşind astfel să scrie în 
zece ani majoritatea romanelor sale7. „Am publicat prima mea carte în 
1926. Am început să scriu pentru a scăpa de dezgustul acestei epoci”, măr-
turisea el în 1945 în notele sale autobiografice8.

În 1934 se transferă cu familia în insulele Baleare, la Palma de Mallorca, 
unde rămâne până în 1937 din motive economice (căci costul vieţii este 
mai scăzut în Spania decât în Franţa unde şi-a lăsat mobila, argintăria şi 
cărţile, pe care proprietarul le-a vândut la licitaţie pentru că nu i-a fost 
plătită chiria pe ultimele trei luni), dar şi pentru a maturiza evoluţia sa 
politică9. Această perioadă este extrem de fecundă: în mai 1935 încheie a 
doua versiune la Un crime; în august apare Un mauvais rêve; în ianuarie 
1936 Journal d’un curé de campagne; în a doua parte a anului Nouvelle 
histoire de Mouchette; începe redactarea unui „jurnal de bord”, care poate 
fi considerat o primă versiune la Les grands cimetières sous la lune. Cres-
cut în timpul celei de a III-a Republici (1870-1940) burgheze, democratică 
şi anticlericală, unul ca el, monarhist prin educaţie şi catolic până în adân-
cul fiinţei sale, cu mulţi prieteni în cercurile monarhice şi catolice, era de 
înţeles să salute cu simpatie acţiunea militară din iulie 1936 în numele 
Spaniei tradiţionale. În câteva săptămâni însă a rămas profund deziluzio-
nat de violenţele represiunii franchiste şi de atitudinea ierarhiei eclezias-
tice spaniole. 

7 Publică L’Imposture (1927), La Joie (1929), Jeanne, relapse et sainte (1929), La grande 
peur des bien-pensants (1931), Un crime (1935), Journal d’un curé de campagne (1936), 
Nouvelle histoire de Mouchette (1937). Din 1934 Editura Plon îl plăteşte „la pagină”. Pen-
tru a depăşi situaţia sa economică din ce în ce mai dificilă se decide să scrie romane poliţiste, 
aşa încât în august 1934 concepe deja ideea romanului Un crime şi, contrar ritmului său 
obişnuit de a scrie o pagină sau două pe zi, acum scrie într-o lună câteva sute de pagini. 

8 G. BErnanos, „Autobiographie” (Janvier 1945), EEC II, 969.
9 În perioada primei tinereţi s-a implicat în mişcarea naţionalistă şi monarhică a „Acţi-

unii Franceze” (fondată în 1899) participând în 1908 (cu ocazia transferării lui Émil Zola 
din cimitir la Panthéon) alături de alţi tineri studenţi reacţionari la tulburări şi demonstra-
ţii în cartierul latin al Parisului, fiind de două ori arestat pentru perioade scurte. Elogiat de 
presa „Acţiunii Franceze”, i s-a dat în 1913 direcţiunea săptămânalului monarhic din Rouen, 
L’Avant-Guarde de Normandie. Un an după aceea se îndepărtează, intrând în dezacord cu 
politica lui Maurras. După război nu-şi mai reînnoieşte adeziunea la „Acţiunea Franceză” 
(mai ales că în 1926 Pius al XI-lea a condamnatat-o din cauza că subordonează religia politicii 
şi naţionalismului ca şi pentru influenţa scrierilor vădit agnostice ale lui Charles Maurras 
asupra tinerilor catolici). „N-a rupt-o cu ea decât atunci când a înţeles că ordinea maurras-
siană nu se înrădăcinează suficient în ordinea divină” (H.U. von Balthasar, Le chrétien 
Bernanos, Éditions du Seuil, Paris 1956, 29). O va face în 1932, rămânând celebră expresia 
lui Bernanos: „À Dieu Maurras, à la douce pitié de Dieu!”. Ruptura va fi tot mai adâncă în 
timpul războiului civil din Spania şi în timpul celui de al doilea război mondial din cauza 
adeziunii pe care Maurras a dat-o guvernului de la Vichy (1940-1944), condus de mareşalul 
H. Ph. Pétain, total aservit deciziilor lui A. Hitler. 

CAP. I: OMUL ÎN SCRIERILE LUI GEORGES BERNANOS
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Această experienţă din Spania a fost, poate evenimentul capital din viaţa mea. 
Am văzut acolo de aproape dedesubturile Cruciadei spaniole şi epurării fran-
chiste. Am putut observa la ce adâncime a ajuns să corupă otrava totalitară 
conştiinţele catolice şi până la conştiinţele preoţilor. N-aş şti să spun prea multe 
despre acest subiect, îmi permit să trimit cititorii la cartea mea. Aceasta a fost 
atacată cu furie atunci şi nimic nu s-a cruţat pentru a obţine condamnarea din 
partea Index-ului. Am motive să cred că Pius al XI-lea însuşi s-a opus acestei 
condamnări, refuzând să dea această mulţumire simoniacilor şi asasinilor10.

Cartea Les Grands Cemetières sous la lune (1938) este mărturia liberă 
şi curajoasă a unui creştin rănit de moarte dar care totuşi nu şi-a pierdut 
speranţa, ţinând să le aducă la cunoştinţă conaţionalilor săi adevărul des-
pre ce s-a întâmplat în Spania, căci – aşa cum ar spune Lucian Blaga – „în 
cele din urmă, nici un popor nu e atât de decăzut şi de păcătos pentru a nu 
mai fi vrednic să te jertfeşti pentru el din moment ce îi aparţii”11. Acum, 
aliaţii de mai înainte (monarhişti şi naţionalişti), simţindu-se trădaţi, îl 
acoperă cu insulte, adversarii de altădată (republicani, democraţi, socia-
lişti) îl aplaudă, însă el a rupt-o şi cu unii şi cu alţii.

Întors în patrie în 1937, experienţa din Spania îl face să încheie practic 
activitatea de romancier, pentru a se dedica scrierilor politice întrucât 
acum a scrie romane nu-i mai apare ca ceva potrivit pentru el. Astfel, în 
afară de ultimul capitol din Monsieur Ouine şi Dialogues des Carmélites 
nu va mai scrie decât eseuri şi „écrits de combat” simţind nevoia de a fi 
„martor” tot mai activ şi luptător împotriva nedreptăţii şi a oricărei forme 
de compromis. 

Speriat de evoluţia „triplei corupţii naziste, fasciste şi marxiste”, temându-se 
că, după Spania, acum războiul avea să cuprindă întreaga Europă, „nemai-
fiind posibil pentru un om liber să scrie aici, sau chiar numai să respire”12, 
în 1938 reia de bunăvoie calea exilului, căci – mărturiseşte el – „mie nu îmi 
este frică de solitudinea în spaţiu, dar îmi este tare frică de exilul în timp. 
Împotriva acestuia din urmă n-am nici o putere”13. Părăseşte Franţa ca să 
poată să o „slujească mai bine” plecând peste ocean, în Brazilia14, de unde 
va continua să urmărească evenimentele din Europa. Sunt şapte ani lungi 
şi grei în care scriitorul de pe cal ţine conferinţe, lansează mesaje şi trimite 

10 G. BErnanos, „Autobiographie” (Janvier 1945), EEC II, 969.
11 l. BlaGa, Zări şi etape. Aforisme, studii, însemnări, Humanitas, Bucureşti 2003, 15.
12 G. BErnanos, „Autobiographie” (Janvier 1945), EEC II, 969. „Am părăsit Franţa 

exact la timp pentru a evita umilirea de a fi alungat douăzeci de luni mai târziu de către 
duşman” (Le Chemin de la Croix-des-Âmes, EEC II, 489). 

13 Les enfants humiliés, EEC I, 788.
14 „M-am exilat din ţara mea, [...] Am părăsit-o fără să ştiu chiar pe drept în ce ţară din 

America aveam să merg să-mi refac un cămin, nici cum aveam să-i hrănesc pe ai mei” (Lettre 
aux Anglais, EEC II, 21-22). 
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articole în presa sud americană şi franceză, pentru a-i incita pe conaţiona-
lii săi la trezire, fără totuşi să-şi facă iluzii. În timpul acestui „exil volun-
tar”, traversat împreună cu soţia şi cu cei şase copii, Bernanos aşterne pe 
hârtie principalele „scrieri de luptă”, „pentru a încerca să facă lumină în 
ţara sa”, mărturisind, departe de ţară, o iubire pasională pentru acea Franţă 
pe care o vede consumându-se în război şi cufundându-se în politica sa de 
compromis15. Publică Scandale de la vérité (1939), Nous autres Français 
(1939), Lettre aux Anglais (1942), Le Chemin de la Croix-des-Âmes (1943-
1945), La France contre les robots (1944). 

După terminarea războiului, chemat în Franţa în 1945 de către generalul 
De Gaulle, cu care fusese coleg în timpul liceului la colegiul iezuiţilor din 
Paris şi care acum îl voia alături de sine, Bernanos refuză postul de minis-
tru motivând că regimul democratic al partidelor nu ar fi acceptat nici un 
proiect de reformă morală întrucât francezii sunt prea deprinşi cu răul. 

În cazul în care nu mi-ar fi permis mâine să scriu, în ţara mea, ceea ce gândesc, 
aş părăsi-o din nou pentru un colţ încă şi mai îndepărtat din lume, şi aş scrie 
acolo noi cărţi, cu speranţa că ele vor servi într-o zi, fie şi mult timp după moar-
tea mea, cauza căreia i-am consacrat viaţa mea16,

încheia el cu amărăciune notele autobiografice din 1945. De fapt, într-o 
Franţă atât de resemnată la mediocritate el nu poate să trăiască şi din nou 
ia calea exilului, în Tunisia, de această dată. Aici, la hotarul cu deşertul, 
poartă ultima bătălie, lansează un ultim strigăt disperat în faţa relelor 
care ameninţă civilizaţia noastră dezumanizată. Chinuit, dar nu învins, 
termină redactarea testamentul său spiritual, Dialogues des Carmelites, în 
ciuda cancerului hepatic ale cărui simptome au apărut la începutul lui 
1948. Vrea să abordeze o temă la care s-a gândit îndelung, o viaţă a lui 
Cristos, din care însă duce la sfârşit doar o pagină despre sărăcie. Boala 
este necruţătoare. Internat mai întâi într-un spital din Tunis, este trans-
ferat de urgenţă la Paris, la spitalul militar american din Neuilly, pentru o 
intervenţie chirurgicală, dar fără reuşită. Aici moare pe 5 iulie 1948, având 
în ultimul moment pe buze tot cuvinte de „luptător”, incredibil de simple, 
puternice şi pline de mister: „între noi doi” 17. De fapt mereu în viaţă a avut 

15 În Écrits de Combat abordează teme ca: adevărul, libertatea, credinţa, patria, onoa-
rea, care constituie pentru el veritabile lupte.

16 G. BErnanos, „Autobiographie” (Janvier 1945), EEC II, 970.
17 D. PEzErIl, „Bernanos et sa mort”, în A. BEGuIn, Les Cahiers du Rhône. Essais et 

témoignages, Neuchatel, Paris 1949 (de aici înainte se va cita Les Cahiers du Rhône), 357; 
cf. a. BEGuIn, Bernanos, 89-94; M. a. la BarBEra, Bernanos. Pensieri, parole, profezie, Pao-
line, Milano 1996, 17-18; M. CanCoGnI, „In margine a una biografia di Bernanos. La sfida al 
compromesso”, în L’Osservatore Romano (8-9 gennaio 2001), http://www.santiquaranta.
com/GeorgesBernanosilnonconformista2.html.
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această convingere că „noi nu suntem generaţia înfrângerii, noi suntem 
cea a confruntării”18. 

1.2. Bernanos – creştinul şi scriitorul

Întreaga operă literară a lui Bernanos este în relaţie cu anumite daruri 
ale vieţii interioare a scriitorului. Totul se învârte în jurul valorii spirituale 
care se află la originea numeroaselor sale scrieri; darurile spirituale interi-
oare ale scriitorului şi creştinului Bernanos reprezintă punctul de plecare 
pentru bogăţia şi profunzimea scrierilor sale. În contextul literar al înce-
putului de secol XX, opera sa apare ca un răspuns pe care el îl dă societăţii 
în mijlocul căreia trăieşte şi provocărilor sale, ca scriitor şi ca om de credinţă, 
care se simte chemat de Dumnezeu. De aceea, în încercarea de a pătrunde 
în sufletul acestui mare om cu ajutorul textului scris, consider că este nece-
sar să-l situez mai întâi în context.

1.2.1. Contextul socio-cultural al anilor 1920

Sfârşitul secolului al XIX-lea este marcat în Franţa de creşterea laicită-
ţii şi a valorilor republicane, adesea pline de anticlericalism, ceea ce i-a 
făcut pe mulţi să creadă că termenul „catolic” avea să dispară înainte de 
sfârşitul secolului19. Pe acest fundal de tensiune, Sfântul Scaun caută să 
iasă din izolarea sa politică: Leon al XIII-lea constată că legătura strânsă 
dintre catolicism şi regalitate dăunează Bisericii din Franţa şi ameninţă 
pacea socială şi propune – mai ales prin enciclica Au milieu de sollicitudes 
(1892) – adeziunea la forma de guvernământ republicană, precizând că 
aceasta nu vrea să însemne adeziune la o legislaţie ostilă religiei. Împreună 
cu enciclica Rerum novarum (1891) din domeniul social, aceste două interven-
ţii ale lui Leon al XIII-lea poartă la o adevărată reînnoire a Bisericii la sfâr-
şitul secolului al XIX-lea20, astfel că începutul noului secol vede atenuându-se 
conflictul care opunea Biserica Catolică societăţii ieşite din Revoluţia fran-
ceză. Există o nelinişte crescândă cu privire la destinul civilizaţiei occiden-
tale în ansamblul său. Deja, primul război mondial a dărâmat credinţa în 
progres şi încrederea în raţiune care au dominat întregul secol al XIX-lea. 

18 G. BErnanos, Lettre aux Anglais, EEC II, 17.
19 Trebuie notat că în 1905 s-a ajuns la separarea Bisericii faţă de Stat, lege respinsă 

într-o formă foarte aspră de Pius al X-lea în anul următor, dar în cele din urmă s-a ajuns la 
un modus vivendi. Cu jumătate de veac înainte, Charles Baudelaire (1821-1867) nota decli-
nul influenţei creştine: „Unii artişti, crezând încă într-o societate catolică, au căutat să reflec-
teze catolicismul în lucrările lor” (C. BaudElaIrE, Écrits sur l’art, le salon de 1846, Livre de 
Poche, Paris 1992, 76). 

20 Cf. P. ChrIstoPhE, L’Église dans l’histoire des hommes. II. Du XV-e siècle à nos jours, 
Droguet & Ardant, Limoges 1983, 434-437.
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Această tulburare se accentuează prin anii 1930 şi găseşte un ecou imediat 
în viaţa literară cu declinul unei literaturi de diletantism şi de divertis-
ment care a triumfat în anii de după război în favoarea unei literaturi mai 
„angajate”, mai preocupate de marile probleme ale societăţii şi ale condiţiei 
omului21. 

Cât priveşte filosofia franceză, ea cunoaşte acum o puternică dezvoltare; 
prin aportul lui Bergson22 şi Blondel23 se impune un curent de „spiritua-
lism catolic” care va fi semnul renaşterii tomiste determinate în mod deci-
siv de Maritain şi Gilson, care vor exercita o puternică influenţă în mediile 
catolice şi asupra întregii lor generaţii prin trecerea de la un creştinism de 
tip sacral la un creştinism laic şi prin adaptarea principiilor medievale la 
noua situaţie istorică24. Anii ‚30 constituie perioada apariţiei mai multor 
publicaţii catolice sau de inspiraţie catolică: în timp ce cotidianul La Croix, 
de care se interesează personal papa Pius al XI-lea, îşi continuă bunul 
mers, noi titluri văd lumina zilei precum săptămânalul La Vie catholique 
în 1924, care contribuie la reintegrarea catolicilor în sânul „cetăţii naţio-
nale”, revistele La Vie intellectuelle, fondată în 1928 de dominicani şi Esprit, 
lansată în 1932 de animatorul curentului personalist Emmanuel Mounier, 
cu o difuzare care depăşeşte mult graniţele hexagonului şi care voia să facă 
să coboare Duhul în „les affaires des hommes”25 . Înainte de a deveni o filo-
sofie elaborată şi intelectualizată, personalismul a fost la început „strigă-
tul de adunare” a unei generaţii de tineri intelectuali în faţa provocărilor 
unei epoci care trebuia să se dovedească a fi o întorsătură în istoria Franţei, 
a Europei şi chiar a Occidentului. 

21 Cf. J.-L. Loubet del Bayle, „Le mouvement personnaliste français des années 1930 et 
sa postérité”, în Politique et Sociétés, vol. 17, 1-2 (1998) 220.

22 Henri Bergson (1859-1941) se pune problema rolului spiritului în experienţa umană: 
este subiect sau obiect, constitutiv sau deformant? Surprinde adevărul sau numai fenome-
nele? Adevărurile sau numai ipotezele? Cu Les deux sources de la morale et de la religion 
(1932) va apare ca un aliat din exterior (fiind de origine evreu, dar îmbrăţişând catolicis-
mul, totuşi fără a o face vreodată în mod oficial) pentru creştinism, vorbind despre vocaţia 
sfântului, despre esenţa şi despre necesitatea misticii şi despre conformitatea sa cu idealul 
de perfecţiune religioasă propusă de evanghelie şi menţinută de Biserică (cf. F. Worms, 
„L’idea di «momento 1900». Un problema filosofico e storico”, în http://siba2.unile.it/ese/
issues/273/693/Segnicomprn 62_07p16. pdf; cf. P.-H. sImon, „La littérature du péché et de la 
grâce. Essai sur la constitution d’une littérature chrétienne depuis 1889”, în Encyclopédia 
du catholique au XX-ème siècle, Librairie Arthème Fayard, Paris 1957, 77).

23 Maurice Blondel (1861-1949) caută formularea unei filosofii creştine moderne elabo-
rând o dialectică a acţiunii (L’Action [1893]).

24 Cf. Y. TranvouEz, Catholiques d’abord. Approches du mouvement catholique en France 
(XIXe-XXe siècle), Les Éditions ouvirères, Paris 1988, 124-125.

25 Cf. B. Préel, Les générations mutantes. Belle Époque, Krach, Mai 68, Internet: quatre 
générations dans l’Histoire, La Découverte, Paris 2005, 123-124.
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Prima atitudine caracteristică a acestor grupări a fost ceea ce Esprit avea să 
numească „ruptura cu dezordinea stabilită”, o „dezordine” pe care ei o vedeau 
manifestându-se în toate domeniile, internaţional şi interior, politic şi econo-
mic, social şi moral, literar şi filosofic. Aceste grupări împărtăşeau sentimentul 
că sunt prizonieri într-o lume sclerozată, incapabilă de a face faţă nevoilor 
profunde ale omului modern, o lume pe care ei o calificau „de inuman”. [...] 
Considerau că toate dezordinile pe care le recenzau erau semnele unei crize 
mai generale şi mai profunde, pe care ei o desemnau ca o „criză a civilizaţiei”, 
înţelegând prin aceasta ideea că această criză era „totală” şi ridica problema 
tuturor aspectelor existenţei umane, la fel ca şi a raporturilor omului cu lumea 
şi societatea dar şi a raporturilor omului cu el însuşi şi cu destinul său26.

Toţi aceştia – observă Jean-Louis Loubet del Bayle în continuare în stu-
diul său – 

vedeau în referinţa la noţiunea de „persoană” un mijloc de a recuza alternativa 
individualism-colectivism pe plan politic şi social şi alternativa idealism-mate-
rialism pe plan filosofic. Împotriva oricărui monism materialist şi colectivist, 
acest personalism avea ambiţia de a afirma şi de a salva realitatea ireductibilă 
a vocaţiei spirituale şi singulare a persoanei în raport cu condiţionările biologice, 
economice sau sociale în care se înrădăcinează existenţa umană. Dar, în acelaşi 
timp, refuzând orice idealism dezâncarnat, acest personalism se caracteriza 
prin grija de a nu separa transcendenţa spirituală a persoanei de existenţa sa 
„încorporată”, în societatea şi în istorie27.

Gabriel Marcel (1889-1973) reprezintă, în paralel cu existenţialismul 
ateu al lui Jean-Paul Sartre (1905-1980), existenţialismul creştin care insistă 
asupra valorii persoanei recunoscând ambiguitatea dureroasă a condiţiei 
umane, dar refuzând să-l închidă pe om în absurdul în care îl plasau con-
temporanii săi mai ales în literatură28.

În acest context, chiar la început de secol XX, mulţi autori catolici caută 
să exprime propria sensibilitate creştină în opera lor literară. Pe lângă 
vocea plină de impetuozitate a lui Léon Bloy (1846-1917) ce răsuna încă 
din anii 1880 mai erau alţi scriitori convertiţi ca Paul Claudel (1868-1955) 
în 1886, Jacques Maritain (1882-1973) şi Raïsa Maritain (1883-1960) în 
1906, Charles Péguy (1873-1914) în 1908, Julien Green (1900-1998) în 
1915, François Mauriac (1885-1970) revenit în 1928 la catolicism după ce 
la începutul anilor ‚20 se îndepărtase puţin, Gabriel Marcel în 1929. Mulţi 
dintre ei frecventau salonul lui Jacques şi Raïsa Maritain (supranumit şi 

26 J.-L. louBEt dEl BaylE, „Le mouvement personnaliste français des années 1930 et sa 
postérité”, în Politique et Sociétés, 1-2 (1998) 225.

27 J.-L. louBEt dEl BaylE, „Le mouvement personnaliste français des années 1930 et sa 
postérité”, în Politique et Sociétés, 1-2 (1998), 228.

28 Cf. A. laGardE, ed., XXe siècle, Bordas, Paris 1965, 547.
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ultimul „salon de convertire”) precum şi liturghia duminicală din biserica 
benedictinilor de la Paris, celebrată de abatele Altermann, formând astfel 
un centru de elaborare a unei gândiri catolice noi de către o generaţie de 
intelectuali care se voia a fi „catolică, tomistă şi maurrasistă” în acel con-
text de criză spirituală ce caracteriza atunci Franţa29. Condamnarea ponti-
ficală a „Acţiunii franceze” din 1926 îi va obliga să aleagă între două fide-
lităţi (fidelitatea faţă de Roma şi fidelitatea faţă de Maurras), percepute 
până atunci ca perfect complementare şi dintr-odată ajunse a fi incompati-
bile. Sub inspiraţia filosofului Jacques Maritain această generaţie, din care 
face parte şi Georges Bernanos, caută căi pentru o nouă experienţă creşti-
nă respectând pe deplin „primatul spiritualului”, atât din perspectiva 
transcendenţei mesajului evanghelic în raport cu civilizaţia occidentală cât 
şi a subordonării acţiunii politice la exigenţele morale30. În acest sens, criza 
„Acţiunii franceze” a fost o criză de eliberare pentru această întreagă gene-
raţie de intelectuali catolici care va marca după aceea în profunzime viaţa 
Bisericii pregătind deja căile reînnoirii care va atinge punctul culminant o 
dată cu Conciliul Vatican al II-lea.

La începutul anilor ’20, mişcarea suprarealistă îşi caută locul între nihi-
lism şi marxism. André Breton pune bazele teoretice ale mişcării publi-
când în 1924 Le Manifeste du surréalism, propunând o literatură a incon-
ştientului, ieşită din vis, în parte pentru a contracara sau depăşi realitatea 
războiului, care a lăsat o amprentă profundă şi durabilă în suflete, devenind 
chiar unul din principalele elemente ale unei anumite literaturi născute în 
tranşee. Dacă mediul literar din Franţa începutului secolului XX este tra-
versat de fulgerări religioase, adesea sincere şi radicale, dar şi estetizante, 

29 „Între 1925-1930, povesteşte François Mauriac, mulţi artişti şi scriitori erau stator-
nici la această liturghie cântată, şi formau un cerc cu totul aparte şi foarte fervent” (J. CaBa-
nIs, Dieu et la Nouvelle Revue Française [1909-1941], Gallimard, Paris 1994, 202). Este 
epoca în care Occidentul făcea cunoştinţă cu ideile lui N. Berdiaev (1874-1948), exilat din 
motive ideologice în 1922 şi stabilit lângă Paris, care acum poartă un curent adus din Rusia, 
cu tendinţa clară de a întrupa atitudinea religioasă la nivelul profund al opţiunilor metafi-
zice. Această atmosferă poartă la aprofundarea şi extinderea trăirii spirituale la diferite 
niveluri. Deja în 1918 Berdiaev scria de sub regimul sovieto-comunist privind şi analizând 
Occidentul şi constata faptul că „tot catolicismul francez din secolul al XX-lea devine înnoit, 
un cataclism postrevoluţionar, mult adâncit în comparaţie cu catolicismul din secolele XVII 
şi XVIII” (N. BErdIaEv, Философия неравенства» Письма к недругам по социальной 
философии, Obelisk, Berlin 1923, trad. rom. Filosofia inegalităţii. Scrisori către adversarii 
mei întru filosofie socială, Andromeda Company, Bucureşti 2005, 31). 

30 La J. Maritain şi în toată mişcarea personalismului creştin promovat de el, punerea 
în valoare a realităţilor temporale este profund legată de o teologie a întrupării, iar formula 
de umanism integral este corijată de formula primatul spiritualului (cf. P.-H. sImon, L’espirt 
et l’histoire. Essai sur la conscience historique dans la littèrature du XXe siècle, Armand 
Colin, Paris 1954, 114).
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în 1923, când André Gide publică eseul despre Dostoïevski, se relansează 
dezbaterea pe tema literaturii şi a influenţei creştine în literatură, care 
atinge apogeul o dată cu publicarea de către Georges Bernanos a romanu-
lui său, Sous le soleil de Satan (1926), implicându-i aici pe toţi: scriitori, 
filosofi, critici literari, preoţi, cititori31. Oricum, în cursul anilor ’20 era la 
mare aşteptare o lucrare „catolică”, dar în acelaşi timp o lucrare de calitate 
pe plan literar, într-un mediu intelectual exigent unde problema religioasă 
dobândeşte o importanţă crescândă. Bernanos vine şi satisface exigenţele 
criticilor literari sensibili la chestiunile spirituale; primul său roman este 
salutat cu încântare atât de criticii ostili sau indiferenţi faţă de creştinism 
cât şi de cititori. El n-a voit să ilustreze sau să apere o teză catolică, ci să 
prezinte o viaţă creştină în toată profunzimea sa, fără să-i ascundă contra-
dicţiile, aşa cum o va face în toate romanele sale ulterioare şi mai ales, zece 
ani mai târziu, în Journal d’un curé de campagne.

P.-H. Simon, interesându-se de fenomenele literare şi istorice care sunt 
în relaţie cu viaţa şi spiritul, cu păcatul şi harul, ajunge la concluzia că 
„romanul catolic va cunoaşte după 1920 cea mai frumoasă epocă. Trebuie 
precizat de altfel că atunci el ia o formă în mod clar catolică”32 şi că 

atunci când se atribuie calificativul catolic unor filosofi ca Blondel, Maritain 
sau Gabriel Marcel, [...], unor romancieri ca Mauriac sau Bernanos, unui poet 
precum Claudel, nu se forţează nimic, nu se face abuz de cuvânt, căci el arată 
că lumea acestor scriitori a fost informată de o anumită metafizică, chiar de o 
teologie, care dă o pornire esteticii şi moralei lor, un elan lirismului lor, un resort 
dramei lor33.

Acelaşi critic literar prezintă această perioadă ca o „vârstă teologică”: 

31 Într-un articol din Revue Réformée, Fédéric Baudin studiază această problemă pusă 
imediat după apariţia romanului Sous le soleil de Satan, în Nouvelle Revue Française din 
1926 şi observă că atunci când vine vorba despre romanul catolic, se face distincţie între: a) 
„scriitorii cu sensibilitate catolică”, cei care au primit o astfel de educaţie şi în opera cărora 
se recunoaşte ceea ce se numeşte, cu un termen destul de echivoc, sensibilitate catolică (în 
această situaţie fiind François Mauriac); b) autorii romanului cu teză („roman à thèse”), 
care în mod logic şi demonstrativ prezintă o dogmă, o poruncă, sau o teorie catolică în ope-
rele lor (aici este încadrat Paul Bourget cu al său Le divorce); c) romancierii catolici, care 
iau ca subiect nu ca primii, ceea ce moştenesc din viaţa catolică, care de fapt nu este o sim-
plă sensibilitate, nici ca cei din al doilea rând, apărarea şi ilustrarea dogmei sau moralei 
catolice, dar viaţa catolică însăşi, trăită din interior, simţită în exigenţele sale cele mai 
profunde (aici se regăsesc Paul Claudel şi, mai ales, Georges Bernanos care tocmai şi-a publi-
cat primul său roman) (F. BaudIn, „Littérature et christianisme. Les années 20: un âge 
d’or? Autour de Georges Bernanos et d’André Gide”, Revue Réformée 209 (2000/4), în 
http://www.unpoissondansle.net/rr/0009/index.php?i=2).

32 P.H. sImon, „La littérature du péché et de la grâce”, 87.
33 P.H. sImon, „La littérature du péché et de la grâce”, 8.
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Anii ’20 şi ’30 apar ca expresia unei vârste metafizice şi uneori chiar teologice 
[...] mlădiţa literaturii de inspiraţie creştină, pe care am văzut-o dezvoltându-se 
constant de la 1880, avea să aducă roadele cele mai gustoase şi mai viguroase. 
Deceniul 1920-1930 este cel care confirmă gloria lui Claudel, care descoperă 
opera şi personalitatea lui Péguy, care se înflăcărează pentru problemele de 
conştiinţă ale lui Gide, [...]; mai ales cel care vede născându-se, o dată cu pri-
mele capodopere a lui Mauriac, apoi a lui Bernanos, cea mai autentică literatură 
a păcatului şi a harului34.

În studiul său Le Christ, les symboles christiques et l’Incarnation dans 
l’oeuvre de Bernanos, Michel Estève ne spune că 

cu geniul şi cu originalitatea care îi sunt proprii, Bernanos va insera romanele 
sale în acest mare curent de „reînnoire catolică” deschisă de Huysmans, conti-
nuată de Léon Bloy, Louis Bertrand, Emile Bauman, Eusèbe de Bremond d’Ars 
şi Robert Vallery-Radot însuşi (cărora Georges Bernanos le va consacra articole 
şi conferinţe)35. 

1.2.2. Unitatea dintre om, creştin şi scriitor

„Marea problemă (affaire) a vieţii mele n-a fost de a vedea, dar de a 
crede. Ceea ce vedem ne este doar pus în faţă, ceea ce credem ne este dăruit. 
Numai prin credinţă eu posed”36 este convingerea lui Bernanos. Ceea ce 
surprinde mai mult la autorul nostru este unitatea dintre om, creştin şi 
scriitor. Există un singur Bernanos. Nu este separare între om şi scriitor. 
El este – aşa cum îi plăcea să spună – „un catolic ce scrie romane”37. Este 
un creştin adevărat şi este conştient de aceasta. Şi-a însuşit credinţa cu 
toată seriozitatea. De aceea nu poate să se separe de credinţa sa, să se dis-
tanţeze de dânsa sau să o pună la îndoială.

Cine m-a învăţat prima dată că credinţa este un dar al lui Dumnezeu? Nu ştiu. Mama 
mea, fără îndoială. Putea deci să-mi fie luat înapoi?… Din acest moment am 
cunoscut neliniştea morţii, căci după atâţia ani nu reuşesc să deosebesc o nelinişte 
de alta, dubla groază s-a infiltrat pe aceeaşi crăpătură în inima mea de copil. 
Credinţa nu mi-a apărut niciodată, deci, ca o constrângere. Ideea că trebuie să-i iau 
apărarea împotriva mea nu-mi vine niciodată. Credinţa este aceea care-mi asi-
gură apărarea, ea este partea de libertate la care nu aş putea ceda fără să mor38.

34 P.-H. sImon, „La littérature du péché et de la grâce”, 76-77. 
35 m. EstEvE, Le Christ, les symboles christiques et l’Incarnation dans l’oevre de Bernanos, 

Université de Lille III, Paris 1980, 103 (se va cita Le Christ, les symboles christiques).
36 Lettre aux Anglais, EEC II, 15. 
37 „Eu sunt un scriitor catolic. Catolic în sens universal” (G. BErnanos, La liberté pour 

quoi faire? [de aici înainte La liberté], EEC II, 1310). 
38 Grands cimetières, EEC I, 502-503. „Ce vreţi? Eu am învăţat catehismul pe genunchii 

unei mame franceze şi îl cunosc destul pentru a şti că nu se trăieşte, că nu se salvează, că 
nu te mântuieşti prin omisiune” (Nous autres Français, EEC I, 693). 
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Pentru Bernanos credinţa rămâne mereu darul lui Dumnezeu, dar, din 
punct de vedere subiectiv, este şi căutare, risc, speranţă, adeziune deplină 
şi liberă a întregii sale persoane la un Dumnezeu care este iubire. Înrădă-
cinată în copilăria sa, credinţa catolică a lui Bernanos nu este o simplă 
respectare convenţională a unui codice moral, ci viaţă trăită, concretizată 
în refuzarea oricărui compromis şi ipocrizii, în ura faţă de minciună şi de 
mediocritate, în angajarea de a dărui acea parte de adevăr al cărui custode 
se simte. 

Dacă aş vrea să rezum în câteva cuvinte, pentru prieteni, esenţialul a ceea ce a 
fost formarea mea religioasă şi morală, aş spune că am fost educat în respect, 
în iubire, dar şi în înţelegerea cea mai liberă posibilă, nu doar a trecutului ţării 
mele, dar a religiei mele. A înţelege pentru a iubi, a iubi pentru a înţelege, este 
poate aici cea mai profundă tradiţie spirituală naţională a noastră, este ceea ce 
explică oroarea noastră pentru orice formă de farisaism39.

Şi cum credinţa este parte esenţială a existenţei sale – un element în 
afara căruia nu se poate trăi asemenea peştelui în afara apei40 – scriitorul 
se simte incapabil să negocieze cu exigenţele ei, căci credinţa deschide la 
adevăr. „Arta nu are nevoie numai de mari teme lirice, – spunea el într-o 
conferinţă la Bruxelles – înainte de toate are nevoie de adevăr”41. Ei bine, 
acele adevăruri „controlate mai mult de conştiinţă decât de raţiune”, pe 
care Bernanos încearcă să le exprime, îl interpelează şi îl condamnă mai 
întâi pe el însuşi42, căci „nu se joacă cu adevărul după cum nu se joacă cu 
focul, şi, orice precauţie s-ar lua, onoarea celui care îl slujeşte este să-i sim-
tă mai curând sau mai târziu muşcătura” mărturiseşte într-o conferinţă în 
Belgia43. Astfel că atunci 

când întâlneşti, în treacăt, un adevăr, - îl învaţă părintele din Torcy pe parohul 
de ţară – uită-te bine la el, în aşa fel încât să-l mai poţi recunoaşte, să nu te 
aştepţi să-ţi facă cu ochiul. Adevărurile Evangheliei nu-ţi fac niciodată cu 
ochiul44.

Pentru un creştin din creştinătate, Evanghelia nu este doar o antologie din 
care se citeşte o bucată în fiecare duminică în cartea sa de liturghie. […] Evan-
ghelia informează legile, obiceiurile, pedepsele şi chiar plăcerile, căci umila 
speranţă a omului, ca şi rodul viscerelor sale, este binecuvântată aici. Bine, 

39 G. BErnanos, „Autobiographie”, în Bulletin de la Société des Amis de Georges Berna-
nos, 48 (1962), 2.

40 Cf. La liberté, EEC II, 1374. 
41 G. BErnanos, „Une vision catholique du réel”, EEC I, 1079.
42 Cf. Grands cimetières, EEC I, 502; cf. La liberté, EEC II, 1387.
43 La liberté, EEC II, 1387.
44 G. BErnanos, Journal d’un curé de campagne, (de aici înainte Journal) în G. BErnanos, 

Oeuvres romanesques suivies de Dialogues des Carmélites, Edition Plon, Seuil, Gallimard 1961 
(de aici înainte OR), 1067.
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puteţi să faceţi glume despre aceasta cât vreţi. Eu nu ştiu mare lucru, dar ştiu 
ce vrea să spună speranţa în Împărăţia lui Dumnezeu, şi aceasta nu este puţin, 
pe cuvântul meu!45

De aceea Bernanos caută să fie atent la adevăr, să trăiască faţă în faţă 
cu adevărul, să-l vadă simplu aşa cum este, să-l spună corect cât poate mai 
bine şi să-i accepte în viaţă toate consecinţele: „Este adevărat că există un 
scandal al Evangheliei. Adevărul Evangheliei este scandalos. El l-a pus pe 
Cristos însuşi pe cruce. Nu putem spera în mod rezonabil ca să ne merite 
crucea Legiunii de onoare...”46.

Cuvântul lui Dumnezeu! este un fier înroşit – mărturiseşte preotul din Torcy –. 
Şi tu, care-l predici, vrei să-l prinzi cu cleştele de teamă să nu te frigă, n-ar 
trebui să-l apuci cu amândouă mâinile? [...] Un preot care coboară de la scau-
nul Adevărului, [...], puţin încălzit, dar mulţumit, acela n-a predicat, a trăncă-
nit cel mult. [...] Eu afirm doar că atunci când Domnul smulge din mine, la întâm-
plare, un cuvânt folositor pentru suflete, îl simt după durerea pe care mi-o 
provoacă47.

„Cunoaşterea adevărului este o comuniune cu acesta şi o vieţuire în 
această comuniune”, spunea Berdiaev48. De aceea „nu poţi oferi oamenilor 
Adevărul, aşa cum oferi o poliţă de asigurare sau un sirop depurativ. Viaţa 
e Viaţă. Adevărul despre bunul Dumnezeu, aceasta e Viaţa. Credem că noi 
o ducem, dar de fapt ea ne poartă pe noi”49. 

În acest sens, Bernanos se angajează să spună adevărul cu tot curajul, 
chiar dacă îl costă. El ştie că „adevărul nu linişteşte: el angajează”50, de 
aceea „pasiunea adevărului trebuie să plătească cu pasiunea libertăţii”51, 
căci „adevărul seamănă cu soarele: se vorbeşte despre el cu multă simpa-
tie, admiraţie, şi chiar devoţiune, dar se renunţă repede de a-l privi în 
faţă...”52. Iar dacă omul de astăzi fuge de confruntarea directă cu adevărul, 
mai are o şansă de salvare, pentru că 

în cea mai profundă stare latentă a memoriei sale ereditare păstrează aminti-
rea acelei seri dintre seri când prima pereche umană a văzut pentru ultima dată 
acel Adevăr, pe care tocmai l-a batjocorit, coborând lent sub orizont ca un astru 
imens, în timp ce se lăsa peste pământul blestemat, cu o viteză oribilă, umbra 
primei nopţi53.

45 Grands cimetières, EEC I, 364-365. 
46 La liberté, EEC II, 1317.
47 Journal, OR 1071-1072.
48 n. BErdIaEv, Despre menirea omului, Aion, Oradea 2004, 22.
49 Journal, OR 1101-1102.
50 La liberté, EEC II, 1325.
51 La liberté, EEC II, 1320. 
52 „Un vision catholique du réel”, EEC I, 1082.
53 „Un vision catholique du réel”, EEC I, 1082.
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Făcând apel la această „amintire”, Bernanos îndrăzneşte să spună ade-
vărul ca un creştin, cu seriozitatea celui care se spovedeşte, cu realismul 
celui care dă un diagnostic medical, pe tonul celui botezat care este în ace-
laşi timp mândru şi modest de sacramentul pe care l-a primit, cu mimica 
celui care se simte în Biserică la el acasă şi care se bucură aici de toate 
drepturile. A fi curajos, înseamnă înainte de toate pentru el, a avea încredere 
deplină în puterea adevărului, refuzând toate „trucajele” la care apelează 
cei care nu cred că adevărul poate învinge singur şi îşi imaginează că are 
nevoie de aranjamente, de scrisori de acreditare, de înflorituri, de cosmetizare54. 

Noi toţi l-am trădat pe Fiul Omului. Cel puţin, eu sper că nu l-am vândut. Par-
tea adevărului de care dispun, n-am refuzat-o nimănui. Le-am răspuns în faţă 
celor care mi-l cereau. Am răspuns într-un limbaj de om şi nu cu fraze copleşite 
de jenă care întorc spate la spate, cu o bunătate dezgustătoare, dreptul şi nedrep-
tul, bogatul şi săracul, victima şi călăul. Ferească Dumnezeu, mincinoşii nu mă 
vor suporta, ei nu m-au suportat niciodată55. 

Consecinţa acestei acceptări radicale a adevărului este libertatea. „Veţi 
cunoaşte adevărul, iar adevărul vă va elibera”56, spunea Cristos. Iar Berna-
nos este un om, un creştin care trăieşte şi manifestă din plin libertatea sa: 
„Dispun de toată libertatea pe care o poate visa un scriitor fără noroc şi 
tată a şase copii. Această parte de libertate nu este mare, dar eu o am în 
întregime”57. El ştie că timpul său şi societatea în care trăieşte are nevoie 
de astfel de oameni care să grăiască adevărul.

Lumea modernă este plină astăzi de oameni de afaceri şi de poliţişti, dar are 
mai mult nevoie să asculte câteva voci eliberatoare. Vocile eliberatoare nu sunt 
voci liniştitoare, voci care să calmeze. Ele nu se mulţumesc să ne invite să aştep-
tăm viitorul cum se aşteaptă trenul. Viitorul este ceva care trebuie înfruntat. 
Viitorul nu se îndură, se făureşte58. 

Eu sunt, după cum ştiţi, un romancier care a încetat să scrie romane, adică să 
facă ceea ce îi plăcea mai mult decât orice, pentru a încerca să spună ceea ce 
alţii probabil ar fi spus mai bine în locul său, dacă ar fi avut curajul să spună. 
Dar ei preferă să devină miniştri, sau academicieni, ce ştiu eu? sau chiar arhi-
episcopi. Începând cu acest moment, ei devin optimişti. Eu nu ţin absolut deloc 
să fiu ministru sau academician. N-aş surprinde poate pe niciunul dintre voi 
făcându-vă cunoscut că am refuzat deja Academia, dar vor fi desigur destul de 
mulţi uimiţi aflând că au voit să mă facă ministru, căci totuşi eu nu am o figură 
ca… Arhiepiscop, nu pot să spun, nu mi s-a cerut niciodată59.
54 Cf. h.u. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 33.
55 Scandale de la vérité, EEC I, 609.
56 In 8,32.
57 Nous autres Français, EEC I, 648.
58 La liberté, EEC II, 1261.
59 La liberté, EEC II, 1387.
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La Bernanos nu există ruptură între spiritualitatea cărţilor sale şi aceea 
a vieţii sale: sunt o singură realitate inscindibilă care se explică în simţul 
supranaturalului, care pentru el era ceva indiscutabil şi evident. Cu limba-
jul său, romancierul face vie în imaginaţie ceea ce sfântul, preotul, creşti-
nul trăiesc în viaţa lor. Vrea să fie acel romancier care dă limbajului său un 
sens sacerdotal. Pentru omul cufundat în devenirea anonimă a istoriei, 
până la a ajunge să se anuleze în ea, răsună ca provocatoare vestirea lui că 
omul poate să-l întâlnească pe Dumnezeu, poate să fie interlocutorul său 
până şi în mijlocul angoasei pe care acest secol o anunţă a fi dominantă. 

Lumea fiind goală de speranţă, pentru ei este vorba să o umple, oricât ar costa, 
cu n-are importanţă ce: or, că lumea este pe cale să moară, eu o văd bine. Dar 
dacă nu ar fi disperare? Dacă ar fi o falsă speranţă, o speranţă otrăvită, dacă 
această lume moare pentru că a sperat fără Dumnezeu, că a sperat împotriva 
lui Dumnezeu? Atunci când fiecare ceas este preţios, şi când sărmanii oameni, 
prinşi în mrejele angoasei, se află deja ca în căuşul mâinii suverane, dacă noi 
înşelăm dulcea milostivire a lui Dumnezeu, dejucăm şiretlicul său, aruncăm 
din nou peştii în apă, în apa unei noi minciuni? Dacă tocmai în momentul în 
care construcţia Turnului din Babel începe să pară irealizabilă, noi am angaja 
nebuneşte în această lucrare ultimele rezerve ale Duhului?60 

Este într-adevăr o veste bună pe care o aşteaptă omul timpului său, 
poate chiar fără să-şi dea seama, pentru că îi descoperă că este posibil să 
reconstruiască unitatea cu sine însuşi şi cu familia umană doar atunci 
când se îndreaptă cu credinţă spre Acela care îi este aproape şi pe care, 
dintr-un motiv sau altul, nu reuşeşte să-l descopere ca „Dumnezeu cu noi”. 
Atunci când creştinii se angajează în „realizarea temporală” şi încep să 
construiască cetatea pământească, scriitorul se ridică în faţa lor, cu mâna 
ridicată, pentru a le atrage atenţia: circumstanţele vorbesc în favoarea veş-
niciei, întrucât această lume face trimitere la o altă lume, timpul prezent 
vorbeşte despre eternitate, harul îl atinge pe omul lui Dumnezeu aşa cum 
îl atinge şi păcatul şi chiar mai mult. 

În timp ce noi dormim – observă H.U. von Balthasar – el este deja treaz de 
mult timp şi veghează în noapte. Ascultă avertismentul Domnului: „Uitaţi-vă 
la smochin şi la toţi copacii. De îndată ce vedeţi că înmuguresc, vă daţi singuri 
seama că vara este deja aproape” (Lc 21,29). […] mai presus de toate el a păs-
trat mereu în adâncul său un simţ aproape infailibil al echilibrului creştin: de 
fiecare dată când acest echilibru îi apărea compromis, nu doar în Biserică dar în 
Creştinătate, la nivelul credinţei trăite, a pus pe cântar greutatea vieţii sale în 
întregime, asemenea aceluia care pe timp de furtună se apleacă în afara bărcii 
în valuri pentru a redresa velierul care se înclină periculos pe o parte61.

60 Français, si vous saviez, EEC II, 1141.
61 H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 10-11.
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M-am străduit totdeauna să-i trezesc pe cei care dorm şi să-i împiedic pe ceilalţi 
să adoarmă. Este o muncă ce nu aduce mari profituri nici mari onoruri, dar 
care va pune capăt la multe cariere. Nu are importanţă! Eu aş vrea să vă atrag 
atenţia asupra pericolelor care vă ameninţă, care ne ameninţă pe toţi62. 

Cu astfel de expresii defineşte Bernanos propria literatură. Pentru el 
scrisul înseamnă participare constantă la semnificaţiile credinţei şi ale vie-
ţii, ale lui Dumnezeu şi ale aproapelui. În acest sens, H.U. von Balthasar 
vede vocaţia lui Bernanos ca o vocaţie sacerdotală: este preoţia care trebu-
ie să răspundă lui Dumnezeu nu doar pentru rezultate tangibile din punct 
de vedere uman, cât mai ales pentru datoria care se impune cu atât mai 
necesar de a-l mărturisi pe Dumnezeu cu cât apare mai mult că starea actu-
ală a lumii este o ruşine pentru creştini. „Bernanos este tipul de creştin 
angajat în lume; el participă cu pasiune la toate evenimentele decisive care 
privesc patria sa, Europa şi lumea întreagă, fie că este vorba de decizii secrete 
şi profunde ale căror consecinţe se traduc mai apoi în evenimente concrete, 
sau de fapte istorice trăite zi de zi. Acolo unde alţii nu văd decât avanscena 
politicii, pentru el aici se joacă destinul veşnic şi chiar destinul Împărăţiei 
lui Dumnezeu”63. Aşa cum remarcă acest mare teolog, ceea ce-l defineşte 
pe Bernanos ca scriitor creştin nu este faptul că mergea în fiecare zi la litur-
ghie, că se spovedea în fiecare săptămână şi că în fiecare zi spunea Roza-
riul, că nu se culca niciodată înainte să fi spus Completoriul, dar că împlinea 
toate aceste acte de pietate cu o convingere intimă şi profundă, care consti-
tuie, fără îndoială, terenul solid pe care se dă bătălia întregii sale opere64.

În toate scrierile sale Bernanos se arată totdeauna angajat pentru un 
creştinism încarnat în spaţiu şi în timp. Este creştinismul şi catolicismul 
la care Bernanos mărturiseşte că aparţine fără rezerve. Dacă intră în con-
flict cu creştinătatea, o face nu pentru că nu este creştin, dar tocmai pen-
tru că este, pentru că „se simte acasă în Biserică”, pentru că spune da cato-
licismului; de aceea trebuie să polemizeze cu Biserica Catolică; „şi cum 
concepţia sa despre lume are ca fundament evanghelia, îi acuză pe cei care, 
în loc să trăiască după evanghelie, ar vrea s-o îmblânzească”65. Ca regulă şi 
normă pentru a judeca spiritul timpului, el are Duhul lui Dumnezeu, iar 
criteriul său pentru a distinge ceea ce este creştin de ceea ce nu este, îl repre-
zintă însuşi Isus Cristos. Speră ca adevărata reînnoire a Europei să fie reali-
zată de evanghelie, nu numai luată în integritatea sa, dar şi trăită fără 
rezerve. Bernanos face să se vadă în mod clar contrastul dintre exigenţele 
evangheliei şi viaţa celor care se numesc creştini. În faţa societăţii timpului 

62 La liberté, EEC I, 1388.
63 H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 489-490.
64 Cf. H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 11.
65 J. ImBaCh, Gesú nella letteratura contemporanea, Città Nuova, Roma 1983, 67.
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său, ameninţată de teribilul pericol modern – un pericol de pierdere pentru 
omul însuşi – Bernanos aminteşte, chiar şi în momentele mai puţin opor-
tune, că „adevărurile Evangheliei nu-ţi fac niciodată cu ochiul”66 şi că „nici 
un foc ca cel divin nu forţează şi nu distruge gheaţa conceptelor”67. De la 
această confruntare şi convieţuire cu adevărul pleacă totul în opera sa.

Înţeleg din ce în ce mai mult că nu voi adăuga nimic la adevărul al cărui depozit 
îl am, n-aş putea decât să-mi fac iluzii. Eu sunt cel care ar trebui să fiu pe măsura 
sa, căci se sufocă în mine, sunt închisoarea sa şi nu altarul său. Zâmbetul pe 
care i-l datorez este cel al propriei mele persoane. Nu i-l voi da decât la moartea 
mea şi dacă voi muri pentru el, mă voi elibera împreună cu el, voi scăpa împre-
ună cu el în lumina fără de vise. Aşteptând aceasta şi până la sfârşitul muncii 
mele, vom fi faţă în faţă, el şi eu, adevărata dramă se va juca între noi, opera 
mea – dacă există vreo una – nu-i va adăuga nimic68.

Scrie pentru că vrea să-i elibereze pe creştini de convenţiile credinţei 
obişnuite şi formale. Mai ales în a doua parte a carierei sale, se consacră, 
pe zi ce trece din ce în ce mai mult, datoriei sale de creştin care i se pare 
atât de stringentă încât îl vedem detaşându-se de problemele care ocupau 
locul central în viziunea romanelor sale – adică visul şi irealul – abordând 
jurnalismul, urmărind actualitatea, radiografiind-o, demascând-o, jude-
când-o, rămânând totuşi acelaşi Bernanos care a scris Sous le soleil de 
Satan şi Monsieur Ouine, plin de patos şi de furie profetică, de un profe-
tism care nu înseamnă prezicerea viitorului, ci afirmarea valorilor creştine 
în faţa evenimentului prezent. Este într-adevăr un „fiu al tunetului” care 
nu ştie să-şi potolească teribilele mânii şi insultele care ard fără să se teamă 
că este excesiv. Zoreşte şi tulbură, temerar şi lipsit de prejudecăţi, generos, 
nu calculează niciodată dacă pentru a convinge trebuie să folosească răb-
darea mai degrabă decât strigătul: nerăbdarea sa nu este decât plinătatea 
inimii. Are forţa de a trezi reacţii tulburătoare pentru că vorbeşte despre 
ceea ce simte şi despre ceea ce suferă şi pentru că artificiul literar, dacă 
totuşi există, este absorbit de certitudinea sa de credinţă.

Scriitor dificil şi extraordinar, intelectual incomod, Bernanos ne-a lăsat 
un întreg ansamblu de opere. Scrisul – o istorie sau o pagină polemică, o 
chemare sau o biografie – constituie un apel exigent la valorile de care este 
în totalitate legat şi pentru care suferă şi se luptă atunci când sunt răstur-
nate, căci sunt valorile înrădăcinate în propria credinţă creştină, nerăbdă-
toare şi generoasă, acceptată cu o plinătate alergică la compromis şi la 
mediocritate şi adunată de un temperament impetuos. Este conştient că 

66 Journal, OR, 1067. 
67 G. BErnanos, Sous le soleil de Satan în G. BErnanos, Oeuvres romanesques suivies de 

Dialogues des Carmélites, Plon, Seuil, Gallimard, Paris 1961, OR, 198.
68 Les enfants humiliés, EEC II, 902. 
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temperamentul său şi nervozitatea sa nu îl ajută, de aceea mărturiseşte: 
„mă străduiesc să vorbesc totdeauna fără ironie. Ştiu bine că ironia n-a 
atins niciodată inima nimănui. Cel mai des nu este nimic altceva decât 
geamătul unei inimi rănite”69. Continua sa căutare a expresiei devine ima-
ginea sau simbolul continuei sale căutări a fiinţei. „Racine, de exemplu, ar 
fi atins oare punctul său de perfecţiune, dacă într-o zi, printr-o mişcare 
sublimă, nu ar fi depăşit omul moral ca să afle omul păcătos?” se întreba în 
Lettre à Frédéric Lefèvre70. El însuşi, la rândul său, descoperă omul în dra-
matica sa condiţie istorică de păcătos.

Scriitor catolic, el a propus din nou cu tărie dimensiunea religioasă a 
existenţei. Lumea este teatrul confruntării continue dintre bine şi rău, 
dintre Dumnezeu şi Satana, şi fiecare clipă a „sărmanei noastre vieţi” este 
marcată de „teribila prezenţă a divinului”. Religiozitatea sa este una in-
transigentă, plină de pasiune, dostoievskiană, care se apropie – într-un 
avânt de răscumpărare – de asasin, de sinucigaş, detestând indiferenţa, 
răceala bine-gânditorului: infernul, aşa cum repetă de atâtea ori, este în-
gheţul. Bernanos este convins că „romanul catolic nu este acela care se 
hrăneşte doar din sentimente bune, este acela în care viaţa de credinţă se 
confruntă cu pasiunile”71, iar „romancierul are de pierdut totul dacă exclu-
de din opera sa diavolul şi pe Dumnezeu: sunt personaje indispensabile”72. 

Reluând mesajul evanghelic, Bernanos îl actualizează: sub pana sa me-
sajul reapare ca un ecou al unei realităţi inseparabile de ordinea vieţii şi de 
dimensiunile sale spirituale. Conştient că scriitorul stând doar pe planul 
exterior al istoriei nu poate răspunde niciodată întrebărilor chinuitoare pe 
care le ridică timpul său, el pătrunde în adâncul istoriei, şi nu se mulţu-
meşte doar să adapteze exigenţelor istoriei principii ale căror sens adevă-
rat se află la nivelul interiorităţii. În acest sens nu recurge niciodată la 
rezolvări prefabricate pe care să le aplice problemelor timpului său, dar 
atitudinea sa este aceea a unui mistic total cufundat în experienţa sa inte-
rioară de unde se ridică un moment la suprafaţă, până la nivelul politicii, 
pentru a-şi pronunţa oracolul. „La el adâncimea şi suprafaţa nu sunt decât 
una şi nu pune în opoziţie nici viaţa în Dumnezeu şi viaţa de fiecare zi, nici 
răspunsul dat pentru veşnicie şi cel care se adresează în fiecare zi solicită-
rilor timpului. În acest sens, Bernanos este tipul laicului creştin care se 
achită de datoria sa cu sentimentul deplinei responsabilităţi”73.

69 Grand cimetières, EEC I, 398.
70 G. BErnanos, „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1050.
71 G. BErnanos, „Interview de 1926 par Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1047 (de aici înainte 

se va cita „Interview de 1926”). 
72 „Interview de 1926”, EEC I, 1046.
73 H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 491.
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Din această perspectivă Bernanos rămâne în mod constant un scriitor orien-
tat spre viitor, un scriitor cu exigenţe provocatorii pentru neliniştea umană 
cu robusteţea şi limpezimea diagnozelor sale spirituale, luciditatea apelului 
său moral, rigoarea vivacităţii sale teologice. Este imposibil a vorbi despre Ber-
nanos fără a face aluzie la judecata şi rechizitoriul pe care le-a făcut timpului 
său. El ia totul în serios, ţara sa, credinţa sa, oamenii; luptă pentru mântuirea 
sa zi de zi şi este conştient că nu ne mântuim singuri, şi că „totul este har”74.

Pericolele asupra cărora atrăgea atenţia în prima parte a secolului trecut, 
pasiunea pentru problemele religioase, abordate apoi de Conciliul Vatican 
al II-lea, îl fac actual pe scriitor, iar astăzi, la peste şaizeci de ani de la 
moartea sa, se poate spune că puţini asemenea lui au văzut corect criza 
ideologiilor şi trista superstiţie a puterii care se ridica în acei ani. 

Pentru prima dată în istorie, un conciliu a reflectat îndelung asupra 
culturii şi a făcut-o cu spirit de deschidere şi disponibilitate. Gaudium et 
spes a însemnat un important moment de evoluţie faţă de precedentele 
poziţii negative cu privire la modernitate. Cuprinde un întreg capitol des-
pre cultură75. Zece ani mai târziu, Paul al VI-lea publica un nou document 
pontifical, Evangelii nuntiandi, dezvoltând tema evanghelizării culturii, 
sugerând o apropiere mai mare de cultură. Credinţa ar trebui să transforme 
culturile din interior şi din rădăcinile lor, căci ruptura dintre cultură şi 
credinţă reprezintă drama timpului nostru76. 

Este tot ceea ce a încercat Bernanos: să demonstreze prin pasiunea scri-
sului că aspectele superficiale ale culturii pot fi din punct de vedere uman 
şi spiritual dăunătoare. Cultura dominantă are o mare putere, dar nu o aşa 
forţă deterministică aşa cum adesea se susţine. Lumea obişnuită are modul 
său de a rezista presiunilor: rar este în totalitate manipulată de imaginile 
care o înconjoară. Aici trebuie să joace religia un rol cheie: în a alimenta 
capacitatea de a pune întrebări, de a discerne unde ne conduce stilul nos-
tru de viaţă şi în a deveni o formă de comunitate culturală alternativă mai 
mult decât înainte77. Aici scriitorul are un rol deosebit. „În această coborâre 

74 Journal, OR, 1259.
75 ConCIlIul vatICan al II-lEa, Constituţia pastorală privind Biserica în lumea contem-

porană Gaudium et spes (07.12.1965), nr. 53-62 (de aici înainte GS).
76 „Este necesar a evangheliza – nu în mod decorativ, ca o vopsire superficială, dar în 

mod vital, în profunzime şi până la rădăcini – cultura şi culturile omului, în sensul bogat şi 
extins pe care aceşti termeni îl au în Constituţia «Gaudium et Spes», plecând mereu de la 
persoană şi revenind mereu la raporturile persoanelor între ele şi cu Dumnezeu. [...] Rup-
tura dintre Evanghelie şi cultură este fără îndoială drama timpului nostru, aşa cum a fost 
şi a altor epoci” (Paul al vI-lEa, Îndemnul apostolic Evangelii nuntiandi, [08.12.1975], nr. 20, 
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_ 
19751208_evangelii-nuntiandi_it.html.).

77 Cf. m. P. GallaGhEr, „Letture religiose della nostra cultura. Una prospettiva di lingua 
inglese” în La Civiltà Cattolica, III (2006) 250. 
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în adâncuri, mă întreb de ce romancierul catolic s-ar lăsa precedat de cineva. 
Lui îi revine să meargă în faţă. El are un stindard în mână”78.

1.2.3. Rolul scriitorului catolic

Încă din copilărie Bernanos devine conştient de vocaţia sa de martor 
laic al lui Cristos. Dumnezeu i-a descoperit ce aşteaptă de la el. Cuvântul 
„vocaţie” nu are alt sens pentru dânsul decât „chemat”. De fiecare dată 
când îl scrie în franceză, după aceea îl scrie în latină – vocatus – ca din reflex 
pentru că vrea să sublinieze semnificaţia sacră pe care i-o atribuie. „Atunci 
când Bernanos pronunţa cuvântul vocaţie, – observă R. P. Irénée Vallery-
Radot – el nu-l înţelegea într-un sens doar profesional dar apostolic. Acest 
cuvânt avea pentru el un sens religios, acela al unei chemări venite din 
adâncul fiinţei sale, o chemare a credinţei sale de copil, pe care a păstrat-o 
la fel de tare şi lucidă, la fel de absolută ca şi profetică”79. 

„Unde îl va duce? – se întreabă episcopul Guy Gaucher. Nu ştie. Ştie 
doar că dacă este chemat trebuie să meargă”80 şi că darul pe care Dumne-
zeu i l-a oferit lui, nu este pentru el, ci pentru alţii.

Eu nu sunt un scriitor. Dacă eram, n-aş fi aşteptat patruzeci de ani ca să public 
prima mea carte […] Nu resping de altfel acest nume de scriitor dintr-un fel de 
snobism pe dos. Cinstesc o meserie căreia femeia mea şi copii mei îi datorează, după 
Dumnezeu, faptul că nu mor de foame. Îndur chiar cu umilinţă ridicolul că n-am 
făcut altceva decât să mânjesc cu cerneală acest chip al nedreptăţii a cărei neînce-
tată ofensă este sarea vieţii mele. Orice chemare este un apel – vocatus – şi orice 
apel vrea să fie transmis. Cei pe care îi chem nu sunt desigur numeroşi. Ei nu vor 
schimba nimic din problemele acestei lumi. Dar pentru ei, pentru ei m-am născut81.

Dar care este vocaţia sa? Aceea de fi martor al Adevărului, pe care îl 
identifică cu Cristos, Cuvântul întrupat. Despre acest adevăr dă mărturie 
atât ca romancier cât şi atunci când îşi ridică glasul de om liber împotriva 
tuturor tiraniilor în opera sa polemică. „Nu mă laud că sunt filosof, econo-
mist, şi cu atât mai puţin teolog. Eu sunt un simplu observator, eu spun ce 
văd. Eu o spun cum vreau, când vreau”82. O spune în virtutea acelei vocaţii 
pe care este convins că o are şi se străduieşte să o împlinească în faţa lui 
Dumnezeu, a ţării sale şi a lumii întregi.

78 „Interview de 1926”, EEC I, 1046. 
79 R. P. I. vallEry-radot, „Bernanos ne s’éloigne pas” în D. de Roux (ed.), Les Cahiers de 

l’Herne. Geroges Bernanos, Éditions de l’Herne, Paris 1962, 1998, 21-22 (de aici se va cita 
Les Cahiers de l’Herne).

80 G. GauChEr, Bernanos ou l’invincible espérance, Éditions du Cerf, Paris 1994, 70.
81 Grands cimetières, EEC I, 354.
82 Le Chemin de la Croix-des-Âmes, EEC II, 561.
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Pe măsură ce îmbătrânesc, înţeleg din ce în ce mai bine că modesta mea vocaţie 
este într-adevăr o vocaţie – vocatus. Bunul Dumnezeu trebuie să mă cheme de 
fiecare dată când are nevoie de mine (şi de multe ori, şi pe un ton ameninţător!). 
Atunci, mă ridic morocănind şi imediat ce mi-am făcut treaba, mă întorc la 
viaţa mea foarte obişnuită83. 

Teologul Hans Urs von Balthasar rezumă astfel poziţia lui Bernanos: 
El caută locul teologic care, în această perspectivă [a vocaţiei], trebuie să fie al 
său în interiorul Bisericii. Este vestitor, predicator, misionar, deşi nu are nici 
un rang în ierarhie; rolul său este numai într-un anumit fel de a vorbi în numele 
poporului; Dumnezeu l-a destinat să reprezinte simţul comun al Bisericii84. 

Vă repet, dacă n-am ales comerţul, este pentru că mi se pare că drumul meu nu este 
acolo, şi că având această poziţie, aş ajunge repede să-mi fac adoraţiile la Viţelul 
de aur, ceea ce ar însemna să cad destul de jos. Dacă nu am intenţia să mă fac preot, 
este mai întâi pentru că mi se pare că nu am vocaţie la aceasta, şi apoi un laic 
poate să lupte pe mai multe terenuri unde ecleziasticul nu poate mare lucru85.

Este adevărat că din tinereţe jurnalismul îi permite să-şi exprime anga-
jarea în domeniul politic, unde începe prin a adera la marile linii ale pro-
gramului lui Charles Maurras care se afla în fruntea mişcării de orientare 
naţionalist-monarhică L’Action Française, dar şi aici originalitatea punc-
telor sale de vedere apare mai degrabă apropiată de disidenţă şi relevă incom-
patibilităţi ireductibile între poziţia sa personală – care se afirmă deja din 
acea vreme ca spirituală – şi conţinutul doctrinal al mişcării la care pretinde 
că a aderat. Primul război mondial constituie pentru el o răvăşire profundă86, 
dar privirea pe care o poartă atunci asupra credinţei catolice va plăsmui în 
el o orientare care va marca întreaga sa existenţă şi operă. 

Experienţa sensibilă a războiului a trezit în multe suflete ceea ce eu aş numi 
simţul tragic al vieţii, – îi mărturisea lui Frédéric Lefèvre – nevoia de a face 
referinţă la marile legi ale universului spiritual, de a face să reintre în ordinea 
spirituală marea nenorocire umană. Problema Vieţii este problema Durerii87.

Şi dacă cei mai mulţi afirmau că războiul nu a adus nimic literaturii, 
Bernanos, din contra, declară că primul său roman este „una dintre cărţile 
născute în război”88, după cum este şi primul care evocă un alt război decât 

83 G. BErnanos, „Correspondance” (La Croix-des-Ames, 1943), în A. BEGuIn, Bernanos, 150.
84 h.u. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 126.
85 „Lettres à l’abbé Lagrange”, OR, 1730.
86 Cf. C. annoussamy, „L’Absolu à l’épreuve de la modernité” în http://www,fabula.org/

revue/ document885.php. „Războiul m-a lăsat uluit, ca pe toată lumea, cu imensa dispro-
porţie dintre enormitatea sacrificiului şi mizeria ideologiei propuse de presă şi de guver-
ne.... Şi în plus, speranţa noastră era bolnavă, ca un organ extenuat” (G. BErnanos, „Une 
vision catholique du réel”, EEC I, 1077-1078).

87 „lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1049.
88 „Interview de 1926”, EEC I, 1039.
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cel din tranşee, o luptă pentru sfinţenie, aşa cum îi mărturiseşte aceluiaşi 
Frédéric Lefèvre:

M-am angajat la el până în adânc. M-am dăruit total. De altfel l-am început 
puţin după armistiţiu. Chipul lumii era feroce. Devenea hidos. [...] M-a prins cu 
totul. Da! Oricine ţinea o pană în acel moment se simţea obligat să recucereas-
că propria limbă, să o pună din nou la forjă. [...] Mă îndoiam că voi trăi mult 
timp. N-aş fi voit să mor fără să dau mărturie89. 

Sublinierea îi aparţine autorului. „A da mărturie”, acesta este rolul pe care 
şi-l asumă în mijlocul societăţii timpului său. „Cât mă priveşte, eu nu sunt decât 
un martor, eu dau mărturie de ceea ce văd. Eu văd construindu-se o lume în 
care nu este suficient a spune, vai! Că omul nu va putea să trăiască; el va putea 
trăi în ea dar cu condiţia de a fi din ce în ce mai puţin om”90. Spre sfârşitul 
vieţii, în iulie 1943, pe când se afla în Brazilia, autoexilat, exprima încă odată 
acelaşi crez al vieţii sale despre vocaţia scriitorului şi rolul care îi revine: 

Datoria unui scriitor este înainte de toate de a scrie cărţi frumoase, după ideea 
pe care şi-o face despre arta sa şi despre resursele de care dispune, fără să mena-
jeze pe nimeni şi nimic, căci fiecare carte este o mărturie, iar primul merit al 
unui martor este să fie sincer. Artistul are o privire mai ascuţită decât ceilalţi, 
şi ceea ce i se cere, ceea ce pe drept i se cere lui, este să spună ceea ce vede cu 
adevărat – nu ceea ce ar vrea să vadă, sau ceea ce i-a fost poruncit să vadă. Dacă 
artistul nu poate pune de acord viziunea sa şi credinţa sa, să tacă. Dumnezeu 
n-ar fi onorat – nici Biserica slujită – prin minciuni91.

Degradarea care afectează valorile naţionale îl determină să lupte prin 
scriere, de acum percepută ca mijloc privilegiat al unei căutări existenţia-
liste şi metafizice, pe care nici un program politic n-ar putea să o satisfacă, 
şi ca un răspuns dat chemării lui Dumnezeu adresată lui. După ruptura 
publică de Action Française din 1932, Bernanos îşi revendică independen-
ţa de judecată, iar angajarea sa care, în temporalitatea istoriei, vizează 
eternitatea îi permite acestui patriot mistic să lege între ele căutarea abso-
lutului şi atenţia faţă de prezentul istoric. Scriitorul încredinţează ficţiunii 
datoria de a dezvălui adevărul care este denunţare a realităţilor vieţii ca şi 
a iluziilor mincinoase, ficţiunea fiind însoţită totdeauna de o vocaţie etică 
ce invită la trezire cititorul adormit în iluzie92. 

Aceia dintre voi care mi-au făcut onoarea de a citi cărţile mele, ştiu că 
m-am străduit totdeauna să-i trezesc pe cei care dorm, şi să-i împiedic pe 
ceilalţi să doarmă93. 

89 „Interview de 1926”, EEC I, 1040.
90 La liberté, EEC II, 1362. 
91 „L’écrivain catholique: le rôle qui lui revient”, EEC II, 866.
92 Cf. C. annoussamy, „L’Absolu à l’épreuve de la modernité” în http://www,fabula.org/

revue/ document885.php.
93 La liberté, EEC II, 1388.
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Iar puţinele adevăruri pe care aş vrea să încerc să vi le spun nu sunt din 
acelea ce adorm sau care liniştesc94.

Frământările timpului i-au impus aproape până la obsesie sentimentul 
acestei datorii: denunţarea unei lumi aberante şi vestirea cu glas puternic 
a adevărului de care îi este sete, uneori chiar în mod inconştient. 

O civilizaţie nu se prăbuşeşte ca o clădire; s-ar spune mult mai exact că ea se 
goleşte puţin câte puţin de substanţa sa, până când nu mai rămâne dintr-însa 
decât o coajă. S-ar putea spune încă şi mai exact că o civilizaţie dispare cu felul 
de om, tipul de omul, ieşit dintr-însa95.

Ultima dată când l-am văzut pe Georges Bernanos – mărturiseşte Gaétan Picon 
– acum un an, regretam în faţa lui că nu dădea romanelor sale continuitatea 
aşteptată. Însă el nu mă asculta, şi visa cu voce tare, ca răspuns, să facă în întreaga 
Franţă o campanie vastă de conferinţe: visa o acţiune mai directă decât aceea 
a scrisului, de un risc total. „Fiecare cuvânt trebuie să fie un risc, îmi zicea, şi 
nefericirea nu-i de a-ţi asuma acest risc, este că nu eşti sigur niciodată că ţi l-ai 
asumat în mod real şi până în adânc”96.

Bernanos este un gânditor creştin curajos care nu s-a hrănit din manu-
alele de teologie, ci dintr-un simplu catehism şi din rugăciune arzătoare, 
din primirea sacramentelor, din rana zilnică pe care i-o provoca o lume 
păcătoasă şi oarbă, dintr-o credinţă vie, capabilă să răspundă întrebărilor 
grele care-i apăsau existenţa zi de zi. „Bernanos – este de părere H.U. von 
Balthasar – n-a citit deloc Biblia, iar Vechiul Testament în special i-a rămas 
cu totul străin. Cartea pe care o citea era porunca iubirii predicată de Cris-
tos şi aplicarea acestui precept în viaţa omului”97. Prea puţin răsfăţat de 
viaţă, el se refugiază în speranţa pe care i-o dă credinţa şi luptă având în 
mână catehismul din copilăria sa, fălindu-se adesea cu acest izvor simplu 
şi curat de înţelepciune. 

Eu nu cred că vocaţia unui scriitor catolic este să ţină cuvântări. Eu cred că, 
vorbind aici pentru fiii sfântului Vincenţiu, nu-i voi uimi scriind că elocvenţa 
nu-mi pare forma cea mai evanghelică de apostolat. [...] N-ar fi drept ca scriitorul 
catolic să se aşeze pe scaunul profesoral. Noi suntem fraţi care vorbesc fraţilor 
lor, şi nu doctori sau intendenţi. S-a prea uitat, de douăzeci de ani, acest adevăr 
elementar. Am văzut deja înmulţindu-se, de fapt, aceşti predicatori laici, aceşti 
teologi amatori, care, abia convertiţi, încep imediat să-l comenteze pe sfântul 
Toma sau să-l parafrazeze pe sfântul Ioan al Crucii, fără să fi făcut măcar efor-
tul să înveţe catehismul98.
94 La liberté, EEC II, 1389.
95 La France contre les robots, EEC II, 993.
96 G. PICon, Bernanos. L’impatiente joie. Suivi de lettres inédites de Georges Bernanos à 

Gaétan Picon, Hachette Littérature, Paris 1997, 12.
97 h. u. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 12.
98 G. BErnanos, „L’écrivain catholique: le rôle qui lui revient” (EEC II, 865).

CAP. I: OMUL ÎN SCRIERILE LUI GEORGES BERNANOS



42 OMUL ÎNTRE PĂCAT ŞI HAR ÎN SCRIERILE LUI GEORGES BERNANOS

„Aş vrea să rămân până la capăt, într-o societate care cade în praf, mar-
torul despre ceea ce dăinuie împotriva a tot ceea ce dă iluzia că dăinuie” îi 
scria lui François Mauriac99. Abia că începe să vorbească despre om că devi-
ne filosof, poet, vizionar, învăţat, duhovnic, ar spune Karl Rahner. Discur-
sul său este creştin, oricum ar fi el: prin afirmaţie sau prin negaţie. Acesta 
este „caracterul necesar” al creştinismului100, în sensul că omul poate pro-
testa, poate îndepărta, poate reduce la tăcere realitatea credinţei (iar în 
acest caz cunoaşte harul fugind de el), pe când devenind creştin în sensul 
obişnuit al cuvântului acceptă prin credinţă ceea ce el este oricum, inter-
pretând în mod subiectiv o anumită experienţă umană, pe care o descrie 
făcând referinţă în chip tainic la Dumnezeu.

Noi ceilalţi, scriitori catolici, nu pretindem nici o investitură oficială. Ambiţia 
noastră nu merge dincolo de a munci liber, sub privirea lui Dumnezeu. [...] Noi 
nu suntem nici eroi nici sfinţi. Se întâmplă uneori să creem imagini, foarte 
nedemne, fără îndoială, a glorioaselor lor modele, dar de care este posibil ca 
Dumnezeu să se folosească uneori ca să trezească în unele suflete, dacă nu cunoaş-
terea sau chiar dorinţa, cel puţin curiozitatea, nostalgia după divin101. 

A fi catolic, sau creştin în general, înseamnă înainte de toate a fi atins 
de har, iar această atingere, datorită misterului întrupării Cuvântului îmbră-
ţişează lumea toată şi întreaga experienţă umană în perspectiva mântuirii. 

Noi suntem o creştinătate în marş, şi iată ceea ce lumea nu vrea să admită 
pentru că aleargă mai repede decât noi, numai că nu spre acelaşi scop. [...] Noi 
suntem o creştinătate în marş spre împărăţia lui Dumnezeu. [...] Nu noi am 
inventat să mergem aşa de parte de vreme ce avem deja atâtea de făcut acasă, 
dar pentru că se pare că Bunul Dumnezeu ne-a ales ca să ducem libertatea, 
egalitatea, fraternitate tuturor acelor popoare despre care nici nu ştim exact 
locul în atlas102.

În acest sens, dacă scriitorul îşi foloseşte ochii pornind de la credinţă, va 
trebui să-i folosească în mod onest, şi atunci simţul misterului va spori în 
el, aşa încât „a se uita la lucrurile cele mai rele nu va mai fi pentru el decât 
un act de credinţă în Dumnezeu”103. Aceasta înseamnă că „îţi este îngăduit 
să vezi lucrurile în negru numai dacă ai o lumină care să te ajute să le 

99 G. BErnanos, „Lettre du 27 mars 1946”, în G. BErnanos, Combat pour la liberté. II. 
Correspondance inédite, 1934-1948, Plon, Paris 1971, 628.

100 Cf. K. rahnEr, „La missione del letterato de l’esistenza cristiana” în Nuovi saggi, II, 
Paoline, Roma 1968, 494.

101 „L’écrivain catholique”, EEC II, 866.
102 Lettre aux Anglais, EEC II, 18.
103 F. o’Connor, Nel territorio del diavolo. Sul mestiere di scrivere, Theoria, Roma 1993, 

98.



43

vezi”104. Dacă scriitorul catolic îşi va folosi ochii încrezându-se în propria-i 
credinţă, „atunci nu va exista nimic prea grotesc sau prea «ne-catolic» în 
viaţă care să nu poată furniza material pentru munca sa”105 şi în toate să 
dea mărturie despre lucrarea continuă a lui Dumnezeu în folosul oamenilor.

Noi avem, în Biserică, sarcina modestă de a deschide uşile şi ferestrele, ca să 
împrospătăm aerul. Dacă, din prea mult zel spargem geamurile, dacă îndrăz-
neala noastră devine imprudenţă, ştim bine că nimeni nu ne va menaja, că nu 
se va pierde ocazia de a ne mustra, căci n-am găsit niciodată prea multă indul-
genţă, da!, la Învăţători şi la Doctori... Fiind foarte hotărâţi dinainte de a nu 
refuza nimic autorităţii legitime din tot ceea ce este în drept să ceară de la noi, 
conştiinţa noastră este în pace şi sperăm să putem răspunde într-o zi îngerului 
însărcinat cu procesul sărmanilor pescari ai literaturii: „Noi ne-am înşelat ade-
sea, ca toată lumea. Dar noi n-am refuzat niciodată mărturia noastră nimănui, 
prieten sau duşman106. 

Căci – este convins Bernanos – „într-o criză în care este în joc destinul 
sufletului omenesc, dacă noi tăcem, cine va vorbi?”107. Cu mărturia sa de 
credinţă în scrierile sale Georges Bernanos intră în rândul celor mai impor-
tanţi scriitori ai literaturii franceze care în prima jumătate a secolului al 
XX-lea au dat o mare strălucire literaturii sondând natura umană în tene-
brele sale şi în decăderea sa şi încercând să degajeze căile salvării sale. 

Se poate citi Bernanos fără să fii creştin, spun unii. Dacă este adevărat, în 
schimb nu poţi să-l fi citit şi să rămâi necredincios. De aceea este aşa de puţin 
citit în definitiv, [...] există un risc nemaiauzit să-l deschizi pe Bernanos: nu se 
poate termina o carte de a lui Bernanos fără să fii puţin creştin. Şi nu se poate 
termina fără să fi plâns: cine-l citeşte fără lacrimi pe Bernanos este pierdut,

mărturiseşte Jacques de Guillebon într-un articol foarte recent108.
G. Picon îl vede şi el astfel: 
Romancierul aparţine istoriei literaturii noastre [...]: se va înţelege din ce în ce 
mai bine că el este unul dintre romancierii francezi cei mai importanţi ai aces-
tui început de secol. [...] Bernanos nu lasă o capodoperă închisă, suficientă sieşi, 
făcând celelalte lucrări să apară fără valoare; dimpotrivă, puterea fiecăreia din-
tre ele vine din participarea sa la un univers de ansamblu totodată cotidian şi 
vizionar, încărcat cu noroiul şi patimile pământului, dar traversat de fulgere 
supranaturale109.

104 F. o’Connor, Sola a presidiare la fortezza. Lettere, Einaudi, Torino 2001, 81.
105 F. o’Connor, Nel territorio del diavolo, 117.
106 „L’écrivain catholique, EEC II, 867.
107 „Si nous nous taison, qui parlera?”, EEC II, 250. 
108 J. GuIllEBon, „Ouverture à la grâce”, La Nef 199 (2008) 28.
109 G. PICon, Bernanos. L’impatiente joie, 11. 
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De aceea, mărturia sa este mereu sub semnul contradicţiei. Bernanos a 
rămas în tot timpul vieţii sale un scriitor controversat. Aspru, violent, impre-
vizibil, nu era făcut să placă înţelepţilor conformişti, de dreapta sau de 
stânga, catolici sau laici. Aspectul său, expresia, cuvintele erau ale comba-
tantului. Vorbele sale erau pline de impetuozitate, folosindu-se de un lim-
baj colorat, plin de metafore. Fiecare carte a sa, fiecare intervenţie publică 
era o provocare şi un scandal. Către sfârşitul vieţii putea spune: „Mi se 
pare că n-am refuzat prea adesea mărturia mea despre adevăr, datorită lui 
Dumnezeu! – dar nu m-aş mândri deloc că am făcut-o totdeauna cu plăcere. 
Aş fi preferat deseori să fac altceva mai uşor”110. 

2. Premisă istorico-antropologică

Prezenta lucrare, aşa cum indică şi titlul, îşi concentrează atenţia asu-
pra omului în scrierile lui Georges Bernanos, aşa cum îl vede şi îl descrie 
el, într-o tensiune continuă spre împlinire sau spre distrugere, mereu fiind 
atras de harul lui Dumnezeu care lucrează în el pentru a-l smulge de „sub 
soarele Satanei” şi a-l purta în împărăţia luminii. În această perspectivă 
consider că este necesar la început să trasez câteva linii ale cadrului gene-
ral al societăţii contemporane lui Bernanos, caracteristicile sale şi care a 
fost impactul cu gândirea scriitorului, întrucât de aici începe în mod clar 
analiza lui Bernanos despre om, care, de fapt, stă în centrul întregii sale 
opere; trebuie să vedem determinaţiile subiacente, mecanismul formal 
care l-a purtat pe autor la elaborarea operei sale, sesizând motivaţiile şi 
resorturile subtile care l-au făcut să scrie, luând mereu poziţie în faţa pro-
blemelor timpului său. Din capul locului trebuie spus că temele esenţiale 
ale operei sale sunt martori privilegiaţi ai crizei de sens şi ai ştergerii 
transcendenţei din gândirea şi viaţa omului contemporan. Acestei crize de 
sens îi răspunde în scris Bernanos printr-o tentativă îndrăzneaţă şi profe-
tică de recucerire a sensului existenţei. 

2.1. În mijlocul unei lumi secularizate

Lumea contemporană este calificată adesea ca o lume mondenă. Con-
cepte ca secularizare, desacralizare, pot servi la caracterizarea ei în ter-
meni globali. Ne aflăm la începutul secolului al XX-lea, după un veac care 
a alimentat echivocul, anarhia, confuzia în privinţa valorilor morale; este 
epoca în care febra edonismului şi a vrajbei autosuficienţei alungau în um-
bră morala creştină şi goleau de semnificaţie adevărurile de credinţă. Aşa 
cum constata la acea vreme în puţine cuvinte Lucian Blaga: „e tragică 

110 La liberté, EEC II, 1387
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soarta timpului nostru: avem nevoie de o religie, dar nu găsim nicăieri un 
Dumnezeu pentru ea!”111 Suntem în plin proces de secularizare, caracteri-
zat de faptul că omul şi societatea se eliberează de tutela exercitată de 
modelele de gândire şi de comportament de marcă religioasă şi creştină. 
Întrebat de F. Lefèvre în „Interview de 1931”: „ce înţelegeţi prin o societate 
care se organizează fără [pour se passe de] Dumnezeu”, Bernanos răspunde: 

Cel care se organizează practic ca şi cum Dumnezeu n-ar exista. Este o experi-
enţă absolut nouă, o încercare extraordinară. Nu vorbim despre omul antic: 
concepţia sa despre individ, ca şi cea despre Stat, despre cetate, despre familie, 
era religioasă. Păgânismul pe care catolicismul din secolul al XIX-lea s-a stră-
duit să-l dezonoreze ca şi cum societatea antică n-ar fi avut decât un lupanar 
gigant […] a fost fără îndoială cel mai mare efort pe care l-a făcut vreodată 
specia noastră, nu ca să se lipsească de Dumnezeu, dar pentru a se regăsi in-
vers, lăsată în voia propriilor sale puteri, pierzând secretul Mântuirii. […] 
Scoasă cu hotărâre din lumea invizibilă, din acest univers speculativ ale cărui 
exigenţe ar devora cele mai luminoase forţe ale sale, ale voinţei sale, ale vieţii 
sale, fără nici o îndoială că nu i-a lipsit să ajungă până la capătul acţiunii sale. 
Nebunia ar fi de a crede, de fapt, că ea va fi satisfăcută veşnic de o societate în 
care totul aminteşte încă de teroarea abolită provocată de o viaţă viitoare, de 
primatul unui absolut moral, de necesitatea ispăşirii. O societate făurită pe 
măsura […] celui din urmă dintre Spirite, de nu se ştie care înger decăzut112.

În acest context apar întrebările: cine este omul? încotro se îndreaptă 
istoria? De la intrarea sa în scenă, Bernanos pune aceste întrebări funda-
mentale, singurele care pot să prezinte într-o adevărată lumină alternativa 
dintre o lume creştină care are la bază Evanghelia şi lumea modernă cu 
tulburările sale, care-i impune până la obsesie sentimentul datoriei de a-i 
denunţa inconsistenţa răspunsurilor sale aberante care o poartă în pragul 
iraţionalităţii, a absurdului, şi de a-i striga adevărul de care îi este sete, 
chiar fără să-şi dea seama.

2.1.1. Secolul al XX-lea şi criza omului modern

Secolul al XX-lea, plin de pasiuni, ideologii, progres tehnologic şi ştiinţi-
fic, dar şi de violenţă, masacre şi jale, a marcat în profunzime drumul omu-
lui modern şi câteva din întrebările la care nu s-a reuşit a se da răspuns în 
secolul anterior. Segmentul cultural care ajunge până la primul război 
mondial este important. Credinţa în progresul care a caracterizat istoria 
Europei în secolul al XIX-lea, pentru care puternica dezvoltare tehnologică şi 
ştiinţifico-industrială ar fi condus omenirea spre noi orizonturi de convieţuire 

111 l. BlaGa, Zări şi etape. Aformisme, studii, însemnări, Humanitas, Bucureşti 2003, 14. 
112 „Interview de 1931”, EEC I, 1220.
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civilă, a fost zdruncinată din temelii de apariţia noii lipse de siguranţă, de 
noua tendinţă de a concepe progresul şi inovaţiile în domeniul tehnologic 
nu doar în sens pozitiv, dar şi în cheie de distrugere. Sentimentul de res-
pingere a tendinţelor politice şi culturale de la sfârşitul anilor ’800, plin de 
implicaţii anti-burgheze şi anti-democratice, exprimat în formele sale cele 
mai radicale de la avangarda din domeniul artistic, adevărat moment de 
drastică ruptură cu realismul pictoricesc în favoarea descoperirii individu-
alismului şi a libertăţii de expresie şi de reproducere, a contribuit la crea-
rea în primul deceniu al anilor ‚900 a unui nou climat în care se impune din 
ce în ce mai mult nesiguranţa, lăsând în urmă anii timpurilor frumoase113.

Este secolul care cuprinde şi dezvoltă criza de la sfârşitul anilor ’800. 
Suntem departe de determinismul ştiinţific al naturalismului francez, de 
idealismul absolut al lui Hegel şi de pozitivismul lui A. Compte. Încrederea 
în ideologiile secolului al XIX-lea a scăzut; Nietzsche răstoarnă ideologiile 
dramatizând „moartea lui Dumnezeu”; începe astfel declinul falselor cer-
titudini, omul traversează o criză profundă, este singur, doborât la pământ, 
anihilat, fără sens, nu reuşeşte să se cunoască şi să se integreze într-o lume 
răvăşită de noile revelaţii filosofice, ştiinţifice şi artistico-literare.

Conceptul de identitate a intrat în criză la începtul secolului al XX-lea 
ca urmare a dezvoltării spaţiilor de incertitudine, de arbitru, dar şi de liber-
tate şi de alegere individuală. De aici provin dificultăţile atât pentru subiec-
ţii individuali cât şi pentru comunităţi, popoare, de a-şi fundamenta iden-
titatea proprie pe baze sigure de referinţă, adică de a se regăsi şi 
recunoaşte într-un sistem de reguli de viaţă, de valori morale, de aşteptări 
sociale, de viziuni ale lumii împărtăşite şi considerate valide. Pierderea 
identităţii implică atât sfera percepţiilor şi a emoţiilor individuale, cât şi 
aceea mai amplă a unui ansamblu de valori sociale, etnice, culturale, este-
tice. Criza individului implică şi sfera metafizică, adică aceea care priveşte 
conceptele de autenticitate şi de adevăr. Ceea ce dispare este o viziune auten-
tică şi o concepţie „naturală” despre existenţă care în trecut se rezolva în 
ciclul viaţă-moarte. Acum nu mai apare nici sensul vieţii nici sensul morţii. 
Totul se reduce la munca şi producţia lui homo faber care însă riscă să se 
distrugă pe sine şi ambientul în care trăieşte. Bernanos este şi alarmant şi 
sarcastic şi polemic atunci când prezintă tabolul lumii moderne. 

Prin harul noului Sacrament, al Sacramentului Bikini – dar într-un alt mod 
decât visase el – Omul, cu adevărat, devine Spirit... În numele Degetului mare, 
al Arătătorului, al Celui din mijloc, al Inelarului, al Degetului mic – cine per-
soane într-un singur zeu – aşa să fie!”114

113 Cf. G. sCroCCu, „Review of M. L. Salvadori, Il Novocento. Un’introduzione, Laterza, 
Bari 2002”, Cromohs, 8 (2003) 1-12, în http://www.cromohs.unifi.it/8_2003/scroccu.html.

114 La liberté, EEC II, 1350.
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Şi tot aici dă explicaţiile:
Civilizaţia umană, am spus-o, este omul în întregime, creier, inimă şi viscere, 
suflet şi trup. Iată înaintea noastră omul lăsat la voia propriilor sale mâini, 
mânilor sale rebele, mânilor sale înmulţite dintr-o dată la infinit de tehnică şi 
mecanică, omul atacat de mâinile sale, despuiat de ele, pus gol ca un vierme 
care aşteaptă mai bine spus, aşteptând să fie dezmembrat puţin câte puţin, 
bucăţică cu bucăţică, fibră cu fibră, dezintegrat. Căci bomba atomică, nu vă 
înşelaţi în această privinţă, este încă o mână, dar aşa de fină, aşa de subtilă 
încât desface atomii aşa cum un altul desface boabele de mazăre dintr-o păstaie. 
Aici tehnica, ştiinţa mâinilor, este prinsă în delict flagrant, ca mâna agilă a 
unui hoţ în buzunarul unui gură-cască. Căci nu mai este vorba acum de a domina 
materia, este vorba de nimicirea ei. Aşa cum vinul, laptele, carnea, pâinea, 
toate obiectele necesare vieţii, dispar din intermediar în intermediar – adică 
din mână în mână – materia însăşi dispare în fum, ultima tumbă a diavolului 
crapă acoperişul circului115.

Aceasta este marea dramă pe care o joacă omenirea încă de la începutul 
acestui secol.

2.1.2. Urletul care anticipă un secol

La sfârşitul anilor ’800 se dezvoltă în ambientul artistic curentul expre-
sionist, ai cărui exponenţi tind să transfere din planul emotiv în cel figura-
tiv greutăţile interioare care au apărut. Ceea ce-i caracterizează pe expre-
sionişti este utilizarea intensă a culorii, îmbibată de nelinişte şi chin, 
capabilă să arate interioritatea tulburată şi devastată a artiştilor. Cel care 
transmite cel mai bine în mod figurat această gândire este norvegianul 
Edvard Munch (1863-1944), care caută puterile ascunse ale existenţei, le 
reorganizează, le intensifică cu scopul de a defini cât mai clar posibil efec-
tele vieţii umane în mecanismele sale inconştiente şi în conflictele sale cu 
ceilalţi. Pictura sa exprimă singurătatea şi dezumanizarea societăţii bur-
gheze, neliniştea şi simţul morţii care marchează condiţia omului contem-
poran. Această viziune pesimistă se naşte ca urmare a necazurilor familia-
le şi problemelor existenţiale care îl fac să picteze în 1893 capodopera sa 
Strigătul116. Se poate vorbi astfel despre un strigăt care anticipă la sfârşi-
tul anilor ‚800, drama individului care se va dezvolta în secolul următor. 
Nu există nici o mediere între lumea pictată şi lumea reală: culori şi natură 
există în funcţie de percepţia interioară, orice lucru devenind oglinda 
sufletului. Artistul caută să descrie propriile emoţii generalizându-le, 
adaptându-le vieţii interioare a oricărui om, urletul devenind astfel emblema 

115 La liberté, EEC II, 1350.
116 Tabloul reprezintă o fiinţă umană în prim plan care deschide larg ochii, ţine mâinile 

la urechi pentru a nu auzi un urlet care este în acelaşi timp al său şi al lumii înconjurătoare. 
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durerii universale. Opera reprezintă în mod simbolic chinul existenţial al 
eu-lui, pierderea iremediabilă a armoniei dintre om şi cosmos, viziunea 
lumii ca o entitate străină existenţei. Este imaginea oricărei fiinţe umane, 
fără sex, fără rasă, fără vârstă, redusă la trăsăturile minime, până acolo că 
însuşi trupul îşi pierde forma, unduindu-se. Este subliniată astfel pierde-
rea echilibrului: liniile unduiesc şi par să fie supte din nou de un vârtej; 
podul alunecă spre cel care îl priveşte, implicându-l şi pe el. Omul se apro-
pie de mal, neliniştit, distrus, nu are chip, nu are identitate, nu are privire: 
ceea ce rămâne este urletul, unicul act de rezistenţă într-o lume goală, 
lipsită de acum de sens, lipsită de certitudini, de puncte de referinţă meta-
fizice. Dumnezeu moare şi cu el toate punctele de referinţă pe care era 
fundamentată societatea din timpul anterior. Este tot ceea ce scrie Berna-
nos într-un articol din Le Figaro din 13 noiembrie 1931 despre omul şi 
societatea modernă:

Societatea modernă nu este decât un expedient. Dar omul modern există. Este 
un animal solitar. Trebuie să ne ferim de a înţelege aici cuvântul solitudine în 
sens propriu, dar mai degrabă ca un fel de înşelătorie detestabilă, un vis plin de 
strigăte şi de licăriri, aura marilor leziuni nervoase care face brusc în jurul celui 
condamnat la moarte, în plin soarele amiezii, sub umbrele albastre, un vid mai 
larg şi mai negru decât Erebus*. Căci omul modern se agită mult şi nu vorbeşte 
mai puţin. [...] Astfel se micşorează puţin câte puţin conştiinţa izolării sale între 
celelalte creaturi prea asemănătoare cu el, doar diferite, care au devenit, vor-
bind serios, semenii săi. Atunci când această conştiinţă va fi dispărut fără întoar-
cere, universul va cunoaşte o formă nouă, şi probabil definitivă de această dată, 
de sălbăticie117.

2.2. O lume mondenă 

Deja „în secolul al XIX-lea – constată J. Ratzinger – se dezvoltase con-
cepţia că religia ar aparţine domeniului subiectiv şi privat şi că acolo ar 
trebui să-şi aibă locul. Şi tocmai pentru că ar ţine de subiectiv, nu ar putea 
fi o forţă hotărâtoare pentru mersul istoriei şi pentru deciziile care se iau 
în cadrul ei”118. De aceea omul vrea să considere şi să trateze lucrurile din 
lume în mod monden, servindu-se exclusiv de o gândire raţională pentru a 
înţelege structurile reale şi imanente politicii, economiei, ştiinţei etc. şi să-şi 
orienteze propria activitate în această direcţie. Problemele „absolute” şi 
ultime, care nu pot fi rezolvate pe acest plan raţional, sunt considerate 
nesemnificative şi trebuie trecute cu vederea, pentru a înfrunta în schimb 
problemele care pot fi rezolvate şi care corespund mai mult – cel puţin aşa 

117 „Sous les yeux d’une nouvelle génération sacrifiée”, EEC I, 1223.
118 J. ratzInGEr, Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische 

Glaubensbekenntnis, Kösel-Verlag GmbH & Co, München 196810, trad. rom.: Introducere în 
creştinism: prelegeri despre Crezul apostolic, Sapientia, Iaşi 2004, 10.
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se gândeşte – exigenţelor efective. Romano Guardini face această radiogra-
fie a societăţii şi omului modern: 

Adevărul Revelaţiei creştine este tot mai adânc pus în discuţie; valabilitatea ei 
în ceea ce priveşte făurirea şi ducerea vieţii este tot mai hotărât contestată. Pe 
deasupra, atitudinea culturală intră într-un conflict, tot mai ascuţit cu Biserica. 
Noua pretenţie, că diversele domenii ale vieţii şi creaţiei: politica, economia, 
ordinea socială, ştiinţa, arta, filozofia, educaţia etc. ar trebui să se dezvolte 
doar pe baza criteriilor lor imanente apare tot mai mult ca o pretenţie de la 
sine înţeleasă. Astfel se cristalizează o formă de viaţă necreştină, adesea anti-
creştină. Ea se impune atât de consecvent încât pare pur şi simplu ca reprezen-
tând normalul, iar cerinţa cum că viaţa trebuie determinată de Revelaţie capătă 
caracterul de abuz bisericesc. Până şi credinciosul acceptă în mare măsură 
această situaţie, gândindu-se că lucrurile religioase sunt o chestiune aparte, iar 
cele lumeşti la fel: fiecare domeniu ar trebui să se alcătuiască pornind de la 
propria esenţă şi ar trebui să se lase în seama insului cât de mult doreşte să 
trăiască în cele două119. 

Consecinţa? Ia naştere astfel o existenţă autonomă a lumii, desprinsă 
de influenţele creştine directe. Este aceeaşi atitudine de fond care persistă, 
pe care o constată mereu Bernanos:

Societatea care se creează puţin câte puţin sub ochii noştri va realiza pe cât mai 
perfect posibil, cu un fel de rigoare matematică, idealul unei societăţi fără 
Dumnezeu120. 

Criza socială universală nu este decât semnul unei crize mult mai profunde, cu 
un caracter nu social, dar spiritual. Societatea modernă este aşa de ataşată de 
Literă, aşa de goală de Spirit, cum era vechea Sinagogă, şi ea va suferi aceeaşi 
soartă121.

Societatea actuală a format puţin câte puţin acest tip de om care se pretinde 
modern – dând acestui cuvânt sensul de „mai bun” – ca şi cum ar fi vorba des-
pre ultimul model de automobil sau de avion. Acest tip de om, nu este mai 
veşnic sau imuabil decât cei care l-au precedat în Istorie. El este produsul efe-
mer al unei epoci de speculaţie, de îmbogăţire, de falsă prosperitate, de activi-
tate fără scop nici măsură, de tensiune nevoasă epuizantă122. 

Refuzând orice ingerinţă a puterii spirituale, puterea temporală a reu-
şit să elimine sistemul teocentric, a cărui convingere fundamentală este că 
singura şansă pentru om de a se cunoaşte şi de a se realiza constă în a se 

119 r. GuardInI, Das Ende der Neuzeit. Ein Verzuch zur Orientierung, Verlagsgemein-
schaft Matthias-Grünewald, Mainz 1950, trad. rom.: Sfârşitul modernităţii, Humanitas, 
Bucureşti 2004, 108.

120 La grande peur des bien-pensants, EEC I, 350.
121 „Un homme «comme il faut»” (novembre 1941), EEC II, 356.
122 „Souza Dantas” (mars 1943), EEC II, 515.
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plasa în punctul de vedere al lui Dumnezeu. Încetul cu încetul moravurile 
au ieşit de sub controlul său. Conştiinţele se emancipează, nu se mai acordă 
decât un credit slab valorilor predicate de Biserică. Astfel, în toate domeniile 
se trece de la un sistem de heteronomie, devenit apăsător, la un sistem de 
autonomie, care funcţionează în afara oricărei referinţe la ordinea creştină. 

Lumea întreagă poate munci sistematic, cinic, să se lipsească de Dumnezeu, să 
pregătească cu o energie sălbatică, al cărei resort rămâne misterios, apariţia 
unei noi forme de barbarie – aceea probabil fără remediu, căci ea va avea legea 
sa şi propria sa ordine, va dispune de mijloace aşa de puternice pentru a impune 
la milioane de sclavi disciplina strict biologică a stupului sau a muşuroiului de 
termite – această transformare cu adevărat uimitoare a unei societăţi impreg-
nată încă ieri de creştinism până în măduvă pare să fi trecut aproape neobser-
vată cu o parte considerabilă a acestui cler, altădată glorios, astăzi corupt de un 
secol de politică fără lealitate făcută din abandonuri răsunătoare şi din revanşe 
disimulate, şi a cărei vanitate credulă creşte fără încetare în proporţie cu umi-
linţele suferite123.

Aşa cum scrie Romano Guardini, 
omul modern este convins că acum se află, în sfârşit, în faţa realităţii. Acum i 
se vor deschide izvoarele existenţei. Energiile naturii făcute să se deschidă se 
vor îmbina cu acelea ale propriei sale fiinţe, iar marea viaţă se va realiza. Dife-
ritele sfere ale cunoaşterii, acţiunii şi creaţiei se vor înălţa după propriile lor 
legi; o sferă se va ataşa altei sfere; va creşte un întreg de o copleşitoare bogăţie 
şi unitate, […] şi omul se va împlini în ea124.

Este realitatea istorică pe care Bernanos o simte, o trăieşte şi faţă de 
care ia poziţie în toate scrierile sale. 

Singura problemă care se pune astăzi, pentru că de rezolvarea ei depinde soarta 
omenirii, nu este o problemă de regim politic sau economic – democraţie sau 
dictatură, capitalism sau comunism – este o problemă de civilizaţie. Se spune 
bucuros că această civilizaţie este inumană. Ce poate fi o civilizaţie inumană? 
O civilizaţie inumană este evident o civilizaţie care are la bază o definiţie falsă 
sau incompletă despre om. Dacă această civilizaţie este inumană, nu voi o veţi 
face umană, ea îl va face pe om inuman. Această civilizaţie este făcută pentru 
om, sau ea pretinde să-l facă pe om pentru ea, după chipul şi asemănarea sa, 
uzurpând astfel, datorită uimitoarelor resurse ale tehnicii sale, însăşi puterea 
lui Dumnezeu? Iată ce este important de ştiut125.

123 La grande peur des bien-pensants, EEC I, 342.
124 r. GuardInI, Sfârşitul modernităţii, 86.
125 La liberté, EEC II, 1304-1305.
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2.3. Omul – măsura tuturor lucrurilor

Acum omul nu mai este înţeles plecând de la contextul global al unei 
realităţi care îl înconjoară, care i se impune ca măsură şi ordine. Acum 
persoana sa a devenit punctul de referinţă al realului. „Fără îndoială, nimic 
nu s-a schimbat de la aventura de la turnul Babel, [...]. Omul se crede cu 
uşurinţă stăpânul lucrurilor, pentru că este stăpânul semnelor abstracte 
ale limbajului care le reprezintă...”126. Dacă omul s-a făcut pe sine stăpânul 
realităţii, aceasta a devenit obiect pur care se poate aprofunda cu ajutorul 
ştiinţei şi stăpâni cu ajutorul tehnicii. Omul crede că este de acum în stare 
să cunoască mereu mai mult în profunzime cauzele reale ale lucrurilor şi 
de a dispune de ele cu o mai mare amploare şi autonomie. Nu se mai simte 
necesitatea unui Dumnezeu ca ipoteză de cunoaştere şi de lucru, lumea 
este demitizată şi desacralizată. „Cuvintele biblice, că Dumnezeu a făcut 
pe om după chipul şi asemănarea sa, nu înseamnă că Dumnezeu e un om 
în cer, ci înseamnă că omul e un Dumnezeu pe pământ” constata Lucian 
Blaga la început de secol douăzeci127. 

Dacă până aici teocentrismul a făcut din om un atribut al lui Dumne-
zeu, acum antropocentrismul inversează relaţia pentru a face mai curând 
din Dumnezeu un atribut al omului128. Revoluţia antropocentrică nu va 
căuta niciodată să-l înţeleagă pe om plecând de la Dumnezeu, ci invers, pe 
Dumnezeu plecând de la om. În principal este vorba aici – ca să folosesc 
expresia lui J. Ratzinger – despre o „cădere efectivă a gândirii despre 
Dumnezeu”129. De acum înainte, punctul lui Arhimede nu mai este Dum-
nezeu, ci omul. În perspectiva antropocentrismului, interogativul despre 
om se plasează în subiectivism, conştiinţă. Principiul care stă la baza acestei 
gândiri antropocentrice a fost deja enunţat de Protagoras (481-411 î.C.): 
„Omul este măsura tuturor lucrurilor”130; este o măsură care nu mai este 
ascunsă în cer, nici în univers, dar o măsură pe care omul o poartă într-
însul şi de care poate deveni conştient printr-un simplu efort de reflecţie131.

126 „Une vision catholique du réel”, EEC I, 1075. 
127 l. BlaGa, Zări şi etape, 25; cf. W. KasPEr, Gesù, il Cristo, Queriniana, Brescia 19896, 

48-49.
128 Ludwig Feuerbach (1804-1872) îl interpretează pe Dumnezeu şi Absolutul drept pro-

duse ale omului, iar nu pe om drept produs al lui Dumnezeu (cf. R. zImmEr, Filosofia. De la 
Iluminism până astăzi, All Educational, Bucureşti 2003, 52; cf. B. mondIn, Corso di storia 
della filosofia. III. La filosofia contemporanea, Massimo, Milano 1987, 142-144).

129 J. ratzInGEr, Introducere în creştinism, 12.
130 ProtaGoras, Fragmente 1, în Platon, Teeteto, 151d-152e.
131 Cf. M. nEush, Les chrétiens et leur vision de l’homme, Desclée, Paris 1985, 27-28.
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2.4. În faţa răsturnării valorilor de la începutul secolului al XX-lea

Bernanos este un observator atent al timpului său, pătrunzând cu pri-
virea în adâncul realităţii, căci vrea să facă lumină în adânc, să limpezească 
principiile ultime, care trebuie să se reveleze în viitor, fără să se intereseze 
de suprafaţa lucrurilor. „Scriu în cafenele aşa cum mai înainte scriam în 
tren, ca să nu cad victimă creaţiilor imaginare şi pentru a dobândi, dintr-o 
privire aruncată trecătorului necunoscut, adevărata măsură a bucuriei şi a 
durerii”132. Părtaş la dramatismul existenţei umane, se gândeşte şi orien-
tează privirea sa şi a cititorilor spre un viitor nou care se naşte din frămân-
tata mişcare interioară pe care el a intuit-o, fiind un revoluţionar al spiri-
tului în sensul cel mai profund. „Nici această societate nici această ordine 
nu sunt creştine. De la Pius al IX-lea la Pius al XII-lea, papii n-au încetat 
să o repete. Este nevoie să se repete după ei?”133 se întreabă autorul. Tră-
ieşte în mijlocul acestei lumi secularizate, dar aici inserează propunerea de 
credinţă cu simţul şi tactica omului de litere, a artistului: este mesajul 
despre „sensul” existenţei, afirmaţia că numai credinţa dă plinătate vieţii. 
Parafrazându-l pe J. Ratzinger, se poate spune că aici, Bernanos se arată a 
fi precursor al Conciliului Vatican al II-lea: vrea să-i redea creştinismului 
puterea de a modela istoria, vrea să facă evident faptul că credinţa creştină 
cuprinde întreaga viaţă, că ea se află în mijlocul istoriei şi al timpului şi că 
subiectivitatea care i se atribuie nu o caracterizează, vrea să scoată creştinis-
mul din ghetoul în care a fost aruncat o dată cu secolul al XIX-lea şi să reintre 
în lume134. Se poate spune despre el ceea ce N. Berdiaev spunea despre Dos-
toievski: „Orice idee a lui este legată de destinul omului, de destinul lumii, 
de destinul lui Dumnezeu. Opera sa este o ştiinţă a spiritului”135 căci toate 
scrierile sale sunt în slujba valorilor spirituale. Şi întrucât posedă „simţul 
tragic al vieţii” cum să nu fie dezgustat de superficialitatea cu care sunt tra-
tate adevăratele problemele cu care se confruntă societatea contemporană?

Este adevărat, absolut adevărat, că ne simţim dezgustaţi, plini de ură împotriva 
misticii pe care marile cotidiene o ofereau acestui sărman popor istovit: religia 
zeiţei Franţa şi a sfântului Luptător. Acest dezgust, limpede în noi, a fost sesizat 
în mod obscur de multă lume. Încercarea sensibilă a războiului a trezit în multe 
suflete ceea ce aş numi simţul tragic al vieţii, necesitatea de a face referinţă la 
marile legi ale universului spiritual, de a face să intre din nou în ordinea spiri-
tuală marea nenorocire umană. Problema Vieţii este problema Durerii136. 

Încă de la apariţia primului său roman, Sous le soleil de Satan (1926), 
Bernanos i-a nedumerit pe cititori şi pe critici, trezind contradicţii dacă nu 

132 Grands cimetières, EEC I, 354.
133 Lettre aux Anglais, EEC II, 114.
134 Cf. J. ratzInGEr, Introducere în creştinism, 10.
135 N. BErdIaEv, L’ésprit de Dostoievski, Paris 1976, 21. 
136 „Lettera a Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1049.
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chiar scandaluri, dar nimeni nu a rămas insensibil la vocea sa pentru că ea 
este mărturia unei conştiinţe creştine în faţa răsturnării valorilor din seco-
lul al XX-lea, sau mai bine zis, mărturia luptei spirituale din această con-
ştiinţă. În fiinţa sa tulburată, cu un temperament impulsiv şi totuşi nobilă, 
credinţa devine elementul coordonator care poartă speranţa că trebuie să 
învingă adevărul. Credinţa angajează profund gândirea sa, iar gândirea o tra-
duce în acte, fără ezitări şi restricţii mintale, căci – aşa cum observă N. Berdiaev 
– „cunoaşterea valorii este legată inseparabil de judecata de apreciere, de viaţa 
într-o lume a valorilor”137. Astfel Bernanos nu poate să nu intervină atunci 
când constată apariţia unei lumi noi care nu este o civilizaţie nouă ci mai 
degrabă o contra civilizaţie, căci loveşte în ceea ce are mai de valoare: omul. 

Nu asistăm la sfârşitul natural al unei mari civilizaţii umane – se lamentează 
Bernanos – ci la naşterea unei civilizaţii inumane care n-ar reuşi să se stabi-
lească decât datorită unei vaste, unei imense, unei universale sterilizări a înal-
telor valori ale vieţii138.

Şi tot în această ultimă mare lucrare a sa, La France contre les robots, 
scrisă la sfârşitul războiului (1944) şi la finele autoexilului său din Brazi-
lia, observă că „nu se înţelege absolut nimic din civilizaţia modernă dacă 
nu se admite de la început că ea este o conspiraţie universală împotriva 
oricărui fel de viaţă interioară!”139

Cel care se bizuie doar pe Ordinea umană va cădea mai curând sau mai târziu 
sub legea dură a Cetăţii gigant. Cine nu aşteaptă decât venirea Împărăţiei Omu-
lui se va vedea lipsit de Împărăţia lui Dumnezeu, adică de dreptate, căci triumful 
omului în această lume nu se poate obţine decât printr-o disciplină nemiloasă, 
şi nu vom intra în Paradisul terestru decât pe burta săracilor, a celor slabi, a 
infirmilor, exact a tuturor acelora pe care îi preamăreşte Evanghelia fericirilor140.

Substituirea acestor înalte valori cu realităţi de ordin cantitativ, bani şi 
număr141, cu psihologismul care tehnicizează spiritul142, atacă judecata şi 

137 N. BErdIaEv, Despre menirea omului, 22-23.
138 La France contre les robots, EEC II, 1040.
139 La France contre les robots, EEC II, 1025.
140 Lettre aux Anglais, EEC II, 195.
141 La France contre les robots, EEC II, 1042: „Civilizaţia maşinilor este civilizaţia tehnici-

enilor [...] Civilizaţia maşinilor este civilizaţia cantităţii opusă celei a calităţii. [...] Am mai 
spus-o, o voi mai spune, o voi repeta mult timp că [...] o lume dominată prin Forţă este o lume 
abominabilă, dar lumea dominată de Număr este infamă. Forţa face ca mai degrabă sau 
mai târziu să apară revolte, ea dă naştere spiritului de Revoltă, face eroi şi martiri. Tirania 
abjectă a Numărului este o infecţie lentă care nu provoacă niciodată febră. Numărul a creat 
o societate după chipul său, o societate de fiinţe nu egale, dar identice, care pot fi recunos-
cute numai după amprenta lor digitală. E nebunie să încredinţezi Numărului paza Libertăţii”.

142 La France contre les robots, EEC II, 1052: „Omul nu are contact cu sufletul său decât 
prin viaţa interioară, iar în Civilizaţia maşinilor viaţa interioară dobândeşte încetul cu încetul 
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conştiinţa omului liber chiar în profunzimea sa şi distruge ceea ce constituie 
superioritatea omului asupra animalului, adică libera sa responsabilitate. 

Omenirea în întregime este bolnavă. Trebuie mai întâi şi înainte de toate a 
respiritualiza omul. Pentru o astfel de misiune, este timp, este mult timp de a 
mobiliza în grabă, coste oricât ar costa, toate forţele Spiritului143.

Omenirea este în întregime bolnavă. Această omenire trebuie vindecată. Tre-
buie mai întâi şi înainte de toate respiritualizat omul144. 

Imaginea lumii moderne pe care o trasează Bernanos este viziune mai degrabă 
decât descriere; ea nu este mai puţin adevărată; că lumea modernă este anti-
creştină este un fapt care se revelează în multe semne precise, dar nu poate fi 
sesizată pe deplin decât prin viziune. Toate transformările edificiului spiritual 
sau social, inversările radicale ale ordinii morale şi religioase, înspăimântăto-
rul val de frig care îngheaţă climatul vital al creştinilor actuali, totul sugerează 
o unică apostazie. [...] Legea internă a lumii moderne este „inversarea demoniacă 
a misterului Întrupării”. Dar aceasta înseamnă că existenţa corporală locuită 
de Dumnezeu este transformată în cursul unei dematerializări progresive în 
scheme intelectuale; nu mai rămâne decât o formulă abstractă conform căreia 
omul se crede capabil să mânuiască pârghiile materiei şi ale spiritului. În locul 
întrupării spiritului prescrisă de Dumnezeu, asistăm la contrarul său: realita-
tea devine relativitate, viaţa se transformă în energie psihică. După Bernanos, 
cuvântul cheie al evoluţiei moderne este dezincarnarea şi materialismul său 
declarat este o renegare înspăimântătoare145. 

Dedicându-se după anul 1936 cu precădere jurnalismului, Bernanos 
scrie articole inspirate din evenimente care-i sugerează necesitatea de a 
trezi conştiinţele adormite care au pierdut gustul adevărului şi al libertăţii 
din cauza însărăcirii spirituale progresive, ignoranţei şi trădării valorilor 
creştine, care pentru el sunt adevăratele valori ale omului, asemenea onoa-
rei şi dreptăţii, pe care evenimentele istorico-politice şi civilizaţia roboţilor 
încearcă să le sufoce, căci este convins împreună cu N. Berdiaev că „omul 
nu poate fi exclus de la cunoaştere, el nu trebuie eliminat, ci mai degrabă 
înălţat de la starea fizică şi psihică la cea spirituală”146.

un caracter anormal. Pentru milioane de imbecili, ea nu este decât un sinonim vulgar al 
vieţii subconştiente, iar subconştientul trebuie să rămână sub controlul psihiatrului. Ah! 
desigur, psihiatrul nu ar putea fi considerat responsabil de această prostie, dar el nu poate 
să facă mare lucru împotriva ei. Civilizaţia maşinilor care exploatează munca fără să se 
intereseze de savant este mai puţin tentată decât a fost vreodată să-i delege cea mai mică 
parte din magisteriul său asupra conştiinţelor”.

143 La liberté, EEC II, 1313
144 La liberté, EEC II, 1321.
145 W. WarnaCh, „Un homme de chétienté”, în A. BéGuIn, Les Cahiers du Rhône, 205.
146 N. BErdIaEv, Despre menirea omului, 21.
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Aş putea să simt vreo incomoditate sau chiar ruşine că am venit aşa de departe 
ca să vă vorbesc despre un pericol care ameninţă în acest moment întreaga civi-
lizaţie, dar nu vă cer să vă temeţi, vă rog să reflectaţi la aceasta cu calm împre-
ună cu mine. [...] Când vă spun că este o ameninţare asupra lumii, expresia nu 
este deloc corectă. Această ameninţare nu este asupra civilizaţiei noastre, ea 
este într-însa. Există în civilizaţia noastră un principiu şi ca un germene al 
morţii, a cărei evoluţie ne revine nouă să o oprim, dacă nu voim să pierim împre-
ună cu ea147. 

De aceea, Bernanos se angajează ca prin scris să contribuie la însănăto-
şirea spirituală a societăţii, redând urgent omului gustul autenticului. 
Creştinismul lui este esenţial, în sensul deplin al cuvântului, şi deci incom-
patibil cu o doctrină politică bazată pe pozitivismul lui Auguste Comte şi 
cu ateismul. 

Eu nu sunt nici de stânga, nici de dreapta şi, dacă pot să spun că sunt monar-
hist şi creştin, nu cred că m-am aliniat astfel la nici un partid; nu fac decât să-mi 
afirm fidelitatea la dubla tradiţie a poporului meu, şi în primul rând faţă de 
Dumnezeu, care a voit să mă învrednicească să fiu creştin şi francez148.

S-a ridicat cu tărie împotriva unei societăţi fără Dumnezeu şi plină de 
zei falşi, preocupându-se „de agonia creştinătăţii”, dar nu fără speranţe. 
„Eu nu ştiu prea mult ce-i folositor, dar ştiu că există speranţa Împărăţiei 
lui Dumnezeu”149. De aceea, mai ales în scrierile polemice repetă insistent: 
„drama Europei este o dramă spirituală, drama Europei este o dramă a 
spiritului”150. Iar „când omul va fi pierdut totul, noi mai cerem pentru el, 
de voie de nevoie, Ungerea care îl divinizează, noi îi vom deschide calea 
Sacrului”151, căci „creştinismul divinizează omul”152 adică îl poartă la împli-
nirea sa în Dumnezeu.

3. Antropologie bernanosiană

3.1. Omul în societatea contemporană lui Bernanos

Notam mai înainte că ne aflăm în mijlocul unei societăţi secularizate. O 
burghezie avidă şi afaceristă a înlocuit vechea aristocraţie, iar puterea sa 
asupra celor sărmani este încă mai dură: competiţie violentă, lăcomie după 
bani, producţie în vederea războaielor tot mai nimicitoare, acestea sunt 
caracteristicile societăţii în care trăieşte autorul. Omul este lăsat în cea 

147 La liberté, EEC II, 1389.
148 „La France ne mourrait pas seule” (octobre 1940), EEC II, 258-259.
149 Grands cimetières, EEC I, 365.
150 La liberté, EEC II, 1341.
151 Lettre aux Anglais, EEC II, 197.
152 Lettre aux Anglais, EEC II, 195.
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mai completă solitudine, care este cu atât mai profundă cu cât s-a îndepăr-
tat mai mult de creştinism. „Omul l-a înlocuit pe a fi cu a deveni, existenţa 
veşnică cu neantul, adevărul cu folosul şi plăcerea trecătoare, de la Renaş-
tere până azi” spunea P. Ţuţea153. Nici liberalismul, nici marxismul nu au 
un răspuns de dat: sunt două feţe ale aceleaşi monede, pentru că au contri-
buit ambele la îndepărtarea omului de religiozitate, reducându-l la limitele 
înguste ale unei dimensiuni pur economice şi materialiste. 

Romano Guardini surprinde exact situaţia gândirii din această epocă: 
Dacă vrem să surprindem caracterul special al gândirii cuprinse între secolul 
al XVIII-lea şi începutul celui de al XX-lea, el apare dominat de două structuri: 
cea mecanicistică a ştiinţelor naturii şi cea umanistică a ştiinţelor spiritului. 
Cu toată diversitatea lor de fond, cele două modalităţi de gândire aveau un 
element comun: erau sigure de ele însele şi convinse că ele cunosc în profunzime 
realitatea lumii şi a omului. Evident aceasta nu era cu totul adevărat. Pretutin-
deni, atât în spatele afirmaţiilor teoretice cât şi în spatele comportamentului 
practic, era la lucru scepticismul. Toate ideile şi luările de poziţie ameninţau 
mai degrabă sau mai târziu să se dizolve în relativism. Şi totuşi se admitea, 
printr-un consens general, că există o imagine sigură a existentului, în care şi 
omul avea locul său154. 

Ei bine, în acest semn se revelează ce este cu adevărat civilizaţia pe care tocmai 
încerc să o definesc. Nu o civilizaţie, dar o contra-civilizaţie, o civilizaţie nu 
făcută pentru om, dar care pretinde să aservească omul, să facă omul pentru 
ea, după chipul şi asemănarea sa, să uzurpe astfel puterea lui Dumnezeu155.

E logic ca într-o societate care îşi formează omul după imaginea sa, 
omul să nu mai fie perceput ca imagine a lui Dumnezeu. În acest context 
creştinul face efort pentru a recunoaşte imaginea lui Dumnezeu în figurile 
care îi sunt prezentate de literatura contemporană. În plus, unii scriitori 
contestă în mod direct această afirmaţie a Scripturii şi-l descriu pe om căzut 
în dinamismul fiecărei zile, confruntat cu riscul inutilităţii, cu angoasa, cu 
neplăcerea inferiorităţii şi cu tristeţea absenţei. De fapt aceasta este provo-
carea pe care literatura i-o face teologiei ca şi scriitorului catolic. În bună parte 
literatura se bazează pe experienţa comună a omului de astăzi, mai mult 
chiar este „experienţă tradusă în cuvinte”156, este evocare a melancoliilor 
şi durerilor omului modern. De aceea scriitorul, ca om de credinţă, precum 
şi teologul nu pot să treacă peste această problemă. Atenţi la provocările 

153 P. Ţuţea, Omul. Tratat de antropologie creştină, Timpul, Iaşi 2005, 66.
154 R. GuardInI, „l’uomo supera infinitamente l’uomo”, în L’Osservatore Romano (1 

ottobre 2008) în http://www.vatican.va/news_services/or/or_quo/index.html.
155 La liberté, EEC II, 1312.
156 I. roBu, Itinerarul credinţei în viaţa şi opera lui Julien Green, Institutul Catolic 

„Sfânta Tereza”, Bucureşti 1995, 7.
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timpului, ei trebuie să se angajeze să-l ajute pe omul contemporan să 
cunoască şi să înţeleagă lumea în care trăieşte, aşteptările, aspiraţiile şi 
caracterul ei adesea dramatic şi să găsească răspuns la întrebările fără 
sfârşit pe care şi le pune cu privire la sensul vieţii prezente şi viitoare şi 
asupra relaţiei reciproce dintre ele157.

3.1.1. Omul şi cunoaşterea de sine

În orizontul fără margini al întrebărilor umane se distinge o întrebare 
diferită de celelalte: întrebarea pe care omul şi-o pune despre sine însuşi, 
despre sensul existenţei sale. Este o întrebare cu totul aparte, căci este cea 
mai intimă şi cea mai legată de viaţa sa; este întrebarea care îl frământă în 
profundul fiinţei sale, îl interesează cel mai mult. În această întrebare 
omul este chemat să ia poziţie cu privire la sine însuşi: este o chemare 
adresată şi inteligenţei şi libertăţii sale, căci este chemat nu numai să se 
cunoască pe sine însuşi, dar şi să se realizeze în deciziile sale libere. Omul 
stă în faţa lui însuşi ca întrebare care îl cheamă să dea un răspuns. Şi-o 
pune pentru că ea i se impune şi interpelează libertatea sa. Nu este o între-
bare pur teoretică, ci şi practică. „Cine sunt eu?” exprimă de fapt conţinu-
tul experienţei sale concrete158.

Niciodată în istoria sa omul nu a ştiut atâta despre sine însuşi cât ştie 
astăzi; dar această cantitate de informaţii se loveşte de nesiguranţa sa, căci 
cunoscându-se pe sine însuşi trăieşte şi simte interpelarea de a actualiza în 
mod liber posibilităţile sale. Omul nu a avut niciodată o mai mare putere 
asupra lumii şi asupra propriului destin, aşa cum descoperă că are în soci-
etatea contemporană, dar nici nu a fost vreodată supus atâtor „constrân-
geri”. Libertatea sa umană stă deasupra realităţii în care este pusă şi, cu 
toate acestea, această realitate este adesea simţită ca mai puternică; ea 
„constrânge” la rândul său libertatea omului. Astfel sunt marcate atât posi-
bilităţile cât şi limitele sale. 

În acest context istorico-social în care trăieşte conştient de posibilităţile 
şi de limitele sale, în faţa chemării nu numai de a se cunoaşte dar şi de a se 
realiza pe sine însuşi, ce atitudine va trebui să ia omul pentru a nu renunţa 
la autenticitatea sa umană?

Blaise Pascal (1623-1662) este cel care a avut o mare influenţă asupra 
gândirii lui Bernanos, mai ales a antropologiei sale. Ne explică M. Estève că 

o viziune comună despre lume îl apropie fără discuţie pe Pascal de Bernanos. 
Simţul păcatului originar, care-l face pe om să-şi piardă inocenţa primară. 
Mizeria omului fără Dumnezeu, „rege deposedat” de împărăţia sa, creatură 

157 Cf. GS 4.
158 Cf. J. alFaro, Dal problema dell’uomo al problema di Dio, Queriniana, Brescia 1991, 10.
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„rătăcită” într-un univers adesea lipsit de har, dar chemat să descopere verita-
bila sa vocaţie în căutarea credinţei. Enigma omului explicată de creştinism. 
Simţul absolutului bazat exclusiv pe Dumnezeu (de unde însăşi voinţa de a 
demistifica domeniile şi valorile care pot fi considerate ca scopuri în sine: Sta-
tul, politica, adevărul, dreptatea etc.). Dar şi pentru unul şi pentru altul dintre 
cei doi scriitori, Dumnezeu nu poate fi redus la un concept, la un Dumnezeu 
„geometru”, la un Dumnezeu al „filosofilor”. Dumnezeul lui Pascal este o Per-
soană. [...] Bernanos l-a înţeles foarte bine, a ţinut „pariul” pascalian şi dincolo 
de această moarte aşa de temut, el a mizat pe veşnicie. În opera sa, dacă face 
aluzie la Pascal, o face gândindu-se la campionul valorilor veşnice159.

Concentrându-se asupra existenţei umane, trăite ca ceva inexplicabil 
din partea unei raţiuni „pur logice”, din cauza dramatismului său, pe Pas-
cal îl interesează o ştiinţă care să lumineze sensul ultim al existenţei per-
sonale. În această perspectivă el contrapune cunoaşterea lucrurilor, adică 
acea cunoaştere ştiinţifică abstractă şi speculativă, cunoaşterii de sine, a 
destinului personal. Şi atrage atenţia că omul concret nu este ceva clar şi 
distinct, aşa cum îl vede Carteziu (pentru care res extensa şi res cogitans 
cuprind în totalitate fiinţa umană)160, nu este epuizat de inteligenţa raţio-
nală, dar este mister pentru sine însuşi, este o realitate complexă, parado-
xală întrucât în el există aspecte foarte contrastante: pe de o parte o dimen-
siune de măreţie, iar pe de altă parte una de mizerie. Această dimensiune 
paradoxală constituie o problemă pentru el şi face viaţa sa dramatică, însă 
măreţia omului este minunată întrucât el cunoaşte propria-i mizerie. 
„Omul este aşa de mare, încât măreţia lui reiese şi din aceea că el se ştie 
nenorocit. Un copac nu se ştie nenorocit. Este adevărat că, să te vezi neno-
rocit înseamnă să fii cu adevărat; dar înseamnă şi că eşti mare dacă ştii că 
eşti nenorocit. Astfel, toate nenorocirile omului dovedesc măreţia sa. Sunt 
nişte nenorociri de mare senior, nenorociri de rege deposedat”161.

159 M. EstEvE, Le Christ, les symboles christiques, 124.
160 Nu există două niveluri ale realităţii aşa cum susţinea raţionalismul con-

temporan lui Pascal (de exemplu Carteziu): nu există numai nivelul corporal, cel 
al lui res extensa, şi nivelul spiritual, cel al lui res cogitans. Mai există un al treilea 
nivel, separat de al doilea de un abis mai profund decât cel care îl desparte de primul: 
este nivelul carităţii, al harului, supranatural, cu care omul este asimilat Misterului 
Infinit al lui Dumnezeu. Doctrina pascaliană a celor trei ordini subliniază tocmai 
faptul că iubirea nu poate fi redusă doar la spirit sau la o etică pur naturală. Iubirea 
la care cheamă Cristos omul, este o datorie care transcende capacităţile şi limitele 
naturii şi, fără să le şteargă, dilată fiinţa umană până la „fără limite”(cf. „Pascal”, 
în http://www.culturanuova.net/filosofia/pascal.php).

161 B. PasCal, Pensées, Port-Royal, Paris 1670, trad. rom. Cugetări, Editura Ştiinţifică, 
Bucureşti 1992, 134.
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Mizer este doar acela care-şi cunoaşte propria mizerie; şi tocmai această 
cunoaştere este măreţie. Cu alte cuvinte, măreţia omului constă în faptul 
că el îşi cunoaşte propriile limite şi suferă din cauza lor. Aceasta este mize-
ria sa, dar tot aici el este mare, ne repetă Pascal. 

Omul nu este decât o trestie, cea mai slabă din natură; dar este o trestie cuge-
tătoare. Nu trebuie ca întregul Univers să se înarmeze spre a-l strivi. Un abur, 
o picătură de apă e destul ca să-l ucidă. Însă în cazul în care Universul l-ar 
strivi, omul ar fi încă mai nobil decât ceea ce-l ucide; pentru că el ştie că moare; 
iar avantajul pe care Universul îl are asupra lui, acest Univers nu-l cunoaşte. 
Astfel toată măreţia noastră stă în cugetare162.

Conceptul pe care acest fragment din Pascal îl exprimă este tocmai acesta: 
adevărata demnitate a omului stă în cunoaştere: el cunoaşte şi experimen-
tează caducitatea şi fragilitatea sa. 

El poate cunoaşte ceea ce este finit ca finit – ne explică W. Kasper – numai dacă 
îşi conturează un orizont infinit; înţelege ceea ce există ca atare numai antici-
pând fiinţa în absolut. Această anticipare, pe care o angajează implicit în toate 
actele sale de cunoaştere, îi permite să se distanţeze de diverse existenţe şi îi 
creează spaţiul pentru libertate, pentru decizie şi risc. Omul aşadar, este mai 
mare decât realitatea care îl înconjoară. El dispune de posibilităţi mai mari, şi 
acest posibil este spaţiul în care se actualizează libertatea sa. Pe de altă parte, 
însă, realitatea este mai largă decât omul. Acesta este deja situat în libertate. 
Nu poate să deducă simpla caracteristică de a fi realitate din propria existenţă. 
Uimirea care apare din constatarea că noi suntem ceva şi nu un nimic consti-
tuie experienţa originară a gândirii filozofice. Realitatea precede aşadar cu 
mult individul. În definitiv ea este un mister greu de urmărit. Iar în faţa realu-
lui omul cedează continuu. Este un faliment care atinge punctul culminant în 
moarte. Cadavrul nu este altceva decât o realitate lipsită de orice posibilitate. 
La sfârşit, aşadar, realitatea absoarbe din nou omul. Ea îl învăluie pe om, este 
mai amplă decât omul. De aici provine o intersectare dintre limită şi transcen-
denţă, libertate şi necesitate, realitate şi posibilitate, putere şi lipsă de putere, 
măreţie şi mizerie ale omului. Dacă aprofundăm mai bine această intersectare, 
vom vedea că această putere şi lipsă de putere a omului nu constituie în istorie 
două zone apropiate. Tocmai pentru că fiinţa umană, în forţa cunoaşterii şi 
voinţei sale, merge dincolo de tot ceea ce de fapt există, tocmai în această măreţie 
a sa el cunoaşte şi propria limită şi mizerie. Tocmai în transcendenţa sa el expe-
rimentează continuu şi imanenţa sa. Însă este valabil şi contrariul: chiar în 
mizeria sa el păstrează măreţie, pentru că se simte mizer şi suferă din această 
cauză. Însă nu ar putea să sufere din cauza acestei mizerii dacă nu ar avea cel 
puţin un presentiment al propriei măreţii şi nu ar fi într-un fel convins că lucru-
rile ar trebui şi ar putea să meargă cu totul altfel163. 

162 B. PasCal, Cugetări, 135-136.
163 W. KasPEr, Jesus der Christus, Matthias-Grϋnewald-Verlag, Mainz 1974, trad. it. 

Gesù il Cristo, Queriniana, Brescia 19896, 69-70.
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Suferinţa este locul în care se întâlnesc măreţia şi mizeria, în care omul 
experimentează propria situaţie existenţială, că el este o problemă. 

În definitiv – conchide W. Kasper – omul se simte o problemă deschisă, pentru 
care el nu are o soluţie. Trece peste toate spre un mister de nepătruns, ba chiar 
se cunoaşte pe sine însuşi ca mister. Omul experimentează propria transcen-
denţă ca imposibilitate constitutivă de integrare a propriei existenţe în istorie164.

La acest nivel de înţelegere a omului se plasează o mare parte din ope-
rele literare ale secolului al XX-lea, care se îndreaptă spre omul concret, 
situat în această lume, văzut în suferinţa şi solitudinea sa, în neliniştea 
unei libertăţi la care a fost condamnat, ne mai având încredere nici în filo-
zofiile „obiective”, nici în sistemele metafizice. Este descris omul modern 
care nu mai crede în posibilitatea de a ajunge la un adevăr spiritual, obiec-
tiv, universal, care i se impune ca absolut, întrucât, neliniştit de destinul 
său personal, caută nu adevărul, lăsând în acest context sensului invizibi-
lului, gustului unei lumi spirituale divine, un loc minim, dacă nu cu totul 
inexistent. 

Rareori s-a trăit într-o lume aşa atee – constată C. Moeller – în care se respiră 
atâta necredinţă în aerul timpului; nu s-au mai văzut afirmându-se cu aşa vio-
lenţă argumentele procesului intentat lui Dumnezeu; creştinii n-au mai rămas 
niciodată atât de uluiţi de aparentul eşec al lui Dumnezeu în dezvoltarea isto-
riei umane. De la a spune aceasta la afirmaţia că sentimentul transcendenţei 
lui Dumnezeu este absent în literatura noastră, pasul este scurt165.

Într-adevăr, literatura secolului al XX-lea este cutia de rezonanţă a neli-
niştilor omului provocate de căutarea de răspuns la întrebările sale funda-
mentale în timp ce vede intrate în criză marile relaţii constitutive ale fiin-
ţei sale. Este prezentat „omul fără chip”, mai ales în prima parte a secolu-
lui166, apoi, omul, rănit în raportul său cu cosmosul, care a pierdut relaţia 
cu acel „cer” care îi dădea coordonatele pentru construirea „locuinţei” 
sale. Acest om este pus să se confrunte dur cu negaţia, cu durerea, cu 

164 W. KasPEr, Gesù il Cristo, 70.
165 C. moEllEr, Mentalité moderne et évangélisation, Éditions de Lumen Vitae, Bruxelles 

1962, trad. it. Mentalità moderna e evangelisazione, Edizioni Paoline, Roma 19672, 25. Aici 
se încadrează ateismul existenţial (care-l neagă pe Dumnezeu pe planul vieţii şi al faptelor, 
ca în André Malraux, Franz Kafka), ateismul teoretic (care-l neagă pe Dumnezeu pe planul 
gândirii), ateismul negativ (care consideră că Dumnezeu nu se poate cunoaşte, ca în Albert 
Camus şi Unamuno), ateismul pozitiv (care neagă în mod categoric existenţa lui Dumne-
zeu, ca în André Gide, Thomas Mann, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre).

166 Cf. B. PaPasoGlI, „Prezentazione” în P. PIFano, Tra teologia e letteratura. Inquietudine 
e ricerca del sacro negli scrittori contemporanei, Paoline, Cinisello Balsamo 1990, 8, şi mai 
fac referinţă doar la l. Pirandello cu ale sale Masechere nude (1917) şi Uno, nessuno e cen-
tomilia (1926). 
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moartea, cu forţele de dezagregare ce acţionează în istorie: este o confrun-
tare tragică în cadrul nesiguranţei sensului, al obişnuinţei cu „absurdul” 
care erodează orice semnificaţie a existenţei sale în diferitele etape ale lite-
raturii secolului al XX-lea167. Scrierile literare devin astfel figură emblema-
tică a vieţii, simbol de libertate, instrument de cunoaştere critică, expresie 
a trăirii concrete, desfăşurare a unui cadru de la „cine eşti” la „cum faci”, 
de la persoana contemplată în misterul său de măreţie şi de fragilitate la 
creatura care acţionează în scurgerea zilelor. „Voinţa (omului) de a înlătura 
transcendenţa Revelaţiei şi de a întemeia existenţa doar pe Pământ, îşi 
arată neputinţa în incapacitatea de a se instala în lucrul nou ivit”168. Ei 
bine, în acest context de refuz al sistemelor metafizice care integrează fiinţa 
umană în perspectiva Absolutului sau îl fac să depăşească limitele sale 
existenţiale, pentru prima dată în cursul istoriei, omul este expus în pesi-
mismul său riscului prăbuşirii absolute; complet secularizat, se află în faţa 
ameninţării de a cădea în nihilism şi este neliniştit în adâncul său. Aceasta 
este drama lui şi a civilizaţiei moderne prezentată într-un mod tulburător 
de scriitorii secolului al XX-lea. Aceasta este şi viziunea lui Georges Bernanos: 

Omul modern este un neliniştit. Neliniştea s-a substituit credinţei. Toată lumea 
se declară realistă, practică, materialistă, turbată să cucerească bunurile aces-
tei lumi. Suntem foarte departe de a bănui natura răului care îi macină, că nu 
observăm decât activitatea lor delirantă, fără să ne gândim că ea este exact 
forma degradată, înveninată, a angoasei lor metafizice. Ei par că fug după noroc, 
dar nu după avere fug ei: ei fug de ei înşişi169.

Cred că putem încheia acest subpunct făcând apel la concluziile la care 
a ajuns în reflecţia sa despre Sfârşitul modernismului Romano Guardini 
care afirmă cu multă claritate: „Cultura modernităţii – ştiinţa, filozofia, 
educaţia, doctrina socială, literatura – l-a perceput în mod greşit pe om; şi 
nu numai în detalii, ci în principiu şi, de aceea, în general”170. Şi explică 
faptul că nici pozitivismul şi materialismul, nici idealismul, nici existenţi-
alismul nu l-au surprins în adevărul său: 

Omul nu este acela pe care pozitivismul şi materialismul l-au schiţat. Potrivit 
acestor doctrine, omul „evoluează” pornind de la viaţa animală, care la rândul 
ei se naşte din diferenţieri oarecare ale materiei. În ciuda oricâtor trăsături 
comune cu viaţa animală, omul este însă ceva esenţialmente aparte, căci el este 
definit de spirit, care, la rândul său, nu poate fi derivat din nimic material. Prin 
aceasta, tot ceea ce este el capătă un caracter special, diferit de orice altă fiinţă 
vie. Dar omul nu este nici aşa cum îl vede idealismul. Acesta admite, desigur, 

167 Cf. B. PaPasoGlI, „Presentazione” 8. 
168 R. GuardInI, Sfârşitul modernităţii, 119.
169 La liberté, EEC II, 1334.
170 R. GuardInI, Sfârşitul modernităţii, 89-90.
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un spirit, dar îl echivalează cu spiritul absolut şi-i aplică acestuia categoria de 
evoluţie. Procesul spiritului absolut este mersul lumii, iar omul este prins în 
acest mers. Astfel, pentru el nu poate exista o libertate în sensul cinstit al cuvân-
tului, o adevărată decizie din proprie iniţiativă. De aceea nu poate exista nici o 
istorie în sensul cinstit al cuvântului, iar omul îşi pierde spaţiul existenţial ce-i 
este propriu. Nu este însă tocmai aşa. El este o fiinţă, dar cu adevărat el este o 
persoană; o persoană care este de neînlăturat în autonomia sa, de neînlocuit în 
demnitatea sa, de nereprezentat în responsabilitatea sa. Iar istoria nu merge 
aşa cum i-o prescrie logica unei esenţe universale, ci aşa cum o determină omul 
în libertatea sa. Dar omul nu este nici aşa cum îl vede existenţialismul. După 
acesta, el nu are premise, nici esenţă sau normă. El este absolut liber şi se deter-
mină pe sine; nu numai în ce priveşte acţiunea, ci şi fiinţa. Aruncat în ne-loc şi 
în ne-ordine, el nu se are decât pe sine, nimic altceva, iar viaţa sa este în mod 
radical un destin făurit de el însuşi. Nici acest lucru nu este adevărat. Pentru 
el, există o esenţă care face ca omul să poată spune: eu sunt asta şi asta. Există 
o ordine care face ca omul să poată spune: eu sunt acum şi aici şi mă aflu în 
acest ansamblu anume al lucrurilor. Există o lume înconjurătoare, un univers, 
cât şi un mediu ambiant, iar aceste medii îl ameninţă, dar îl şi susţin171.
 
3.1.2. Necesitatea unei cunoaşteri complete: sensul existenţei
Ce poate face în mod cuviincios, aici omul întrebător, dacă este conştient de limi-
tele lui, adică dacă ştie că întrebarea satanică primordială l-a transformat în 
animal raţional şi muritor, iar mersul lui istoric s-a îndepărtat de Dumnezeu, 
neglijându-l sau transformându-l în ficţiune, golindu-se de suflet, de entitate, 
mărginit, degradat şi murind ca toate vietăţile?

întreba Ţuţea, şi tot el se apropia cu un răspuns: „Omul întrebător se 
mişcă în vastul câmp al cunoaşterii”172.

În acest vast câmp al cunoaşterii, unde se află adevărul omului? Pentru 
a răspunde trebuie să plecăm de la următoarea problemă: acest om care se 
confruntă şi se obişnuieşte cu absurdul, poate să trăiască în această situa-
ţie istorică aşa de aporetică? Este el chiar un nimic sau este doar o încercare 
disperată de a rezista absurdităţii realităţii în care trăieşte? Cum poate 
supravieţui în această istorie fără a spera că are un sens? Se mai poate 
vorbi despre o adevărată viaţă şi istorie? 

Este uimitor faptul că toate schemele despre om – chiar şi cele în care 
nu există nici un loc pentru Dumnezeu sau care califică drept inumană 
recurgerea la un Dumnezeu – au un element comun: căutarea a ceea ce 
este autentic uman. Lupta împotriva nedreptăţii, împotriva mizeriei, foa-
mei şi opresiunii, împotriva oricărei forme de inuman sau – în terminolo-
gie marxistă – împotriva oricărei forme de alienare, este unicul element 

171 R. GuardInI, Sfârşitul modernităţii, 90-91. 
172 P. Ţuţea, Omul. Tratat de antropologie creştină, 69-70.



63

care uneşte una cu alta diferitele scheme. Dar fără o semnificaţie, fără un 
destin care să depăşească graniţele acestei realităţi, nu-şi pierd oare orice 
valoare aceste eforturi pe care le face omul în toate domeniile şi nu numai 
pe plan etic? 

Începând cu anii 1920 asistăm la o ultimă tentativă a literaturii occi-
dentale de a regăsi totalitatea umanului, scriitorul cercetând în ce constă 
esenţa şi valoarea persoanei umane. „Problema fundamentală pe care o 
abordează marii romancieri se referă la căutarea autenticităţii persoanei 
într-o lume inautentică”173, astfel că „romanul din curentul de conştiinţă 
este în mod esenţial căutare a unui sens şi a unei forme a persoanei într-o 
lume în care individul nu întâlneşte decât forme şi aspecte, unde el nu vede 
decât contingenţă şi dezordine organizate”174. Într-un studiu din 1924, 
„Probleme estetice”, Lucian Blaga vede şi el că „Europa e pe cale de a crea 
o nouă metafizică” de care tocmai se debarasase şi de care şi-a dat seama 
că are nevoie, şi că „sunt semne, multe chiar, că năzuinţa spre absolut e în 
creştere astăzi”175. 

Operele literare şi artistice în adevăr noi ale ultimului sfert de veac reprezintă 
tot atâtea explozii de spiritualitate. Nu ne referim numai la adieri ale unei noi 
religiozităţi ce trec printre noi. Un vast cuget, îndreptat spre crearea unei lumi 
noi, s-a iscat. Psihologismul, atât de îndrăgit altădată, e încetul cu încetul pără-
sit. În dramă, în roman, eroii sunt tot mai mult simple „idei înzestrate cu voinţă”, 
idei ce mişcă din adâncimi nebănuite sufletul omenesc. Fiinţe care redau în 
energică sinteză viaţa în una din multiplele ei înfăţişări iau locul caracterelor 
de nuanţă, substituindu-se inutilelor complicaţii de conştiinţă. Nucleul vieţii, 
lucrul în sine, transcendentul, e căutat cu pasiune crescândă. […] Pretutindeni 
în artă, impresionismul relativist şi nuanţat fac loc tendinţei hotărâte spre 
absolut. [...] Un vânt de bărbăţie şi de ireductibilă spiritualitate trece prin aceşti 
ani de temeinică prefacere artistică176.

Problema fundamentală a omului este aceea a cunoaşterii, a libertăţii 
sale, dar mai ales aceea a destinului său. 

El [omul] este acea fiinţă concretă, tainică, inexplicabilă din perspectiva lumii 
– ne spune N. Berdiaev – prin intermediul căreia poate avea loc iruperea spre 

173 M. zEraFFa, Personne et personnage. Le romanesque des années 1920 aux années 
1950, Éditions Klincsieck, Paris 1971, 24, apud C. DInu, Georges Bernanos: vocation sacer-
dotale et vocation d’écrivain. Inaugural Dissertation zur Erlangung der Doktorwüde der 
Philologischen Fakultät der Philosophischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg i. Br. (WS 06/2007), 58, în www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/5508/pdf/These_
doctorat_Dinu_Claudia.pdf.

174 M. zEraFFa, Personne et personnage, 186, apud C. DInu, Georges Bernanos: vocation 
sacerdotale et vocation d’écrivain, 58.

175 L. BlaGa, Zări şi etape, 78.
176 L. BlaGa, Zări şi etape, 77.
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esenţa fiinţei. Omul este în acelaşi timp purtător al sensului şi fiinţă decăzută, 
în care sensul se vede batjocorit. Însă o cădere nu este posibilă decât de pe un 
pisc, însăşi căderea omului fiind indiciul elevaţiei şi gândirii sale. Chiar şi în 
decăderea sa, omul păstrează «sigiliul» poziţiei sale sublime, posibilitatea unei 
vieţi superioare, a unei cunoaşteri ce se ridică deasupra non-sensului lumii177.

Nu se poate nega faptul că Renaşterea a reuşit aici. Niciodată nu s-a încercat 
un asemenea efort în afara planului răscumpărării. Să nu ni se opună omul 
antic. Dacă ţine capul sus, nu o face din orgoliul raţiunii sale, dar în acceptarea 
pioasă a destinului, a unui fatum superior zeilor. Fără îndoială exista în secolul 
al XVII-lea ordinea politică dobândită de marele rege. Ordinea religioasă, capo-
doperea Bisericii galicane. Ambele s-au prăbuşit. Notaţi că dacă, prin reacţie la 
secolul al XVIII-lea, apologetica din secolul XX împrumută romanticismului 
sensibilitatea sa, imaginile sale, filosofia va rămâne mereu pe poziţiile raţiona-
liste luate de la Descartes şi Malebranche. Comedie enormă! Apologetica evita 
pe cât posibil problema răului, ascundea îngerii şi demonii, care nu mai rămân 
decât în antitezele Părintelui Hugo! Trebuia ca Hugo să scrie La Fin de Satan! 
Era aşteptat Baudelaire şi Rimbaud178.

Cunoaşterea – în sensul de informaţie – pe care o are omul despre sine 
însuşi nu-i este suficientă. Nici chiar o foarte mare cunoaştere a datelor – 
de exemplu aceea pe care i-o dă ştiinţa modernă despre psihicul uman sau 
despre omenire – nu poate să spună ceva despre destinul ultim al omului; 
ea poate cel mult doar să-i indice direcţia în care trebuie puse întrebările 
care apar continuu. 

Unica filozofie capabilă să se justifice în faţa disperării ar fi aceea de a vedea 
toate lucrurile în modul în care ele se prezintă din punctul de vedere al mântu-
irii. Cunoaşterea nu are altă lumină decât aceea care îi vine lumii din mântuire: 
tot restul se limitează să modifice continuu lucrurile şi rămâne un fragment 
din tehnică179. 

Abraham Heschel, vorbeşte despre „o chemare la a fi mai mult decât 
este. (…) Esenţa omului nu se termină în ceea ce este, ci în ceea ce poate 
fi”180. În acest sens omul nu se poate mulţumi să trăiască doar pentru a 
trăi. „După ce descoperim că viaţa n-are nici un înţeles, nu ne rămâne alt-
ceva de făcut decât să-i dăm un înţeles” ne avertizează Lucian Blaga181. O 
simplă trăire, fără acel „pentru ce trăiesc” ar fi o degradare a ceea ce este 
mai uman într-însul. „Merită să trăiesc?” „Viaţa merită să fie luată în serios?” 

177 N. BErdIaEv, Despre menirea omului, 20.
178 „Interview de 1926”, EEC I, 1041.
179 T. W. adorno, Minima Moralia. Reflexionen aus dem beschädigten Leben, Frankfurt 

am Mein 19703, 333, apud W. KasPEr, Gesù il Cristo, 73.
180 A. hEsChEl, L’uomo non è solo, Rusconi, Milano 1970, 215.
181 L. BlaGa, Zări şi etape, 11.
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„Să trăiesc: pentru ce?” Sunt formulări şi expresii ale aceleaşi întrebări 
primordiale a omului care i se prezintă cu forţă în experienţa trăită a pro-
priei existenţe. Este întrebarea despre sensul ultim al vieţii. Este întreba-
rea accesibilă tuturor pentru că toţi o trăiesc. Nu este o întrebare rezervată 
ca un privilegiu al cugetătorilor, ci este o întrebare comună tuturor oame-
nilor, care îi pune împreună în solidaritatea aceleeaşi existenţe. 

Intrat în existenţă – pe care nu şi-a ales-o – şi dotat cu o libertate care 
i-a fost dată, omul este constituit ca o datorie pentru sine însuşi: este dato-
ria, pe care nu poate să o eludeze, de a se împlini făcând actuale posibilită-
ţile sale în deciziile libertăţii sale. Fie că vrea, fie că nu vrea, el este chemat 
să se realizeze în noutatea care-i stă în faţă: situat în prezent este proiectat 
în viitorul care-i apare ascuns încă, dar care îi este motiv de speranţă. Adop-
tând o atitudine de indiferenţă, de dezinteres sau de refuz, ar renunţa la 
autenticitatea fiinţei sale umane182. „La ce bun să mai vorbim de trecut? 
Numai viitorul mă interesează şi nu mă simt încă în stare să-l privesc în 
faţă”183, mărturiseşte parohul de ţară. 

Şi cum fiinţa umană are în mod esenţial un destin, există o mulţime de 
concepte pluraliste despre om, care pleacă de la definiţia omului ca animal 
rationale până la descrierea sa de către Nietzsche ca animal încă incom-
plet. Accentuări ca homo viator de către Gabriel Marcel, homo faber de 
către Max Frisch în romanul său cu acelaşi nume sau „libertate lăsată în 
voia sa” de către J.-P. Sartre, de fapt nu spun altceva decât că omul se expe-
rimentează continuu ca problemă şi caută mereu noi răspunsuri, potrivite 
cu ceea ce este experienţa sa existenţială. 

Un singur lucru nu vede concepţia modernă - mărturiseşte acelaşi R. Guardini 
– ceea ce este el [omul] în primul rând: persoană finită, care există ca atare, 
chiar dacă nu o vrea, chiar dacă îşi neagă propria esenţă. Persoană chemată de 
Dumnezeu, întâlnindu-se cu lucrurile şi cu celelalte persoane. Persoană care 
are minunata şi teribila libertate de a putea păstra sau distruge lumea, ba 
chiar de a se afirma şi împlini pe sine sau de a se abandona şi duce de râpă. Iar 
acest din urmă lucru este privit nu ca un element necesar într-un proces supra-
personal, ci ca ceva cu adevărat negativ, evitabil şi profund absurd184.

În acest sens, omul are nevoie de o cunoaştere mai profundă. Este ade-
vărat că pentru el „raţiunea umană a fost răscumpărată de Cristos, are 
locul său în Biserica lui Dumnezeu, aici nu este un intrus”185, însă adevă-
rata „cunoaştere a persoanei rămâne legată de credinţa creştină. Afirma-
rea ei şi grija pentru ea supravieţuiesc, poate, o vreme, stingerii acestei 

182 Cf. J. alFaro, Dal problema dell’uomo al problema di Dio, 14-15.
183 Journal, OR, 1103.
184 R. GuardInI, Sfârşitul modernităţii, 92.
185 „Restauration de la raison”, EEC II, 387-388.
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credinţe, dar se pierd treptat”186. Bernanos spune: „Nu mai crezi pentru că 
nu mai doreşti să crezi. Nu mai doreşti să te cunoşti. Acest adevăr profund, 
adevărul despre tine, nu te mai interesează”187. Numai credinţa dă acest 
indicativ: Dumnezeu este destinul ultim al omului. Acceptându-l, existenţa 
sa este transformată radical. De aceea întreabă Bernanos: „la ce v-ar servi 
chiar dacă aţi reuşi să fabricaţi şi viaţă, dacă aţi pierdut sensul vieţii?”188. 
Necesitatea relaţiei cu divinitatea este scoasă în evidenţă atunci când se 
referă la încercările oamenilor în afara Revelaţiei: „Păgânii n-au fost aşa 
de proşti – declară parohul de Torcy – când au scornit grămada lor de zei: 
reuşiseră în felul acesta să dea bieţilor oameni iluzia unei înţelegeri groso-
lane cu invizibilul”189. Doar în creştinism, spune Bernanos, poate fi găsit 
ceea ce este autentic uman. „Păgânismul nu era nici el potrivnic naturii, 
dar numai creştinismul îi dă grandoare, o exaltă, o înalţă pe măsura omu-
lui, a visului său”190. În creştinism revelaţia nu este o experienţă subiectivă, 
ci adevărul pur şi simplu, vestit de Dumnezeul care a făcut lumea. De aceea, 
spune autorul nostru în limbajul său poetic, „omul secolului XIX, deja 
smuls din rădăcinile sale spirituale, dar trăind încă în seva lor, sfârşeşte prin 
a o epuiza, aşa cum un fruct se rupe de tija sa, o floare tăiată într-un vas”191. 

Dar el este un om al speranţei şi ştie că „mergând până la capătul nopţii 
se regăseşte o altă auroră”192. Tocmai datorită acestei lumini venite de sus 
creştinismul cunoaşte pericolul că omul se piardă în lume şi în acţiune, şi 
are ştiinţă despre „un necesar” şi poate să cerceteze optimismul progresist 
al societăţii contemporane, care mai întâi a fost unul care provine din entu-
ziasm, pentru ca apoi să fie ridicat la gradul de dogmă. Creştinismul cunoaşte 
neadevărul ideii de autonomie şi ştie că un edificiu cultural care-l dă deo-
parte pe Dumnezeu nu poate izbândi; el arată că există o relaţie strânsă 
între afirmaţiile despre Dumnezeu şi cele despre om, căci omul este făcut 
după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. În acest sens, mereu răsună 
strigătul de atenţionare al lui Bernanos: 

Drama Europei este o dramă spirituală, drama Europei este o dramă a spiritu-
lui193. Omenirea în întregime este bolnavă. Această omenire trebuie vindecată. 
Trebuie mai întâi şi înainte de toate respiritualizat omul194.

186 R. GuardInI, Sfârşitul modernităţii, 114.
187 Journal, OR, 1129.
188 Journal, OR, 1046..
189 Journal, OR, 1045.
190 Journal, OR, 1046.
191 La liberté, EEC II, 1345.
192 Lettre aux Anglais, EEC II, 15.
193 La liberté, EEC II, 1341.
194 La liberté, EEC II, 1321.
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A recunoaşte că misterul omului coincide în ultimă analiză cu misterul 
lui Dumnezeu, întrucât este „sărmană dependenţă de plinătate şi orientată 
spre ea”195, implică credinţa în acest Dumnezeu. Este o dependenţă care 
există acolo unde ea cuprinde şi susţine în mod real întreaga existenţă 
umană şi nu se manifestă doar când este experimentată ca necesară în 
momentul în care apare clar ieşită în evidenţă neputinţa umană: atunci 
am putea vorbi despre o funcţionalitate a lui Dumnezeu şi nu despre o 
credinţă autentică. În acest sens, L. Blaga vedea că „niciodată Europa n-a 
suferit de pe urma individualismului ca astăzi. Mergând mai departe pe 
acelaşi drum, sfârşim în haos sufletesc. [...] Organizarea sufletelor se face 
sub semnul absolutului”196.

Apoi recunoaşterea că totul pe pământ trebuie referit la om ca la cen-
trul şi culmea sa aparţine antropologiei creştine moderne, care, bazată pe 
Scriptură, nu afirmă deloc că mântuirea şi a deveni om încep doar în viaţa 
nouă de după moarte. Omul credincios ştie bine că viitorul este pus serios 
în discuţie de prezent. Prezentul este câmpul de luptă al existenţei sale, 
unde ia decizii, iar acestea sunt legate de viitor. De aceea omul suferă în 
mod constant din cauza contrastului dintre ideal şi realitate, şi simte ca o 
continuă tensiune abisul care separă prezentul experimentat de viitorul 
promis, şi credinţa sa rămâne mereu o credinţă încercată, chinuită, dar 
deschisă împlinirii, viitorului şi veşniciei. 

O angajare radicală pentru o lume mai umană nu poate să aibă loc fără 
a se face apel la o cunoaştere certă a ceea ce este specific uman. Iar acest 
lucru este valabil şi pentru creştin. Ştiinţa sa de fapt se bazează pe certitu-
dinea credinţei, pe care el trebuie să o traducă în practică: trebuie, aşa cum 
spune Scriptura, „să facă adevărul” (In 3,21). Ceea ce Marx cerea filozofiei, 
adică depăşirea sa prin practică, are valoare şi pentru credinţa creştină. 
Credinţa este „depăşită” întrucât se trăieşte; dogma devine „adevărată” 
acolo unde ea ia formă în actualizarea practică a credinţei. 

Dacă omul nu disperă în istorie, dar speră împotriva oricărei speranţe că fiinţa 
umană are un sens, aceasta se datorează faptului că el este susţinut de o preînţe-
legere a salvării şi a răscumpărării. În istorie o speranţă ultimă devine posibilă 
numai pe fundamentul unui început calitativ nou, indeductibil din istorie. Dar un 
atare început nu este altceva decât figura exterioară şi mondenă a ceea ce mesa-
jul creştin înţelege atunci când vorbeşte despre răscumpărare, har şi mântuire197.

Iar istoria nu este numai animată de speranţa în mântuire; ea conţine 
deja semnele mântuirii, care justifică speranţa într-o semnificaţie ultimă şi 

195 K. rahnEr, „Teologia dell’incarnazione”, 98.
196 L. BlaGa, Zări şi etape, 79.
197 Cf. W. KasPEr, Gesù il Cristo, 73.
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într-o mântuire în istorie. Aceste semne salvifice există de fiecare dată 
când apare în lume o nouă fiinţă, căci cu o nouă viaţă se naşte şi o speranţă. 
Iar dacă există semne şi indicii care ne trimit la un sens în lume, acestor 
semne de sens şi de împlinire li se contrapun semne de absurditate, de 
neîmplinire. În faţa lor 

sufletul lui Bernanos – ne spune fiul său, Jean-Loup – ardea ca o torţă în noapte 
şi întreaga decadenţă a timpului îi provoca răni invizibile, dar crude. Mirosul 
pământurilor noastre arse îi făcea inima să tresalte. Moartea îl înconjura din 
toate părţile; îl încurca tăcerea şi era mai de temut decât moartea: aceea a sufle-
telor. Cum să nu urle când ea era preţul minciunii, al înşelăciunii, şi îl calcă pe 
om în picioare de la izvoarele vieţii, în chiar centrul istoriei? Într-un cuvânt, 
mereu acelaşi, punea la stâlpul infamiei ideologiile care instrumentalizau 
omul, sclerozele intelectuale care ucideau viaţa198. 

Omul modern nu se mai angajează pentru că nu mai are nimic de angajat. Che-
mat să ia parte pentru adevăr sau pentru greşeală, pentru rău sau pentru bine, 
omul creştin angaja dintr-o dată sufletul său, adică risca mântuirea. Credinţa 
metafizică era în el o sursă inepuizabilă de energie. Omul modern este mereu 
capabil de a judeca, pentru că este mereu capabil să raţioneze. Dar facultatea 
sa de a judeca funcţionează ca un motor fără alimentare. Nici o piesă nu lipseşte 
din motor. Dar nu este benzină în rezervor199. 

Mergând mai departe, Revelaţia ne spune: Cristos este împlinirea între-
gii realităţi întrucât el îşi asumă şi latura de agonie a realităţii. „Ceea ce 
convinge în Isus Cristos este că în el au fost asumate, în mod infinit, atât 
măreţia cât şi mizeria omului. În acest sens Isus Cristos este împlinirea 
istoriei200. 

Aici Bernanos, în viziunea sa despre om, despre Dumnezeu şi despre 
lume, se apropie de Pascal. În concret este vorba despre simţul păcatului 
originar care l-a făcut pe om să-şi piardă inocenţa de la început, mizeria 
omului fără Dumnezeu, asemenea unui „rege deposedat” de regatul său, 
creatură „rătăcită” într-un univers adesea lipsit de har, dar chemat să des-
copere adevărata sa vocaţie în căutarea de credinţă, enigma omului expli-
cată prin creştinism, simţul absolutului fundamentat exclusiv în Dumne-
zeu. Şi pentru unul şi pentru altul dintre cei doi scriitori, Dumnezeu nu 
poate fi redus la un concept, la un Dumnezeu „geometru”, la un Dumne-
zeu al „filosofilor”. Pascal o spune în mod clar: 

Dumnezeul creştinilor nu constă într-un Dumnezeu simplu autor al adevăru-
rilor geometrice şi al ordinei elementelor [...]. El nu constă numai într-un 

198 J.-L. BErnanos, „Postfazione: L’impatto con Bernanos”, în G. FasolI, La sfida del 
povero: Georges Bernanos, Paoline, Cinisello Balsamo 1989, 119. 

199 La liberté, EEC II, 1320.
200 W. KasPEr, Gesù il Cristo, 76.
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Dumnezeu care îşi exercită providenţa asupra vieţii şi asupra bunurilor ome-
neşti, pentru a da un fericit şir de ani celor care îl adoră [...]. Dumnezeul creş-
tinilor este un Dumnezeu de iubire şi de mângâiere; este un Dumnezeu care 
umple sufletul şi inima pe care le posedă: un Dumnezeu care îi face să simtă 
lăuntric păcătoşenia lor şi milostivirea lui fără margini; care se uneşte cu fon-
dul sufletului lor umplându-l de umilinţă, de bucurie, de încredere şi de dragoste; 
care îi face incapabili de alt sfârşit decât în el201.

Bernanos o repetă: 
Acest lucru vă pare de necrezut de fapt, pentru că voi nu vă imaginaţi decât un 
bun Dumnezeu care raţionează, o inteligenţă organizatoare. Dar definiţia lui 
Dumnezeu nu este aceea înainte de toate: El este înainte de toate iubire. 
Dumnezeu este Iubirea absolută. Iubirea absolută!202.

Pentru Bernanos ca şi pentru Pascal, noi nu-l cunoaştem pe Dumnezeu 
decât prin Cristos. Pascal afirmă: „Nu numai că noi nu cunoaştem pe Dum-
nezeu decât prin Isus Cristos, dar nici pe noi înşine nu ne cunoaştem decât 
tot prin Isus Cristos”203. Bernanos ne aminteşte că nu există o adevărată 
cunoaştere nici a lui Dumnezeu, nici de noi înşine decât prin Isus Cristos, 
căci el a venit şi pentru cei neştiutori şi pentru oamenii care se fălesc cu 
multele lor cunoştinţe.

Mă gândesc la el, şi puţin câte puţin mă descoper pe mine, aşa ca un alt el-
însuşi, chiar pe fundul mlaştinei unde mă zbat încă204.
Cristos a venit în această lume – ne explică el în cele câteva pagini din „Viaţa 
lui Isus” pe care a început să o scrie – şi el a venit pentru toţi şi nu numai pen-
tru cei sărmani205. 

Este experienţa sa de credinţă care îl poartă pe autor ca şi pe cititor la 
cunoaşterea acestui „minunat prieten viu”: 

Auzindu-ne vorbind, s-ar putea crede de multe ori că noi propovăduim pe Dum-
nezeul spiritualiştilor, Fiinţa supremă, sau mai ştiu eu ce, care, în nici un caz, 
nu seamănă cu Domnul, pe care ne-am deprins să-l cunoaştem ca pe un minu-
nat prieten viu, care suferă la durerile noastre, pe care bucuriile noastre îl 
mişcă, şi care va împărtăşi agonia noastră, ne va primi în braţele sale, la piep-
tul său206.

Fără referinţă la supranatural, fără „nevoia de a face referinţă la marile 
legi ale universului spiritual, de a face să reintre în ordinea spirituală vasta 

201 B. PasCal, Cugetări, 409-410.
202 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1053. 
203 B. PasCal, Cugetări, 411.
204 G. BErnanos, „Dernier agenda (Tunisie 1948)”, în A. BEGuIn, Bernanos, 146.
205 G. BErnanos, „La pauvreté”, în A. BEGuIn, Bernanos, 186.
206 Journal, OR, 1050-1051.
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nenorocire umană”207, întreaga operă literară a lui Bernanos rămâne de 
neînţeles ca şi omul care-i ocupă toată atenţia.

Putem încheia acest subpunct făcând apel la acelaşi W. Kasper: 
Dacă omul, deşi cufundat în finit şi înconjurat de rău, nu se resemnează în 
această condiţie şi se decide pentru un sens şi pentru o împlinire în istorie, 
atunci procesul istoric este descifrat şi înţeles ca un simbol în care, ca pe un 
negativ, se deliniază problema şi speranţa mântuirii. Istoria abundă de motive 
care atestă o astfel de speranţă. Va fi însă totdeauna o speranţă asaltată de 
dubiu, aplecată continuu spre căutarea unui semn clar şi sigur. În acest a se 
întreba despre sens, despre dreptate, despre libertate şi despre existenţă, ea se 
îndreaptă şi spre Isus Cristos: „Eşti tu cel care trebuie să vină sau trebuie să 
aşteptăm pe altul?” (Mt 11,3)208. 

Acesta este drumul pe care îl parcurge alături de fiinţa umană în sufe-
rinţă, în agonie chiar, marele scriitor francez, de care în cele ce urmează 
vreau să ne apropiem mai mult pentru a vedea mai detaliat cum vede el 
această minunăţie a creaţiei: omul în situaţia sa existenţială, chemat la 
mântuire.

3.2. Omul în scrierile lui Bernanos

Persoana umană cu demnitatea sa şi cu destinul său veşnic este ceea ce 
îl interesează cel mai mult pe Bernanos. Ştie un fapt sigur: „caracterul 
sacru al persoanei umane este o teză mai greu de susţinut decât teza con-
trară, dependenţa absolută a individului de comunitate”209. Cu toate aces-
tea nu se descurajează căci „cât mă priveşte – mărturiseşte el – oamenii nu 
m-au deziluzionat [...]. Ceea ce văd mai presus de orice în om este neferici-
rea sa. Nefericirea umană este minunea universului”210. Contemplând 
această „minune a universului” în persoana umană, scrisul său devine o 
slujire constantă în favoarea omului, cu intenţia de a trezi conştiinţele, 
responsabilitatea fiecăruia în trăirea înaltei vocaţii umane. Şi atunci când 
observă istoria contemporană cu umbra sa care alternează între consu-
mism şi distrugere, el nu face diagnoza unei crize trecătoare a structurilor 
economice şi politice, căci la mijloc este „o criză a civilizaţiei în întregime”211.

H.U. von Balthasar ne spune că „Bernanos a luptat în favoarea omului. 
Împotriva a tot ceea ce, în lume şi în Biserica modernă, ameninţă adevărata 
măsură a omului, îl vedem ridicându-se şi luptând [...]. Tot ce are de la 

207 G. BErnanos, „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1049.
208 W. KasPEr, Gesù il Cristo, 77.
209 Lettre aux Anglais, EEC II, 118.
210 Grands cimetières, EEC I, 525-526. 
211 La liberté, EEC II, 1369.
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omenire, el angajează în această luptă în favoarea omului”212. Limbajul său 
nu este doar un instrument de comunicare şi de expresie, dar mai ales loc 
privilegiat pentru a lua cunoştinţă despre sine, despre lume şi despre mărtu-
ria de credinţă pe care se simte chemat să o dea lumii de astăzi, învăţându-o 
„măsura omului într-un timp care a pierdut orice măsură”213. Înrădăcinat 
în credinţa creştină, având în Dumnezeu centrul său de stabilitate, cu o 
forţă irezistibilă, autorul contemplează omul, imaginea lui Dumnezeu, şi 
lumea sa în profunditatea realităţii totale: este realitatea prezenţei lui 
Dumnezeu în istoria omului, contrazisă de experienţa violentă a unei absenţe 
care se manifestă ca un rău care lucrează în orice ambient al existenţei 
umane şi totodată ca o lipsă a iubirii autentice şi a gratuităţii. 

Ceea ce este omul, nu o vom şti studiind individul Bernanos, dar deosebind 
într-însul ecoul viu al unui adevăr care nu-i aparţine, căci este Cristos însuşi, 
Dumnezeul făcut om, Răscumpărătorul stăpân al creaţiei, care a marcat cu 
pecetea sa suverană esenţa cea mai intimă a creaturilor sale214.

Şi „dacă Bernanos pune accentul pe realităţile de ordin teologal, moti-
vul cel mai evident nu se găseşte în această mare dezbatere în care s-a 
angajat cu materialismul modern şi în special cu cel marxist?” se întreabă 
Michel Estève în notiţa făcută la La liberté pour quoi faire?215

Căci cele două noţiuni principale care ies în evidenţă din reflecţia sa şi 
apar ca poli ai teologiei sale, crearea omului după chipul lui Dumnezeu şi 
căderea originară, sunt cele mai apte să constituie fundamentele unui 
umanism creştin. Fie că subliniază legătura intimă cu Creatorul, fie că fac 
să apară dualitatea sa – corporală şi spirituală – ele pun în lumină definiţia 
omului din care Bernanos face problema cheie a timpului său. Atunci când 
vorbeşte despre om, îl vede în măreţia şi în mizeria sa. De aceea este im-
portant să vedem mai întâi natura omului, apoi condiţia sa actuală şi în 
sfârşit mişcarea care-l poartă pe om de la mizerie la măreţie. 

3.2.1. Imagini şi metafore folosite pentru a descrie omul

Pentru a indica esenţa însăşi a omului, Bernanos foloseşte accente armo-
nioase, exprimate în imagini seducătoare: scânteie, apă vie, abis de azur şi, în 
sfârşit, chip şi asemănare a lui Dumnezeu, care le cuprinde pe toate celelalte. 

Parohul de ţară spune că „el este o scânteie, un fir de praf înroşit de 
dragostea divină”216. Această imagine, combinată cu cea a „firului de 

212 H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 17.
213 H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 19. 
214 H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 183.
215 M. EstèvE, „La liberté pur quoi faire? Notice”, EEC II, 1853.
216 Journal, OR, 1113.
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praf”217 evocă în acelaşi timp micimea existenţei umane şi măreţia sa: ori-
ginea divină. Prin imaginea scânteii, Bernanos vrea să exprime faptul că 
omul care îşi datorează existenţa lui Dumnezeu, cuprinde în starea sa actu-
ală o scânteie din „iubirea divină”, că Dumnezeu comunică esenţa sa oame-
nilor218.

Pe de altă parte, omul este apa vie care izvorăşte. Bătrânul abate 
Chevance îi explică abatelui Cénabre că: „viaţa noastră (…) este un izvor 
pierdut într-un pământ arid”219, iar Mouchette este descrisă ca „un izvor 
misterios (care) a secat tot dintr-o dată”220. Izvorul poate să se piardă, iar 
în viaţa lui Cénabre chiar se pierde, pământul poate să devină uscat, dar 
cu toate acestea orice om este şi va rămâne până la sfârşitul său, un izvor, 
o apă vie. Bernanos clarifică gândul său într-un discurs de după război: 

Sfântul este omul care ştie să găsească în sine, să facă să izvorască din profun-
ditatea fiinţei sale apa despre care Cristos îi vorbea Samaritenei. Se află acolo, 
în fiecare din noi, fântâna deschisă sub cer. Fără îndoială, suprafaţa este acope-
rită de resturi, de ramuri rupte, de frunze moarte, din care iese un miros de 
moarte. Pe această suprafaţă străluceşte un fel de lumină dură şi rece care este 
aceea a inteligenţei care raţionează. Dar sub această cuvertură bolnavă, apa 
este limpede şi pură. Şi mai în adânc sufletul se găseşte în elementul său nativ, 
infinit mai pur decât cea mai pură dintre ape, această lumină necreată care 
scaldă creaţia în întregime. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor221. 

Bernanos evocă aici imaginea cisternei: cisterna adună apa de ploaie, 
apa vieţii. Este o rezervă utilă omului pentru că dă ceea ce a primit. Apa 
vie este dăruită omului. La sfârşitul citatului, Bernanos, făcându-l pe om 
părtaş şi la lumina lui Dumnezeu, se apropie de altă imagine care face refe-
rinţă la esenţa profundă a omului: „abis de suavitate” sau „abis de azur”, 
căci – ne spune el – există un abis în om. Aşa cum pământul este „o peliculă 
subţire”, „deasupra unui ocean de foc lichid”, la fel păcatul este doar o in-
fimă grosime sub care se află, dacă se face efort, abisul azur.

Aflăm de la geologi că pământul care nouă ni se pare atât de solid, atât de sta-
bil, nu este de fapt decât o pojghiţă subţire care învăluie un ocean de foc lichid, 

217 G. BErnanos, La Joie, în G. BErnanos, Oeuvres romanesques suivies de Dialogues des 
Carmélites, Galimard, Paris 1961, 604: „Aş vrea să fiu doar un fir de praf impalpabil, atâr-
nat de voinţa lui Dumnezeu” spune Chantal. 

218 Cf. N. FIlIPPI, L’incontro dell’uomo col Cristo nella letteratura contemporanea, (pro 
manuscripto), Accademia Alfonsiana, Roma 1992, în N. FIlIPPI, „L’uomo di fronte all’amore 
nella forma dolorosa della croce in G. Bernanos”, 97. 

219 G. BErnanos, L’Imposture, în G. BErnanos, Oeuvres romanesques suivies de Dialogues 
des Carmélites, Galimard, Paris 1961, OR 352.

220 G. BErnanos, Nouvelle histoire de Mouchette, în G. BErnanos, Oeuvres romanesques 
suivies de Dialogues des Carmélites, Galimard, Paris 1961, OR 1330.

221 La liberté, EEC II, 1382.
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veşnic viu, şi că-i ca pieliţa care se formează pe lapte când e gata să fiarbă... Ce 
grosime are păcatul? La ce adâncimi ar trebui să săpăm pentru a regăsi abisul 
de azur? – se întreabă parohul din Ambricourt222.

Dar toate imaginile de care se foloseşte Bernanos pentru a indica reali-
tatea profundă a omului, sunt rezumate de cuvântul biblic „chip al lui 
Dumnezeu”. 

Este adevărat că noi am fost creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. 
Noi ne asemănăm cu el chiar mai mult decât îndrăznim să ne gândim, decât 
filosofii ne permit să ne gândim. „Creat după chipul şi asemănarea lui Dumne-
zeu” – cât de misterioasă şi de temut este o astfel de expresie, dar cum şi-a 
pierdut ea puţin câte puţin semnificaţia prin folosire, ca o monedă efigia sa, 
pentru că a trecut prin prea multe mâini! Aş vrea totuşi să vă opriţi la aceasta 
un minut. Câţi dintre noi, creştinii, avem cu adevărat conştiinţa că suntem 
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu? Cine se preocupă de sensul real al acestor 
cuvinte atât de surprinzătoare? Dacă ele sunt veridice, atunci nu observarea 
lucrurilor ne revelează lumea, secretul său este în noi, în cea mai mare profun-
zime din noi înşine, acolo unde noi nu coborâm niciodată, evident223. 

La urma urmei – explică parohul din Torcy – omul este după chipul şi asemă-
narea lui Dumnezeu: atunci când încearcă să creeze o ordine după măsura sa, 
trebuie s-o copieze în mod stângaci pe cealaltă, cea adevărată224.

Ce este chipul sau imaginea pentru Bernanos? Vrea să spună că în om 
există o taină care nu este nimic altceva decât misterul lui Dumnezeu. Ulti-
mul secret al lumii se află în om: „nu observarea lucrurilor ne descoperă 
lumea, secretul său este în noi, în cea mai mare profunzime din noi 
înşine”225. Cheia secretului („le mot de l’énigme du monde”) nu o are inte-
ligenţa care „poate pleca de la creaţie”, dar nu este „capabilă să-i pătrundă 
sensul, să o înţeleagă”: 

Cheia misterului lumii este în noi, de ce nu? destinul comun al oamenilor nu 
trebuie căutat foarte departe, şi adesea cu riscul vieţii lor, de vreme ce ei îl au, 
fără să ştie, la îndemână? Această cheie a misterului nu sperăm să o găsim prin 
observarea practică a lucrurilor. [...]. Dacă este adevărat că suntem creaţi după 
chipul lui Dumnezeu, cum dispreţuim una dintre cele mai înalte facultăţi ale 
omului? Îmi veţi răspunde că fără să o dispreţuiesc, eu tocmai am declarat-o 
neputincioasă. Nu. Nu neputincioasă. Nu neputincioasă de a lua parte la crea-
ţie, dar incapabilă de a-i pătrunde sensul, de a o înţelege, în sensul exact al 
cuvântului. Dacă creaţia ar fi opera doar a inteligenţei, inteligenţa umană ar 
putea face mai mult decât să descopere câteva dintre legile sale, ca să exploateze 

222 Journal, OR, 1090.
223 La liberté, EEC II, 1377. 
224 Journal, OR, 1122.
225 La liberté, EEC II, 1377.
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această cunoaştere, ca şi cum s-ar folosi de o mecanică. Ea n-ar fi mereu gata 
să o condamne în numele logicii sau a dreptăţii. Aceasta înseamnă că creaţia 
este o operă de iubire. Inteligenţa, redusă la propriile puteri, nu gândeşte să 
găsească în natură decât indiferenţă şi cruzime, ci tocmai propria sa cruzime e 
descoperită acolo. [...] Inteligenţa este mai crudă decât natura226. 

De aceea autocunoaşterea omului modern este atât de slabă pentru că 
valoarea vieţii umane rămâne ascunsă tuturor care rămân fixaţi în agnos-
ticism şi în materialism, fiind descoperită de cel care îşi ridică privirea 
dincolo de lumea sensibilă pentru a primi lumina care vine de sus, sau cum 
ar spune Soloviev „a fi inspirat de sus, a privi viaţa de sus”227.

Cât de puţin ştim noi despre ceea ce este cu adevărat o viaţă omenească! A 
noastră de pildă! A ne judeca după ceea ce numim actele noastre e poate tot 
atât de zadarnic ca şi cum am fi judecaţi după visele noastre. Dumnezeu alege, 
potrivit dreptăţii sale, din grămada de lucruri obscure, unul singur, şi acela, pe 
care îl ridică spre Tatăl cu gestul cu care se prezintă sfintele moaşte, străluceşte 
deodată cu lumina orbitoare a soarelui228. 

În această lumină nouă lucrurile se schimbă şi suferinţa nu mai este 
piatra de poticnire a omului aşa cum apare ea pentru cei mai mulţi, „durere 
de neînţeles [...] aşa încât nu se mai reuşeşte a vedea în ea altceva decât 
justa recompensă a greşelii”229, nu mai scandalizează, căci da, „ea este 
aceasta fără îndoială” – spune autorul – dar „ea este şi altceva. Este pâinea 
pe care Dumnezeu o împarte cu omul. Este imaginea temporară a posedă-
rii divine la care noi suntem chemaţi”230. În această lumină durerea rămâne, 
dar nu mai suntem singuri în suferinţă, ea este asumată şi de Dumnezeu 
care suferă cu orice om în suferinţă. 

Jertfa Crucii nu este doar o jertfă compensatorie, căci dreptatea nu este singura 
interesată aici, nu este singura ofensată: la crima împotriva Iubirii, Iubirea 
răspunde în felul său şi conform esenţei sale: printr-o dăruire totală, infinită. 
Unde va avea loc deci unirea creatorului cu creatura, a victimei cu călăul? În 
durerea care este comună la amândoi231.

Pentru parohul de ţară durerea, sub privirea lui Dumnezeu, devine 
chiar „un adăpost unde să poată înflori pacea”, dar dacă omul nu este 
atent se umple de patimi care „urlă ziua şi noaptea ca nişte bestii”232. Acum 

226 La liberté, EEC II, 1378.
227 Cf. M. TEnaCE, „Vladimir Soloviev testimone dell’unità nel pensiero e nella vita” 

(Settignano, 27 ottobre 2007), în http://www.centroaletti.com/ita/formazione/testo_2.pdf. 
228 Journal, OR, 1100.
229 „Lettre à Frédèric Lefèvre”, EEC I, 1053.
230 Journal, EEC I, 1053.
231 Journal, EEC I, 1053.
232 Journal, OR, 1153: „Cum? Neştiinţa, boala, mizeria, devorează mii de nevinovaţi, şi când 
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„scandalul universului nu este suferinţa, este libertatea. Dumnezeu a făcut 
creaţia sa liberă, iată scandalul scandalurilor, pentru că toate celelalte 
scandaluri provin de aici” 233. Dar şi aici lucrurile se schimbă căci inima lui 
Dumnezeu este pentru Bernanos iubirea, care se traduce în libertate, iar 
creaţia este un act al iubirii sale. Iubirea sa este iubire liberă, care vine în 
întâmpinarea libertăţii noastre ajutând-o să se regăsească în „secretul însuşi 
al lui Dumnezeu”. Dar „întâlnirea dintre libertate şi har este ceva inefabil; 
voinţa este în noi, dar este şi în afara noastră, ea este a noastră şi totuşi ea 
ne este dată. Nimic nu ne aparţine mai mult decât un «da» din partea 
noastră, dar acesta se spune în genunchi”234. Aici Bernanos îl vede pe Dum-
nezeu care pentru a îndupleca această voinţă umană să spună „da”-ul său 
alege nu calea convingerii raţionale căci „raţiunea dă înapoi”, dar calea 
iubirii pe care coboară până la nivelul omului împărtăşind cu el suferinţa 
sa, şoptindu-i la ureche cuvinte de încurajare şi speranţă. 

Noi toţi suntem în centru acestei imense drame, suntem la inima Preasfintei 
Treimi. Şi atunci? În Dumnezeu izbucneşte acest fel de incomprehensibilă fur-
tună? Acest lucru vi se pare de fapt incredibil, pentru că ştiţi să vă imaginaţi 
doar un bun Dumnezeu care raţionează, o inteligenţă organizatoare. Dar defi-
niţia lui Dumnezeu nu este în primul rând acea: El este înainte de toate iubire. 
Dumnezeu este Iubirea absolută. Iubirea absolută! […] Pentru iubire nimic nu 
este mediocru, totul este mare. Cea mai mică parte din ceea ce iubeşte, nu îi 
este mai puţin preţioasă, urgentă, necesară. Raţiunea dă înapoi doar la gândul 
acestei minunate chemări care a fecundat haosul, care l-ar lua pe cel mai puter-
nic dintre îngeri ca pe un pai şi care vine totuşi să se sfârşească, rugător, înse-
tat, nepotolit în şoapta unui copilaş!235.

Chipul şi asemănarea lui Dumnezeu în om este această iubire, care, în 
libertate, se îndreaptă spre Dumnezeu, se deschide spre aproapele. „Noi 
suntem creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, pentru că noi 
suntem capabili să iubim. Sfinţii au geniul iubirii”236. Este extraordinar de 
impresionantă imaginea pe care o foloseşte autorul ca să arate iubirea lui 
Dumnezeu care se apropie de omul în suferinţă ca să-l ajute să iubească: 
„Vocea care face să tremure lumile, vine să-i murmure dulce la ureche: 
iartă-mă!” Un Dumnezeu care îşi cere iertare pentru că nu este înţeles 
pentru ca omul să-l accepte şi să se lase copleşit de misterul iubirii sale: 

În acest moment este în lume, în fundul unei biserici pierdute sau chiar într-o 
casă oarecare, sau la colţul unui drum pustiu, acel om sărac care îşi împreunează 

Providenţa, printr-un miracol, oferă un oarecare adăpost unde să poată înflori pacea, pati-
mile vin aici târându-se să se ghemuiască, şi imediat pe loc, urlă zi şi noapte ca nişte bestii...”

233 La liberté, EEC II, 1379.
234 I. roBu, Itinerarul credinţei în viaţa şi opera lui Julien Green, 81.
235 G. BErnanos, „Lettere à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1053.
236 La liberté, EEC II, 1382.

CAP. I: OMUL ÎN SCRIERILE LUI GEORGES BERNANOS



76 OMUL ÎNTRE PĂCAT ŞI HAR ÎN SCRIERILE LUI GEORGES BERNANOS

mâinile şi la capătul mizeriei sale, fără să ştie bine ce spune sau fără să spună 
nimic, îi mulţumeşte bunului Dumnezeu că l-a făcut liber, că l-a făcut capabil 
să iubească. Există în altă parte, nu ştiu unde, o mamă alături de copilul său 
mort care-i oferă lui Dumnezeu geamătul unei resemnări extenuate, precum 
Vocea care a aruncat soarele pe întindere aşa cum mâna aruncă grâul, Vocea 
care face să tremure lumile, vine să-i murmure dulce la ureche: „Iartă-mă! 
Într-o zi vei şti, vei înţelege, îmi vei mulţumi. Dar acum, ceea ce aştept de la 
tine este iertarea ta, iartă-mă”. Aceştia, femeia aceasta istovită, acest sărman 
om, se găsesc în centrul misterului, în centrul creaţiei universale şi în secretul 
însuşi al lui Dumnezeu237.

Aceste fiinţe se realizează pe deplin: 
în momentul în care acest om, această femeie acceptă soarta lor, se acceptă pe 
ei înşişi, cu umilinţă, misterul Creaţiei se împlineşte în ei, în timp ce ei se expun 
astfel fără să ştie la tot riscul condiţiei lor umane, se realizează pe deplin în 
caritatea lui Cristos, devenind ei înşişi, după cuvântul sfântului Paul, alţi Cris-
tos238.

Este credinţa lor aceea prin care se încredinţează total lui Dumnezeu, 
căci „cu bunul Dumnezeu nu stai la tocmeală, trebuie să i te încredinţezi 
fără condiţii. Daţi-i tot, că el vă va da şi mai mult”239, după cum se exprimă 
parohul de ţară căutând să o convingă pe contesa revoltată pentru că Dum-
nezeu i-a luat fiul240.

Mulţi vorbesc despre pesimismul lui Bernanos, dar când vorbeşte des-
pre natura omului, el nu este pesimist deloc. Dimpotrivă, subliniază conti-
nuu „demnitatea eminentă a omului în creaţie”, precizând că aici, în crea-
ţie, este „locul unde Dumnezeu l-a pus pentru ca să poată coborî la el”241. 
Iar dacă refuză cu hotărâre afirmaţia că „omul se naşte bun”, subliniază 
mereu „că se naşte mare”242, capabil mai mult de bine şi, încă mai mult, de 
rău decât şi-ar imagina moraliştii, pentru că nu a fost creat după chipul 
moraliştilor, ci după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Natura omului 
este fundamental bună, pentru că participă la natura divină. Bernanos a 
făcut această mărturisire de credinţă în ultimele sale pagini scrise, puţin 
înainte de a muri, îngăduindu-ne să intrăm în intimitatea unui suflet care 
străluceşte de un aşa de mare optimism sau mai degrabă de o aşa minunată 
speranţă, încât nu este nevoie de a mai adăuga ceva:

237 La liberté, EEC II, 1379.
238 La liberté, EEC II, 1379.
239 Journal, OR, 1161.
240 Journal, OR, 1156.
241 La liberté, EEC II, 1382.
242 Nous autres français, EEC I, 634.
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Nu este vorba de a conforma voinţa noastră cu a Sa, pentru că Voinţa Sa este a 
noastră, şi când noi ne revoltăm, o facem cu preţul unei separări de toată fiinţa 
interioară… Voinţa noastră este unită cu a sa de la începutul lumii. El a creat 
lumea cu noi… Ce mângâiere să te gândeşti că şi atunci când îl ofensăm, noi nu 
încetăm niciodată să dorim ceea ce El doreşte în cel mai adânc Sanctuar al sufle-
tului! (23 ianuarie 1948)243.

Noi voim tot ceea ce vrea El, dar nu ştim că noi voim aceasta, nu cunoaştem, 
păcatul ne face să trăim la suprafaţa noastră, noi reintrăm în noi doar pentru 
a muri, şi acolo ne aşteaptă El (24 ianuarie 1948)244. 

3.2.2. Omul în condiţia sa istorică
Situaţia omului în istorie este diferită de aceea în care l-a pus Creatorul 

său. Într-adevăr, este un izvor, dar pierdut într-un pământ uscat şi mur-
dar245, este o scânteie, dar – aşa cum o spune în disperarea sa parohul de 
ţară – „grăuntele de pulbere aproape că nu se mai înroşeşte, e gata să se 
stingă”246. Cisterna adâncă, deschisă sub cer, este doar o „cisternă spartă, 
de unde se ridică la suprafaţă doar o apă murdară, plină de nelinişte”247. Şi 
dacă această lume a răului, în care ne mişcăm este o „peliculă subţire”, 
„caimacul de pe laptele care fierbe”248, cu toate acestea toţi oamenii sunt 
prinşi în această plasă. 

Cred, sunt sigur chiar, că mulţi nu-şi pun niciodată în joc fiinţa lor, sinceritatea 
lor profundă. Ei trăiesc la suprafaţa lor înşişi, şi solul uman este atât de bogat 
că această subţire pojghiţă superficială ajunge pentru o recoltă slabă, care să le 
dea iluzia unui adevărat destin249.

Chipul lui Dumnezeu a fost dăruit omului. Dumnezeu nu şi l-a retras 
nici chiar după căderea în păcat. Dar omul nu mai este ceea ce ar trebui să 
fie: s-a stabilit o divergenţă între adevărul său profund şi realitatea sa isto-
rică. Esenţa sa e bună, în schimb, existenţa sa, situaţia sa istorică este în 
mod teribil lovită de rău. Esenţa omului este în contradicţie cu existenţa 
sa. Bernanos nu se opreşte asupra evenimentului căderii lui Adam, chiar 
dacă uneori face aluzie, dar continuu reflectează asupra condiţiei umane 
care s-a creat şi face referinţă la păcatul originar250. Lui Luc Estang îi 

243 G. BErnanos, „Dernier agenda (Tunisie 1948)”, în A. BEGuIn, Bernanos, 146-147.
244 G. BErnanos, „Dernier agenda (Tunisie 1948)”, în A. BEGuIn, Bernanos, 147.
245 Cf. L’imposture, OR, 352.
246 Journal, OR, 1114.
247 G. BErnanos, Monsieur Ouine, în G. BErnanos, Oeuvres romanesques suivies de Dia-

logues des Carmélites, Galimard, Paris 1961, OR, 1451.
248 Journal, OR, 1090.
249 Journal, OR, 1115.
250 „O anumită concepţie despre om în opoziţie clară cu cea de om creştin, pentru că nu 

ţine cont de păcatul originar” (La liberté, EEC II, 1317). „Pentru că noi credem în păcatul 
original, ni se aduce acuzaţia că disperăm omul” (ibidem).
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mărturiseşte: „Este cu siguranţă mai grav sau cel puţin mai dăunător pen-
tru om să nege păcatul originar decât să-l nege pe Dumnezeu”251.

Bernanos a recunoscut realitatea omului păcătos şi, prin urmare, omul în 
realitatea sa istorică a fost pentru el ceea ce era pentru abatele Donissan: 
„un copilandru plin de vicii şi de plictiseală”252. În consecinţă, spune Ber-
nanos prin gura parohului de ţară că din cauza păcatului, a intrat tristeţea 
în lume: 

Ce să spun? Nu a intrat, ci locuieşte în noi. Eu cred tot mai mult că ceea ce noi 
numim tristeţe, angoasă, disperare, este însuşi sufletul; condiţia omului după 
cădere este aceasta că în el nu se mai poate percepe nimic altceva decât sub 
formă de nelinişte253.

Dar afirmarea slăbiciunii care este o descoperire a limitelor proprii este 
o deschidere în vederea lucrării harului. 

Pe scurt: pentru Bernanos, omul este chipul lui Dumnezeu, este adevă-
rul său, dar a căzut sub imperiul păcatului: aceasta este realitatea sa isto-
rică. Acum, după expresia lui Ricoeur că „cele două adevăruri sunt în 
supraimprimate”254, omul este bun conform creaţiei, este rău conform si-
tuaţiei sale istorice. Această situaţie a omului modern apare clară în lumea 
în care trăieşte şi pe care caută să o construiască. Pentru Bernanos nu 
există lume rea în sine, căci „lumea este în căutarea Împărăţiei lui 
Dumnezeu”255, dar ea se prezintă aproape o ideogramă a realităţii omului. 
În consecinţă lumea ar putea fi distinsă după esenţa sa şi după existenţa 
sa. Esenţa lumii ar putea fi sintetizată astfel: lumea nu este o „mecanică 
de precizie”256; ea nu evoluează lin spre destinul său, dar este alcătuită 
dintr-o anumită specie de oameni (se înţelege astfel sensul pe care autorul 
îl dă istoriei: „istoria nu este făcută de cei fericiţi sau cei nefericiţi, de cei 
norocoşi sau de cei nenorocoşi dar de oameni care, recunoscându-se inca-
pabili în cursul unei vieţi prea scurte să deosebească între fericire sau nefe-
ricire, decid să le depăşească pe amândouă, alegând să rămână tari în locul 
unde i-a pus Dumnezeu, după luminile lor şi după conştiinţa lor”257); merge 
spre destinul său, Împărăţia lui Dumnezeu. Cunoaşte o anumită aşteptare, 
de care nu poate să se apere. S-ar putea aproape susţine că toate formele 
de speranţă umană, toate visele pe care şi le face omul, sunt o „imagine 

251 L. EstanG, Présence de Bernanos, Plon, Paris 1947, prefaţă.
252 Sous le soleil de Satan, OR, 235.
253 Journal, OR, 1183.
254 P. RICoEur, La symbolique du mal, Aubier, Paris 1960, 235.
255 Journal, OR, 1066.
256 La liberté, EEC II, 1377.
257 Les enfants humiliés, EEC I, 799.
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slabă şi palidă, aproape de nerecunoscut a Împărăţiei lui Dumnezeu”258, 
spre care înaintează. Astfel, ca şi în cazul omului, dacă esenţa lumii este 
bună, existenţa sa, situaţia sa istorică este teribil lovită de rău.

Deja în 1931, Bernanos vedea lumea dominată de maşini, iar în ultimii 
ani ai vieţii sale vedea că această lume a devenit ceea ce nu este: „mecanică 
de precizie”, maşină devenită pentru autorul nostru „nodul” lumii moderne, 
ganglionul nervos care umple de febră mortală întregul trup, îi ia omului 
posibilitatea de a trăi uman viaţa sa, provocând o enormă criză de creştere. 
Urmarea? Criza de conştiinţă şi sfârşitul libertăţii umane. Rămânând la 
exprimarea lui: „lumea câştigată de tehnică este pierdută pentru libertate”. 
Maşina ucigând conştiinţa şi luându-i libertatea, dezumanizează complet 
omul şi îl face nemişcat ca un mort: va deveni un om cristalizat, un om fără 
suflet. „Omul nu are contact cu sufletul său decât prin viaţa interioară, iar 
în civilizaţia maşinilor viaţa interioară dobândeşte încetul cu încetul un 
caracter anormal”259 Astfel existenţa omului în lume va fi o întrupare a 
acestei lumi care trăieşte sub soarele Satanei.

Aşadar, esenţa omului este pentru Bernanos în contradicţie cu existenţa 
sa. În situaţia istorică în care se află omul nu se află adevărul său complet, 
căci omul nu este cel care este, la fel şi lumea. Acest adevăr trebuie căutat 
în altă parte.

În această condiţie existenţială dramatică în care se găseşte omul, se 
pune întrebarea: ce face omul? Caută printr-un efort personal să iasă din 
dezordine spre o ordine sigură? Aşa cum îl vede în prezentul său, Bernanos 
spune nu. „Omul este prin natura sa un resemnat – citim în Les Grands 
Cimetières sous la lune – omul modern mai mult decât alţii, din cauza soli-
tudinii extreme în care îl lasă o societate care nu cunoaşte între indivizii 
săi decât raporturi de bani”260. În acest context se profilează deja la orizont 
aspectul general a ceea ce înseamnă păcatul pentru autorul nostru: a fi şi 
a rămâne prizonier al existenţei umane pământeşti în contrast cu adevărul 
său creatural; a se limita la viaţa cotidiană sau a vedea micile evidenţe ale 
existenţei umane ca totul; o închidere care îl blochează în cadrul propriilor 
limite; o mulţumire cu puţin. Dar, ca profet, Bernanos îşi face auzit strigă-
tul: numai „sfinţii nu se resemnează”. 

Ce ar fi trebuit să arunc împotriva acestei bucurii obscene – se întreabă în tim-
pul interviului din 1926 – dacă nu un sfânt? La ce să constrângi cuvintele rebele, 
dacă nu să definească, prin penitenţă, cea mai sublimă realitate pe care o poate 
cunoaşte omul cu ajutorul harului, Sfinţenia?261 

258 Cf. La France contre les robots, EEC II, 1003.
259 La France contre les robots, EEC II, 1052.
260 Grands cimetières, EEC I, 364. 
261 „Interview de 1926”, EEC I, 1040.
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În acest sens atrage atenţia lumii asupra figurii „sfinţilor” săi niciodată 
resemnaţi, deşi tentaţi şi ei în inima lor de disperare şi de angoasă, voind 
să-l determine pe omul absorbit de preocupările condiţiei sale istorice să-şi 
îndrepte privirea şi gândul spre o altă ordine a realităţii, aceea a suprana-
turalului.

3.2.3. Chemat să iasă din solitudinea sa existenţială

Viziunea solitudinii supranaturale a omului la Bernanos se naşte din 
experienţa sa trăită în solitudine, în sărăcie materială şi morală, din anii 
de colegiu, din anii de război, „patru ani de singurătate”, la sfârşitul cărora 
„sensibilitatea nu mai poate... Angoasa este completă şi permanentă”: 

Sunt într-adevăr la capătul curajului şi a iluziilor. Nu vă gândiţi la pericolele 
mele, draga mea, nu este pentru mine altul decât acela de a muri de solitudine 
şi de plictiseală. [...] Cad de aşa de sus! Cu toate chinurile din lume mă străduiesc 
să-mi ascund suferinţa morală. Îmi lipseşte totul şi nici nu mă mai pot ruga. 
Rugaţi-vă în locul meu, îngeraşul meu, această jertfă este mai presus de mine. 
[...] Luându-mi rămas bun, inima mea se frânge. Ce agonie! [...] Ca să mă salvez 
din aceste tentaţii ale disperării nu-i decât glasul tău drag. [...] Pot să sacrific 
totul pentru onoare, pot să dau totul, dar voi!262,

îi scrie logodnicei sale în 1917 după o luptă din 16 aprilie, de o violenţă 
nemaiauzită.

Lumea lui Bernanos este un univers dramatic. Lăsată în cea mai com-
pletă solitudine, care se arată a fi cu atât mai profundă cu cât s-a îndepăr-
tat de creştinism, societatea contemporană este pentru Bernanos infernul 
descris în Monsieur Ouine, un infern de neîncredere şi de ură, în care oame-
nii se agită înnebuniţi fără să ştie încotro se îndreaptă. 

Romanele sale mai ales constituie expresia unei lupte metafizice înscrise 
în această istorie complexă a realităţii umane. Într-o epocă în care proble-
mele religioase erau considerate înainte de toate ca antiartistice, introdu-
cerea unui subiect profund religios şi metafizic în cadrul romanesc, voinţa 
de a aborda realitatea misterică a sfinţeniei în paginile unui roman trebuie 
să surprindă pe toţi în mod necesar263. Tratând despre Satana, despre rău 
şi despre sfinţenie, primul său roman, Sous le soleil de Satan, era în 1926 
o provocare pentru ideologia raţionalistă dominată întrucât în centru stă-
tea o viziune creştină despre lume, dorinţa şi iubirea sfinţeniei, căutarea 

262 G. BErnanos, Correspondance inédite (1904-1934). I. Combat pour la vérité, Plon, Paris 
1971, 123.

263 Cf. N. FIlIPPI, L’esperienza cristiana nella letteratura del XX secolo. „Il destino 
dell’uomo e il mistero del male”, (pro manuscripto) Accademia Alfonsiana, Roma 1974, in 
N. FIlIPPI, „La vittoria dell’uomo, con la fede, sull’universo, conteso da Dio e da Satana in 
G. Bernanos”, 47.
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lui Dumnezeu şi a lui Cristos pe cruce, sensul jertfei care poartă în mod 
necesar la răscumpărarea sufletelor. Bernanos refuză limitele unei lumi 
condamnate la sterilitate. Mai mult decât un romancier abil care trasează 
în creaturile sale caricatura unei realităţi inacceptabile, el este o voce. 

Eu cunosc – afirmă fiul său, Jean-Loup – puţine personalităţi care să se fi înăl-
ţat în mijlocul nostru cu o aşa putere a vocii pentru a mărturisi o aşa mare 
iubire. Dar la Péguy şi la Bloy găsim acelaşi realism implacabil în faţa mizeriei 
sufletului, aceeaşi duritate264.

Viziunea sa despre situaţia dramatică a acestei lumi care trebuie salva-
tă nu-i dă nici un răgaz căci „vine ceasul în care pe ruinele din ce mai ră-
mâne din ordinea creştină, se va naşte o nouă ordine care va fi cu adevărat 
ordinea lumii, ordinea Principelui acestei Lumi, a principelui a cărui împă-
răţie este din lumea aceasta”265. 

Adesea el se plânge că nu se dă o valoare justă prezenţei răului, şi această 
exigenţă este exprimată mai bine atunci când este revendicat rolul supra-
naturalului. Supranaturalul este mai ales pentru romanele lui Bernanos 
ceea ce destinul, istoria sau libertatea sunt pentru ceilalţi scriitori. Apro-
fundarea dimensiunii spirituale este ancorată în experienţa umană cea 
mai naturală. 

Ori acest loc spiritual, departe de a fi pentru el, ca pentru Freud, pro-
funzimea subconştientului, este abisul vieţii în Dumnezeu. Iar această „loca-
lizare” bernanosiană este aşa de neînchipuit de concretă şi reală că eveni-
mentele temporalităţii, oricât de dramatic le-ar fi cursul, ne rămân de neîn-
ţeles în afara perspectivei acestei profunzimi în care noi avem adevărul 
nostru înaintea lui Dumnezeu266. 

Aşa cum afirmă acelaşi H.U. von Balthasar, 
opera lui Bernanos este răspunsul decisiv, răspunsul creştin şi non-existenţialist, 
la metoda filosofică a lui Heidegger şi a lui Sartre, care au făcut din angoasă şi 
din de-posedare mijloacele prin excelenţă a întregii experienţe ontologice. Pen-
tru el, angoasa nu are nimic dintr-o temă literară; este o experienţă trăită, teri-
bilă şi elementară. Dar această experienţă chiar permite a discerne ceea ce este 
adevărat în poziţiile existenţialiste, cu condiţia de a nu pierde din vedere sen-
sul pe care ea poate să-l ia sau să-l păstreze într-o perspectivă creştină: o des-
puiere a fiinţei întregi în faţa lui Dumnezeu şi înrădăcinarea acestei fiinţe total 
despuiate în Pătimirea Fiului lui Dumnezeu care îl prinde şi îl învăluie cu harul 
său267.

264 J.-L. BErnanos, „L’impatto con Bernanos”, în G. FasolI, La sfida del povero: Georges 
Bernanos, Paoline, Cinisello Balsamo 1989, 117.

265 Monsieur Ouine, OR, 1494. 
266 H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 50.
267 H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 437. 
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În acest sens se poate înţelege afirmaţia lui Bernanos: „Ceea ce văd îna-
inte de toate în om este nefericirea sa. Nefericirea omului este minunăţia 
universului”268. Dacă pentru existenţialiştii atei angoasa, nefericirea sunt 
concepte cheie pentru a clarifica fiinţa, pentru Bernanos devine mijloc pen-
tru a transcende fiinţa prin cufundarea acestei întregi fiinţe despuiate îna-
intea lui Dumnezeu în Pătimirea lui Cristos. Drama care dobândeşte ade-
sea formele cele mai violente, până la asasinat şi la suicid, este locul şi în-
carnarea sensibilă a luptei dintre bine şi rău. Primele trei romane sunt 
caracterizate de prezenţa unor perechi de personaje care se contrapun, 
Donissan-Mouchette (Sous le soleil de Satan), Chevance-Cenabre (L’Impos-
ture) şi Chantal-Cenabre (La Joie), unul reprezentând fidelitatea faţă de 
iubire iar celălalt revolta. Aceste personaje în contrast au ceva în comun: 
aceeaşi încercare, acelaşi pericol, care este tentaţia disperării, care îi fac pe 
sfânt şi pe păcătos straniu de asemănători. Bernanos prezintă personaje 
devorate de păcatul spiritului – refuzarea fiinţei, opţiunea pentru nimic, 
decizia împotriva lui Dumnezeu – o lume întunecată în care se încurcă 
formele cele mai diferite ale fricii de moarte, care, înfăşurate cu consecin-
ţele lor fatale, conferă cărţilor sale un ritm infernal şi culori de furtună. 
Aceasta este de fapt imaginea pe care o poate prezenta diagnoza bernano-
siană despre societate. Aceasta este drama omului şi a civilizaţiei moderne. 
Complet secularizat, omul este în faţa ameninţării de a cădea în abisul nimi-
cului. Astfel apariţia romanelor sale Sous le soleil de Satan (1926), L’Impos-
ture (1927), La Joie (1929), Journal d’un curé de campagne (1936), Nou-
velle histoire de Mouchette (1937), Monsieur Ouine (1943) reprezintă un 
scandal şi o provocare, asemenea unui schelet care ar apare în mijlocul 
unei mulţimi care dansează.

Care este propunerea lui Bernanos?
Ne-o descrie cu multă claritate chiar fiul său, Jean-Loup, într-un articol 

din 1988 care a devenit postfaţă la cartea lui G. Fasoli: 
El şi-a fixat dinainte datoria de a pregăti căile Duhului şi de a deschide o breşă 
în siguranţele confortabile ale lumii moderne [...]. Nu ezită să afirme că pericolul 
constă mai mult „în coruperea forţelor binelui” decât „în confuzia provocată de 
forţele răului” şi că „sacrul caracter al persoanei umane este o teză mai greu de 
susţinut decât teza contrară: dependenţa absolută a individului de comunitate”269.

Opţiunea pe care el ne-o propune nu este simplă; ea cere ca [...] noi să acceptăm 
să trăim drama condiţiei umane în perspectiva unei voinţe de mântuire. Ber-
nanos ne cere, într-un cuvânt, să regăsim un dincolo tainic şi patetic, capabil să 
lumineze drumul nostru270.
268 Grands cimetières, EEC I, 526.
269 J.-L. BErnanos, „L’impatto con Bernanos”, 120.
270 J.-L. BErnanos, „L’impatto con Bernanos”, 121. 
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Din an în an, Bernanos atrăgea atenţia tot mai mult asupra temerii faţă de o 
lume fără Dumnezeu. El va deveni solitarul prin excelenţă, omul care ia pe 
umerii săi mizeria lumii, „mizeria atât de adâncă – scria în 1948 – că sfârşeşte 
prin a ne absoarbe pe toţi într-însa”. [...] Contestările sale, rechizitoriile sale au 
scopul clar de a determina omul, absorbit de preocupările temporale să-şi îndrepte 
gândurile spre o altă ordine a realităţii271.

Asupra acestei „alte ordini a realităţii” la care este chemat omul ne 
oprim în paginile care urmează.

3.2.4. În realitatea totală: supranaturalul

Pentru ca o experienţă să fie numită umană, în adevăratul sens al cuvân-
tului, este important – în viziunea bernanosiană – ca centrul său de gravi-
taţie să nu fie psihologic dar să intre în domeniul credinţei. Bernanos pre-
supune ca autentic adevărul credinţei, adică posibilitatea pentru om de a 
trăi viaţa pe care i-o comunică Cristos, astfel că ceea ce determină viaţa sa 
nu sunt legile psihicului, atât de mult vânturate de contemporanii săi, cât 
mai ales legile de ordine supranaturală. Pentru aceasta omul trebuie să 
coboare în adâncul fiinţei sale pentru a se regăsi pe sine însuşi şi a primi 
darul mântuirii. Aici abatele Donissan îşi găseşte odihna, o fărâmă din acel 
„requies” veşnic, spre care aspiră cu toată fiinţa sa. „La anumite ore, şi 
când totul îi lipsea, singurul repaos pe care şi-l imaginează este să coboare 
în el însuşi, şi să se examineze cu o rigoare crescută. Pentru acest om unic, 
oboseala nu era decât un gând rău”272.

[...] dar fiecare trebuie să coboare în sine însuşi şi pe măsură ce coboară întu-
necimile se îngroaşă până la tuful obscur, la eu-l profund, unde se agite umbrele 
strămoşilor, unde mugeşte instinctul, ca o apă sub pământ. Şi iată... şi iată că 
acest sărman preot se află deodată transportat în intimul cel mai adânc al altei 
fiinţe, fără îndoială chiar în punctul unde poartă privirea de judecător. Avea 
conştiinţa minunii, şi era în extazul pe care această minune l-a făcut atât de 
simplu, şi revelaţia sa atât de dulce. Această efracţie a sufletului, pe care un 
altul decât el nici nu şi-ar putea-o imagina fără fulgere şi tunete, acum că s-a 
împlinit, nu-l mai înspăimânta. Poate era uimit că revelaţia a venit aşa târziu. 
Fără să poată să o exprime (căci el n-a ştiut s-o exprime niciodată), simţea că 
această cunoaştere era conform naturii sale, că inteligenţa şi facultăţile cu care 
se laudă oamenii intrau aici puţin, că era pur şi simplu efervescenţă, expansiune, 
dilatare a carităţii273.

Întâlnim mereu la Bernanos aceeaşi dimensiune a supranaturalului, 
care devine pentru el unitatea de măsură cu care sunt evaluate existenţa 

271 J.-L. BErnanos, „L’impatto con Bernanos”, 120.
272 Sous le soleil de Satan, OR, 159.
273 Sous le soleil de Satan, OR, 188.
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noastră şi evenimentele din lume. Lumina supranaturalului străluceşte 
dincolo de umbrele pline de funingine ale dramei pământeşti, dându-le o 
măreţie care surprinde. 

A fi om înseamnă a te expune riscului eternităţii, al cărei centru decisiv este 
moartea. Cu alte cuvinte, în acelaşi timp se înţelege pe sine însuşi în ceea ce are 
mai intim orientându-se spre veşnicie (prin moarte) şi plecând de la veşnicie 
pentru a-şi clarifica viziunea sa şi înţelegerea sa cu privire la temporalitate (cu 
titlul de fiinţă care deja devine eternă). Oricare ar fi situaţia în care se găseşte, 
oricare ar fi decizia care se ia, oricare ar fi chiar gândirea pe care o are efectiv, 
din clipa în care această situaţie, această decizie sau această gândire face trimi-
tere deja la veşnicie şi revelează propriul său fundament de veşnicie, imediat 
întreaga existenţă se găseşte pusă în perspectivă, ceea ce înseamnă de fapt că 
ea este spirit274.

De aici se înţelege că „a muri” înseamnă „a merge în adânc”, este actul 
decisiv al cunoaşterii de sine, al cunoaşterii în general. Astfel că percepe-
rea angoasei morţii este pentru om cel mai bun mijloc de cunoaştere. 

Pentru omul care trăieşte temporalitatea sa, perspectiva veşniciei trans-
pare în toate actele sale ca revelaţia unei profunzimi, care dobândeşte o 
importanţă fundamentală astfel că în această perspectivă fenomenele care 
se derulează pe planul temporalităţii transcend existenţa trecând pragul 
veşniciei îndreptându-se spre sau împotriva lui Dumnezeu, iar „această 
profunzime de decizie, care atinge până în adâncuri chiar veşnicia, este 
imanentă fiecărui act şi fiecărei stări de conştiinţă”275. De aceea omul rămâne 
o enigmă de nerezolvat atâta timp cât nu este considerat şi interpretat în 
Dumnezeu. Aici Bernanos se apropie de pariul lui Pascal276.

Dar sunt ei siguri de ceea ce au acolo, se înţelege în faţa lor, pe masa lor de 
operaţie? Dacă omul nu este ceea ce ei cred? Dacă definiţia lor despre om se 
arată într-o zi a fi falsă sau incompletă? [...] Dar dacă omul este cu adevărat 
creat după chipul lui Dumnezeu? Că are în el o oarecare proporţie, aşa mică după 
cum se presupune, de libertate, la ce ar duce experienţele lor, dacă nu la muti-
larea unui organ esenţial? Dacă există în om acest principiu de autodistrugere, 
această misterioasă ură de sine pe care noi o numim păcat originar, şi pe care 

274 H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 91.
275 Cf. H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 92. 
276 B. PasCal, Cugetări, 327-328: „Deci voi spuneţi că noi suntem incapabili de a cunoaşte 

dacă există Dumnezeu. Şi totuşi ceea ce se spune este fie că Dumnezeu există, fie că Dum-
nezeu nu există, mijlocia nu este posibilă. Rămâne să vedem de ce parte ne vom aşeza. Raţi-
unea, ziceţi voi, nu poate preciza nimic din această chestiune. Plutim într-un fel de haos 
infinit care ne separă. Se joacă un loc la extremitatea acestei distanţe; şi acolo va cădea faţa 
sau reversul. Pe care pariaţi? [...] Da, dar trebuie să pariezi; asta nu-i după voinţă, din moment 
ce ai intrat în joc. [...] Deci de ce parte vă veţi aşeza? Să punem în cumpănă câştigul şi pierde-
rea în caz că aţi lua partea credinţei că Dumnezeu există. Dacă câştigaţi, câştigaţi tot; dacă 
pierdeţi nu pierdeţi nimic. Deci pariaţi că există; faceţi-o fără şovăire. Da, trebuie să pariaţi”.
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tehnicienii n-au scăpat să o observe, căci el explică toate decepţiile oribile ale 
istoriei? Este adevărat că ei îl pun nu în seama omului dar a unei rele organizări 
a lumii. Dacă totuşi se înşeală? Dacă nedreptatea este în om şi toate greutăţile 
nu vin decât să întărească răutatea? Dacă omul nu poate să se realizeze decât 
în Dumnezeu? Dacă operaţia delicată de a amputa din el partea sa divină – sau 
cel puţin de a atrofia în mod sistematic această parte până ce cade uscată ca un 
organ în care nu mai circulă sângele – ajunge să facă din el un animal feroce? 
Sau mai rău poate, un animal niciodată domesticit [...], sau încă, un anormal, 
un smintit?277 

Supranaturalul este pentru opera lui Bernanos ceea ce destinul, istoria 
sau libertatea sunt pentru alţi scriitori. În această lume fără Dumnezeu, 
devalorizată din cauza lipsei valorilor spirituale, aici, în această lume, auto-
rul face să irupă prin scrierile sale o altă dimensiune a realităţii: cea meta-
fizică şi teologică a supranaturalului, iar importanţa realităţii în viaţa 
umană este afirmată deseori de personajele din romanele sale. Iată, de 
exemplu, constatarea lui M. Pernichon în faţa „imprevizibilului atac” al 
abatelui Cénabre:

Numai ipoteza – dintr-odată verosimilă – unei vieţi fără realitatea spirituală 
intrată cu forţa ca prin efracţie într-o conştiinţă de cele mai multe ori bine pusă la 
punct, îi descoperea cu brutalitate dezordinea absolută. Altora, care ţin o conta-
bilitate a faptelor lor mai mult sau mai puţin riguroasă (aşa cum se pot observa 
stelele fără a citi indicaţiile busolei) le este îngăduit să nu ţină seama în calculele 
lor de orientarea voinţei, pervertirea instinctului!... Faptul groaznic nu constă 
în aceşti străini al căror drum se intersectează cu al nostru, dar stă în acel chip 
propriu pe care sufletul tras afară îl va vedea faţă în faţă şi nu-l va recunoaşte278.

Pentru Bernanos supranaturalul este realitatea totală, aşa cum ne explică 
F. Castelli: „adevăratul realism trebuie căutat numai în perspectiva creştină 
întrucât aceasta singură este totală, de vreme ce cuprinde realul în integri-
tatea sa”279. În viaţa umană supranaturalul nu este o realitate trecătoare, 
ci terenul pe care umblă omul. Pentru autorul nostru nu există două lumi, 
realul şi supranaturalul: există doar una singură, disputată de Cristos şi de 
Satana. De fapt, observă Bernanos: 

Nici viaţa supranaturală, viaţa sufletelor, sărmanelor suflete nu este cu totul 
lipsită de murdărie… E viciul, este păcatul. Dacă Dumnezeu ar deschide simţu-
rile noastre la lumea invizibilă, cine dintre noi n-ar cădea mort – da, mort – la 
vederea… doar la vederea hidoaselor… abominabilelor proliferări ale răului?280. 

277 La liberté, EEC II, 1324.
278 L’Imposture, OR, 323.
279 F. CastEllI, Volti di Gesù nella letteratura moderna, I, Paoline, Cinisello Balsamo 

(Milano) 19913, 151.
280 G. BErnanos, Monsieur Ouine în G. BErnanos, Oeuvres romanesques suivies de Dialogu-

es des Carmélites, Edition Plon, Seuil, Gallimard 1961 (de aici înainte OR), OR, 1488.
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În acest ambient al supranaturalului îşi află omul adevărul: păcătos, da, 
însă totdeauna chemat de har ca să depăşească această condiţie a sa şi să 
ajungă la comuniunea cu Dumnezeu. De aceea Bernanos îl pune pe pista 
Celui Rău pe omul care nu dă supranaturalului importanţa cuvenită. Răul, 
păcatul în rădăcina sa, este refuzarea supranaturalului, în timp ce binele 
este aderarea completă la acesta, pentru că numai în Dumnezeu este posi-
bilă iubirea de sine şi de alţii. Celor care mai cred că omul este într-adevăr 
capabil să se realizeze în mod autonom şi să construiască o lume nouă doar 
cu propriile forţe, Bernanos le pune în faţă lupta crâncenă dintre bine şi 
rău, dintre păcat şi har, în care fiecare om este implicat, şi le arată „tragica 
solitudine” a fiinţei umane pentru a înţelege în cele din urmă necesitatea 
harului.

Martor al supranaturalului, Bernanos nu trăieşte dincolo de mormânt, 
dar mărturiseşte în favoarea unui supranatural încarnat în structurile isto-
rice. Cu îndrăzneala tipică profeţilor, transferă în viaţa concretă şi în lim-
bajul comun teme teologice care aparţin domeniului misticii creştine. Aba-
tele Donissan din Sous le soleil de Satan, acest „sfânt” al lui Dumnezeu, 
transmite prin cuvânt o mărturie profundă şi sinceră despre realitatea 
supranaturală, despre existenţa divinului. Şi o face înainte de toate cu lim-
bajul său: el dă mărturie despre adevărul lui Dumnezeu. 

În puţine cuvinte, putem spune că aceasta este viziunea lui Bernanos 
despre om şi realitatea lui deplină. „Ochiul său priveşte înăuntru şi dină-
untru, şi este prea ocupat de problema centrală a sufletului, ca să se piardă 
în curiozităţi laterale. Realismul, care se întinde la suprafaţă, aici coboară 
în profunzime”281. Este profunditatea realităţii totale: lumea supranaturală 
unde se consumă adevărata dramă interesantă, aceea care se desfăşoară în 
inima omului în lupta dintre Dumnezeu şi Satana, şi unde se ajunge a 
cunoaşte că singurele lucruri care au valoare se numesc mântuire şi con-
damnare sau har şi păcat. 

Cum se împlineşte omul în existenţa sa în acest ambient supranatural?
Locul în care în mod normal se realizează întâlnirea personală cu Dum-

nezeu trebuie să fie existenţa, experienţa umană a creştinului, şi nu supra-
omul, neobişnuitul. De aici pleacă autorul adunând intuiţiile şi experienţele 
pe care apoi le traduce datorită imaginilor poetice şi formelor lingvistice, 
căutând expresii frumoase, puternice, precise care să aibă capacitatea evo-
cativă, pentru a-l purta pe cititor nu numai să înţeleagă, dar să şi facă expe-
rienţa vieţii care transcende orizontul material în care este plasat. 

281 G.-S. tommaso, „Introduzione” în G. BErnanos, Sotto il sole di Satana, Dall’Oglio, 
Milano 1928, 1948, 1989, 7.
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4. Concluzie

Într-o epocă dominată de raţionalism, care pretindea să măsoare reali-
tatea între marginile înguste ale pozitivismului şi să îndepărteze responsa-
bilitatea morală reducând omul la o pură reacţie, într-o epocă în care pro-
blemele religioase erau considerate înainte de toate ca „antiartistice”, într-o 
lume fără Dumnezeu, lipsită de valorile creştine, Bernanos explorează în 
opera sa dimensiunile metafizice şi teologice ale unei lupte care se dă în 
această istorie complexă a realităţii umane. Fixându-şi ca datorie pregăti-
rea căilor Duhului, deschide o gaură în certitudinile confortabile ale lumii 
moderne; nu ezită să afirme că pericolul constă mai mult în coruperea 
forţelor binelui decât în răsturnarea indusă de forţele răului şi că sacrul 
caracter al persoanei umane este o teză mai greu de susţinut decât teza 
contrară. Opţiunea pe care ne-o propune nu este una simplă: ea cere să 
acceptăm să trăim drama condiţiei umane în perspectiva unei voinţe de 
mântuire. Bernanos cere, într-un cuvânt, să regăsim un dincolo plin de 
mister, capabil să ilumineze drumul nostru. Dar el nu caută să ne seducă 
şi este departe de a ne măguli cu promisiuni goale şi gratuite, în schimb ne 
zguduie cu brutalitate sufletul şi pune fără precauţii omul în faţa destinu-
lui său. El vrea să amintească oamenilor sensul dramatic al existenţei şi în 
acelaşi timp sacralitatea suferinţei, pe fundalul Răstignitului. A înţeles că 
omul trebuie, în limitele mijloacelor sale şi cu slăbiciunile sufletului său, să 
reînnoiască până la sfârşitul timpurilor jertfa celui care este om între oameni 
şi Dumnezeu. Şi tocmai pentru că l-a înţeles pe acest Dumnezeu, s-a lansat 
cu furie împotriva preocupărilor artificiale, a nenumăratelor minciuni şi a 
exceselor de orgoliu ale omului modern, pentru a-l aşeza în prezenţa ade-
vărului veşnic, singurul capabil să-l conducă la realizarea sa, pe drumul 
întortocheat al existenţei, unde se deschide breşa infinită a harului. 

Pentru scriitorul nostru, omul autentic este un om în mişcare, care dă 
mărturie despre toate cele afirmate mai sus: copilul, prins într-o mişcare 
continuă, „se aruncă” pe o stradă, muribundul, în actul său de a muri, îna-
intează; cel care suferă participă la un dialog interior care nu se va sfârşi 
niciodată; omul liber dovedeşte libertatea sa prin avântul de iubire; săra-
cul se abandonează din zi în zi mişcării Duhului, iar sfântul este „specia de 
om” dintre cei care înaintează pentru a se sacrifica. Pe scurt, s-ar putea 
spune că tot ceea ce a rămas din Împărăţia lui Dumnezeu în lume face 
omul mai uman; dacă răul dezumanizează, binele umanizează. Ce ar rămâne, 
întreabă Bernanos, din viaţa omului, fără moarte, fără suferinţă, fără ago-
nie? Ce ar rămâne fără vitalitatea copilăriei, fără apelul la sărăcie, fără 
inspiraţia iubirii? Ce-ar mai rămâne?… Căci „totul este har”.

CAP. I: OMUL ÎN SCRIERILE LUI GEORGES BERNANOS
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Pe scurt: viziunea lui Bernanos despre om îşi are rădăcinile în misterul 
lui Cristos, Cuvântul întrupat, în persoana căruia el vede finitul care se 
contopeşte cu infinitul, timpul care întâmpină veşnicia iar omului i se dă 
posibilitatea să-l întâlnească pe Dumnezeu; aici vede cum tragicul, absur-
dul condiţiei umane, este asumat pentru a fi transfigurat în dar de iubire 
şi de răscumpărare. Astfel, numai cel care, deşi trăieşte într-o lume dezră-
dăcinată din valorile credinţei, într-o lume a absurdului şi a angoasei, se 
apropie de Cristos şi crede în el ajunge să dea un sens celor care nu au sens, 
află semnificaţia vieţii şi a istoriei, ajungând să trăiască pe deplin viaţa 
umană; creat după chipul lui Dumnezeu omul este destinat, dacă acceptă 
riscul „condiţiei umane” să se realizeze pe deplin în caritatea lui Cristos, 
să devină el însuşi un alt Cristos. Astfel el devine „măsura” justă a omului. 



CAPITOLUL II

OMUL ÎN FAŢA PĂCATULUI
ÎN SCRIERILE LUI GEORGES BERNANOS

În timpul nostru există o sensibilitate aparte la faptul că lumea şi oame-
nii sunt expuşi puterilor abisale ale răului. Literatura modernă se complace 
să discute despre ademenirea tuturor de către Cel Rău. Refuzând a pune 
problema în sens metafizic şi teologic, psihologia, ştiinţele sociale şi cele 
ale comportamentului sunt angajate la nivel empiric în examinarea meca-
nismelor şi structurilor răului, cu speranţa că, o dată cunoscute, devine 
posibilă prezentarea strategiilor pentru depăşirea răului. Paralel cu aceas-
ta, conştiinţa păcatului se pare că se fărâmiţează. Dispariţia conştiinţei 
păcatului – deplânsă încă din 1946 de Pius al XII-lea în radiomesajul său 
adresat Congresului Catehetic Naţional al SUA1 – se constată în primul 
rând pe planul limbajului. Cuvântul „păcat” apare mai puţin frecvent decât 
mai înainte în vorbirea de fiecare zi. Însă problema nu stă propriu-zis aici. 
Indiciul cel mai elocvent este că şi în domeniul religios conceptele care 
disting omul ca păcătos par să piardă mereu mai mult din conţinutul lor 
concret2. „Simplificările pozitiviste reduc păcatul la ignoranţă, crima la 
influenţa mediului social, răul la imperfecţiune şi asceza la igienă. Noţiu-
nea de «păcat» a pierdut orice audienţă, nimeni nu mai înţelege ce semni-
fică ea. Or, [...] păcatul este boala spiritului”3. Cu toate acestea, a afirma că 
omul de astăzi, chiar cel credincios, nu mai are un simţ al realităţii păcatu-
lui ar fi fără îndoială o judecată pripită şi generalizată4. Păcatul a devenit 

1 PIus al xII-lEa, Discorsi e radiomessaggi, VIII (1946) 584: „Poate păcatul cel mai mare 
al lumii de astăzi este acela că a început să piardă simţul păcatului”.

2 Mulţi credincioşi nu se mai descurcă cu distincţiile tradiţionale dintre păcatele veniale, 
grave sau de moarte ori nu vor să mai ştie de aceste gradaţii. Conceptul de păcat originar 
este supus neînţelegerilor de orice fel. Terminologia tradiţională legată de pedeapsa pentru 
păcat - purgator, iad, indulgenţă - nu mai este adesea înţeleasă. Chiar concepte care indică 
etape concrete pe calea reconcilierii, cum sunt căinţa, propunerea, îndestularea... adesea nu 
mai au un „Sitz im Leben”. Această golire a limbajului ne spune că şi pentru omul credincios 
sectorul păcatului are multe laturi neclare şi puncte de întrebare.

3 P. EvdoKImov, Les âges de la vie spirituelle, Desclée De Brouwer, Paris 1964, 1980, trad. 
rom. Vârstele vieţii spirituale, Humanitas, Bucureşti 2006, 58.

4 Ioan Paul al II-lea vorbeşte despre „ o anume confuzie creată în conştiinţa multor 
credincioşi (...) care duce în cele din urmă la diminuarea adevăratului simţ al păcatului şi 
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un fel de ceaţă. De cele mai multe ori încă se mai ştie că există ceva de felul 
acesta, dar adesea nu se mai ştie cum trebuie abordat la modul concret5. 

De aceea, este dificil chiar şi pentru un teolog să vorbească despre păcat 
în epoca modernă. Dar pentru un scriitor, nu este nepopular să vorbească 
despre păcat şi despre har într-un limbaj literar? Nu există riscul de a nu 
fi înţeles sau chiar înţeles greşit? Şi totuşi, într-o epocă în care „păcatul era 
clasificat more geometrico şi supus unui «confesor-judecător»” într-o „hamar-
tiologie” care pierduse contactul cu problemele reale aparent blocată pe 
probleme irelevante de sacristie şi prizonieră a unui simţ străin de „sacru”6, 
Bernanos vorbeşte şi scrie atât despre păcat cât şi despre har, asumându-şi 
rolul intelectualului laic, care „caută să amplifice, să modeleze afirmaţia 
clară şi simplă în mai multe direcţii, să dezgroape din interiorul ei nişte 
bogăţii invizibile la suprafaţă”7, cum ar spune Virgil Nemoianu, să formu-
leze adevăruri vechi, să le prezinte ca fiind foarte noi. Momentul istoric 
trăit de Bernanos impunea această datorie ca exigenţă nouă şi urgentă. El 
simte că trebuie să regândească locurile comune: „e singurul mijloc, spu-
nea Unamuno, de a ne scutura de blestemul lor”8. În acest sens, munceşte 
din greu cu scrisul său pentru a face învăţătura constantă a Bisericii tot 
mai comprehensibilă şi mai aproape de omul contemporan şi de modul său 
de a se exprima; el ştie că asupra misterului păcatului „inteligenţa omului 
nu a încetat niciodată să mediteze”9 şi că are nevoie de o aprofundare, la 
care omul de litere poate să contribuie cu ajutorul limbajului şi imaginilor 
sale poetice. Într-adevăr, literatura vine în întâmpinarea acestei necesităţi, 
căci „există dimensiune religioasă în orice literatură de bună calitate”10. În 
scrierile sale sunt cuprinse valori religioase, culturale, socio-politice, şi 
într-un astfel de spaţiu el poate spune mult, poate construi ipoteze, scena-
rii, face legături, imaginaţiei i se îngăduie şi i se deschid perspective vaste. 
Bernanos este convins că „romanul catolic nu este cel care ne hrăneşte 

aproape la dispariţia lui” (n. 18). Termenii „diminuare”, „aproape la dispariţia” primesc o 
anumită nuanţă şi într-un alt text din Reconciliatio et Paenitentia în care papa vorbeşte 
despre o „slăbire” a simţului păcatului (n. 18). Mai afirmă: „După cum simţul lui Dumnezeu 
nu poate fi total şters şi nici stins din conştiinţă, nici simţul păcatului nu poate fi vreodată 
nimicit cu totul” (Ioan Paul al II-lEa, Îndemnul apostolic Reconciliatio et Paenitentia [2 
decembrie 1984], nr. 18). 

5 Cf. B. hIdBEr, Il peccato, un tradimento della libertà. Prolegomeni di una teologia del 
peccato, (pro manuscripto), Accademia Alfonsiana, Roma 1993, 3-4; cf. B. hIdBEr, Il problema 
del male. II. Il male come sfida per la teologia e l’etica d’oggi, (appunti per gli studenti), Acca-
demia Alfonsiana, Roma 1991. 

6 B. härInG, Teologia morale verso il terzo millenio, Morcelliana, Brescia 1990, 36-37.
7 V. nEmoIanu, Înţelepciunea calmă, Sapientia, Iaşi 2002, 55.
8 G. thIBon, Ignoranţa înstelată, 10.
9 Ioan Paul al II-lEa, Reconciliatio et Paenitentia, nr. 17.
10 V. nEmoIanu, Înţelepciunea calmă, 65. 
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doar bunele sentimente, este acela în care viaţa de credinţă se confruntă 
cu pasiunile. Trebuie să facă pe cât posibil mai sensibil tragicul mister al 
mântuirii”11, iar „romancierul are de pierdut totul dacă exclude din opera 
sa diavolul şi pe Dumnezeu: sunt personaje indispensabile”12. 

1. Răul şi Diavolul

Pentru Evul Mediu infernul şi Satana au fost un discurs esenţial. Sce-
nele cu Judecata din urmă arată că atunci marea preocupare a omenirii 
era mântuirea. Excesele din acea epocă sunt o explicaţie, pentru cei mai 
mulţi, a tăcerii cu privire la această realitate biblică în epoca modernă. 
Bernanos vede în această tăcere consecinţa raţionalismului din secolul 
Luminilor şi a scientismului care i-a urmat. De aceea, cu toate că Satana 
nu este o temă literară pentru creştinul timpului său, în repetate rânduri 
el denunţă această eroare, acest conformism străin adevărului despre om. 
Astfel că o dată cu Bernanos îşi face intrarea în literatură Satana ca per-
soană, putere şi prezenţă, „principele acestei lumii”, cum îl numesc evan-
gheliile, heraldul şi poetul răului. Ispititor, rece şi întunecat prin esenţă, 
minciună şi disperare, el se infiltrează în spiritul omului, în apetitul instinc-
telor sale cele mai josnice, leagănul mirajelor înşelătoare de autonomie 
morală şi intelectuală, punându-i în spate fiorul cutremurător al urii şi al 
rebeliunii, inducându-i ameţeala golului.

1.1. Motivaţia temei în scrierile bernanosiene

Dacă tema care străbate romanele sale dar este prezentă şi în celelalte 
scrieri nu este de actualitate, atunci, înseamnă că Bernanos este un con-
servatorist care opune rezistenţă la modul de a aborda realitatea în timpul 
său şi priveşte în trecut de unde îşi ia subiectele preferate? De fapt mulţi 
critici literari îl trec pe această linie şi ar fi o explicaţie pentru lipsa de inte-
res faţă de dânsul care se manifestă în diferite cercuri literare. Abordând 
dificila tematică a Satanei şi a posedării omului de către diavol, el vrea să 
spună tot adevărul despre om, vrea să afirme că răul nu are numai o origine 
naturală în dezordininile comportamentale ale oamenilor. Posedarea indică 
o lucrare tainică a duhului rău, dar mai spune că viaţa omului nu are numai 
o dimensiune orizontală ci şi prelungiri spirituale. Bernanos ştie bine că 
omul poate să-şi afle fericirea numai în iubirea divină şi în iertarea care-l 
însoţeşte, împlinind astfel natura sa profundă de creatură rănită de păcat dar 
răscumpărată prin jertfa lui Cristos. „Din cauza catolicismului său Berna-
nos a fost chinuit de prezenţa Demonului şi i-a studiat toate manifestările 

11 G. BErnanos, „Interview”, EEC I, 1047.
12 G. BErnanos, „Interview”, EEC I, 1046.
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puterii sale de la primul său roman cu un titlu aşa de revelator până la 
Monsieur Ouine”13. Doar în această perspectivă trebuie privit Bernanos, 
căci „un Cristos aşa de comprehensiv ar fi fost pentru el de neconceput 
dacă răul pe care oamenii îl comit nu s-ar putea imputa, cu totul sau în 
mare parte, Altuia, care nu este nici om nici Dumnezeu, imputabil aceluia 
sau acelora pe care Biblia îi numeşte Satană sau Diavol, şi de care Biblia 
însăşi presupune că omul în general şi anumiţi oameni în special sunt pose-
daţi sau victime nevinovate, cel puţin în parte sau chiar cu totul”, explică 
Guido Sammavilla referindu-se la Dostoievski, care – spune el – „nu ar fi 
fost cristologul care a fost dacă nu ar fi fost şi demonologul care a fost”14.

Bernanos este conştiinţa critică a societăţii sale, este mereu neliniştit 
din cauza orbirii contemporanilor săi care, în numele materialismului sau 
doar din indiferenţă nu mai văd răul sau acceptă să alunece spre facilităţi 
iresponsabile. 

Oamenii, chiar dintre cei care-l neagă, au, dacă nu cunoaşterea, cel puţin pre-
sentimentul Divinului. Dacă le cereţi lor definiţia, şi ei se învrednicesc să facă 
orice altceva decât să repete prosteşte vreo frază luată dintr-o carte, nu vor 
greşi totdeauna. Dar întrebaţi-i despre Rău, şi ei vă vor vorbi despre orice lucru, 
despre legalitate, despre igienă, şi în nouăzeci şi nouă de ori dintr-o sută nu 
veţi obţine de la ei nimic altceva decât vorbării care vă vor trezi mânia15.

Este textul care ne dă punctul de plecare: în lume s-a dat uitării ceva 
important. Bernanos simte aceasta şi devine vehement în abordarea temei, 
căci este conştient de importanţa pe care o are răul în concepţia creştină 
despre lume, despre viaţă şi despre mântuire. Paul al VI-lea în cateheza 
din 15 noiembrie 1972 se întreba cu uimire: 

Nu ne interesează deficienţele care sunt în lume? disfuncţiile dintre lucruri cu 
referinţă la existenţa noastră? durerea, moartea? răutatea, cruzimea, păcatul, 
într-un cuvânt, răul? şi nu vedem cât rău este în lume? în special, cât rău moral, 
adică în acelaşi timp, deşi în mod diferit, împotriva omului şi împotriva lui 
Dumnezeu? Nu este oare acesta un spectacol trist, un inexplicabil mister? Şi 
nu suntem noi, chiar noi care aducem cult Cuvântului, cântăreţii Binelui, noi 
credincioşii, cei mai sensibili, cei mai tulburaţi de observarea şi de experienţa 
răului?16

13 M. SChnEIdEr, „Bernanos a-t-il vu le diable?”, în D. de Roux (ed.), Les Cahiers de 
l’Herne. Geroges Bernanos, Éditions de l’Herne, Paris 1962, 1998 (de aici se va citi Les 
Cahiers de l’Herne), 76.

14 G. SommavIlla, Uomo, diavolo e Dio nella letteratura contemporanea, Edizioni Paoline, 
Cinisello Balsamo (Milano) 1993, 317.

15 „Une vision catholique du réel”, EEC I, 1079.
16 Paolo vI, „Liberaci dal male”, (Udienza generale, mercoledi, 15 novembre), în Inseg-

namenti di Paolo VI, X (1972), Tipografia Poliglotta Vaticana, Roma 1973, 1169.
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Bernanos, care a fost în toiul luptelor din primul război mondial, a făcut 
experienţa bulversantă a luptei supranaturale dintre Cristos şi duşmanul 
neamului omenesc. De fapt, scrierile sale sunt confesiuni vehemente, jur-
nalul patetic al unei anumite sensibilităţi dintr-un suflet deschis la toate 
evenimentele lumii, pe care orice circumstanţă îl face să tresalte, care strigă 
atunci când este exaltat sau rănit17. 

A elimina într-un anumit mod, vorbind raţional, prezenţa demonului... – scrie 
un contemporan al autorului – ar însemna să-i dai cea mai mare victorie, pe care 
el şi-o doreşte: căci el triumfă fie provocând o credulitate exagerată în puterea sa, 
fie provocând negarea acestei puteri... Diavolul triumfă scăpând totdeauna de 
cunoaşterea imediată a omului. Este ambiguitatea încarnată... Fie că este cău-
tat în sensibil: şi de acolo scapă, făcându-i pe raţionalişti să creadă că este vorba 
doar de o patologie; fie că este căutat în „răul teologic” şi de aici scapă, făcând 
să se creadă că nu acţionează deloc, sau, făcând să se creadă că el face totul18.

Bernanos explică arătând consecinţele acestei uitări: 
Există preoţi care nu îndrăznesc nici măcar să pronunţe numele diavolului. Ce 
fac atunci din viaţa lor interioară? Un câmp de bătălie al instinctelor. Din 
morală? Un ansamblu de sensuri: şi din har un raţionament drept care orbeşte 
inteligenţa; din tentaţie un apetit carnal pe care această inteligenţă tinde să-l 
favorizeze. Şi astfel de abia îşi dau seama de cele mai banale episoade ale marii 
bătălii care s-a angajat în noi19.

Într-un interviu din 1926 continua pe aceeaşi linie: „Luat din mijloc 
diavolul, moralistul nu-şi mai exercită magistratura sa. Igienistul l-a înlo-
cuit repede. Nu mai există diavol, dar încă mai multă morală… O igienă”20. 
Într-o societate care „a pierdut simţul păcatului”, care îl reduce la o activi-
tate a psihicului şi surâde auzind vorbindu-se despre iad ca şi cum ar fi 
vorba despre o fabulă bună să trezească frica în copii sau în neghiobi, în 
mijlocul bâlciului vanităţii, care era literatura în cea mai mare parte a ei, 
Bernanos face să apară temătoarea umbră a arhanghelului rebel, duşma-
nul lui Dumnezeu, în care el crede tocmai pentru că are credinţă în Dum-
nezeu, aşa cum au crezut atâţia care au ajuns, printr-o experienţă dureroasă 
a lumii spirituale a sufletelor, să descopere măreaţa luptă la care participă 
cerul şi iadul în jurul fiecărui om, aşa cum au crezut marii poeţi şi gândi-
tori catolici începând cu Dante21. 

17 Cf. G. PICon, Bernanos. L’impatiente joie, 151.
18 C. moEllEr, „Réflexions en marge du «Satan»”, în Etudes Carmélitains 34 (1949) 199-

200. Este de fapt ceea ce spunea Charles Baudelaire (1821-1867): „Cea mai mare înşelătorie 
a demonului este să ne facă să credem că el nu există”. 

19 Sous le soleil de Satan, OR, 221.
20 „Interview”, EEC I, 1042.
21 Cf. T. GallaratI-SCottI, „Introduzione”, în G. BErnanos, Soto il sole di Satana, 

Dall’Oglio, Milano 1989, 7-8.
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Printre scriitorii de geniu – ne spune Luc Estang – care la sfârşitul secolului al 
XIX-lea au repropus condiţia umană în lumina sa adevărată supranaturală, 
Bernanos s-a angajat să amintească faptul că răul există; mai bine spus: că Cel 
Rău, din care se nasc faptele răului, există; şi că el este pentru fiecare om acel 
adversar, acel leu care mugeşte şi caută să-l devoreze, despre care vorbeşte 
sfântul Petru. Lumea, ceea ce Cristos înţelege prin lume, refuzând să se roage 
pentru ea, şi care nu este altceva decât imperiul Celui Rău, slujeşte planurilor 
stăpânului său făcându-l să treacă neobservat, dând impresia că nu există. Ace-
eaşi luptă spirituală pe care trebuie să o poarte ca indivizi personajele lui Ber-
nanos, la această luptă ia parte întreaga cetate pământească, fie că vrea, fie că 
nu vrea. De aceea numele Celui Rău este Legiune. Bernanos ne-o aminteşte22.

El pune omul care nu dă supranaturalului importanţa care i se cuvine 
pe panta Celui Rău. Pentru a face sensibilă prezenţa supranaturalului, din 
anul 1926 s-a gândit să scrie „plânsul oribil al păcatului” şi cu aceasta „să 
facă pe cât posibil mai sensibil tragicul mister al mântuirii”23. Prezentându-ne 
răul, grija lui nu este aceea de a ne purta la disperare, ci dimpotrivă, de a 
ne face să vedem că există binele, care este Dumnezeu. Provocat de Frédéric 
Lefèvre să comenteze afirmaţia lui Robert Kemp care scria în La Liberté 
din 8 aprilie 1926 că Sous le soleil de Satan este capabil să tulbure multe 
sufletele, Bernanos răspunde:

O doresc. Totul este preferabil echivocului care a întreţinut secolul al XIX-lea, 
anarhiei sale, detestabilei sale confuzii cu privire la valorile morale. Romanului 
modern îi lipseşte Dumnezeu, dar diavolul îi lipseşte la fel. Îmi imaginez că 
unui materialist nu-i place să audă vorbindu-se despre Satana, căci el nu vrea 
să vadă, în viaţa interioară, decât câmpul trist de bătălie al instinctelor. O dată 
diavolul introdus, e greu a se lipsi de Har pentru a explica omul... Iată! parohul 
meu din Lumbres este fără îndoială un fel de sfânt, dar tocmai prin tentaţiile 
sale, prin disperarea sa el poate să ne fie făcut accesibil. Experienţa trăită a 
iubirii divine nu este de domeniul romanului. Dar dacă eu îl forţez pe cititor să 
coboare în adâncul conştiinţei sale, dacă eu îi demonstrez, până la ultima evi-
denţă, că slăbiciunea umană nu explică totul, că ea este întreţinută, exploatată 
de un fel de geniu feroce şi sumbru, ce-i rămâne de făcut decât să se arunce în 
genunchi, dacă nu din iubire, cel puţin de frică, şi să-l cheme pe Dumnezeu?24.

Momentul istoric trăit de Bernanos impunea această datorie ca exigenţă 
nouă şi urgentă. 

Da. S-ar voi a face din diavol un simplu spectator care să nu intervină decât 
pentru a aplauda şi a fluiera. De aici la a-l nega pur şi simplu nu este decât un 
pas care se face repede. Şi odată îndepărtat diavolul, moralistul nu mai exercită 

22 L. EstanG, Georges Bernanos, Queriniana, Brescia 1952, 47.
23 „Interview de 1926”, EEC I, 1047.
24 „Interview de 1926”, EEC I, 1047.
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decât un timp magistratura sa. Igienistul l-a înlocuit imediat. Mai mult diavol, 
dar la fel mai multă morală....25

Aşa cum remarca H.U. von Balthasar, „în faţa moralismului superficial 
aflat la mare cinste la contemporanii săi, prima grijă a lui Bernanos a fost 
să redea oamenilor de astăzi conştiinţa existenţei chiar a abisului, a pro-
funzimii şi forţei sale de aspiraţie”26. În faţa unor acuzaţii grele pe care un 
jurnalist i le aduce în presa timpului27, Bernanos reacţionează:

Dl. Leroux vrea să mă convingă de faptul că i-am servit Disperarea în adâncul 
farfuriei mele de iad. Această mărturie mă umple de bucurie. Îmi confirmă că 
am depăşit literatura, că am atins partea secretă a sufletului. Există fără îndo-
ială alte suflete, în număr mic (şi sărmanul meu Donissan este unul dintre 
acestea), pe care răutatea păcatului le umple de o groază excesivă. Nu pentru 
ele scriu. Dar scriu despre ele, este groaza lor pe care o propun atâtor oameni, 
care nu sunt nedemni de adevăr, dar care încă mai caută în pasiuni marele 
mesaj de care inima lor este însetată. Au ajuns la punctul că doresc mai puţin 
plăcerea decât durerea, care se află la fund28.

Dar prezentând Răul, preocuparea autorului nu este aceea de a ne face 
să disperăm din cauza condiţiei noastre, ci dimpotrivă, de a trage un sem-
nal de alarmă, pentru că încă o dată omul riscă să cadă sub povara rodului 
inteligenţei sale, să devină inuman pentru sine însuşi şi pentru fraţii săi, 
să uite valorile fundamentale, problemele urgente pe care încearcă să le 
ascundă în spatele unor aparenţe trecătoare. 

Ce vreţi? Omul este om. Este desigur homo faber, din leagăn nu poate să stea 
cu mâinile liniştite, mâinile sale puternice şi delicate [...], mâinile sale minunate... 
Omul este foarte satisfăcut de mâinile sale, dar nu este deloc satisfăcut de sufle-
tul său, iată ce trebuie înţeles. N-are nici o dificultate cu mâinile sale, mâinile 
sale fac mereu ce vrea el, contradicţia este în sufletul său. Omul este faber prin 
mâini; visează să aibă patru, opt, şaisprezece, tot atâtea mâini câte ar putea să 
numere, le multiplică de altfel prin maşini, ştim aceasta, am spus-o, s-a auzit. 
Răul este în suflet. Omul n-are decât două mâini, ele lucrează foarte uşor împre-
ună. Ele pot chiar, odată primită sarcina, să lucreze fără el. Mâinile sunt docile, 
în schimb duhul nu este. Iar spiritul omului nu este numai neascultător, el este 
adesea şi ca un judecător, ca un duşman. Desigur, nu se poate nega că există o 
parte de spirit acordat cu mâinile, făcut pentru ele – cel puţin mâinile nu sunt 
făcute pentru el – un spirit al mâinilor, şi dificultăţile nu vin de la acest spirit. 
Dar există această altă parte mereu nesatisfăcută, mai mult sau mai puţin în 
opoziţie clară cu mâinile, şi care este cu adevărat ca un alt om în om. Când 

25 „Interview de 1926”, EEC I, 1042.
26 H.U. von Balthasar, Le chretien Bernanos, 329.
27 Este vorba de Gaston Leroux (1868-1927), un jurnalist a cu veleităţi de scriitor (în 

1907 i-a fost publicat romanul Le Parfum de la dame en noir).
28 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1053.
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adversarul misterios îl prinde, mâinile încetinesc puţin câte puţin munca, apoi 
se opresc dintr-o dată; spiritul mâinilor trebuie să renunţe să le pună la treabă, 
homo faber se simte ridicol. Ajunge chiar ca mâinile să crească sau să se ridice 
în aer, într-o mişcare de rugăciune sau de teamă, în faţa unei fiinţe invizibile. 
Atunci homo faber se simte, şi el, cuprins de nelinişte. Refuză să cedeze rivalu-
lui său, nu ştie de altfel foarte bine ce vrea de la el, şi totuşi trebuie să i se supună. 
Incapabil de a se preda, se răzbună. Se răzbună din cauza neliniştii sale asupra 
lucrărilor mâinilor sale, distruge ceea ce a făcut mâinile sale minunate, devine 
atât de puternic ca să distrugă aşa cum s-a arătat ingenios în a construi29. 

Vorbind despre „lumea Satanei”, L. Ferraz ajunge la concluzia că 
Bernanos, arătând răul, a voit să-l facă pe om să vadă că există Binele, că există 
Dumnezeu. Prezenţa lui Dumnezeu în romanul lui Bernanos este sugerată de 
preoţi şi mai clar de proliferarea răului, de imperiul Satanei. Exact această 
absenţă a lui Dumnezeu, care abandonează creaturile sale puterilor Răului, 
cere mai mult şi aminteşte prezenţa sa30.

Dincolo de exprimările sale literale găsim chinul prin care trece omul 
asupra căruia se abat puterile „dumnezeului acestei lumi”31 – în exprima-
rea apostolului Paul – suferinţa pe care autorul o scoate în evidenţă pentru 
a demonstra necesitatea harului şi şansa pe care o are omul căruia Cristos 
îi oferă harul salvării. 

1. 2. Romanul păcatului

Tematica religioasă reprezintă punctul comun al lui Bernanos cu o serie 
de autori reuniţi în istoria literaturii sub denumirea de scriitori catolici. 
Romanul le permite să se întrebe cu privire la credinţa lor şi să pună în 
scenă conflicte pe care aceasta le provoacă. Ficţiunea este o posibilitate 
pentru ei de punere în scenă dialectică a unei lumii pline de conflicte care-i 
opun pe oameni între ei sau de conflicte care au loc în conştiinţa lor. Aceşti 
scriitori pictează personaje pradă luptelor intime care îi chinuie, la mijloc 
fiind o nelinişte metafizică ce provine din convingerea că păcatul este un 
rău de care omul trebuie să scape pentru a ajunge la împlinirea vieţii sale. 
Astfel că multe lucrări literare din acest timp se complac în a prezenta 
momentele de ademenire a omului de către Cel Rău. Aici trebuie să facem 
referire la „romanul păcatului”. De fapt, se vorbeşte astăzi despre un caz 
special: „romanul păcatului”. Scriitorul şi criticul literar german Curt 
Hohoff a folosit sintagma „roman al păcatului” pentru acel tip de „litera-
tură creştină” care a ales ca obiect al descrierii sale cu precădere căile 

29 La liberté, EEC II, 1358-1359.
30 L. FErraz, „Le monde de Satan”, în Les Cahiers de l’Herne, 75.
31 2Cor 4,4.
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greşite ale gândirii şi acţiunii umane32. Fără îndoială romanul păcatului 
dobândeşte consistenţă în mod mai pregnant la François Mauriac, un om 
credincios, care a supus totdeauna judecăţii Bisericii tot ceea ce se referă la 
problemele de credinţă în scrierile sale. „Perspectiva lui Mauriac este perfect 
fidelă dacă nu evangheliei, dacă nu experienţei mistice, cel puţin tradiţiei 
învăţăturii creştine, la ceea ce rămâne din creştinism în şcolile religioase 
care-l învaţă”33. El este un precursor în acest sens pentru alţi scriitori, fiind 
preocupat mai ales de lupta continuă dintre păcat şi har. Personajele din 
romanele sale pot fi împărţite în două categorii, aşa cum observă P.-H. Simon: 

pe de o parte cei imorali, păcătoşi care par în mod secret aspiraţi de har şi în 
jurul cărora planează o atmosferă de indulgenţă [...], pe de altă parte oamenii 
credincioşi arizi, ipocriţi fără să-şi dea seama, satisfăcuţi de o ordine morală 
care elimină delirurile cărnii [...], dar care admit participarea la nedreptate, 
orgoliu de castă34.

La F. Mauriac, de fapt omul apare ca şi condamnat la păcat; exigenţa 
creştinismului se limitează la totala represiune a „cărnii”, căci „e foarte 
adevărat că pentru cei mai mulţi creştinismul nu este altceva decât o dis-
ciplină a simţurilor, care se reduce la utilitatea sa morală, care se reduce şi 
ea la o cenzură a instinctelor”35. Şi „incapacitatea” de „puritate” în om se 
prezintă ca una dintre temele fundamentale ale romanelor şi povestirilor 
sale, elaborată în variante noi: omul decăzut, triumful răutăţii asupra iubi-
rii, pasiunea inimii, lăcomia, invidia ura şi necurăţia. Observă Joseph Imbach: 

în orice carte a lui Mauriac pe care o luăm în mână, totdeauna găsim dezordine 
şi păcat. Aproape niciuna din acele familii pe care le descrie, nu trăieşte în con-
diţii normale. El face să se vadă în mod clar contrastul dintre cerinţele Evan-
gheliei şi viaţa celor care se numesc creştini. Această tensiune dintre exigenţa 
înaintată de Evanghelie şi realitatea vieţii cotidiene vine la lumină deja în lucra-
rea sa din tinereţe La Chair et le Sang36.

Descrierea unor astfel de păcate putea să înspăimânte într-un fel publi-
cul creştin. Astfel că în discuţiile despre „romanul catolic” se punea între-
barea dacă este îngăduit unui scriitor creştin să descrie păcatul în toate 
formele în care el se prezintă. Poate tocmai de aceea Mauriac, ca şi Berna-
nos şi Julien Green, victime ale unei clasificări prea grăbite a criticilor, se 
consideră „un catolic ce scrie romane” şi nu „un romancier catolic”, deşi el 

32 Cf. C. HohoFF, Was ist christliche Literatur?, Friburg 1966, 47, apud J. ImBaCh, ed., Dio 
nella letteratura contemporanea, Città Nuova, Roma 19813, 18.

33 G. PICon, Bernanos. L’impatiente joie, 53.
34 P.-H. SImon, „La littérature du péché et de la grâce”, 91.
35 G. PICon, Bernanos. L’impatiente joie, 53
36 J. ImBaCh, Dio nella letteratura contemporanea, 19.
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a introdus în cărţile sale dezbateri spirituale, o psihologie religioasă, încer-
când „să facă tangibil, sensibil, universul catolic al răului”37.

Datoria scriitorului – este răspunsul lui F. Mauriac – nu este aceea de a-l 
justifica pe păcătos, dar de a recunoaşte că „păcătoşii ne aparţin ca şi sfin-
ţii” şi că nu există abis pe care milostivirea lui Dumnezeu să nu fie în stare 
să-l umple. Adevăratul păcat, după Mauriac, este atunci când omul caută 
răul nu atât din slăbiciune, dar pentru răul însuşi38. Şi romanele lui F. Mau-
riac, şi cele ale lui J. Green, precum şi ale lui G. Bernanos, toate cele cu un 
conţinut metafizic şi religios pronunţat, în care sunt descrise mai mult 
păcatele spiritului decât ale trupului, iar prezenţa harului divin şi forţa 
Satanei apar ca fiind foarte puternice, se îndepărtează de operele conside-
rate de ei de o „religiozitate facilă”, cum ar fi romanul Satan et le roman-
cier de J.-L. Prévost, care au marcat renaşterea catolică de la începutul 
secolului al XX-lea, apărută ca o reacţie atât la pozitivismul îngust al seco-
lului trecut cât şi împotriva unei teologii arhaice39.

Dacă păcatul obişnuit al personajelor lui Mauriac este cel al cărnii – des-
frâul şi lăcomia – cel care este deviere şi degradare a iubirii, ataşare a ini-
mii faţă de creaturi şi faţă de lucruri, refuzare a carităţii, cu conflictele pe 
care această deviere spirituală le provoacă şi catastrofele pe care le pregă-
teşte, dar lăsând mai mult timp şansa unei îndreptări şi unei răscumpă-
rări, căci n-a pariat în mod hotărât împotriva fiinţei şi împotriva iubirii, 
cazul personajelor bernanosiene este diferit, pentru ele tentaţia redutabilă 
este păcatul spiritului, iremediabil în mod definitiv; este refuzul absolut, 
opţiunea definitivă şi hotărâtă pentru neant. Cei mai mari păcătoşi ai lui 

37 A. SîrBu, Julien Green, o conştiinţă tragică, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi 
1995, 6. Tot aici se mai face referinţă la criticul belgian Marcel Lobet care, în două eseuri 
– Chercheurs de Dieu (1941) şi La Science du bien et du mal (1954) – stabileşte distincţia 
dintre un romancier catolic şi un romancier creştin, şi arată că romancierul creştin, al cărui 
prototip este Dostoievski, transmite, prin temele spirituale ale operei sale şi printr-o teolo-
gie de esenţă creştină mesajul unui om coborât în abisurile suferinţei morale. „Atitudinea 
sa de opoziţie dispreţuitoare faţă de Biserică îl situează în cohorta marilor revoltaţi şi a 
catolicilor «din afară»” (M. LoBEt, Chercheurs de Dieu, Les Écrits, Bruxelles 1941, 130).

38 În Le Nœud de vipères (1932), capodopera sa psihologică, scriitorul descoperă golul 
dureros al unei inimi înrăite şi împietrite, în timp ce în Les Anges noirs (1936) descrie dru-
mul unui om care aderă în mod conştient la rău. Atacat de A. Gide, care într-o scrisoare 
deschisă îi reproşa că romanele sale nu sunt atât în stare să-l conducă din nou pe păcătos la 
creştinism cât mai ales să le amintească creştinilor că pe pământ sunt, în afară de cer, şi 
alte lucruri, scriitorul răspunde în discursul său cu ocazia conferirii premiului Nobel: „Dacă 
un scriitor pune în centrul operei sale omul creat după chipul Tatălui, răscumpărat de Fiul, 
luminat de Duhul Sfânt, atunci eu nu pot să mai văd în el, oricât de întunecată ar putea fi 
descrierea sa, un maestu al disperării. Şi admiţând că descrierea sa rămâne întunecată, că 
pentru el natura omului este rănită, dacă nu coruptă [...]. El, de fapt, nu poate să se sustragă 
misterului răului. Dar cel care este prins de rău, este şi de puritate prins” (cf. J. ImBaCh, Dio 
nella letteratura contemporanea, 20). 

39 Cf. A. SîrBu, Julien Green, o conştiinţă tragică, 7.
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Bernanos, prima Mouchette, Cénabre din L’imposture sau gidianul Mon-
sieur Ouine, sunt negativişti absoluţi, loiali spiritului răului40.

Alături de aceşti trei mari corifei ai scrisului mai sunt şi alţii: Elisabeth 
Langgässer41, Graham Greene42, precum şi suedeza Sigrid Undset43, care 
merg pe aceeaşi linie. Este adevărat apoi că în literatura modernă François 
Mauriac este recunoscut ca romancierul păcatului, în timp ce Bernanos 
este romancierul sfinţeniei44, deşi romanele sale descriu greşelile inimii 
umane, coborând până în profunzimea abjecţiei, şi prevestesc toată pute-
rea păcatului. Însă Bernanos vorbeşte despre păcat totdeauna pe fundalul 
sfinţeniei şi al harului, văzându-l ca o pată întunecată în contrastul unei 
lumini strălucitoare. De fapt, aşa cum afirmă H.U. von Balthasar: „Numai 
acolo unde iubirea lui Dumnezeu «a ajuns până în adânc», acolo vinovăţia 
umană se descoperă ca păcat iar sentimentele umane se revelează ca por-
nind de la un spirit anti-divin”45.

Sunt două abisuri – de lumină şi de întuneric, de iubire şi de ură, de bine 
şi de rău, într-un cuvânt, de har şi de păcat – în faţa cărora se află omul din 
toate timpurile, şi care exercită o forţă de atracţie asupra lui. „Lumea păca-
tului stă faţă în faţă cu lumea harului întocmai ca imaginea reflectată a unui 
peisaj pe malul unei ape negre şi adânci”46, ne spune autorul nostru. În 
această perspectivă în scrierile bernanosiene apare o dialectică între păcat 
şi har, pe care îmi propun să o prezint în capitolul următor al lucrării. 

40 Cf. P.-H. SImon, „La littérature du péché et de la grâce”, 92-94.
41 Elisabeth Langgässer (1899-1950), scriitoare germană, cu volumele sale de poezii (Die Tier-

kreisgedichte [Poeziile zodiacului], 1935; Kölnische Elegie, [Elegia de la Köln], 1948), dar 
mai ales prin romanele sale Das unauslöschliche Siegel [Sigiliul de neşters] (1946), şi Mär-
kische Argonautenfahrt [Argonauţii din Brandeburg] (1950), cu un limbaj bogat în simbo-
luri şi metafore exprimă necesitatea credinţei pentru salvarea unei omeniri lipsite de valori.

42 Graham Greene (1904-1991), chiar dacă refuză să fie definit romancier catolic, temele 
religioase catolice se află în centrul multora din scrierile sale, atât romane (The Man Within 
[1929], Brighton Rock [1938], The Power and the Glory [1940]) cât şi nuvele. În critica lite-
rară îi atacă pe scriitorii modernişti Wirginia Woolf şi E. M. Forster care au pierdut simţul 
religios, convins fiind că numai recuperând elementul religios, conştiinţa dramei şi a luptei 
din suflet care are drept consecinţă salvarea sau condamnarea, a realităţii metafizice a bine-
lui şi a răului, a păcatului şi a harului, scrierile literare pot redobândi puterea lor dramatică.

43 Sigrid Undset (1882-1949), scriitoare norvegiană, primeşte Premiul Nobel pentru li-
teratură în 1928 pentru trilogia Kristin Lavransdatter (1920-1922) şi cele patru volume ale 
romanului Olav Audunssøn (1923-1927); caută răspuns la semnificaţia propriei vieţi şi o 
găseşte în Dumnezeul creştin. „A venit să mă caute în pustiu” afirma ea însăşi. Se conver-
teşte îmbrăţişând catolicismul în 1924. După această dată completează seria de romane 
contemporane, toate de factură catolică, având ca temă principală iubirea (cf. „Biografia 
Sigrid Undset” în http://www.zam.it/ home.php?id_autore=283).

44 Cf. G. FasolI, La sfida del povero, 64; J. ImBaCh, Dio nella letteratura contemporanea, 18.
45 H.U. von Balthasar, „Nuove tesi sull’etica cristiana” în Prospettive di morale cristiana. 

Sul problema del contenuto e del fondamento dell’ethos cristiano, Città Nuova, Roma 1986, 66. 
46 Journal, OR, 1139.

CAP. II: OMUL ÎN FAŢA PĂCATULUI ÎN SCRIERILE LUI G. BERNANOS



100 OMUL ÎNTRE PĂCAT ŞI HAR ÎN SCRIERILE LUI GEORGES BERNANOS

1.3. Personificarea răului

Este un lucru prea evident că răul există, dar este resimţit şi conceput 
numai în funcţie de binele de care el ne privează. „Răul se extinde la îngeri, 
la om, la naturile materiale, la întreaga creaţie”47. Fără îndoială – ne explică 
cu multă minuţiozitate şi competenţă teologii folosindu-se de noţiunile filo-
sofiei – există, dar nu în sensul în care fiinţa există. Fiinţa există ca reali-
tate pozitivă, răul există ca privare48. Paradoxul răului constă în faptul că 
„este” dar fără „să fie”. El „este” ca privare, „nu este” ca realitate pozitivă49. 
Aceasta nu înseamnă a afirma că răul nu există, dar că nu există în sine 
însuşi. Aşa cum explică Henri de Lubac,

afirmaţia că răul nu este o realitate pozitivă nu spune că el nu este nimic sau 
că este un bine minor sau o umbră fără substanţă, proiectată de realitatea bine-
lui. [...] Dimpotrivă, el este în întregime realitatea cutremurătoare şi obscură a 
lui Nu. Nu simplă absenţă, dar antiteză a lui Da. Forţă antagonistă, pură potenţă 
a negaţiei, a rezistenţei, a revoltei50.

În acest sens Bernanos ţine să dea o explicaţie în care arată diferenţa 
dintre concepţia sa despre rău şi cea care există în societatea în care trăieşte.

Desigur, experienţa istoriei nu este fără profit pentru legislatori şi politicieni, 
dar omul depăşeşte totdeauna, într-un aspect, definiţiile în care se pretinde că 
poate fi cuprins. Cel puţin omul despre care vorbesc eu. Acesta nu vrea ferici-
rea sa, cum vă place să spuneţi, vrea Bucuria sa, iar Bucuria sa nu este din 
această lume, sau cel puţin, nu este în întregime de aici. Evident, sunteţi liberi 
să nu credeţi decât în homo sapiens al umaniştilor, numai că nu aţi avea drep-
tate să daţi cuvântului sensul pe care i-l atribui eu, pentru că ordinea voastră, 
de exemplu, nu este a mea, dezordinea voastră nu este dezordinea mea; şi ceea 
ce voi numiţi rău nu este decât o absenţă: golul lăsat în om, ca amprenta sigi-
liului în ceară51. 

Vorbind despre rău autorul o face plecând de la experienţa personală. 
„Răul a existat totdeauna pentru mine – mărturisea el unui interlocutor 

47 C. JournEt, Le Mal. Essai théologique, Desclée De Brouwer, Paris 1961, trad. it. Il 
male. Saggio teologico, Borla, Roma 19932, 14.

48 „Eu nu ştiam că răul nu este altceva decât lipsa binelui, ajuns până la a nu mai exista 
deloc” (A. AuGustIn, Confesiuni, Humanitas, Bucureşti 1998, cartea a III-a, cap. VII, nr. 
12). În polemica pe care a avut-o cu maniheii a ajuns la cea mai profundă şi mai elaborată 
expresie a doctrinei non-substanţialităţii răului: „Ceea ce a crezut Ambroziu şi eu cred; 
ceea ce a crezut Mani, nu o credem nici el nici eu... Maniheii spun că răul are o substanţă şi 
o natură proprie, la fel de veşnică precum substanţa bună şi natura lui Dumnezeu, căci ei 
spun că este imposibil care relele să să se nască din bine” (A. AuGustIn, Copus imperfectum 
contra Julianum, lib. IV, cap. 109, apud C. JournEt, Il Male, 37). 

49 Cf. C. JournEt, Il male, 50-51.
50 H. dE luBaC, Nouveau paradoxes, Éditions du Seuil, Paris 1955, 34.
51 Grands cimetières, EEC I, 399. 
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– răul este o realitate. Mă gândesc. Îl văd. Eu l-am văzut pe diavol, aşa cum 
eu vă văd pe voi, din copilăria mea”52. „Dar l-a văzut «atât cât este posibil 
aceasta privirii omului?»” se întreabă Marcel Schneider în articolul cu ace-
laşi nume. Şi concluzionează: „Dacă nu a existat o apariţie propriu-zisă, a 
avut în această privinţă senzaţia prezenţei. Nu se scriu pagini aşa de tul-
burătoare, aşa de halucinante despre o luptă diabolică fără să fi fost, nu 
spun tentat – toţi suntem astfel – dar desemnat”53. 

El mereu preferă limbajului filozofic pe cel poetic unde imaginaţiei i se 
dau perspective mai vaste. În acest cadru porneşte de la izvorul răului. „În 
ciuda tuturor faţetelor, Răul este totuşi unul singur şi provine, nu de la 
oameni, dar de la însuşi Satana. Nu numai că provine de la Satana, dar se 
confundă cu el. Pentru Bernanos, răul şi autorul său nu sunt decât unul”54. 
De aceea îi atribuie o personalitate ca şi a oamenilor, iar psihologia pe care 
i-o dă este pe deplin demoniacă. 

Răul nu-i apare lui Bernanos ca un simplu concept al înţelegerii noastre ca 
dreptate şi adevăr. La fel cum acestea nu sunt pentru el decât atributele lui 
Dumnezeu cel viu, răul nu este decât emanarea din acest puternic Spirit decă-
zut pe care Scriptura îl numeşte rând pe rând Satana, diavol, Principele acestei 
lumi. Iar Isus l-a desemnat ca părintele minciunii, pentru că mai ales sub 
această aparenţă de minciună seduce el oamenii şi-i poartă în această mizerie 
care bulversează inima sfinţilor55. 

H.U. von Balthasar observă că 
pentru a descrie neantul, Bernanos n-a folosit mereu aceleaşi metode. Convins 
că n-ar trebui să picteze răul de dinafară fără să fie părtaş la el, că ar trebui 
prin urmare o anumită experienţă interioară, care nu este în mod necesar rea, 
şi care-şi găseşte în definitiv baza în ispitirea lui Cristos şi în coborârea lui în 
iad, el s-a păzit totdeauna să nu descrie răul decât considerându-l pornind de la 
lumea Luminii şi a Iubirii, de a nu descrie infernul decât din Cer. Astfel, în 
prima sa carte, a înţeles irealitatea răului ca fiind funcţia unei realităţi inferi-
oare, Satana, şi a interpretat ca minciună în întregime cu referinţă la „adevă-
rul” ultim al celui care este „părintele minciunii” şi pe care a ştiut să-l arate 
gol, despuiat de deghizările sale şi de măştile sale56.

Fernando Castelli insistă asupra datoriei scriitorului „realist” de a face 
din Cel Rău „o prezenţă şi, dacă-i reuşeşte, un personaj. Altfel psihologia 
sa ar rămâne mioapă; ar descrie episoade fără a le cunoaşte cauzele”57. 

În opera sa Bernanos a reprezentat răul într-un mod sensibil, dar dife-
rit de la un roman la altul. În Sous le soleil de Satan ne sugerează aproape 

52 G. BErnanos, „Interview”, în Les Annales (1 ian. 1930).
53 M. sChnEIdEr, „Bernanos a-t-il vu le diable?”, în Les Cahiers de l’Herne, 78.
54 L. FErraz, „Le monde de Satan”, în Les Cahiers de l’Herne 74.
55 R.P. I. vallEry-radot, „Bernanos ne s’éloigne pas” în Les Cahiers de l’Herne, 22.
56 H.U. von Balthasar, Le chretien Bernanos, 118-119.
57 F. CastEllI, Volti di Gesù nella letteratura moderna, I, 151.
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în mod fizic prezenţa Celui Rău şi nerăbdarea sa diabolică de a se fixa în 
inima fiilor lui Dumnezeu, subliniind cu tărie că fără a accepta această 
prezenţă chiar viaţa interioară a preoţilor devine „un sumbru câmp de 
bătălie al instinctelor. Morala? O igienă a simţurilor. Harul nu mai este 
decât un raţionament just care solicită inteligenţa, tentaţia un apetit car-
nal care caută să subordoneze58. Scena întâlnirii dintre negustorul de ani-
male şi abate rămâne scăldată în mister. Cititorul poate să ezite: abatele 
Donissan se luptă cu un tovarăş de călătorie real cu trăsături fantastice 
sau doar visează? Aşa cum sugerează Monique Gosselin, începutul acestei 
scene lasă la alegere cele două posibilităţi59. Povestirea lasă în continuare 
aceeaşi ambiguitate: negustorul de animale este în acelaşi timp un om 
obişnuit şi Satana însuşi. La sfârşit ne spune totuşi că Donissan este găsit 
leşinat pe drum de un lucrător la o carieră de piatră. Încarnarea satanică 
este totuşi evidentă atunci când negustorul de animale bombăneşte împo-
triva acestei condiţii pasagere pe care o trăieşte: „Această zdreanţă începe 
să mă apese, mai spuse el ridicând violent din umeri. Mă simt rău în această 
teacă de piele… Dă o poruncă şi n-ai să mai găseşti nimic din mine, nici 
mirosul…”60. Asemenea lui Cristos, adevărat Dumnezeu şi om – dar în 
mod antitetic – în persoana negustorului de animale Satana este în acelaşi 
timp om adevărat şi demon: „Vedeţi înaintea voastră un sărman om, cu 
calităţile şi defectele stării sale…”61. Cred că o explicaţie mult mai perti-
nentă oferă H.U. von Balthasar, care ne spune: 

În celebra scenă cu Ivan Karamazov şi diavolul, Dostoievski s-a dovedit mai 
prudent, căci până la urmă se putea dubita dacă acolo era o prezenţă reală a 
infernului sau simplă halucinaţie, dacă demonul a luat trup sau nu acţiona 
decât prin răutatea lui Ivan. Bernanos dimpotrivă decide să atribuie demonu-
lui o personalitate de acelaşi ordin ca aceea a oamenilor; însă în acelaşi timp 
psihologia pe care i-o împrumută este pe deplin demoniacă, în aşa fel că figura 
lui Satan rămâne propriu-zis mitică62. 

Acelaşi lucru îl observă şi Antoine Giacometti când scrie: 
Aici nu este – ca la alţi autori care au încercat la fel să traducă un aspect din 
lupta dintre bine şi rău, ca în alte cărţi ale lui Bernanos – o fiinţă asemenea 
nouă care acţionează în contul Satanei. Nu mai este diavolul lui Ivan Karamazov, 
un diavol încă ambiguu şi îndoielnic, despre care te poţi întreba dacă nu este o 
imaginaţie ieşită din nebunia care începe, o dedublare a creierului bolnav, şi 
care nu ştie decât să exprime gândurile proprii lui Ivan, acelea pe care el nu 
voise să le accepte, „gândurile sale cele mai idioate”. Stăpânul neantului se 
58 Sous le soleil de Satan, OR, 221.
59 Cf. M. GossElIn, L’écriture du surnaturel dans l’oeuvre romanesque de G. Bernanos. 

De l’exorcisme à l’exégèse. Thèse de doctorat, Lille III, Paris 1977, 229.
60 Sous le soleil de Satan, OR, 177.
61 Sous le soleil de Satan, OR, 175.
62 H.U. von Balthasar, Le chretien Bernanos, 329. 
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exprimă în persoană, nu trebuie să ne înşelăm, el însuşi este cel care acţionează 
şi care vorbeşte în lucrarea de subversiune. Ne aflăm la izvorul întunecat, chiar 
în punctul în care el compune planurile sale şi pregăteşte atacurile sale. Alături 
de Satana, totul se petrece fără intermediari umani, el este direct în prezenţa 
lui Donissan, aşa cum el singur este în prezenţa lui Mouchette. Nu trebuie să 
credem că aceasta este pusă în faţa lui Donissan ca o formă de contradicţie dia-
bolică, că ea se opune lui în felul, de exemplu, în care Monsieur Ouine se opune 
parohului din Fenouille63.

Într-adevăr, originalitatea lui Bernanos este de a ne prezenta pe Satana 
sub apariţia unui om pe care putem şi noi să-l întâlnim în viaţa noastră. 
Dacă marea forţă a diavolului este de a se face uitat în timpurile noastre, 
tactica lui Bernanos este exact de a ne provoca să-i recunoaştem existenţa 
printre noi a „Principelui acestei lumi”. În primul său roman, prezenţa 
Satanei este bine plasată în timp şi în spaţiu, este o prezenţă vizibilă, am 
putea spune chiar concretă, căci se întrupează luând chipul unui geambaş 
(maquignon). Abatele Donissan îl întâlneşte în timpul nopţii după ce a 
căutat îndelung drumul atunci când se întorcea în sat.

Mi-a fost dat să te văd, pronunţa încet sfântul din Lumbres. Atât cât este posi-
bil privirii omului, eu te văd. Te văd zdrobit de durerea ta, până la marginea 
nimicirii – care nu-ţi va fi acordată, o creatură supusă chinurilor! La acest ultim 
cuvânt, monstrul se rostogolea de sus în jos pe povârnişul drumului, şi se răsu-
cea în noroi, tras de spasme oribile64.

Autorul ne face să ascultăm împreună cu abatele Donissan râsul infer-
nal al diavolului în faţa crucii65 al cărui ecou se va repercuta în râsul mamei 
devenită pe jumătate nebună în momentul în care nu a avut loc miraco-
lul66. De asemenea, în timp ce citim, suntem purtaţi în faţa dorinţei pe care 
o simte Satana de a se ascunde în inima unui om, de a sta acolo la cald, şi 
în acelaşi timp de a-l purta cu el în abisul său67, de a cuprinde sufletele într-o 
îmbrăţişare carnală68 şi de a suferi la contactul cu partenerul său consacrat69.

63 a. GIaComEttI, „Georges Bernanos, l’auxiliateur”, în Les Cahiers du Rhône, 78.
64 Sous le soleil de Satan, OR, 179.
65 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 284.
66 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 305-309.
67 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 162 ş.u.
68 Sous le soleil de Satan, OR, 174: „Ai primit sărutul unui prieten, spune liniştit geam-

başul, apăsând buzele sale pe dosul mâinii. Te-am umplut de mine, la rândul meu, taberna-
col al lui Isus Cristos, dragă neghiobule! Nu te speria de aşa puţin: eu i-am sărutat pe alţii 
ca tine, mulţi alţii. Vrei să-ţi spun? Eu vă sărut pe toţi, treji sau adormiţi, morţi sau vii. Iată 
adevărul. Plăcerea mea este să fiu cu voi, mici oameni-dumnezei, aparte, creaturi atât de 
aparte! Vorbind deschis, vă părăsesc puţin. Voi mă purtaţi în trupul vostru obscur, pe mine, 
a cărui esenţă a fost lumina – în [...]. Nimeni dintre voi nu-mi scapă. Aş recunoaşte după 
miros fiecare oaie din mica mea turmă”.

69 Sous le soleil de Satan, OR, 169: „Mâinile voastre mi-au făcut destul rău... şi la fel 
fruntea voastră, ochii voştri şi gura voastră... Nu le-aş încălzi din nou niciodată: ele mi-au 
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În romanele sale următoare perspectiva pare să se spiritualizeze iar 
prezenţa Celui Rău devine mai puţin concretă, însă este peste tot, aşa cum 
aerul infectează o cameră, dar fără să se localizeze aici sau acolo; este pre-
zent ca plictiseală, ca rău, ca tentaţie. 

El este în rugăciunea pustnicului, în postul său şi în penitenţa sa, în golul exta-
zului său profund şi în tăcerea inimii. El otrăveşte apa sfinţită, arde în lumâ-
narea consacrată, respiră în suflarea fecioarelor, sfârtecă împreună cu ciliciul 
şi biciul, corupe orice viaţă…70

Satana exercită o anumită dominaţie asupra omului; are puterea de a-l 
seduce, de a-l antrena într-un abis mereu mai profund şi fără limite, aşa 
încât omul care ar pretinde „să sondeze «profunzimile Satanei»”, s-ar pierde 
aici în mod necesar71. Simonei Alfieri din Un mauvais rêve, îi dă iluzia că 
există în interiorul ei:

Coborârea pe stâncile alunecoase pe care întunericul crescând le făcea pericu-
loase a epuizat-o mai puţin cu siguranţă decât planul cumplit care se forma în ea, 
acapara toate puterile fiinţei sale, ca un rod monstruos din măruntaiele sale72.

Orice ar fi, pentru prima dată de dimineaţă, hazardul venea s-o slujească pe 
Simone şi într-un mod minunat. Ca la fiecare oră capitală a teribilei sale vieţi, 
ea simţea dintr-odată renăscându-se în ea acest fel de luciditate aproape deloc 
umană, o atenţie înzecită, şiretenia şi puterea un bestii73.

Pentru Bernanos, Satana este cineva între Dumnezeu şi om, care nu 
este un personaj secundar, care nu este un mit; este o fiinţă extraordinar 
de subtilă, cu care nimeni nu se poate compara şi care loveşte şi distruge 
cu ironia sa crudă şi râsul său înfiorător. Lui i-a fost îngăduit pentru un 
timp să fie adversarul lui Dumnezeu, Principele acestei lumi, să învingă în 
această teribilă monotonie a păcatului omul, acest mare „copilandru plin 
de vicii şi de plictiseală”. Răul este „o fiinţă întunecată” care cu „râsul său 
feroce” se ridică împotriva lui Dumnezeu care şi-a găsit „refugiul” în om, 
pe care Satana îl goleşte şi îl desfigurează.

răcit de-a dreptul măduva, mi-au îngheţat oasele; sunt ungerile fără îndoială, mânjeala 
voastră sacră cu untdelemnuri consacrate – vrăjitorii”.

70 Sous le soleil de Satan, OR, 153-154. „Et l’obscur Ennemi qui nous ronge le cœur/ 
Du sang que nous perdons croît et se fortifie!” scria C. Baudelaire în poezia „L’Ennemi” din 
Les Fleurs du Mal (1857), în http://d.scribd.com/docs/1gx17kygtywnlu13w56j.pdf.

71 Cf. H.U. von Balthasar, Le chretien Bernanos, 327. Sintagma este întâlnită în Ap 2,24. 
„Expresia profunzimile Satanei este cunoscută în ambientul gnostic şi se referă la cei iniţi-
aţi care pretindeau că pot ajunge la cunoaşterea «profunzimilor lui Dumnezeu», pretenţie 
care, pentru autorul Apocalipsului, este o blasfemie” (A. BulaI, A. BuDău, „Note”, în Noul 
Testament, Sapientia, Iaşi 2002, 586). 

72 Un mauvais rêve, OR, 996-997.
73 Un mauvais rêve, OR, 1025.
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Vedeţi, nu se ştie ce este decât că este un păcătos. Ce este o voce în întunericul 
unui confesional, care toarce, se grăbeşte, se grăbeşte, şi nu se opreşte decât la 
primele silabe de la mea culpa?Asta merge la copii, sărmanii micuţi! Dar trebuie 
să vezi, trebuie să vezi feţele pe care este pictat totul, şi privirile. Ochii omului, 
Sabiroux! Au totdeauna de spus ceva în aceast privinţă. Sigur! am asistat mulţi 
muribunzi; nu-i nimic; ei nu mai înfricoşează. Dumnezeu îi acoperă. Dar mize-
rabilii pe care i-am văzut în faţa mea – şi care discută, zâmbesc, se ceartă, mint, 
mint, mint – până când o ultimă angoasă îi aruncă la picioarele noastre ca pe 
nişte saci goi! Asta produce încă o anumită impresie în lume, hai! Ăsta se laudă 
înaintea fetelor. Ăsta blestemă agreabil... Ah! mult timp n-am înţeles; nu vedeam 
decât rătăciţi, pe care Dumnezeu îi ridică în treacăt. Dar există ceva între 
Dumnezeu şi om, şi nu un personaj secundar... Există... este această fiinţă întu-
necată, incomparabil de subtilă şi încăpăţânată, cu care nimic nu s-ar putea 
compara, decât ironia crudă, un râs feroce. Acestuia Dumnezeu i s-a dat pentru 
un timp. În noi El este smuls, devorat. Din noi este El smuls. De secole neamul 
omenesc este pus la teasc, sângele nostru este stors în valuri ca cea mai mică 
bucată de carne divină să fie potolire şi hohot de râs pentru călăul înfiorător... 
O! neştiinţa noastră este profundă! Pentru un preot erudit, politicos, politic, ce 
este diavolul, vă întreb? Abia se îndrăzneşte a-i spune numele fără să se râdă. 
Îl fluieră ca pe un câine. Dar ce! cred ei că l-au îmblânzit? Hai! Hai! Au citit 
prea multe cărţi şi nu au spovedit destul. Nu vor decât să placă. Nu plac decât 
neghiobilor, pe care îi liniştesc. Noi nu suntem nişte linguşitori, Saibourx! Noi 
suntem avangărzile unei lupte de moarte şi-i avem în spate pe cei mici ai noş-
tri. Preoţi! Dar ei nu aud strigătul mizeriei universale! Ei nu spovedesc deci 
decât pe sacristanii lor! Ei n-au avut niciodată oare înainte, faţă în faţă, un chip 
bulversat? N-au văzut oare niciodată ridicându-se una din aceste priviri de 
neuitat, pline de ură faţă de Dumnezeu, cărora să nu aibă nimic să le dea, nimic! 
Lacomul sfâşiat de cancerul său, desfrânatul ca un cadavru, ambiţiosul plin de 
un singur vis, invidiosul care mereu stă la pândă. Hei ce! acel preot n-a plâns 
niciodată de neputinţă în faţa misterului suferinţei umane, din cauza unui 
Dumnezeu insultat în om, refugiul său!... Ei nu vor să vadă! Ei nu vor să vadă!74 

Dar în faţa duşmanului care nu doarme, împotriva arhanghelului rebel, 
în această dramă terestră şi cerească, autorul a simţit cu aceeaşi intensitate 
preoţia mişcată de voinţa eroică şi disperată de a salva sufletele. În lumina 
rece şi teribilă pe care o răspândeşte din cerul său, Lucifer a văzut un mic 
om negru, un sărman preot de ţară, un vicar necizelat, destul de neînde-
mânatic, neştiutor, şi chiar ridicol, care nu îndrăzneşte să-şi atribuie haruri 
speciale deşi le posedă, dar care ştie că are o misiune: aceea de a urmări 
Diavolul din suflete, şi care pentru a împlini această misiune sublimă sa-
crifică liniştea şi chiar onoarea sa sacerdotală75.

74 Sous le soleil de Satan, OR, 256-257.
75 Cf. T. GallaratI-sCottI, „Introduzione”, 8-9.
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Răul este principiul de negare care s-a manifestat în Univers: o substanţă 
spirituală care „poartă semnul minus”76, o ne-fiinţă, a cărei apariţie în roma-
nele lui Bernanos face totdeauna să apară imagini de gol, tăcere şi noapte. 

Prin lupta sa Satana atrage pe oameni în aceeaşi platitudine a existenţei, în 
aceeaşi neputinţă de a vedea perspectivele spirituale infinite ale ei, în acelaşi 
întuneric, în acelaşi înspăimântător minus a existenţei, în aceeaşi violenţă a 
pasiunilor care slăbesc spiritul şi vederea lui Dumnezeu. El tinde să atragă şi 
pe oameni în acelaşi „abis” al golului77.

Satana doreşte şi el creatura, iar puterea sa este „enorma aspiraţie a 
golului”78. În ultimul său roman, Monsieur Ouine, răul este descris mereu 
prin gol [le vide]; el are nevoie de prezenţa fiinţei pentru a se înscrie ca 
lipsă a acesteia. Răul este golul, ne-fiinţa, iar Monsieur Ouine, descriindu-se 
pe sine însuşi, foloseşte o serie de imagini care se raportează la neant: 
„«Eu sunt gol, şi eu», spune Dl. Ouine. [...] Eu mă văd acum până la fund, 
nimic nu împiedică vederea mea, nici un obstacol. Nu există nimic. Reţi-
neţi acest cuvânt: nimic!”79 În momentul morţii, Dl. Ouine îşi dă seama că 
el se identifică cu neantul. Moartea sa nu face trimitere la coborârea în iad 
a unui damnat, dar la iruperea în neantul absolut. 

Răul este un dinamism pe dos, o tentativă a diavolului de a reface în 
sens contrar întregul efort al creaţiei: 

Mă gândesc uneori că Satana, care caută să pună stăpânire pe gândul lui Dum-
nezeu, nu numai că îl urăşte fără să-l înţeleagă, dar îl înţelege pe dos. El urcă 
fără să ştie curentul vieţii în loc să coboare şi se epuizează în încercările absurde, 
înfiorătoare, de a reface, în sens invers, tot efortul Creaţiei80,

aşa cum sesizează în jurnalul său parohul de ţară, care puţin mai departe 
exclamă cu stupoare: „Diavolul o fi profanat totul, până şi resemnarea 
sfinţilor”81. Eforturile sale tind să poarte creaţia din nou în haosul originar 
şi pe om în punctul de unde a ieşit, năzuiesc să facă „să renască pe pămân-
tul devastat al vechii creştinătăţi... fauna şi vegetaţia primelor ere, mon-
ştri şi petridofite gigante”82, într-o logică a infernului, căci „nervii omului 
au contradicţiile lor, slăbiciunile lor, dar logica răului este strictă ca Infer-
nul; diavolul este cel mai mare dintre Logicieni – sau poate, cine ştie? – 

76 L’imposture, OR, 321 ş.u.
77 D. Stăniloaie, Teologia dogmatică ortodoxă, I, Editura Institutului Biblic şi de Misiune 

a Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti 20033, 479.
78 Journal, OR, 1143.
79 Monsieur Ouine, OR, 1550.
80 Journal, OR, 1087.
81 Journal, OR, 1153-1154.
82 Nous autres fraçais, EEC I, 766
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Logica însăşi”83. Şi totuşi, Satana nu este liber să facă orice. El face doar 
ce-i este îngăduit. Ascultă de „unul mai puternic”:

Ne este permis să te punem la încercare, de azi şi până în ceasul morţii tale. De 
altfel, ce am făcut eu, dacă nu să ascult de unul mai puternic? Nu te pune cu 
mine, o dreptulue, nu mă ameninţa cu mila ta. [...] El m-a trimis la tine ca să 
te pun la încercare. Vrei să-ţi spun ce fel de încercare? Îţi voi spune. Cine ţi-ar 
rezista, o, stăpânul meu? 84.

Pe scurt: pentru Bernanos ca şi pentru Paul al VI-lea „răul nu este numai 
o deficienţă, dar o eficienţă, o fiinţă vie, spirituală, pervertită şi perverti-
toare. Realitate teribilă, misterioasă şi înfiorătoare”85, care caută cu orice 
preţ să-l rupă pe om de lumina supranaturală şi, dacă omul acceptă acest 
joc satanic, viaţa sa ajunge să fie lipsită de sens, invadată de vid, pradă unei 
plictiseli fără măsură, căci numai în Dumnezeu şi cu Dumnezeu omul poate 
să dea consistenţă propriei vieţi. 

2. Conceptul de păcat la Bernanos

După ce am văzut pe scurt introducerea temei răului şi personificarea 
lui, acum trebuie să ne oprim asupra lucrării Celui Rău în viaţa omului şi 
să vedem ce înţelege Bernanos prin păcat. Fără îndoială, acolo unde lipseşte 
simţul lui Dumnezeu, este compromis în mod grav simţul păcatului. 

Cu privire la un asemenea subiect [al păcatului], de altfel în limbajul uman a 
crescut echivocul. În nici o altă parte nu apare mai clar laşitatea sa esenţială. 
Se spune, se scrie: Rău. Cu acest cuvânt se înţelege suferinţă ca şi păcat, crimă 
ca şi ceea ce îi este exact compensaţia inexprimabilă. Animalul care raţionează 
a reuşit această minune de a cuprinde în acelaşi semn abstract ideea deicidului 
şi aceea a unei dureri violente de dinţi86.

Bernanos, în scrierile sale, nu caută o sistematizare a temei păcatului, 
el se gândeşte în primul rând la fiecare acţiune păcătoasă, care poate fi 
împlinită în cele mai variate moduri, având o capacitate descriptivă a naturii 
păcatului aşa cum rar s-a putut întâlni. Societăţii din timpul său, el vrea 
să-i amintească, chiar în momente mai puţin oportune, că marea problemă 
cu care se confruntă lumea – aceea a fricii, a angoasei, a dezgustului... – nu-şi 
poate găsi rezolvarea dacă nu se acceptă o adevărată ierarhie a valorilor, 
dacă nu se caută adevărul profund al fiinţei umane. Aceasta este mărturia 

83 La France contre les robots, EEC II, 1032. În altă parte apare aceeaşi idee: „Diavolul 
este cel mai mare dintre logicieni; nu există logică comprabilă cu logica Infernului” (Lettre 
aux Anglais, EEC II, 119). 

84 Sous le soleil de Satan, OR, 179.
85 Paolo vI, „Liberaci dal male”, 1169.
86 „Lettre à Frédèric Lefèvre”, EEC I, 1052.
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unui adevărat creştin în faţa răsturnării valorilor din secolul al XX-lea, sau 
mai bine spus a luptei spirituale din conştiinţa sa.

Vom face acum un pas important în tratarea temei acestei teze. Un dis-
curs foarte frecvent astăzi constă în descrierea unei profunde schimbări în 
concepţia despre simţul păcatului. Bernanos, în schimb, în romanele sale 
nu caută o sistematizare a temei păcatului, el se gândeşte în primul rând 
la faptele, atitudinile păcătoase, care pot fi săvârşite în cele mai diferite 
moduri. El are o capacitate descriptivă a naturii păcatului cum rar se poate 
întâlni. În societatea timpului său, Bernanos, vrea să amintească, chiar în 
momentele mai puţin oportune, că marea problemă cu care se confruntă 
lumea – aceea a fricii, a neliniştii, a angoasei, a plictiselii... – nu-şi poate 
găsi rezolvarea dacă nu este acceptată o adevărată ierarhie a valorilor, dacă 
nu se caută adevărul profund al fiinţei omului. 

Ce ştim despre păcat? – se întreabă Bernanos în Jurnalul unui preot de ţară. 
Geologii ne învaţă că pământul, care nouă ne apare aşa de tare, aşa de stabil, 
nu este de fapt decât o peliculă subţire pe un ocean de foc lichid, şi este mereu 
fremătător, ca aceea care se formează deasupra laptelui care fierbe... Ce densi-
tate are păcatul? La ce adâncime ar trebui să se sape pentru a afla golful azur?87. 

Conceptul de păcat nu apare „accidental” în opera sa, dar prin acţiune 
lasă să apară tocmai fundalul teologic sau, aşa cum spune Hohoff, concep-
ţia teologică a autorului88. Păcatul adevărat şi propriu se referă 

la viaţa din timpul nostru în forma sa socială. Societatea separată de Cristos 
există, din punct de vedere religios, în spaţiul nimicului negativ, în înţepenire, 
în răceală, în gol, în neiubire, în anonimat şi în autoalienare. Dacă această stare 
este asumată de „lume”, harul poate atunci să pătrundă doar în trăsături micro-
scopice, şi acesta este locul sfinţeniei. Păcatul, aşadar, nu este o cădere din care 
se poate urca din nou, dar păcatul este o stare a lumii89,

„un climat spiritual”, o stare de care lumea deseori nu-şi dă seama.
Am reflectat mult, în ultimele zile, la păcat. Definindu-l drept o încălcare a legii 
divine, mi se pare că riscăm să ne facem o idee prea sumară despre păcat. Oame-
nii spun atâtea prostii în privinţa aceasta. Şi, ca întotdeauna, nu-şi dau oste-
neala să gândească. Iată, medicii discută de secole şi secole despre boală. Dacă 
s-ar mulţumi s-o definească drept o încălcare a regulilor deplinei sănătăţi, ar fi 
căzut de multă vreme de acord. Dar ei o studiază la bolnav, cu intenţia de a-l 
însănătoşi. Este exact ceea ce dorim să facem şi noi, ceilalţi. Atunci glumele 
care se fac despre păcat, ironiile, zâmbetele nu ne prea impresionează atât de 
87 Journal, OR, 1090.
88 Cf. C. HohoFF, Was ist christliche Literatur?, 41.
89 C. HohoFF, Was ist christliche Literatur?, 47-48, apud J. ImBaCh, ed., Dio nella lettera-

tura contemporanea, 23: este o definiţie care nu exclude în mod necesar o decizie personală 
a fiecăruia şi o atitudine fundamentală pe care aceasta se bazează.



109

mult. Fireşte, nimeni nu vrea să vadă în păcat ceva mai mult decât o greşeală. 
Ori, la urma urmei, greşeala nu-i decât un simptom. Şi simptoamele cele mai 
impresionante pentru profani nu sunt totdeauna cele mai tulburătoare, cele 
mai grave. Eu cred, sunt sigur, că mulţi oameni nu-şi pun niciodată în joc fiinţa 
lor, sinceritatea lor profundă. Ei trăiesc la suprafaţa lor înşişi, şi solul uman 
este atât de bogat că această subţire pojghiţă superficială ajunge pentru o recoltă 
slabă, care să le dea iluzia unui adevărat destin. Se pare că în cursul ultimului 
război, nişte mărunţi funcţionari timizi au dat dovadă, puţin câte puţin, că au 
stofă de şefi; aveau pasiunea de a comanda, fără s-o ştie. Ah! desigur, nu-i vorba 
aici de ceva care seamănă cu ceea ce numim cu numele atât de frumos de con-
vertire – convertere – dar, în sfârşit, le-a fost de ajuns acestor biete fiinţe să facă 
numai experienţa eroismului în stare brută, a unui eroism lipsit de puritate. 
Câţi oameni nu vor avea niciodată nici cea mai vagă idee despre eroismul supra-
natural, fără de care nu există viaţă interioară! Şi tocmai după o astfel de viaţă 
vor fi ei judecaţi: e destul să reflectezi puţin, ca lucrul acesta să-ţi apară sigur, 
evident. Atunci?... Atunci, despuiaţi prin moarte de toate aceste membre artifici-
ale pe care societatea le furnizează oamenilor de speţa lor, ei se vor regăsi aşa 
cum sunt, aşa cum au fost fără s-o fi ştiut – nişte monştri înfricoşători, nedez-
voltaţi, nişte cioturi de oameni. Fiind astfel alcătuiţi, ce-ar putea spune ei des-
pre păcat? Ce ştiu ei despre păcat? Cancerul care-i roade este asemenea multor 
tumori – nedureros. Sau, cel puţin, nu l-au simţit, cei mai mulţi dintre ei, într-
o anumită perioadă a vieţii lor, decât un semn înceţoşat, care s-a şters repede90. 

Doar preotul reuşeşte să-i pătrundă semnificaţia:
Nu sunt decât un biet preot foarte nevrednic şi foarte nefericit. Dar ştiu ce este 
păcatul. Dumneata nu ştii. Toate păcatele se aseamănă, nu există decât un 
singur păcat. Nu-ţi vorbesc într-o limbă încâlcită! Adevărurile acestea sunt la 
îndemâna celui mai umil creştin, numai să aibă bunăvoinţa de a le culege de la 
noi. Lumea păcatului stă alături de lumea mântuirii întocmai ca imaginea unui 
peisaj, ce se reflectă într-o apă neagră şi adâncă91.

De aceea, în romanele sale, vrea să le amintească oamenilor, fraţilor săi, 
ce este păcatul, căci – se justifică autorul – dacă „toată opera de artă care 
exprimă ceva din viaţa interioară ne aparţine” întrucât „catolicismul nu 
este o regulă numai impusă dinafară: este regula vieţii, este viaţa însăşi”, 
atunci „analiza profundă a pasiunilor presupune noţiunea de păcat. Fără 
ea, omul moral rămâne un monstru în sensul exact”92. 

Încercăm să urmăm gândirea sa în paginile următoare. Pentru a facilita 
puţin cercetarea noastră, cred că putem să privim acest concept din două 
puncte de vedere: primul, păcatul în perspectiva relaţiei Dumnezeu – om, 
definit ca un „deicid”; al doilea, din perspectiva acţiuni distrugătoare a 
Celui Rău, definit ca şi „crima de nedescris a Satanei” în suflete.

90 Journal, OR, 1114-1115.
91 Journal, OR, 1138-1139.
92 „Interview de 1926”, EEC I, 1041.
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2.1. Păcatul ca deicid

Înainte de a mă opri la alte texte din scrierile bernanosiene referitoare 
la păcat, trebuie să facem referinţă numaidecât la un fragment din Lettre 
à Frédéric Lefèvre93, căci aici autorul ne dă cheia de lectură şi ne face să 
vedem care era deja în 1926 – anul apariţiei primului său roman Sous le 
soleil de Satan – concepţia sa despre păcat. Păcatul, în primul rând – ne 
spune Bernanos – este un deicid.

Problema Vieţii, spuneam, este problema Durerii. Încă nu o spun bine. Toată 
problema Vieţii este cuprinsă în întregime în aceea a Păcatului. Ce este deci 
Păcatul? O încălcare a legii? Fără îndoială, dar ce mizerabilă abstracţie! În 
schimb a-ţi spune totul despre el, dacă l-aţi numi cu numele său: un deicid. Ştiu 
că este un cuvânt dur. Un Creator surâzător la distracţia creaturii sale, sau 
care strânge puţin din sprâncene, era aşa de comod! Dar dacă treceţi peste orice 
aspect al definiţiei capitale, mântuirea nu mai are sens, şi ruşinoasa agonie a 
Celui Drept nu este altceva decât o istorie înspăimântătoare şi demenţială94.

Plecând de la acest text, putem spune ce este păcatul pentru Bernanos.

2.1.1. Un concept religios 

Înainte de toate, păcatul este un concept religios. Pentru a înţelege ce 
este păcatul nu putem rămâne în domeniul social, nici în cel juridic, filoso-
fic ori moral. Păcatul nu este încălcarea unei exigenţe sociale, fie ea şi una 
tradusă în lege; nu constă în a nu urma un imperativ categoric; nu este în 
mod direct lipsă faţă de o regulă, de o valoare sau de un ideal. Pentru a 
ajunge la sensul autentic şi complet al păcatului trebuie să ne plasăm în 
domeniul religios şi să înţelegem ceea ce înseamnă relaţia interpersonală. 
Păcatul este aici. El presupune o raportare personală la Dumnezeu. Este 
infidelitate faţă de Dumnezeu. Este ofensă adusă acestei relaţii personale. 
Numai în măsura în care încălcarea regulilor şi a prescripţiilor implică 
dispreţul faţă de voinţa lui Dumnezeu, care se manifestă în porunci, încăl-
carea este păcat. Dar încălcarea externă a normei nu epuizează esenţa păca-
tului care rămâne „de la început la sfârşit o măreţie religioasă şi nu morală”, 
cum se exprimă P. Ricoeur. Păcatul există doar acolo unde există Dumne-
zeu şi se trăieşte relaţia cu el. Aici este „realismul păcatului” despre care 
continuă să spună acelaşi Paul Ricoeur: 

conştiinţa păcatului nu e măsura lui; păcatul e situaţia mea adevărată în faţa 
lui Dumnezeu; măsura lui e acest „în faţa lui Dumnezeu” şi nu propria mea 
conştiinţă. Tocmai de aceea e nevoie de un altul, de un profet, pentru a-l denunţa; 

93 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1048-1055.
94 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1052.
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nici o adâncire în sine a conştiinţei nu e suficientă pentru acest lucru, cu atât 
mai mult cu cât conştiinţa e şi ea inclusă în situaţie, devenind minciună şi rea-
credinţă95.

Ca urmare a procesului de secularizare lung şi ramificat, Dumnezeu şi 
divinul au dispărut tot mai mult din prezenţa şi conştiinţa omului. Se tră-
ieşte „la suprafaţă”, ca şi cum Dumnezeu nu ar exista. Păcatul care ne 
mănâncă lasă aşa de puţină substanţă vieţii!96 De aceea opera lui Bernanos 
este plină de cadavre vii. Pentru cei mai mulţi, aceste morminte văruite 
împlinesc cu punctualitate datoriile lor religioase; în zadar adoptă o atitu-
dine edificatoare, sufletul lor este mort. Abatele Cénabre îl întreabă pe 
Pernichon, jurnalist catolic şi credincios: 

Ascultându-vă deja de mai multe ori chiar în acest loc, aveam acest cuvânt pe 
buze: Vă credeţi aşadar viu? [...] Vă vorbesc aici mai degrabă ca savant decât ca 
preot: cel descuiat la minte se aruncă asemenea unui dement asupra plăcerilor 
care-l apasă şi, în excesul nebuniei sale, el oferă cel puţin privirii spectacolul 
unui om care nu se menajează... Dar dumneavoastră!... Dar dumneavoastră... 
Viaţa voastră interioară, fiul meu, poartă semnul minus97.

La fel şi istoricul Clergerie, academician faimos, se afirmă drept unul 
dintre cei mai îndrăzneţi apărători ai Bisericii, dar pietatea sa, pur formală, 
nu este decât o manifestare a conformismului său. Incapabil de un act de 
caritate sau simplu de generozitate, el nu se gândeşte decât la confortul 
său material şi intelectual. Fişele, cărţile sale, biblioteca sa constituie un 
univers dincolo de care el refuză să treacă. Fiodor, şoferul său rus, face 
această remarcă în faţa bucătăresei Fernanda: „Şi pe el, cine l-a văzut oare 
vreodată să râdă, cu un râs de om? Cu barba sa de sărac, cu mâinile sale 
moi, cu pielea sa întunecată de la gât, cu suflarea sa? Ascultaţi-mă, doamnă 
Fernanda, scuzaţi-mă: eu îl cred mort de mult timp”98. Sunt cadavre care 
umplu şi Biserica, aşa cum este monseniorul Espelette, vechi elev al Şcolii 
Normale Superioare, de pe lângă Universitate, dotat cu o inteligenţă scli-
pitoare, ce îşi împlineşte datoriile care i-au fost încredinţate cu mult zel, 
însă „laşitatea sa intelectuală este imensă”99. Dă dovadă de o serviabilitate 
fără margini faţă de putere, stând „de fiecare dată când are ocazia între un 
pastor şi un rabin, dispută cu umilinţă locul lor la aceste ceremonii 
oficiale”100, iar când se află în trecere prin Paris, stă în mod ostentativ la un 

95 P. rICoEur, Le conflit des interprétations, Seuil, Paris 1969, trad. rom., Conflictul inter-
pretărilor. Eseuri de hermeneutică, Echinox, Cluj 1999, 259.

96 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 200.
97 L’imposture, OR, 319-320.
98 La joie, OR, 624.
99 L’imposture, OR, 387.
100 L’imposture, OR, 389.
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deputat radical şi liber cugetător. Se declară favorabil „ideilor moderne, 
chiar democrat înfocat”101.

„Sunt din timpul meu”, repetă el şi cu aerul unui om care dă mărturie despre 
el însuşi... Dar n-a fost atent niciodată la faptul că renega astfel de fiecare dată 
semnul etern cu care era marcat. [...] Se agită într-un element fără consistenţă. 
[...] Dar în vidul în care îşi trasează astfel drumul său iluzoriu, şters pe măsură, 
sărmanul om nu se caută decât pe el, este obiectul urmăririi sale, îşi este sieşi 
pradă râvnită. Căci fiind preot prin stare, şi poate prin vocaţie, o parte din el 
însuşi nu conspiră mai puţin fără încetare împotriva ordinii al cărei gardian 
este. Aici este tragicul destinului său mizerabil, comentează autorul, căci şi-a 
făcut acest vis nebun de a fi doar preot în timp, şi el este în veşnicie102.

Docil faţă de puterea politică, a devenit, fără a fi conştient de aceasta, 
complicele principelui întunericului. 

O dată pentru totdeauna, şi în ciuda onestităţii reale a obiceiurilor sale, a seve-
rităţii sale corecte faţă de el însuşi, a dat minciunii, duplicităţii, ambiţiei, invi-
diei, urii, nume liniştitoare, le-a găsit sinonime subtile cu care primul care se 
înşeală este el. Ceea ce la el acasă ar numi bucuros trădare, dacă măcar ar fi 
destul de şiret sau destul de îndrăzneţ ca s-o comită, ia în gura sa, în faţa altuia, 
supranumele mult mai favorabil de trişare sau de abilitate excesivă103.

Trăieşte totul la suprafaţă: poartă o sutană cu o croială elegantă, se 
parfumează cu verbină, suge pastile puse într-o bombonieră fermecătoare, 
îşi încrucişează cu graţie mâinile lungi şi albe mângâindu-le cu privirea, 
aşa încât Fiodor, şoferul, ajunge să spună: „Episcopul Espelette seamănă 
cu n-are importanţă care femeie profesor la Institutul de fete din Ostrov. 
Sufletul său pentru el trebuie să fie un mic flaut. Cum îşi mângâie mâinile, 
cu privire, cum doreşte să placă!”104. Pe scurt, îi place să fie cultivat, virtu-
os, sănătos, el este ca Domnul de Clergerie sau ca Pernichon mort de mult 
timp, trăind prizonier în superficialitate şi aceasta fără chiar să-şi dea seama.

Acolo unde omul nu mai stă în faţa lui Dumnezeu, acolo şi simţul păca-
tului dispare. Păcatul este un concept strict religios, căci pentru a vedea 
profunzimile sale, trebuie să ne plasăm pe planul relaţiei personale cu 
Dumnezeu şi nu doar pe planul moralităţii în general.

2.1.2. Un concept relaţional

Bernanos vorbeşte despre păcat plecând de la relaţia lui Dumnezeu cu 
omul şi viceversa. Aşa cum afirmă H.U. von Balthasar, „doar acolo unde 

101 L’imposture, OR, 422.
102 L’imposture, OR, 388.
103 L’imposture, OR, 415.
104 La joie, OR, 624.
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iubirea de Dumnezeu a ajuns până în adâncuri, vina umană se descoperă 
ca păcat şi sentimentele umane se revelează ca provenind de la un spirit 
antidivin”105; „păcatul se naşte în interiorul iubirii, deoarece numai în cadrul 
ei putem să experimentăm libertatea, prin urmare şi neaderarea”106. Acolo 
unde Dumnezeu nu apare în mod clar ca partener al omului, este greu a 
concepe păcatul ca îndepărtare de Dumnezeu, ca infidelitate. Teama de a 
vedea cu claritate pe Dumnezeu ca interlocutor al omului contribuie la a 
face să dispară conştiinţa păcatului. Dacă Dumnezeu şi omul ca persoane 
trec pe planul al doilea, atunci dispare conştiinţa păcatului, interesul se 
centrează în mod exclusiv pe actul păcătos, care este examinat şi descris 
obiectiv în modul cel mai precis posibil din punct de vedere pur juridic. Ne 
aflăm în planul concret al vieţii: „problema vieţii este cuprinsă în întregime 
în aceea a păcatului”107. Bernanos este conştient că acţiunile manifestă 
realitatea celui care le împlineşte, „căci uneori, cel mai vulgar dintre oameni, 
pierdut într-o sală de joc, este prins de ritmul tuturor acestor spirite jucă-
uşe, aruncă un ludovic pe tablou, şi arată puţin din sine însuşi”108.

Păcatul nu există independent de om, dimpotrivă, punctul de plecare 
trebuie să fie omul concret în orientarea sa spre Dumnezeu. Omul este, de 
fapt, subiectul păcatului. Păcatul nu poate constitui o temă de sine stătă-
toare. În el însuşi este pură negaţie şi obscuritate. Se poate vorbi în mod 
corect despre păcat doar în contextul iubirii milostive a lui Dumnezeu. Cu 
cât simţul păcatului dispare, cu atât mai greu este a-i vorbi omului despre 
iubirea nemeritată a lui Dumnezeu, descoperită în opera răscumpărătoare 
a lui Isus Cristos şi tot atât de dificilă apare şi perspectiva omului în situa-
ţia reală.

Păcatul este un deicid, dragul meu Leroux, şi recunosc că un astfel de mister 
este greu de descifrat: nu ni se cere atât de mult. Dar pe cât de nepătruns este 
în esenţa sa, acest mister se justifică destul dacă se restabileşte ordinea în uni-
versul moral, reunificând anumite elemente care până atunci erau de neclintit, 
dând o soluţie echitabilă problemei durerii. Dacă păcatul ar fi doar o încălcare 
a legii, o reprimare aşa severă a sa ar fi de neînţeles, dar este înainte de toate o 
crimă împotriva Iubirii. Jertfa Crucii nu este doar o jertfă compensatorie, căci 
dreptatea nu este singura interesată, nefiind singura insultată: la crima împo-
triva Iubirii, Iubirea răspunde în modul său şi conform esenţei sale: printr-o 
dăruire totală, infinită. Aşadar unde va avea loc unirea dintre creator şi crea-
tură, dintre victimă şi călău? În durere, care le este comună la amândoi. Suntem 

105 H.U. von Balthasar, „Nuove tesi sull’etica cristiana” în Prospettive di morale cristiana. 
Sul problema del contenuto e del fondamento dell’Ethos cristiano, 66.

106 M.I. ruPnIK, Discernimento I. Verso il gusto di Dio, Lipa, Roma 2001, trad. rom., 
Discernământul. I. Pentru a prinde gustul de Dumnezeu, Galaxia Gutenberg, 2003, 50-51.

107 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1052.
108 Sous le soleil de Satan, OR, 254.
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în centrul acestei drame imense, suntem în chiar inima Preasfintei Treimi. Şi 
atunci? În Dumnezeu însuşi se dezlănţuie acest fel de furtună de neînţeles? 
Aceasta vă pare de necrezut de fapt, pentru că voi nu vă închipuiţi decât un 
bun Dumnezeu raţional, o inteligenţă organizatoare. Dar definiţia lui Dumne-
zeu nu este aceea înainte de toate: El este înainte de toate caritate. Dumnezeu 
este Iubirea Absolută. Iubirea absolută! Încercaţi puţin să măsuraţi această 
forţă nemaiauzită la mişcarea sărmanei noastre inimi! Suntem în largul nos-
tru, inconştienţi, în mijlocul acestui vârtej formidabil din care şi cea mai mică 
abatere a inflexibilei sale învârtituri, dacă ar fi totuşi posibil, ar dezrădăcina 
lumile. Pentru iubire, nimic nu este mediocru, totul este mare. Cea mai mică 
parte din ceea ce iubeşte, nu îi este mai puţin preţioasă, urgentă, necesară109. 

Numai în faţa lui Dumnezeu şi în relaţia cu dânsul îşi descoperă păcatul 
întreaga sa esenţă negativă şi distrugătoare. Numai în lumina sfinţeniei şi 
milostivirii lui Dumnezeu apare clar ceea ce este păcatul; el nu este doar o 
mică defecţiune la mecanismul lumii, nu este doar lipsă de respect faţă de 
o oarecare prescripţie, ci refuzul acelui Dumnezeu care vine în întâmpina-
rea omului cu o iubire infinită, altfel „răscumpărarea nu mai are sens şi 
infamanta agonie a Celui Drept nu este altceva decât o istorie înspăimân-
tătoare şi demenţială”110.

Materialistul nu a spus mare lucru atunci când a răspuns că Răul este o ofensă 
faţă de proprietar, faţă de judecător, faţă de omul justiţiei şi faţă de jandarm! În 
schimb teologul vine în ajutorul moralistului şi romancierului [...] atunci când 
declară că răul este păcatul, şi că păcatul nu este tocmai această ofensă adusă 
proprietarului, judecătorului, omului justiţiei şi jandarmului, ci lui Dumne-
zeu111.

Pentru Bernanos „densitatea” păcatului nu constă doar în alterarea 
unei relaţii, dar mai mult încă, este un atentat la persoană, este un delict 
împotriva „iubirii”, pe scurt, este un „deicid”: „toată problema vieţii este 
cuprinsă în întregime în aceea a păcatului”. În care sens? În romanele sale, 
autorul vede omul păcătos în încercarea sa de a se ridica împotriva lui Dum-
nezeu – care este „plinătatea” – cu „golul” său. Şi acest gol – expresia nimi-
cului – devine pentru Bernanos imagine semnificativă în definirea păcatului.

Păcatul este ruperea relaţiei cu sine şi cu ceilalţi.
Dar voi aţi introdus păcatul în grosimea cărnii voastre, şi monstrul nu moare 
acolo, căci natura sa e dublă. El se va îngrăşa în mod admirabil cu sângele vostru, 
va profita ca un cancer, perseverent, sârguincios, lăsându-vă să trăiţi după pla-
cul vostru, să mergeţi şi să veniţi, aşa de sănătos în aparenţă, doar neliniştit. 
Veţi fi astfel din ce în ce mai mult separat în mod secret de ceilalţi şi de voi înşivă, 

109 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1052-1053.
110 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1052.
111 „Une vision catholique du réel”, EEC I,1079.
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suflet şi trup dezuniţi printr-un divorţ esenţial, în această semitoropeală care 
va risipi dintr-o dată trăsnetul angoasei, angoasa, formă hidoasă şi corporală a 
remuşcării. Vă veţi trezi în disperare pe care nici un regret nu o salvează, căci 
în acea clipă chiar vă daţi suflarea112.

Păcatul este locuirea celui rău în persona omului. Prin intermediul pă-
catului, Satana pune stăpânire pe suflet şi îl ţine prizonier. 

Ce aţi găsit aşadar în păcatul care aduce atâta necaz şi plictiseală? Dacă această 
căutare şi posedare a răului comportă vreo bucurie oribilă, fiţi sigură că altci-
neva o exprimă doar pentru el singur, şi o bea până la drojdie. [...] Lăsaţi acest 
gând, i-a zis el. Nu sunteţi deloc în faţa lui Dumnezeu vinovată de acest omor. 
Deloc mai mult ca în această clipă în care voinţa voastră nu era liberă. Sunteţi 
ca o jucărie, sunteţi ca o mică minge a unui copil, în mâinile Satanei!113

Pe scurt, păcatul este văzut nu drept o încălcare a legii, ori a poruncii în 
sine, ci înseamnă un eşec existenţial, o cădere la nivelul existenţei, o rupere 
a relaţiei cu Dumnezeu. E o dimensiune accentuat personală în dinamica 
păcatului, ceea ce, de altfel, face posibilă şi ridicarea. Viziunea lui Berna-
nos elimină zgura ideologică ce s-a cuibărit în anumite medii teologice şi 
bisericeşti, unde există o tiranie a păcatului, o instituţionalizare, chiar 
substanţializare a lui. Nimic din toate acestea. Este, spune Bernanos eşec 
personal, ruperea raportului cu viaţa, iar acest fond, al relaţiei vii, în des-
făşurare, dă şi putinţa ridicării, întoarcerii. C. Yannaras face această expli-
caţie care poate fi însuşită şi pentru înţelegerea conceptului de păcat în 
Bernanos: „Păcatul nu este o natură, una rea care există fundamental ca 
pol de existenţă opus existenţei divine şi vieţii iubirii. Nimic din creaţia lui 
Dumnezeu nu este în mod fundamental şi natural rău, nici măcar diavolul. 
Păcatul este un eşec, existenţial şi vital, al persoanelor neînstare să-şi atingă 
ţinta, să confirme şi să păstreze întru iubire unicitatea ipostasului lor”114.

2.1.3. Aspiraţia enormă a vidului

Păcatul şi în general răul, apare adesea în romanele lui Bernanos ca un 
principiu de negaţie – care face să apară mereu imagini de gol, de tăcere, 
de noapte – ceva care-şi lasă amprenta: „semnul minus”. „Golul [le vid] îi 
fascinează pe cei care nu îndrăznesc să-l privească în faţă, se aruncă în el 
de teamă să nu cadă”115, este constatarea parohului de ţară. Viaţa lui Per-
nichon, mediocră şi plină de păcate „poartă semnul minus”. Abatele Cénabre 
îi descoperă lui Pernichon mizeria vieţii sale plină de păcate: 

112 L’imposture, OR, 329.
113 Sous le soleil de Satan, OR, 200.
114 C. yannaras, Libertatea moralei, Anastasia, Bucureşti 2004, 28.
115 Journal, OR, 1152. 
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Nu este în toate acestea doar o eroare de judecată: este o duplicitate perversă. 
Spus mai simplu (dacă vreţi) cred, consider cu siguranţă că, departe de a opune 
o rezistenţă tentaţiilor exterioare, întreţineţi, cu mult efort şi atenţie susţinută, 
o concupiscenţă al cărei venin provoacă dezgust în fiecare zi. Din izvorul de 
acum secat, frământaţi noroiul ca să-i respiraţi cel puţin mirosul. Ca să vă 
cruţaţi puterile, vă place să trăiţi în această minciună cu un nume risipit de 
seducţiile imaginare, în timp ce senzualitatea dumneavoastră este de ajuns să 
vă antreneze răutatea. Ce-mi vorbiţi de luptă interioară? Eu văd prea clar gân-
durile suspecte, dorinţele potolite, fapta avortată. Cel care ar realiza aceste 
fantome v-ar face un mare rău. Tocmai această umbră vrea dorinţa dumnea-
voastră să o consume, nu un lucru viu. Vă vorbesc aici mai degrabă ca un savant 
decât ca un preot: desfrânatul se repede ca un nebun asupra voluptăţilor pe 
care le stoarce şi, într-un exces al nebuniei sale, dă cel puţin privirii spectacolul 
unui om care nu se menajează... Dar dumneavoastră!... Dar dumneavoastră... 
Viaţa dumneavoastră interioară, fiul meu, poartă semnul minus116.

 Viaţa lui Pernichon, fiind doar o iluzie a vieţii, se îndreaptă ca „în mod 
natural” spre nimic: 

Mediocritatea dumneavoastră tinde natural spre neant, starea de indiferenţă 
dintre bine şi rău. Penibila întreţinere a câtorva vicii vă dă doar iluzia vieţii117. 

Abissus abissum invocat! Este tocmai ceea ce se verifică în sfârşitul lui 
Mouchette: „Atunci s-a deschis în ea acel cutremurător vid” când şi-a 
amintit „o anumită revelaţie stranie care a tulburat-o atâta”, unde se afla 
„tot secretul” vieţii sale de minciună118. 

[...] deziluzia sa fu totală, absolută. Era precum căderea bruscă a vântului, pe 
o mare tulburată, într-o noapte neagră. Acelaşi lucru neştiut îi lipsea mereu, 
lipsea vieţii sale. Dar ce? Dar care? În zadar îşi ştergea obrajii brăzdaţi de zgâ-
rieturile unghiilor, buzele sale muşcate; în zadar privea pe geam lumina revăr-
satului de zori; în zadar repeta cu glasul său trist fără timbru: „S-a sfârşit... s-a 
sfârşit...!” Adevărul i se arăta; evidenţa îi apăsa inima; chiar nebunia îi refuza 
adăpostul său întunecat. Nu! nu era nebună, nu va fi niciodată. Acest lucru îi 
lipsea, pe care îl posedase, dar unde? dar când? În ce fel? Şi era sigur acum că 
ea şi-a jucat de câteva clipe comedia nebuniei pentru a masca, pentru a uita – 
oricât ar fi costat-o – răul său real, fără leac, necunoscut. (Ah! uneori Dumne-
zeu ne cheamă cu voce aşa de insistentă şi suavă! Dar când se retrage dintr-o 
dată, urletul care se ridică din trupul înşelat trebuie să uimească infernul!). 
Atunci ea invocă – din adâncul său, din cea mai intimă substanţă a fiinţei sale 
– cu un strigăt care era ca o dăruire de sine însăşi, pe Satana119. 

116 L’imposture, OR, 319-320.
117 L’imposture, OR, 320.
118 Sous le soleil de Satan, OR, 210.
119 Sous le soleil de Satan, OR, 212.
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Această negaţie în sine însăşi, acest nimic în sine – un „nimic insipid, 
incolor, fără prospeţime şi culoare”120 – este văzut de Bernanos în dimensi-
unea sa dinamică drept „enorma aspiraţie a vidului”.

Lumea Răului scapă astfel, în fond, înţelegerii spiritului nostru! De altfel nu 
reuşesc totdeauna să mi-o închipui ca o lume, ca un univers. Este, nu va fi nicio-
dată altceva decât numai o schiţă, schiţa unei creaţii hidoase, avortate, la limita 
extremă a fiinţei. Mă gândesc la acele pungi fleşcăite şi translucide ale mării. 
Ce-i pasă monstrului de un criminal mai mult sau mai puţin! El îşi consumă 
repede crima, şi-o încorporează înspăimântătoarei sale substanţe, o digeră fără 
a ieşi o clipă din înfricoşata, din veşnica sa imobilitate. Dar istoricul, moralis-
tul, chiar filosoful, nu vor să vadă decât criminalul, ei reconstituie răul după 
chipul şi asemănarea omului. Ei nu-şi fac nici o idee despre răul însuşi, această 
enormă aspiraţie a vidului, a neantului121. 

Toţi cei care se află sub stăpânirea păcatului, „încorporaţi înspăimântă-
toarei sale substanţe”, o simt ca atare: 

Domnul Ouine: Băiatul meu – reluă cu vechea sa emfază – în timpul carierei 
mele universitare şi după aceea, nu m-am gândit deloc să neg existenţa sufle-
tului, şi chiar azi n-aş reuşi să o pun la îndoială, dar am pierdut orice sentiment 
al sufletului meu, de vreme ce doar cu o oră în urmă, îl simţeam ca un gol, o 
aşteptare, o aspiraţie interioară. Fără îndoială a sfârşit prin a mă înghiţi? Am 
căzut în el, tinere, în felul în care cei aleşi cad în Dumnezeu. Nimeni nu se 
preocupă ca să-mi ceară cont de el, el nu poate să dea seama de mine, mă ignoră, 
nu-mi ştie nici măcar numele. Din oricare altă închisoare aş putea fugi, fie doar 
cu dorinţa. Eu am căzut exact acolo unde nici o judecată nu poate să mă ajungă. 
Intru în mine însumi pentru totdeauna, copilul meu122.

Domnul de Clergerie: servitor de ambiţie mică, în aparenţă inofensivă, 
a făcut pentru ea vid în viaţa sa, şi iată că acest vid îl aspiră: se simte alu-
necând în el ca în neant123. 

Ceea ce coboară lent pe sărmanul om ca o ploaie rece de noiembrie, ca uitarea 
peste un mort, este plictiseala. Urâtul. În ciuda tuturor grijilor sale, marea 
cruţare de sine însuşi, o extraordinară abilitate pe care n-ar fi putut să o 
prelungească până la sfârşit, până la înmormântare, laborioasa minciună a 
reputaţiei sale. Dar viaţa sa are un alt secret, un alt principiu de moarte. Acest 
vid ciudat, în care sfârşeşte să se piardă o muncă de atâţia ani, se măreşte fără 
încetare, şi iată că chiar pământul îi fuge de sub picioare124.

120 L’imposture, OR, 342.
121 Journal, OR, 1143.
122 Monsieur Ouine, OR, 1560.
123 La joie, OR, 627-628.
124 La joie, OR, 630-631.
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Abatele Cénabre:
Tentaţia ne antrenează, îndoiala este un chin pătrunzător, dar abatele Cénabre 
nu se îndoia deloc, şi nu era ispitit. De la acele încercări la trista evidenţă 
exprimată în ultimul său strigăt era diferenţa care distinge absenţa de neant. 
Locul nu este gol, nu există loc defel; nu este nimic125.

De fapt, această „nimicire” este consecinţa păcatului, dar numai pri-
vind la efecte putem ajunge să cunoaştem ceea ce stă la bază, rădăcina, 
„realitatea”, „nulitatea” păcatului, care rămâne mereu acelaşi126: ridicare 
împotriva lui Dumnezeu. Plecând de aici se înţelege ce vrea să însemne 
„deicid”. Dacă „pentru iubire nimic nu este mediocru, totul este mare” şi 
dacă „cea mai mică parte din ceea ce se iubeşte, nu îi este mai puţin preţi-
oasă, urgentă, necesară”127, atunci, doar plecând de la „această minunată 
chemare care a fecundat haosul”128, plecând de la „Iubirea absolută” se 
poate înţelege ce vrea să spună „deicid”. Bernanos descrie păcatul ca pe un 
dinamism invers: este una dintre „tentativele absurde, înspăimântătoare” 
ale Satanei „de a reface tot efortul Creaţiei în sens invers”.

Îmi spun adesea că Satana, care caută să pună stăpânire pe gândirea lui Dum-
nezeu, nu numai că o urăşte fără să o înţeleagă, dar o înţelege pe dos. El urcă 
din nou fără ştirea sa curentul vieţii în loc să coboare şi se epuizează în încer-
cările absurde, înfricoşătoare, de a reface, în sens invers, tot efortul Creaţiei129.

În acest caz apare întrebarea: omul, acceptând „nelegiuirea Satanei”, în 
tentativa sa de „nimicire” – deja în dinamismul „enormei aspiraţii a vidu-
lui” – nu împlineşte în sine o „crimă împotriva Iubirii”, „un deicid”? „C’est 
en nous qu’Il [Dieu] est saisi, dévoré. C’est en nous qu’Il est arraché”130, ne 
repetă Bernanos.

2.2. Satana şi păcatul

În al doilea rând trebuie să vedem păcatul din perspectiva acţiunii Sata-
nei, subliniind împreună cu autorul influenţa diabolică asupra omului care 
săvârşeşte păcatul. Bernanos a descris în romanele sale ravagiile pe care le 
face Satana în suflete.

125 L’imposture, OR, 333-334.
126 „Există morale noi, dar nu vor înnoi păcatul” (Sous le soleil de Satan, OR, 235). 
127 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I,1053.
128 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1053.
129 Journal, OR, 1087.
130 Sous le soleil de Satan, OR, 257.
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2.2.1. Acţiunea distrugătoare a Satanei

Propunând condiţia umană în adevărata sa lumină supranaturală, Ber-
nanos s-a angajat să amintească faptul că răul există; mai bine spus că 
Răul, din care se nasc faptele răului, există; şi că el este pentru fiecare om 
acel adversar, acel leu care mugeşte, care caută să-l devoreze, de care vor-
beşte sfântul Petru131. 

Lumea, adică ceea ce Cristos, refuzând să se roage pentru ea, înţelege prin 
lume, şi care nu este altceva decât imperiul Răului, slujeşte planurile stăpânu-
lui său făcându-l să treacă neobservat, făcând să se creadă că nu există. La 
lupta spirituală pe care trebuie să o înfrunte ca indivizi personajele lui Berna-
nos, ia parte întreaga cetate pământească, fie că vrea sau nu. De aceea numele 
Răului este Legiune. Bernanos ne-o aminteşte132.

Fernando Castelli insistă asupra datoriei „realiste” a scriitorului de a 
face din Cel Rău „o prezenţă şi, dacă reuşeşte, un personaj”133. De fapt, în 
Sous le soleil de Satan Bernanos ne sugerează aproape prezenţa fizică a 
Celui Rău şi nerăbdarea sa diabolică de a se înrădăcina în inima fiilor lui 
Dumnezeu. Subliniază cu tărie că fără a accepta această prezenţă chiar 
viaţa interioară a preoţilor devine „tristul câmp de bătălie a instinctelor. 
Morala? O igienă a simţurilor. Harul nu mai este decât un raţionament 
just care solicită inteligenţa, tentaţia o poftă carnală care tinde să-l 
subordoneze”134. Convingerea sa este că există „cineva” care „se sforţează 
să semene cu Dumnezeu”135 şi se interpune în cea mai intimă relaţie a 
omului cu Dumnezeu, cineva „care apoi nu este doar un personaj atât de 
secundar! Există... există o creatură întunecată, incomparabil de subtilă şi 
încăpăţânată, care nu se poate compara cu nimic, decât doar cu un sar-
casm atroce, cu un râs cutremurător. (...); călăul teribil care râde”, cineva 
pe care oamenii „îl fluieră ca pe un câine” şi pe care ei „cred că l-au 
domesticit”136. Este o prezenţă teribilă, după cum este şi acţiunea sa:

Monstrul vă priveşte râzând, dar nu şi-a pus ghearele pe voi. Nu este în cărţile 
voastre pline de fleacuri şi nici în blasfemiile voastre nici în blestemele voastre 
ridicole. Nu este în privirile voastre avide, în mâinile voastre perfide, în urechile 
voastre pline de vânt. În zadar îl căutaţi în carnea cea mai ascunsă pătrunsă de 
mizerabila voastră dorinţă nepotolită iar din gura cu care muşcaţi nu picură 
decât sânge insipid şi decolorat... Dar el este totuşi... El este în rugăciunea Soli-
tarului, în postul său şi în pocăinţa sa, în înălţimile celui mai profund extaz, şi 

131 Cf. 1Pt 5,8.
132 L. EstanG, Georges Bernanos, 47.
133 F. CastEllI, Volti di Gesù nella letteratura moderna, I, 151.
134 Sous le soleil de Satan, OR, 221.
135 Sous le soleil de Satan, OR, 213.
136 Sous le soleil de Satan, OR, 256 ş.u.
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în tăcerea inimii... El otrăveşte apa sfinţită, arde în ceara consacrată, respiră în 
suflarea fecioarelor, sfâşie cu ciliciul şi disciplina, corupe toată calea. A fost 
văzut minţind pe buzele întredeschise ca să împartă cuvântul adevărului, per-
secutându-l pe cel drept, între tunetele şi fulgerele încântării fericite, până în 
braţele lui Dumnezeu. [...] Ura sa este rezervată sfinţilor137.

De fapt, există peste tot „aceste creaturi mutilate”, cu acea „curiozitate 
a lor feroce” şi „cutremurătoarea lor grijă pentru om”138, „în toate casele, 
şi în cele creştine, există bestii invizibile, demoni”, dar „cea mai feroce” 
bestie sau prezenţă se află înăuntru, în inima omului: „era în inima voas-
tră de mult timp, şi nu o ştiaţi” îi spune parohul de ţară domnişoarei Chan-
tal139. Şi de la persoana a doua, care totdeauna este un „altul” în Journal 
d’un curé de campagne, autorul ne poartă în Sous le soleil de Satan la 
persoana întâia pentru a recunoaşte împreună cu M. Menou-Segrais, deca-
nul din Campagne, o prezenţă „pe care în fiecare zi noi o întâlnim, şi nu 
vai! la răspântie de drum, la cotitură, ci chiar în noi”140. „Putem să ne înăl-
ţăm cât vrem cu rugăciunea şi iubirea, noi îl vom purta totdeauna cu noi, 
prins de coasta noastră, pe înspăimântătorul tovarăş, zguduit în întregime 
de un râs groaznic”141. Aşa îl simte abatele Donissan chiar atunci când „stă 
la picioarele crucii”,

pentru că el poartă într-însul lucrul infam, fixat în inima sa: marea şi apăsătoarea 
angoasă: Satana. […] Un altul respiră cu el. [...] El poartă în sine acest balast 
şi nu are curajul să se descarce de el: unde să-l arunce? Într-o altă inimă?142.

Voi mă purtaţi în trupul vostru tulbure, pe mine, lumina-esenţă – în stratul 
triplu al burţii voastre – pe mine, Lucifer.... Eu vă număr. Nici unul dintre voi 
nu-mi scapă. Eu aş recunoaşte după miros fiecare animal din mica mea turmă143. 

În inimă el devine „un alt sine însuşi”. Atunci inima se transformă într-un 
câmp de bătălie între aceşti doi „eu”. Cel care „caută să se facă stăpân pe 
gândul lui Dumnezeu”144 nu renunţă niciodată la tentaţia sa145 pentru că: 
„iată adevărul. Plăcerea mea este să fiu cu voi, mici oameni-dumnezei, 
singuri, singuri, aşa de singure creaturi!”146. Nu renunţă la tentaţia sa care 
merge de la adulare până la ameninţare: şi el, „vidul şi obscuritatea”, cu o 

137 Sous le soleil de Satan, OR, 153-154.
138 Journal, OR, 1105.
139 Journal, OR, 1136.
140 Sous le soleil de Satan, OR, 223.
141 Sous le soleil de Satan, OR, 256.
142 Sous le soleil de Satan, OR, 239.
143 Sous le soleil de Satan, OR, 174.
144 Journal, OR, 1087.
145 Sous le soleil de Satan, OR, 261.
146 Sous le soleil de Satan, OR, 174.
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ultimă încercare, îl constrângea pe vicar să-şi plece genunchii147, remarcă 
autorul în viziunea sa artistică. Pentru acel „asasin de suflete”148, pentru 
acel „duşman care fură totul”149, „cutezătoarea disperare” rămâne „arma 
pe care atât de des duşmanul i-o va îndrepta împotrivă, chiar în centrul 
inimii”150, alături de o alta: 

Râsul său! iată arma principelui acestei lumi. El se sustrage aşa cum minte, ia 
toate chipurile, chiar al nostru. El nu aşteaptă niciodată, nu se opreşte nicăieri. 
Este în privirea celui care îl înfruntă cu curaj, este în gura celui care îl neagă. 
El este în angoasa mistică, este în certitudinea şi seninătatea neghiobului... 
Principele acestei lumi! Principele acestei lumi!151

Nemulţumit numai cu a seduce, el îşi bate joc cu cruzime de victimele 
sale cu râsul său crud şi infernal, cu care îşi marchează intervenţiile şi 
succesele. Puterea sa este mare. Abatele Donissan trebuie să recunoască: 
„Ah, Satana ne ţine sub picioarele sale”152. „El este principele acestei lumi: 
o are în mâinile sale, poate să-i fie rege... Noi suntem sub picioarele 
Satanei”153. Şi exclamă cu stupoare acelaşi Donissan: „Ah, Doamne, sun-
tem oare noi aşa de transparenţi pentru duşmanul care ne spionează?”154

Toate acestea sunt expresii puternice pe care le foloseşte Bernanos pen-
tru a-l demasca pe „duşmanul infernal”. Deşi ne poartă în domeniul păca-
tului, totuşi el prezintă doar acţiunea distrugătoare a Satanei, care oricât 
ar fi de violentă, nu vorbeşte încă despre păcat. Trebuie să subliniem acest 
aspect: în viziunea lui Bernanos există o legătură foarte strânsă între acţi-
unea diabolică şi actul omului pe care îl numim păcat. 

2.2.2. Crima de nedescris a Satanei în suflete
Dar pentru a vorbi despre păcat este necesară o metamorfoză, în sensul 

că acţiunea satanică trebuie să intre înăuntru, în inimă şi să devină răs-
punsul omului. Doar atunci putem numi această operă a Răului şi a omu-
lui, adică păcatul, o „crimă de nedescris care se consumă în sărmanul trup 
omenesc”155. „Păcatul – ne spune autorul – rareori intră în noi cu forţa, dar 
prin înşelare. Se infiltrează ca aerul. N-are nici formă, nici culoare, nici 
gust care să-i fie proprii, dar le ia pe toate”156.

147 Sous le soleil de Satan, OR, 184.
148 Sous le soleil de Satan, OR, 176.
149 Sous le soleil de Satan, OR, 261.
150 Sous le soleil de Satan, OR, 148.
151 Sous le soleil de Satan, OR, 261.
152 Sous le soleil de Satan, OR, 260.
153 Sous le soleil de Satan, OR, 261.
154 Sous le soleil de Satan, OR, 180.
155 Sous le soleil de Satan, OR, 256.
156 Sous le soleil de Satan, OR, 261.
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 În această perspectivă, pentru Bernanos păcatul constă în mod esenţial 
în a renunţa la luptă, a obosi sau numai a se lăsa purtat înainte de atitudi-
nea diabolică de separare ontologică de Dumnezeu pentru a se afunda în 
nimic. „Păcatul împotriva speranţei – cel mai mortal dintre toate – este 
poate cel mai bine primit, cel mai dezmierdat. (...) Este cel mai plin de eli-
xirurile diavolului”157. 

„Sub soarele Satanei”, adică sub influenţa Răului, omul poate decide să 
se închidă în sine, refuzând orice credinţă şi speranţă; este satanic refuzul 
oricărei forme de solidaritate cu Creatorul şi cu creaturile, şi alegerea de a 
fi solidar cu „îngerul negru” care devine „stăpânul voinţei”158.

În special romanele bernanosiene prezintă diferitele feţe ale păcatului 
omului, feţe care se nasc din unicul rău adevărat, Satana, şi care află în 
libertatea umană acel egoism de moarte care pândeşte omul pe toate căile 
sale şi nu-i dă pace, mereu „constrângând sufletul în mod periculos”159. 
Sub soarele Satanei şi sub influenţa sa, păcatul rămâne „un act misterios 
al cărui secret diavolul nu-l posedă poate în întregime”160: este „rebeliune, 
sacrilegiu, blasfemie, totul de o anumită grandoare feroce, care va trebui 
înăbuşită”161, dar înainte de toate este orgoliu, minciună. Şi ceea ce este 
mai oribil este că păcatul este iubit şi slujit pentru sine însuşi. Bernanos 
insistă asupra acestei plăceri satanice, de exemplu, atunci când pune stă-
pânire pe abatele Cénabre în momentul în care l-a refuzat pe Dumnezeu 
dăruindu-se nimicului, adică Satanei, care năvăleşte în sufletul său162. Ase-
menea lui Mouchette, Cénabre este „posedat”163, însă autorul nu se intere-
sează de această posedare decât în perspectivă metafizică şi spirituală, în 
sensul că, cu această dăruire de sine Răului lasă totuşi harului – este vorba 
de dubla jertfă a lui Chevance şi a lui Chantal de Clergerie – posibilitatea 
de a rupe cercul disperării. Acestei diabolice nerăbdări de a se înfige în 
inima fiilor lui Dumnezeu îi corespunde actul omului care îl refuză pe 
Dumnezeu şi se dăruieşte Răului. Numai atunci, cu adevărat acţiunea Sa-
tanei se transformă în om într-o „crimă de nedescris” care comportă acea 
gratuitate a condamnării care „este imaginea inversă a gratuităţii iubirii şi 
care face în aşa fel ca păcătosul să se comporte cu Satana ca un servitor sau 
un amant”164. Într-adevăr, observă Marcel Schneider, 

157 Journal, OR, 1116 ş.u.
158 L’imposture, OR, 348.
159 Monsieur Ouine, OR, 1509.
160 Monsieur Ouine, OR, 1509.
161 Sous le soleil de Satan, OR, 262.
162 L’imposture, OR, 443: „Viaţa abatelui Cénabre este [...] unul dintre rarele, şi poate 

singurul exemplu de refuz absolut”. 
163 L’imposture, OR, 349: „prima şi definitiva posedare”.
164 M. mIlnEr, Georges Bernanos, Séguier, Paris 1989, 100.
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în religia Satanei toate „valorile” sunt inversate: este la cinste ura, minciuna, 
ambiţia, furia distrugerii şi dispreţul faţă de om. Aceasta nu înseamnă nici 
anarhie, nici haos, dar ordine pe dos, o ordine de altfel realizată în mod sălbatic 
şi menţinută datorită unei discipline implacabile, sistematica negării a tot ceea 
ce este considerat Bun alături de Dumnezeu165,

căci aceasta este logica pe care o manifestă: 
Ah! dacă aţi şti răsplata pe care v-o rezervă stăpânul vostru, n-ai fi aşa de gene-
ros, căci noi singuri – noi, spun eu – noi singuri nu suntem deloc înşelaţi şi, 
dintre iubirea sa şi ura sa, noi am ales – cu o înţelepciune magistrală, de necon-
ceput pentru minţile voastre de noroi – ura sa166.

Gaëtan Picon, în „Prefaţa” la Oeuvres romanesques apărută la Galli-
mard în 1961, remarcă: 

aproape toate personajele care participă la rău şi la prefăcătorie au ceva din 
scriitor: sunt exact cei care au importanţă pentru Bernanos de a-i demasca, de 
a-i exorciza, pentru că au falsificat şi au înveninat această putere a limbajului 
de care el va încerca să se slujească: puterea sa de cunoaştere, de iubire şi de 
comunicare. Cei care sunt însemnaţi cu semnul minus participă aproape tot-
deauna la acest spirit de cunoaştere unde o curiozitate şi o autoritate fără iubire 
înlocuiesc viziunea şi antrenamentul carităţii. Lipsiţi de valoare sau diabolici, 
academicieni sau psihanalişti, istorici ai experienţei mistice, Antoine de Saint-
Marin, Guérou, La Pérouse, M. De Clergerie, abatele Cénabre dau mărturie 
despre folosirea rea a cuvântului şi a spiritului. Cât priveşte M. Ouine, el este 
figura mitică a unei inteligenţe şi a unui limbaj gol de sensul lor, rupte de fiinţa 
pe care o cer şi o caută, reduse la mecanism; cât priveşte lucrurile şi sufletele, 
ar fi ceea ce ar fi Bernanos dacă n-ar fi fidel în opera sa promisiunii făcute pe 
când era copil plin de teamă în faţa viitorului: curios, lucid, bun-zicător de nimic. 
Aici figura cea mai frecventă a răului nu este ceea ce e mai îndepărtat, dar cel 
mai aproape de bine: este prefăcătorie, nu necunoaştere. Răul nu este sensua-
litate, violenţă: este inteligenţă fără iubire, cuvânt fără caritate. Demonul inves-
tigaţiei psihologice nu este aşa de tenace denunţat decât pentru faptul că Ber-
nanos vede misiunea sa într-o apropiere de altul pe care, exact, îl întoarce pe 
dos – sau mai degrabă îl îndreaptă: iubirea dă jos vălul de pe sufletul pe care 
curiozitatea analitică îl distruge167. 

3. Păcatele spiritului

Este adevărat că Bernanos nu se ocupă de o definiţie sistematică a păca-
tului, totuşi, descriind acţiunile omului în felul său poetic, lasă să se între-
vadă diferitele atitudini păcătoase, care de fapt pun în evidenţă concepţia 

165 M. SChnEIdEr, „Bernanos a-t-il vu le diable?”, în Les Cahiers de l’Herne, 77.
166 Sous le soleil de Satan, OR 177.
167 G. PICon, „Préface” în G. BErnanos, Oeuvres romanesques suivies de Dialogues des 

Carmélites, XI-XII.
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sa despre păcat. Adevărul păcatului se întrupează continuu în anumite 
acte, în anumite forme personale actuale ale răului. Atent observator al 
comportamentelor fiinţelor umane, Bernanos, examinând pasiunile spiri-
tului în lumina slăbiciunii trupului – el ştie că pasiunile spiritului găsesc 
ecou imediat şi complicitate în slăbiciunea trupului, pentru că sunt febra 
simţurilor care aţâţă delirurile spiritului – se opreşte cu precădere la păca-
tele duhului, fecundat de spiritul care se numeşte Satana. De fapt nu atât 
păcatele cărnii, cât mai ales orgoliul, minciuna, ura, răutatea – într-un 
cuvânt, păcatele spiritului – poartă personajele sale spre cele mai profunde 
abisuri ale mizeriei. Pentru Bernanos există un singur păcat, acela al lipsei 
iubirii. Toate celelalte păcate sunt doar consecinţa acestuia. Iată de ce în 
această parte a capitolului vreau să scot în evidenţă principalele păcate 
prezente cu precădere în romanele sale, dar la care face mereu referinţă şi 
în celelalte scrieri, ca atitudini fundamentale ale omului.

3.1. Impostura şi minciuna

Bernanos descoperă în sufletul omului, sub pojghiţa subţire a mediocri-
tăţii, chinul teribil provocat de impostură şi de minciună. În opera sa, auto-
rul vorbeşte de mai multe ori despre minciună trecând mereu din registrul 
psihologiei în cel al metafizicii, scoţând în relief dimensiunea metafizică a 
ceea ce adesea este studiat din punctul de vedere al psihologiei. „Dacă mă 
întreabă cineva care este simptomul cel mai general al acestei anemii spi-
rituale, i-aş răspunde desigur: indiferenţa faţă de adevăr sau minciuna”168.

Că acest cuvânt de ipocrizie vi se pare puţin forţat, ce contează! Nu există ipo-
crizie adevărată fără o anumită sinceritate; ipocrizia conştientă, lucidă, rece 
calculatoare nu este decât forma împlinită a duplicităţii – nimic altceva - , ea 
nu inspiră decât dezgust. Ceea ce face din ipocrit un obiect de dezgust, un lucru 
necurat, este faptul că minciuna nu este pentru el un mijloc, dar un scop, este 
faptul că el se realizează, se împlineşte în minciună, că este în întregime în 
minciună. El o iubeşte, iată secretul său. Nu face deosebire între virtute şi simu-
lacrul său, el respectă virtutea pe care o simulează, el se respectă în ea; nu este 
departe de a crede că el îi jertfeşte viaţa, pentru că dăruieşte toate grijile sale 
să-i copieze cu scrupulozitate aparenţele, şi poate moare în pace cu speranţa că 
un aşa lung şi perseverent efort, prea rău plătit cu câteva avantaje în această 
lume, va fi recompensa sa în cealaltă. Ipocritul sfârşeşte prin a uita ipocrizia sa169. 

Minciuna apare ca singura revanşă a omului asupra plictiselii ori dispe-
rării care pun stăpânire pe o fiinţă nesatisfăcută în cercetarea sa, în impo-
sibilitatea sa de a răspunde chemării lui Dumnezeu: se prinde cu putere în 

168 La liberté, EEC II, 1320.
169 Lettre aux Anglais, EEC II, 59-60.
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mod spontan de acest unic mijloc de care dispune pentru a-i domina pe 
alţii la rândul său sau pentru a depăşi existenţa reală prin crearea unei 
lumi imaginare, plină de culori tragice şi crude, întrucât sunt cele ale amă-
răciunilor sale reprimate, ale orgoliului său rănit. „Sinceritatea, ce impor-
tanţă are! Oare noi ceilalţi, mamele, nu dăm copiilor gustul minciunii, 
minciuni care, din leagăn începând, îi calmează, îi liniştesc, îi adorm, min-
ciuni dulci şi călduţe ca un sân?”170, se întreabă contesa din Journal d’un 
curé de campagne. Adesea este vorba despre un om viclean care ştie să se 
ascundă în spatele cuvintelor şi comportamentelor edificatoare, chiar dacă 
nu sunt rare momentele în care îşi pierde controlul şi se manifestă aşa cum 
este în realitate. Atunci apare diformitatea dedublării sale. Se arată ca o 
persoană care preferă aparenţele şi care îşi iroseşte întreaga viaţă într-un 
continuu efort pentru a captiva simpatia şi stima celor care îl înconjoară, 
şi nu-şi dă seama că în felul acesta se închide ca într-o cuşcă şi devine pri-
zonierul imaginii pe care vrea ca alţii să o aibă despre dânsul. Pentru paro-
hul de ţară „nu există o dezordine mai rea în această lume decât ipocrizia 
celor puternici” pentru că „în loc ca voi ceilalţi, abuzând de Cuvântul divin 
care îl învaţă pe cel sărac ascultarea inimii, voi pretindeţi să luaţi de la el 
prin viclenie ceea ce ar trebui să primiţi în genunchi, ca pe un dar ceresc”171.

Bernanos arată tocmai chinul impostorului, pentru că nu este uşor să fii 
ipocrit, după cum nu este uşor nici să-l descrii. Ne explică aceasta Vasile 
Morar într-unul din eseurile sale filosofice – „Triumful imoralităţii: impos-
tura” – referitor la moralităţile elementare fiinţei umane: 

În primul rând, impostura nu se poate percepe dintr-o dată, într-o clipă, decât 
în cazuri de excepţională transparenţă a comunicării dintre oameni. În al doi-
lea rând, impostura nu poate fi descrisă simplu precum fenomenele naturale, 
ceea ce nu înseamnă însă deloc că ea n-ar avea o bază naturală, din contra. [...] 
Impostura este o formă a simulării, iar viclenia animală, ca şi cea omenească 
primară, se prezintă, ea însăşi, drept o rădăcină biologică a minciunii, a ipocri-
ziei, a duplicităţii. Ea este legată, oricum, de funcţia fabulatorie a conştiinţei, 
de nevoia de a te imagina dintr-o postură favorabilă, una „dementă”, „respec-
tabilă”, tocmai pentru că eşti sau te consideri defavorizat, eşti sau te crezi 
umilit şi prea puţin demn de stimă. Impostura este „fiica” fenomenelor de aspi-
raţie cu tot ceea cee acestea implică: exercitare de putere sau sugestia că „pute-
rea creşte” dacă eşti altceva decât ceea ce, din nenorocire, totuşi eşti. Ea este 
un fel de alibi. Astfel, nu rareori oamenii care au diferite predispoziţii moral-
mente inacceptabile caută pentru ele o acoperire sui generis; această acoperire 
se aseamănă, pe undeva, cu ceea ce se cheamă alibi, iar fundamentul psihic al 
acestui fenomen de compensaţie şi substituţie este, desigur, sentimentul culpa-
bilităţii morale172.

170 Journal, OR, 1150.
171 Journal, OR, 1154.
172 V. Morar, Moralităţi elementare, Paideia, Bucureşti 20042, 115.
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Trebuie să te străduieşti să apari altfel decât eşti, exercitând asupra 
persoanei proprii un control continuu – cel mai bine este descris în roma-
nul L’imposture – pentru ca adevărul să nu iasă la lumină. Este ucisă spon-
taneitatea şi omul se condamnă la o viaţă care nu este a sa, dar pe care 
trebuie să o ducă pentru a se bucura de avantajele pe care şi le propune cu 
ipocrizia sa. Astfel, cine îl citeşte pe Bernanos îşi dă seama cu uşurinţă că 
el „are doi vrăjmaşi: lumea şi ipocriţii, adică tot ceea ce este legat de 
disperare”173. 

Ceea ce este mai rău este faptul că ipocrizia distruge nu numai persoana 
ipocritului, dar crează o „structură a păcatului” – am spune noi astăzi – în 
societatea timpului, afectând relaţiile interpersonale. 

Oamenii se înşeală unii pe alţii, dar nu pot să o facă mult timp numai dacă se 
înşeală pe ei înşişi; această înşelătorie de sine însuşi este fără îndoială, în cele 
din urmă, mobilul secret al minciunilor lor. Astfel scade în fiecare zi numărul 
oamenilor capabili încă de bună credinţă, vrea să spună capabili să deosebească 
în ei reaua credinţă, sau doar, vai, să o caute, fie şi temându-se s-o întâlnească174. 

Ipocritul sfârşeşte prin a uita ipocrizia sa, iată ce vreau să spun, şi noi suntem 
tentaţi să uităm cu el pentru că în cele mai multe circumstanţe ipocritul face 
aceleaşi servicii ca omul sincer; adevărul simulat se mişcă mai uşor decât cel 
adevărat, în plus costă mai puţin, el se tocmeşte175.

Iar în cadrul comunităţii de credinţă lucrurile stau şi mai grav, căci aici 
impostura unui singur ipocrit angajează chiar onoarea lui Cristos.

Adevăraţii creştini dispun de un mijloc foarte eficace ca să se distingă de alţii, 
ei nu au decât să practice caritatea, aceea a inimii, singura pe care Tartuffe nu 
poate să o simuleze, căci dacă este capabil să facă milostenie, el nu ştie să 
iubească. Dăruirea de sine însuşi este o mărturie aşa de strălucitoare a adevă-
rului pe care pretinzi să-l slujeşti. Şi apoi ce! E mai bine ca o sută de pioşi să 
treacă drept Tartuffes, decât un singur Tartuffe ca devot. Căci, în primul caz, 
eroarea n-ar putea compromite decât onoarea a o sută de creştini. În schimb 
impostura unui singur Tartuffe angajează chiar onoarea lui Cristos176. 

În întreaga trilogie a răului, aşa cum sunt cunoscute trei romane – Un 
crime, Un mauvais rêve şi Monsieur Ouine – găsim omniprezentul climat 
al minciunii. Evangéline, Doamna Alfieri ca şi Domnul Ouine trăiesc toţi 
„logica delirantă a visului”, acea suprimare a oricărei semnificaţii plină de 
consistenţă reală care duce la distrugerea fiinţei. 

173 J. GuIllEBon, „Ouverture à la grâce”, La Nef 199 (2008) 28. 
174 La liberté, EEC II, 1338.
175 Lettres aux Anglais, EEC II, 60.
176 Nous autres Français, EEC I, 630.
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În Un crime personajul principal este o femeie, o fiinţă plină de echivoc 
şi cuprinsă de minciună, care, după ce a asasinat o femeie bătrână şi bogată 
în castelul său într-un sătuc pierdut din munţi, întâlneşte noaptea un preot 
care se prezintă în noua sa parohie. Îl loveşte, se îmbracă cu hainele sale şi 
se preface că este noul paroh din Mégère. Travestită în paroh poate să elu-
deze cu uşurinţă interogatoriile şi să fugă, purtându-l pe judecător pe piste 
false: adevăratul paroh, găsit în grădina castelului, pare să fie asasinul, 
lovit de un complice ipotetic. Dar acţiunea se complică din cauza a două 
personaje cărora nimeni nu le-a dat vreo importanţă: Louise, guvernanta 
castelanei, o ex-soră cunoscută de toţi ca o femeie ireproşabilă, şi Évangéline, 
moştenitoarea. Partea finală dezvăluie sentimentul tulbure al lui Andrei, 
ministrantul care se va sinucide la fel ca falsul paroh din Mégère. Berna-
nos descrie în acest roman poliţist intriga minciunii, iubită şi căutată pen-
tru ea însăşi, cu toate consecinţele sale ultime şi inevitabile: 

Da, am iubit minciuna. Nu această minciună utilitară, această formă abjectă 
de minciună care nu este decât un mijloc de apărare ca oricare altul, folosit cu 
regret, cu ruşine... Eu am iubit minciuna, şi ea mi-a dat-o înapoi din plin. Mi-a 
dăruit singura libertate de care puteam să mă bucur fără restricţie, căci dacă 
adevărul eliberează, el pune eliberării noastre condiţii prea grele pentru orgo-
liul meu, iar minciuna nu impune niciuna. Numai că ea sfârşeşte prin a ucide. 
Mă ucide177.

În Un mauvais rêve, sunt tratate numeroase teme: minciuna iubită 
pentru ea însăşi, valorile copilăriei umilite, apăsarea mortală a plictiselii şi 
mai ales „impostura” literară. Simone Alfiere, spre deosebire de Évangéline 
din Un crime, face şi ea experienţa, încă şi mai conştientă, a „logicii deli-
rante a visului”, a „desfăşurării inexorabile a coşmarului”178. În faţa per-
spectivei unei vieţi mediocre, îşi făureşte destinul alegând rolul său: 

Noi jucăm cu toţii comedia, dar mai trebuie să alegem la timp rolul – un rol 
care ne permite să-i minţim pe alţii fără a pierde în întregime contactul cu noi 
înşine179, [...] căci, cu mult înaintea drogului, minciuna devenise pentru ea o 
altă minunată evadare, destindere totdeauna eficace, odihnă, uitare. Minciuna 
este un soi atât de deosebit, s-ar putea spune cu o calitate atât de rară, că trecea 
adesea neobservată, chiar de către apropiaţii săi, căci singure atrag atenţia, 
provoacă mânia sau dispreţul aceste minciuni grosolane, de obicei stângace, pe 
care le impune nevoia şi care nu sunt cel mai des decât ultima soluţie, un mijloc 
extrem de folosit în silă cu singurul scop de a scăpa de pedeapsă. Dar ea era 

177 G. BErnanos, Un crime în G. BErnanos, Oeuvres romanesques suivies de Dialogues des 
Carmélites, Edition Plon, Seuil, Gallimard 1961, OR, 863.

178 G. BErnanos, Un mauvais rêve în G. BErnanos, Oeuvres romanesques suivies de Dialo-
gues des Carmélites, Edition Plon, Seuil, Gallimard 1961, OR, 1014 şi 1016. 

179 Un mauvais rêve, OR, 956-957.
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dintre acelea, mai rare decât se crede, care iubeşte minciuna pentru ea însăşi, 
folosindu-se de ea cu multă prudenţă şi clarviziune, şi de altfel nu o apreciază 
decât atunci când adevărul şi falsul se amestecă atât de mult încât nu sunt 
decât una, trăiesc din viaţa lor, fac în viaţă o altă viaţă180.

Este exact ceea ce se întâmplă în viaţa Simonei Alfieri, al cărei nume 
adevărat este Évangéline181: căsătorită timp de doi ani cu un aventurier 
italian, mort prin împuşcare (a fost Simone cea care l-a ucis?), contesa 
Alfieri alege să trăiască în anonimatul unei munci ingrate, în care nu face 
altceva decât să piardă contactul cu ea însăşi, lăsându-se umplută de viaţa 
personajelor pe care le schiţează Ganse, un „meseriaş al condeiului”, secă-
tuit în interiorul său după treizeci şi cinci de ani de viaţă literară trăită în 
falsitate, şi care continuă să se încăpăţâneze să producă pagini de literatură 
cu orice preţ, dar cărora el singur nu ar şti să le dea nici o consistenţă. 
Acum ea, contesa de Alfieri, ajunsă secretara lui Ganse, în loc să trăiască 
realitatea, nu face altceva decât să încerce să evadeze din eu-l său pe care 
îl urăşte: evadare în drog, în nebunie, în personajele care umplu cărţuliile 
fără valoare ale lui Ganse; evadare în „visul rău”, purtător de moarte, de 
multe ori trăit cu fantezie, concretizat în romanul Évangéline pe care Ganse 
nu reuşeşte să-l termine, asasinând-o pe bătrâna mătuşă a lui Olivier, „căci 
Évangéline, la urma urmei, sunt eu”182. Crima este pentru ea o „minunată 
evadare”, căci: 

nu simţea absolut nici o remuşcare. Fapta pe care tocmai o comisese îi devenise 
brusc străină. Pretextele pe care şi le dădea altădată, pericolul prin care a tre-
cut amantul său, sănătatea lui Olivier, totul nu era decât minciună. Împotriva 
victimei ridicole întinse la picioarele sale, ea n-a simţit niciodată cu adevărat 
nici o ură. Singura ură pe care a cunoscut-o cu adevărat, resimţită, consumată 
până la drojdie, era ura de sine. Cât de clar era! De ce şi-a dat seama aşa târziu? 
Ea s-a urât din copilărie, mai întâi fără ştirea sa, apoi cu o ambiţie prefăcută, 
ipocrită, un fel de preocupare îngrozitoare cu care o persoană care otrăveşte 
poate să-şi înconjoare victima pe care îşi propune s-o ucidă într-o zi. Pretinsa 
sa revoltă împotriva societăţii – care l-a înşelat pe bătrânul Ganse după atâţia 
alţii – nu era decât una din formele acestei uri. Ea nu s-a iertat niciodată, nu 
s-ar ierta vreodată că a eşuat acolo unde reuşeau multe femei care nu o egalau, 
dar care au ştiut să acţioneze, în timp ce ea nu avea decât visul, fără a ajunge 

180 Un mauvais rêve, OR, 988-989.
181 Un mauvais rêve, OR, 932-933: „El [Ganse] a început să scrie Évangéline cu iluzia că 

va ajunge repede la sfârşit, având sub ochi, în fiecare zi, pe care care-l inspiră şi îi este model. 
[…] Titlul pe care l-a ales arată, de fapt, adevăratul prenume al Doamnei Alfieri, deşi ea nu 
l-a mai purtat din copilărie. Niciodată, nici o carte nu l-a costat atâta chin. Nu poate să se 
hotărască să o lase de tot, a devenit pentru creierul său bolnav un fel de fetiş, semnul pre-
vestitor de care depinde viitorul, fericit sau nefericit”.

182 Un mauvais rêve, OR, 924.
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să domine visele sale. Ele au invadat viaţa sa, au sufocat sufletul său, voinţa sa. 
De la prima deşteptare din adolescenţă, ele pompau puterile sale, epuizau 
seva sa183.

În Monsieur Ouine scriitorul este purtat până la limita posibilului în 
explorarea poetică a răului, descris ca forţă de distrugere. De fapt primul 
titlu al romanului a fost La paroisse morte, voind să descrie aici golul dintr-un 
sat în „descompunere”, în care este absentă orice viaţă adevărată, pentru 
că este absentă credinţa într-un „Dumnezeu care risipeşte întunericul, 
care conferă un sens la toate şi o semnificaţie oricărei vieţi”184. Pierrette 
Renard vede aici o „scriere romanescă a mizeriei moderne”185, iar Michel 
Estève „o parabolă despre misterul Răului unde se discerne în filigran mitul 
unei parohii total descreştinate, lipsite de Dumnezeu, posedate de Satana”186. 
Acţiunea pare vag poliţienească, dar caracterul povestirii este „lacunar”: 
„ceea ce provoacă neplăcere citind Monsieur Ouine nu este atât ceea ce 
spune Bernanos cât ceea ce nu spune, adică lacunele, glolurile pe care poves-
tirea le descoperă cititorului”187. Textul este ambiguu şi enigmatic, căci 
chiar asasinarea micului văcar, ce pare a fi în centrul acţiunii, va rămâne 
în suspans. Este vorba de o crimă? Da (oui) sau nu (non)? De aici şi numele 
Ouine. Ceea ce contează nu este de a şti dacă acel copil a fost ucis, nici de 
a şti numele eventualului asasin. Interesul este purtat mai degrabă spre 
ecourile provocate de aflarea cadavrului în rândul locuitorilor din Fenouille 
şi de „golul” pe care această situaţie îl sapă în inima parohiei moarte. Cu 
toate mijloacele literare folosite de autor (întreruperi, semne de întrebare, 
spaţii albe, fraze scurte, puncte de suspans sau schimbări bruşte de per-
spectivă şi de situaţie), aici este descrisă o lume de nimic, o lume fără con-
sistenţă, în care totul este răsturnat: raporturile afective dintre Michelle, 
mama lui Seeny şi Miss, dintre M. Ouine şi Philippe sunt ambigui, inver-
sate, chiar şi predica parohului, deşi sugerată de dorinţa de bine şi de mân-
tuire a parohianilor săi, se încheie cu refuzarea binecuvântării. M. Ouine, 
care este un ex profesor de limbi şi este identificat cu o pasivitate purtătoare 
de moarte şi de o curiozitate nepotolită care îi goleşte până în profunzime 
pe cei asupra cărora îşi aruncă privirea înfometată, el este cel care distruge 
comunitatea din Fenouille, care devine un spaţiu plin numai de vicii, min-
ciună, egoism, disperare, suicid şi de unde Dumnezeu pare să se fi retras. 
Semănând germenii morţii ici şi colo, el a grăbit, în sânul „parohiei moarte” 
din Fenouille, dispariţia supranaturalului, care nu mai poate să se exprime 

183 Un mauvais rêve, OR, 1020.
184 P. rEnard, Georges Bernanos, Mursia, Milano 1970, 147.
185 P. rEnard, Bernanos ou l’ombre lumineuse, Ellug, Grenoble 1990, 107.
186 m. EstèvE, „notes et variantes”, OR, 1893.
187 M. MIlnEr, Georges Bernanos, 295.

CAP. II: OMUL ÎN FAŢA PĂCATULUI ÎN SCRIERILE LUI G. BERNANOS



130 OMUL ÎNTRE PĂCAT ŞI HAR ÎN SCRIERILE LUI GEORGES BERNANOS

aici. De aceea sunt prezente aici diformitatea, monstruozitatea, grotescul. 
Această „specie de preot al Satanei şi figura inversă a preoţilor lui Dumne-
zeu descoperă o lume inversă lumii salvate de harul divin”188, depăşeşte 
dimensiunile umane ale lui Cénabre şi Simone Alfieri, pentru a întrupa 
ambiguitatea şi nimicul, şi a descoperi, în momentul morţii, sau mai bine 
spus în momentul „dispariţiei” sale, că a se minţi pe sine însuşi a constituit 
elementul fundamental al existenţei sale.

Aşa, de altfel, eu am pălăvrăgit de-a lungul întregii mele vieţi solitare, nu că 
mi-aş fi vorbit vreodată destul mie însumi, în sensul exact al cuvântului, mai 
degrabă am vorbit ca să evit să mă ascult, îmi spuneam nu contează ce, aceasta 
mi-a devenit aşa de natural aşa cum este pentru rumegătoare regurgitarea 
bolului alimentar189. 

Pentru Mouchette din Sous le soleil de Satan, minciuna – legată de 
voluptate, de imensa exultanţă a plăcerii, de vis, de păcat, de plăcerea sexu-
ală – devine o tehnică ce o face să spere în depăşirea condiţiei umane obiş-
nuite. Mouchette se refugiază în minciună, în „meticulozitatea minciunii” 
înaintea doctorului Gallet, care şi el, „sărmanul se delecta în această min-
ciună”, „gustând aici apriga sa revanşă”190. „Fără să cunoască poate pe 
deplin întinderea puterii sale, ea îi găsea măsura în profunzimea, în tena-
citatea, în minuţiozitatea minciunii”191. Minciuna însă nu rămâne doar 
mijloc de apărare, dar este înălţată până la idealul funest de realitate iubită 
pentru ea însăşi. 

Rumoarea ideilor în creierul său o zăpăcea; mii de minciuni, o infinitate de 
minciuni bâzâiau acolo ca un stup. Planurile cele mai diferite, toate bizare, la 
fel de împrăştiate cum au fost făcute, îşi derulau lanţul lor interminabil ca în 
succesiunea unui vis. Din activitatea tuturor simţurilor izvora o încredere inex-
primabilă, asemenea unei scurgeri a vieţii. O clipă, chiar limitele timpului şi 
spaţiului a părut că au coborât în faţa ei, şi acele ceasornicului mergeau aşa de 
repede ca şi îndrăzneala sa tânără... Necunoscând vreodată altă constrângere 
decât un pueril sistem de obişnuinţe şi de judecăţi, neimaginându-şi altă sanc-
ţiune decât judecata celuilalt, ea nu vedea limite pe minunatul ţărm unde a 
abordat naufragiind. Aşa de mult timp a trecut de când a gustat desfătarea 
amară şi dulce încât gândul rău nu mai este capabil să atenueze dinainte înfio-
rătoarea bucurie a răului în sfârşit simţită, posedată – a unei prime revolte 
asemănătoare unei a doua naşteri. Căci viciul face să crească în inimă o rădăcină 
lentă şi profundă, dar frumoasa floare plină de venin nu străluceşte decât o 

188 A. BEGuIn, „Storia d’un romanzo”, în G. BErnanos, Il Signor Ouine, Logos, Roma 
1982, 293.

189 Monsieur Ouine, OR, 1547.
190 Sous le soleil de Satan, OR, 100.
191 Sous le soleil de Satan, OR, 100.
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singură zi. [...] Dar, pe această sărmană temă, vicleana Mouchette se simţea în 
stare să mintă până în zori. Fiecare minciună era o nouă desfătare de care gâtul 
său se strângea ca de o mângâiere: ar fi minţit în această noapte sub insulte, 
sub lovituri, chiar cu riscul vieţii sale; ar fi minţit ca să mintă. Şi-a amintit mai 
târziu de acest ciudat acces ca de cea mai nebună irosire de sine însăşi pe care 
a făcut-o vreodată, un coşmar plin de voluptate192.

În alte opere Bernanos conferă minciunii toată profunzimea în lumina 
misterului supranatural, căci numai aici se poate identifica ea ca adevărata 
şi propria expresie a răului într-o lume de indiferenţă tragică şi de parodie 
josnică a harului: 

Acest presentiment al păcatului, a degradărilor sale, a mizeriei sale, rămânea 
vag, nedeterminat, pentru că este nevoie de experienţa dureroasă a admiraţiei 
sau a prieteniei înşelate ca să ne dea secretul tragic al răului, ca să dezvelească 
puterea sa ascunsă, această ipocrizie fundamentală, nu a atitudinilor, dar a 
intenţiilor, care face din viaţa multor oameni o dramă hidoasă a cărei cheie ei 
înşişi au pierdut-o, un miracol de înşelătorie şi de artificiu, o moarte vie193.

Aici intră cazul canonicului Cénabre, considerat ca una din luminile 
Bisericii dar care în realitate este un impostor lucid şi conştient. Pentru a 
se înşela, pentru a încerca să obţină prin fraudă ceea ce îi lipseşte, se dedă 
unui lung studiu a misticilor florentini. Ceasurile petrecute în Biblioteca 
Naţională sau în biroul său de lucru îi aduc o pace înşelătoare. În plus 
nutreşte speranţa că va smulge secretul sfinţilor cărora le schiţează itine-
rarul spiritual. Tentativa sa este sortită eşecului, căci curiozitatea şi nu 
caritatea îl inspiră. În cele din urmă cărţile sale nu-l piaptănă decât pe el 
însuşi, oglindă a singurătăţii sale complete. Cénabre este dezgustat de 
munca sa, aşa încât mai degrabă sau mai târziu nu vede decât în moarte 
posibilitatea de a se elibera de plictiseală. 

Pentru el minciuna este înainte de toate refuz, renegare a adevărului 
propriei fiinţe, căci – ar spune V. Morar – „lui nu-i este milă de ceilalţi, 
pentru că dacă ar avea acest sentiment [...], ar trebui să-i fie milă de pro-
pria-i stare, de locul obţinut fraudulos, de josnicia dezgustătoare pe care o 
poartă cu sine, ca şi de goliciunea penibilă a sufletului său”194.

Viaţa abatelui Cénabre are şi ea cheia sa: o ipocrizie aproape absolută. Căci nu 
se înţelege deloc prin aceasta căutarea continuă, cu privire la altul, a unui alibi 
moral, nimic care să se poată confunda doar cu calculele ambiţiei, dar ceva mai 
mult. Gustul, ardoarea, frenezia minciunii, şi exerciţiul său perpetuu, ajun-
gând la o adevărată dedublare, la o dedublare cu adevărat monstruoasă, a fiinţei. 

192 Sous le soleil de Satan, OR, 89-90.
193 La joie, OR, 562.
194 V. Morar, Moralităţi elementare, 116.
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Originea acestui rău înfiorător trebuie să fie căutat foarte departe, fără îndoială 
încă în prima copilărie, atunci când micul ţăran, ros de orgoliu, juca aproape cu 
inocenţă, din instinct, în căminul familiei, lugubra comedie a vocaţiei. Şi este 
adevărat că o juca deja cu tristeţe, lugubru, tânărul avar! Unii ipocriţi, chiar 
râvnici, punctuali, au uneori slăbiciunile lor, compun rolul lor cu un fel de fan-
tezie, o exagerare în simularea care îi eliberează de ei înşişi pentru un timp. 
Puţini oameni au aplecarea sinistră de a modela de dinăuntru minciuna lor. 
Dar i-a fost dat omului extraordinar, care se vede în acest moment clătinându-se 
pentru prima dată, să opună o rezistenţă victorioasă, timp de ani de zile, la 
toate revoltele sale din suflet. Odată, în micul seminar de la Nancy, abatele de 
Saint-Genest, care a murit misionar la Hué, se acuza că simţea pentru elevul 
său, cu toate că era printre cei mai harnici, o repulsie de neînvins. Şi cum i se 
cerea cauza: „Cred că nu iubeşte, spunea el. EL NU SE IUBEŞTE...”195.

Pentru Cénabre, consecinţa imposturii, a minciunii întreţinute în mod 
savant este dăruirea de sine neantului, deci Satanei, dar în mod voluntar, 
chiar dacă în conştiinţă nu are o idee clară despre aceasta, căci afirmă Ber-
nanos mai departe: „nici o experienţă aici pe pământ n-ar şti să ne dea o 
idee satisfăcătoare despre infern”196. De fapt autorul ne descrie „drumul 
arid şi fatal” pe care îl face pentru a atinge „punctul său de perfecţiune”, 
„oribila sa maturitate” şi sfârşitul infiorător în care este purtat acest „om 
sinistru peste care apasă în acest moment treizeci de ani de minciună, atât 
de perfect consumată încât a devenit ca însăşi substanţa sa, natura sa pro-
fundă şi fatală”197: 

Fără să vrem vreun pic să dramatizăm, ne este îngăduit să credem că neferici-
tul n-a cunoscut decât cu timpul perfida şi deplina posedare a minciunii sale. 
[...] Căci atunci când această minciună este totală, cuprinde toată viaţa, 
reglementează orice gând, nici un repaos nu poate fi prevăzut pe drumul arid 
şi fatal. [...] Până în momentul în care fiinţa dublă atinge punctul său de 
perfecţiune, oribila sa maturitate, cunoaşte că nu mai există pentru el loc pe 
pământ, şi se duce să dispară în ura supranaturală în care s-a născut198.

Într-adevăr, dacă „infernul înseamnă a nu mai iubi”199, consecinţa este 
că trăit la persoana întâia iadul este „a nu se mai iubi pe sine”, cum ne 
explică Bernanos, care în Journal d’un curé de campagne comentează: 
„este mai uşor decât se crede a se urî” în timp ce „harul este a se uita pe 
sine”200. Cénabre trăieşte orice clipă pentru a ajunge la unificarea cu min-
ciuna care îl face să guste o libertate de nedefinit, satanică: 

195 L’imposture, OR, 362-363.
196 L’imposture, OR, 368-369.
197 L’imposture, OR, 381.
198 L’imposture, OR, 365.
199 Journal, OR, 1157.
200 Journal, OR, 1258.
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Ar fi zadarnic să pretinzi că vechea, laborioasa minciună a vieţii sale să fi fost 
inconştientă, [...]. Dacă mai poate să-i înşele pe alţii, el nu se va mai putea înşela 
pe sine201.

Pentru a minţi în mod util, cu eficacitate şi siguranţă deplină, el trebuie să-şi 
cunoască minciuna şi să facă exerciţii ca s-o iubească202.

Despuiat cu totul, până la cea mai sofisticată ură de sine însuşi, poate să 
afirme că nu datorează nimic acelui Dumnezeu, în care el nu crede. 

În mod insesizabil, felul de curiozitate obsedată de temeri care l-a purtat de la 
început în această aventură aparte făcea loc unui alt sentiment mult mai profund 
a cărui atracţie irezistibilă nu putea să o subestimeze. Atingea un nou scop, îşi 
lua revanşa, părea că se răzbună pe această victimă inocentă că a crezut, că mai 
crede încă neţinând seama de el, că speră totuşi că este acelaşi om de înainte. 
„L-am pierdut doar pe Dumnezeu, îşi repetase deja de o sută de ori. Deci n-am 
pierdut nimic. Dar viaţa mea s-a constituit în funcţie de o astfel de ipoteză, era 
legat de ea raţiunea sa de a trăi, seriozitatea sa. Dumnezeu este necesar obiş-
nuinţelor mele, muncilor mele, stării mele. Voi acţiona deci ca şi cum ar exista. 
E o hotărâre de luat o dată pentru totdeauna”. [...]. Dumnezeu nu-i lipsea, căci 
el credea că n-a respins credinţa: ea s-a desprins brusc de el. Atunci, ce?203.

Tocmai aici stă caracterul tragic al acestui „personaj artificial şi înşelă-
tor”. În impostură este un reflex al Satanei, căci „diavolul, celălalt, este 
fără îndoială un priceput, un minunat mincinos”204, şi de aceea Cénabre îşi 
desfăşoară activitatea în favoarea răului, misiunea sa pentru rău o împli-
neşte cu aceeaşi grijă cu care un preot sârguincios lucrează pentru bine. 
Însă minciuna îşi duce victimele spre nimic, după ce le-a dat, pentru o cli-
pă, iluzia triumfului205. Înainte de a-i descoperi oribilul efect chiar în per-
soana sa îl va face pe Cénabre să se prăbuşească în nebunie206. 

Mai este şi domnul de Clergerie, „un omuleţ negru şi tragic, cu cap de 
şobolan”,a cărui „nelinişte este la fel ca aceea a unui şobolan, cu gesturi 
mici, precise, cu perpetua agitaţie a acestei specii”207, care se recunoaşte 
„un nebun nefericit... cu nevroză moştenită... cu teama de a suferi”, şi care 
joacă şi el „această comedie înspăimântătoare”208, „un sărman om lacom să 
disimuleze neantul său”209. Şi descrierea lui Bernanos continuă:

201 L’imposture, OR, 370.
202 L’imposture, OR, 459.
203 L’imposture, OR, 457-458.
204 L’imposture, OR, 307.
205 Sous le soleil de Satan, OR, 257: „Dar mizerabilii pe care i-am văzut înaintea mea – şi care 

discută, zâmbesc, se dărâmă, mint, mint, mint – până când o ultimă nelinişte îi arucă la picioare-
le noastre ca nişte saci goi!”. 

206 Şi în La joie, OR, 633 avem o altă descriere a lui Cénabre şi a imposturii sale.
207 La joie, OR, 535.
208 La joie, OR, 642.
209 La joie, OR, 536.
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Astfel merge din instinct la mediocrii care seamănă cu el, şi îi tratează ca atare 
cu un fel de iscusinţă teribilă; el intră în minciuna lor fără să se lase abătut un 
moment de sărmanele obstacole, a căroi fragilitate o cunoaşte. Fiecare fiinţă, 
aşa mizerabilă cum presupune, are cu toate acestea adevărul său. Dar ce impor-
tanţă are adevărul fiinţelor pentru cel care n-a căutat vreodată propriul său 
adevăr?210

Deşi este „domnul de Clergerie”, istoric de renume, care nu a avut în 
viaţă alt scop decât să tindă la un fotoliu în Academia Franceză, pentru 
care a sacrificat totul, nu este decât un „servitor cu o ambiţie minusculă, 
în aparenţă inofensivă, [care] a făcut pentru ea vid în viaţa sa, şi iată că 
acest vid îl aspiră: se simte alunecând ca în neant”211. 

Ceea ce coboară încet peste sărmanul om ca o ceaţă din noiembrie cel rece, ca 
uitarea peste un mort, este plictisealea. Este plictisit. În ciuda tuturor grijilor 
sale, marea cruţare de sine însuşi, o minunată iscuţime, n-ar fi putut să prelun-
gească până la sfârşit, până la funeralii, laborioasa minciună a faimei sale. Dar 
viaţa sa are un alt secret, un alt principiu de moarte. Acest vid straniu, în care 
ajunge să se piardă o muncă de atâţia ani, creşte fără încetare, şi iată că chiar 
pământul îi lipseşte de sub picioare212.

Mai sunt şi servitorii: şoferul rus Fiodor, doamna Fernanda, bucătărea-
sa, şi fiica ei, toţi ca şi stăpânul lor, domnul de Clergerie, „gata să se mănânce 
unul pe altul, aşa de mare este puterea minciunii” şi care „nu ştiu altceva 
decât minciunile lor şi nu ştiu ce este în spatele lor”213, aşa cum recunoaşte 
chiar Fiodor. Acesta, „o adevărată vulpe”, îşi schimbă originile şi referinţele 
după împrejurări. Trăsătura sa caracteristică este o curiozitate asiduă, dar 
şi o extraordinară luciditate în judecăţile sale. Adesea se află sub influenţa 
alcoolului şi a drogului, totuşi are o privire pătrunzătoare în situaţiile şi 
persoanele care îl înconjoară. 

Dumneavoastră se pare că nu ştiţi nimic din ce este nenorocirea. Fiica, ea, o 
ştie. Căci a plânge un mort, pierderea unui proces, a jura împotriva lui Cristos, 
a blestema, nu aceasta este nenorocirea. Nenorocirea este calmă, solemnă, ca 
un rege pe tronul său, tăcută ca un giulgiu. Cât priveşte disperarea, ea ne dă o 
împărăţie egală cu aceea a lui Dumnezeu214, declară el în faţa doameni Fernanda. 

Şi casa în care se petrece acţiunea din La Joie, o locuinţă mare şi luxoasă, 
înconjurată de o grădină splendidă, cu fântâni, arbuşti şi o mare pajişte, în 
ciuda frumuseţii sale exterioare, pare să se prăbuşească şi ea în minciună, 
aşa cum o vede cu privirea sa pătrunzătoare Fiodor:

210 La joie, OR, 536.
211 La joie, OR, 627-628.
212 La joie, OR, 630-631.
213 La joie, OR, 543.
214 La joie, OR, 623.
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Minciuna este aici mai vioaie decât oriunde, ea îşi aruncă sămânţa peste tot, 
sfârşeşte prin a roade şi piatra. Bătrâna doamnă s-a născut din ea, e sigur. Ea 
seamănă cu o ciupercă care a crescut între rădăcinile unui copac, pe înserat... 
Notaţi că ea n-a comis nici o crimă, presupun; dar sufletul său este cu şiragul 
său de chei, mama avară! Şi cât despre el, cine l-a văzut vreodată să râdă cu un 
râs uman? Cu barba sa de sărac, cu mâinile sale moi, cu pielea închisă de la gât, 
cu respiraţia sa? Ascultaţi, doamnă Fernanda, scuzaţi-mă: eu îl cred mort de 
mult timp215.

La fel sunt şi prietenii domnului de Clergerie, observă acelaşi Fiodor: 
Mai sunt şi prietenii săi – les intimes amis în franceză, nu-i aşa? Cristoase! La 
Paris, la început, m-au făcut să râd. Aici, îi detest. Episcopul Espelette seamănă 
cu nu ştiu care doamnă profesor de la Institutul de fete din Ostrov. Sufletul său 
trebuie să fie ca un mic flaut. Cum îşi mângâie mâinile, cu privirea, cum doreşte 
să placă! Joacă cu medicul La Pérouse, cu ziaristul, cu evreul, cu toţi... Se joacă 
între ei, asemenea copiilor trişti, în cenuşă, într-o zi de iarnă. Nu ştiu cu sigu-
ranţă ce vor. Fiecare doreşte un rang, un loc, un renume, aur, şi îndată locul 
ocupat, presupun, este prea mare pentru el, doreşte cu umilinţă mai jos. Da, 
doamnă Fernanda, nimeni aici nu are curajul binelui nici a răului. Satana însuşi 
n-ar desena aceasta decât ca o dâră de parf pe un perete216. 

Am prezis-o deja, doamnă Fernanda: casa este abjectă, mizerabilă. [...] Iată că 
se face praf217. 

Şi aerul devine aici irespirabil: 
Poate oamenii nu sunt aici mai răi ca în altă parte, mediocri doar, caraghioşi şi 
josnici... dar aerul pe care îl respiră ar ajunge să-i facă mai negri decât demonii. 
Eu însumi, mi-am pierdut sensul, sunt ca un cuvânt dintr-o limbă uitată. Vai! 
doamnă Fernanda, secretul acestei case nu este răul – nu – dar harul. Sufletele 
noastre blestemate îl beau ca pe apă, nu-i găsesc nici un gust, nici o savoare, 
deşi este focul care ne va consuma pe toţi veşnic...Ce să spun? Fiecare dintre 
noi se agită în zadar, se dărâmă; suntem prinşi în zalea unei plase care ne duce 
cu sine talmeş-balmeş acolo unde nu vrem să mergem. Scuzaţi-mă că vorbesc 
în faţa voastră acest limbaj nesocotit... Vă par nebun, delirant, mă credeţi 
beat...218, declară acelaşi Fiodor. 

Mai este şi Francine, bunica lui Chantal, „toată neagră”219, care „şi-a 
construit istoria astfel, fir cu fir, ca o pasăre cuibul său, minciună cu min-
ciună”, dintre care „cele mai de temut sunt cele comise împotriva ei 
însăşi”220 şi de care Chantal vrea să o ajute să se elibereze:

215 La joie, OR, 623-624.
216 La joie, OR, 624.
217 La joie, OR, 626.
218 La joie, OR, 625.
219 La joie, OR, 581.
220 La joie, OR, 663.
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Ştiţi foarte bine că cheile voastre nu deschid nici o uşă aici, nici un sertar; nu 
vă folosesc la nimic, sunt chei de râs. Numai că nu vreţi să vă daţi seama de 
aceasta... Da, mamă, lăsaţi-mă să vă spun, nu vă supăraţi... La vârsta voastră, 
aşa de aproape de Dumnezeu, e mai mult decât o mică minciună! Sufletul nu 
mai are putere să o suporte. Şi mai sunt celelalte minciuni, gândiţi-vă deci, cele 
din toată viaţa!... Rămâne mereu ceva; ele îi otrăvesc pe oamenii bătrâni. Smul-
geţi-o cel puţin pe asta, celelalte vor veni, cu toate împreună, ca volbura dintr-o 
coacăză... Atunci, veţi putea să vă împăcaţi cu viii şi cu morţii, v-o jur... Veţi 
putea dormi în pace221.

Dar bătrâna rămâne în nebunia sa, în spatele căreia ascunde ura şi lăco-
mia, făcute vizibile în mănunchiul de chei la care nu renunţă niciodată. 

Şi mai este Suplice Mitonnet, personaj care apare accidental, în preajma 
parohului de ţară, în privirea căruia acesta citeşte „mai întâi surpriză, apoi 
atenţie, şi, la urmă, minciună. Nu o minciună sau alta, ci voinţa de a minţi. 
Arăta ca o apă tulbure, ca noroiul”222. 

Descriind atâtea atitudini de mincinoşi, Bernanos vrea să scoată în relief 
oroarea acestei stări care dezonorează omul, aruncând o umbră de falsitate 
asupra întregii fiinţe şi a întregii sale activităţi, apărând într-un fel, iar 
realitatea fiind alta. Iată în cele din urmă sinteza concepţiei sale despre 
minciună şi ipocrizie: 

ipocrizia nu este decât un viciu asemenea celorlalte, slăbiciune şi putere, instinct 
şi calcul, cărora poate să le facă parte. Dar ca o minciună aşa de totală, care să 
informeze fiecare din actele noastre, ca să fie suportată până la capăt, trebuie 
să îmbrăţişeze strâns viaţa, să intre în ritmul său223.

Cufundarea în minciună este păcatul care conduce la moarte. Iar con-
cluzia sa este: „il n’y a rien que Dieu déteste autant”224.

3.2. Orgoliul şi ura
Omul s-a născut în primul rând orgolios, şi amorul propriu, ca o gaură totdeauna 
deschisă, este mai înfometat decât pântecele225.

Pentru Bernanos orgoliul este o formă de ipocrizie sau ipocrizia genera-
lizată care distruge omul în dimensiunea sa spirituală căci „în adâncul 
oricărui orgoliu există o veche plămadă de idolatrie”226, este refuzarea lui 
Dumnezeu şi întoarcere spre propria persoană, este acea „incurvatio in 

221 La joie, OR, 662.
222 Journal, OR, 1124-1125.
223 La joie, OR, 718.
224 La joie, OR, 548.
225 Grand cimetieres, EEC I, 373.
226 Nous autres Français, EEC I, 622.
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semetipso”. „Mândria, care pare patima cea mai spirituală, e produsul legă-
rii de suprafaţa lumii, de o nevedere a lui Dumnezeu ca suportul personal 
infinit al ei. Această vedere ar lua spiritului creat prilejul mândriei”227.

Ipocrizia nu răneşte doar conştiinţele noastre. Ea acţionează cu putere asupra 
nervilor noştri, pentru că ea provoacă în noi dispreţ, atunci când noi ne sufo-
căm în dispreţ, dispreţul ne intoxică. Nu suntem o rasă dispreţuitoare. Dispre-
ţul ne dă gălbinare. Ori, orgoliul nu este decât o formă de ipocrizie, sau mai 
degrabă este ipocrizia generalizată, asemenea cancerului, absorbţia prin min-
ciună a celor mai înalte facultăţi ale omului, judecata şi voinţa228. 

Toate păcatele sunt forme de orgoliu: ura, disperarea, curiozitatea, toate 
aparţin orgoliului. De fapt marii păcătoşi bernanosieni sunt animaţi de un 
imens orgoliu şi de viclenie, identificaţi cu „vechii demoni familiari ai omului, 
stăpâni şi servitori totodată, teribilii patriarhi care au călăuzit primii paşi 
ai lui Adam în pragul lumii blestemate”229. „Nefericiţi suntem, [...] nefericiţi 
suntem noi care nu avem aici decât un pic de creier şi orgoliul Satanei”230, 
îi spune parohul de Lumbres colegului său cu aere de „viitor canonic”. 

Contesa din Journal d’un curé de campagne, pentru care „singur orgo-
liul ar fi de ajuns pentru a sta în picioare”231, în cele din urmă din orgoliu 
se revoltă împotriva lui Dumnezeu232. La fel este şi fiica sa, domnişoara 
Chantal, căreia parohul de ţară îi descoperă adevărul fiinţei sale: „Sunteţi 
o fiinţă frumoasă, o domnişoară nobilă, aici orgoliul este un păcat ca oricare 
altul, încă un pic de noroi pe o movilă de noroi”233. Privind în sufletul con-
tesei revoltate, parohul din Ambricourt ajunge la această concluzie: „ura 
din sânul unei familii este cea mai periculoasă dintre toate pentru că ea 
este satisfăcută pe măsură, printr-un contact perpetuu, ea seamănă cu 
aceste abcese deschise care otrăvesc puţin câte puţin, fără febră”234.

În prima Mouchette, „singurul efort al vieţii sale” a fost un orgoliu tra-
gic: „un orgoliu animalic ce-i sufla clar în voce”; „un foc de orgoliu înşelat 
sfârşi prin a consuma resturile adolescenţei sale nebune şi crude”235.

Acest păcat care „asemenea avariţiei este un viciu solitar”236 şi „nu are 
vârstă”237, „orgoliul sacerdotal, lipsit de orice caracter supranatural” cu 

227 D. Stăniloaie, Teologia dogmatică ortodoxă, I, 483.
228 Nous autres Français, EEC I, 621.
229 Journal, OR, 1193.
230 Sous le soleil de Satan, OR, 255.
231 Journal, OR, 1151.
232 Cf. Journal, OR, 1155-1156.
233 Journal, OR, 1133.
234 Journal, OR. 1156.
235 Sous le soleil de Satan, OR, 110 ş. u.
236 Monsieur Ouine, OR, 1506.
237 Journal, OR, 1139.
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acel „accent de tâmpenie”238, poartă pe Cénabre la o „incredibilă degradare 
a întregii sale vieţi care era condusă de orgoliu” în timp ce el „îşi făcea 
iluzii că şi-a procurat în acel mod un fundament puternic şi sigur”; era 
„ciudata greşeală a unui om care nu ştia încă faptul că orgoliul nu este 
nimic în sine, nu este altceva decât numele dat sufletului care se devorează 
pe sine însuşi”. Şi iată punctul culminant al acestui păcat: „când această 
dezgustătoare perversiune a iubirii şi-a dat rodul, este desemnată cu alt 
nume, mai bogat în sens, substanţial: ura”239. Ura devine o stare absolută, 
nimicul care îl va face să încerce să se sinucidă şi îl poartă la nebunie. Ura 
este îndreptată împotriva lui însuşi. Mândria, orgoliul lui Cénabre este 
înainte de toate înşelare de sine însuşi, şi de aceea Cénabre se urăşte. El 
devine astfel incapabil de caritate, pentru că orgoliul îl devorează, chiar 
dacă în exterior nu pare diferit de ceilalţi preoţi. Orgoliul tinde la ură şi 
faţă de ceilalţi şi faţă de sine însuşi. Bernanos observă acest proces la Céna-
bre scoţând în relief cum cele două tipuri de iubire se manifestă în acelaşi 
timp. Atunci când Cénabre îl primeşte în confesional pe jurnalistul Perni-
chou, un „mediocru”, un „viclean”, vede acest om ca pe un omuleţ bun 
care are „gustul prefăcut de a-l atinge pieziş, cu cel mai mic risc”240 şi îi 
aruncă o privire care „exprima un fel de atenţie [...] aceea care se poartă 
peste lucrurile a căror josnicie pur materială rămâne sub o judecată 
specială”241. Este o ură teribil de umilitoare, o ură rece, exprimată în „gla-
sul de gheaţă”242 al preotului, care înveninează omul, face din el un obiect, 
şi în acelaşi timp această ură faţă de celălalt este altă faţă a urii de sine: 
„cu cine oare compara abatele Cénabre în interiorul său micul om? Căci nu 
se consideră astfel decât partea dezonorată din sine însuşi”243. Mizeria lui 
Pernichon nu-i rămâne străină: ca şi cum nu şi-ar da seama se vede proiec-
tat în penitentul său şi îi pune întrebarea la care el însuşi trebuie să dea un 
răspuns: „Vă credeţi aşadar viu?”244. Însă „în acel suflet dintre toate pre-
destinat, orgoliul şi ambiţia şi-au fixat prea degrabă imperiul lor”245. De 
fapt trăieşte în austeritate: o austeritate care însă foloseşte ca să se hră-
nească orgoliul său, ca şi ordinea externă a vieţii sale sacerdotale. Orgoliul 
îl poartă la a-şi pierde credinţa: „Nu mai cred, strigă el cu o voce tragică”, 
iar golul credinţei va fi umplut de ură: „Ura explodând în inima sa, l-a lovit 

238 Journal, OR, 1089.
239 L’imposture, OR, 446.
240 L’imposture, OR, 315.
241 L’imposture, OR, 316. 
242 L’imposture, OR, 317.
243 L’imposture, OR, 317.
244 L’imposture, OR, 319.
245 L’imposture, OR, 463.



139

înainte de toate cu un foc aşa de dureros că nu a putut să se gândească 
decât la acela; dar el nu se referea la nimic: era o ură impersonală, una 
plină de ură pură, esenţială”246.

Este acelaşi păcat, „orgoliul demonic”, cel care o va pierde pe Simone 
Alfieri din Un mauvais rêve, pentru că orgoliul va refuza acea mişcare a 
harului care ar fi făcut-o să renunţe la crimă. Dar ea, din orgoliu va ucide.

Domnul Ouine, omul fără Dumnezeu într-o lume fără Dumnezeu, are o 
credinţă în sine însuşi „dură şi inalterabilă ca un diamant” şi cu toate acestea 

nici o milă faţă de sine însuşi, nici un regret. Orgoliul înfomentat timp de atâţia 
ani, în intimul sufletului său, acel orgoliu aşa de perfect unit cu viaţa sa, cu 
substanţa sa, cu substanţa vieţii sale, căruia nu ar fi ştiut poate încă să-i dea 
adevăratul nume, orgoliul tocmai a consumat în el şi ultima remuşcare247,

iar la sfârşit „îi închidea şi gura”, iar el „cerea harul doar pentru sine 
însuşi”248. Era închiderea totală în sine însuşi. Dacă vreo unui personaj din 
Bernanos îi va fi dată o posibilitate de salvare, domnul Ouine este singurul 
cu adevărat pierdut. Acestea sunt cuvintele muribundului: 

simţeam [sufletul] ca un gol, o aşteptare, o aspirare interioară. [...]. Am căzut 
în el, [...] aşa cum cei aleşi cad în Dumnezeu. [...] Din orice altă închisoare aş 
putea fugi, chiar numai cu dorinţa. Eu am căzut exact acolo unde nici o judecată 
nu mă poate ajunge. Intru în mine însumi pentru totdeauna249,

ceea ce înseamnă „intru în nimic”. De fapt „nici o ură nu ar putea să fie 
satisfăcută în această lume şi nici în cealaltă, iar ura pe care o avem faţă de 
noi înşine este aceea dintre toate pentru care nu există iertare”250.

Se poate, aşadar spune că păcatul orgoliului, care nu cruţă cu tentaţia 
sa nici chiar pe sfântul din Lumbres251, apare în Bernanos ca o iubire sau 
dorinţa, atenţia sau interesul centrat pe sine însuşi, îndreptat numai spre 
propriul eu, o iubire care iubeşte în om numai omul; este iubirea părţii 
căzute, înveninate din om, capabilă să se transforme în ură şi să-şi cufunde 
victima în nimic. În ultimă analiză este refuzarea lui Dumnezeu, refuz 
care se poate surprinde doar pe fundalul acestei atitudini de „pervertire 
dezgustătoare a iubirii”. 

246 L’imposture, OR, 375.
247 Monsieur Ouine, OR 1481 ş. u.
248 Monsieur Ouine, OR, 1557.
249 Monsieur Ouine, OR, 1560.
250 Monsieur Ouine, OR, 1521.
251 „Nu doreşte nimic; este învins. Prin breşa deschisă, orgoliul intră în valuri în inima 

sa...” (Journal, OR, 236) şi apoi masochismul cu care îşi aplică penitenţe corporale până la 
a comite un fel de „suicid moral a cărui cruzime raţionată, rafinată, secretă dă fiori de frică” 
(ibidem, OR 149-151). 
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3.3. Curiozitatea

Orgoliul nu numai că devorează fiinţa orgolioasă, dar tinde să-i înghită 
şi pe ceilalţi prin curiozitate care este o formă de orgoliu ce pătrunde în 
„partea rezervată” a omului. De fapt, în adâncul fiecărui păcat, alături de 
acel risc jucat pe nimic, de acea gratuitate pentru damnare mai este şi curi-
ozitatea bolnăvicioasă care poartă în gol.

Cénabre este „curios” prin excelenţă, căci „curiozitatea abatelui Cénabre 
nu este dintre acelea pe care angoasa însăşi ar putea să le potolească, şi ea 
supravieţuieşte la toate”252, iar dacă el, preotul fără vocaţie, cu „erudiţia sa 
solidă” vrea ca în cărţile sale să descopere secretul sfinţilor, o face doar 
pentru „a-şi satisface gustul”, astfel că „la sfârşitul drumului său oblic, 
vai! nu se întâlneşte decât pe el, mereu pe el” [...] „în cele din urmă... el se 
vede gol”. Şi conchide autorul: „ceea ce le lipseşte sfinţilor săi i-a fost pe 
drept refuzat”253.

Abatele Cénabre, el, n-a negat niciodată miracolul, şi chiar are gustul miracu-
losului. El se apropie de sufletele mari cu un sentiment de veneraţie, iar curio-
zitatea sa are un aşa elan că poţi să crezi că-i iubire254.

Dar, comentează imediat autorul – „lui îi este dat numai să-şi imagineze 
o lume spirituală descoronată de caritate”255. 

Însufleţit de un fel de curiozitate al cărei resort pare să fie o anumită cruzime, 
ea [inteligenţa sa] se îmbăta repede de cuceririle sale tainice, aşa de ingenios 
ascunse. Şi deja se năştea în această minte infantilă lucrarea prefăcută, încăpă-
ţânată, cărţile sclipitoare şi sterile, pline de otravă, modelate de o analiză per-
fidă, perspicace, necruţătoare, de o muncă şi o inspiraţie aşa de complicate că 
vor găsi totdeauna oameni păcăliţi. [...] „Totdeauna am fost atras de sfinţenie, 
spunea el într-o zi Domnului de Colombières, şi curios de formele sale cele mai 
aparte, cele mai rezervate”. Adevărul este că natura sa pricepea greu această 
stare excepţională a sufletului ale cărei cauze mintea sa căuta să le pătrundă256. 

Pentru Bernanos harul este un mijloc de cunoaştere – se poate spune că 
este luciditatea supranaturală – însoţit de o iubire intensă care este deja 
participare la iubirea lui Dumnezeu, care îngăduie „sfinţilor” bernanosieni 
să pătrundă în sufletele oamenilor şi să discearnă alegerea lor pentru bine 
sau pentru rău.

„Ce vedeţi? Era întrebat omul sfânt. Când vedeţi? Ce avertisment? Ce semn?” 
Şi el repeta, cu o voce de copil studios căruia îi scapă cuvântul noţiunii elementare: 

252 La joie, OR, 703.
253 L’imposture, OR, 330.
254 L’imposture, OR, 329.
255 L’imposture, OR, 329.
256 L’imposture, OR, 366.
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„Mi-e milă... Îmi este doar milă!...” Când a întâlnit-o pe Domnişoara Malorthy 
pe marginea drumului, nu vedea înaintea lui decât o umbră care aproape nu se 
putea distinge, o milă violentă se afla deja în inima sa. Nu tot aşa o mamă se 
trezeşte brusc, fiind sigură că fiul său este în pericol? Caritatea marilor suflete, 
compasiunea lor supranaturală par să le poarte dintr-o dată în adâncul cel mai 
intim al fiinţelor. Caritatea, ca şi raţiunea, este unul dintre elementele cunoaş-
terii noastre. Şi dacă ea are legile sale, deducţiile sale sunt fulgerătoare, iar 
spiritul care vrea să le urmeze nu zăreşte aici decât fulgerul257.

Este cunoaşterea „omului lui Dumnezeu”, a abatelui Donissan în faţa 
rebelei Mouchette căreia îi descoperă adevărul fiinţei sale copleşite de păcat: 
„Nu vă uimiţi de ce am să vă spun [...] când duhul revoltei era în voi, eu am 
văzut numele lui Dumnezeu scris în inima voastră”258, făcând-o apoi să 
audă „propria sa istorie, istoria Mouchettei nu dramatizată de cel care o 
pune în scenă, îmbogăţită cu detalii rare şi aparte, dar dimpotrivă rezumată, 
redusă la nimic, văzută de dinăuntru”, pentru că – observă autorul – „păca-
tul care ne devorează lasă vieţii puţină substanţă”259. Puţin mai târziu, 
aceeaşi voce a preotului insistă tot asupra cunoaşterii sufletului fetei care 
se încăpăţânează în minciuna şi orgoliul său: 

Te-am văzut! (La acest tu, ea fremăta de turbare). Te-am văzut aşa cum poate 
nici o altă creatură la fel ca tine nu a fost văzută aici jos! Te-am văzut într-un 
fel că nu poţi să-mi scapi, cu toată viclenia ta. Crezi că păcatul tău îmi provoacă 
oroare? De-abia l-ai ofensat pe Dumnezeu mai mult decât animalele. Tu n-ai 
purtat decât crime false, aşa cum tu n-ai purtat decât un foetus. Caută! Fră-
mântă lutul: viciul cu care te făleşti a putrezit acolo de mult timp, la fiecare 
ceas din zi inima ta crăpa de dezgust. Din tine, tu n-ai scos decât vise iluzorii, 
totdeauna decepţionate. Tu crezi că ai ucis un om... Sărmană fiică! tu l-ai elibe-
rat de tine260.

Cunoaşterea prin intermediul iubirii este o comuniune în caritate, în 
„înţelegere”, pentru că „a înţelege este un mod de a iubi”261. În acest con-
text, curiozitate apare înainte de toate ca un păcat împotriva iubirii: dis-
truge şi persoana care îl comite.

Căci descompusă încet de desfătarea îndoielii voluntare, prin sacrilegiul unei 
curiozităţi fără iubire, credinţa [abatelui Cénabre] dispăruse, total, ca o funcţie 
care nu supravieţuieşte organului distrus, din care nu mai rămâne nici măcar 
nevoia262.

257 Sous le soleil de Satan, OR, 198-199.
258 Sous le soleil de Satan, OR, 197.
259 Sous le soleil de Satan, OR, 200.
260 Sous le soleil de Satan, OR, 203.
261 Journal, OR, 1157.
262 L’imposture, OR, 334.
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Apoi este un păcat al „inteligenţei”, este „delirul cunoaşterii” care devine 
„cea mai bună armă împotriva harului”263. De fapt, are ceva comun cu „curi-
ozitatea feroce a demonilor”264.

„Ilustrul Maestru”, Antoine Saint-Marin, academician al Franţei, mereu 
în căutarea de noutăţi, probabil cu intenţia de a mai scrie o carte, merge la 
Lumbres pentru a-l cunoaşte pe paroh şi experimentează cu „curiozitate” 
„surpriza unui puţin supranatural şi miraculos”. În timpul aşteptării întâl-
nirii începe să cerceteze plin de curiozitate casa parohială: scrutează cu 
ochi cercetător fiecare colţ şi analizează cinic toate spaţiile în care îşi des-
făşoară existenţa „sfântul”, pentru a putea să guste beţia stăpânirii secre-
tului său. Dar iscodind printr-o uşă întredeschisă, abatele Donisan se pre-
zintă privirii sale: este prăbuşit la pământ, ca mort. Curiozităţii bolnave a 
lui Antoine Saint-Marin, sfântul din Lumbres i se oferă în sărăcia sa totală, 
dar odată cu o tăcere aşa de intensă care este ca un ultim cuvânt de provo-
care adresat insaţiabilei curiozităţi a omului de litere: „Vrei pacea mea, 
vino şi ia-o!...”265.

De fapt, el însuşi, abatele Donisan a simţit de atâtea ori povara tentaţiei 
curiozităţii. Iată-l în timpul întâlnirii cu Satana: 

Ceea ce exprima de acum înainte faţa sa era nu atât teama cât o curiozitate 
fără margini. S-ar putea spune duşmănie, dar duşmănia trezeşte o flacără în 
privirea omului. Oroare, dar oroarea este pasivă, şi nici un strigăt de nelinişte 
sau de dezgust nu a descleştat fălcile închise din nou cu o hotărâre sălbatică. 
Dorinţa zadarnică de a şti nu mai are această demnitate suverană. Încă umil în 
triumful său, în fiecare clipă mai complet şi mai sigur, vicarul din Campagne nu 
se îndoia deloc că o victorie asupra unui astfel de adversar este mereu nesigură, 
fragilă, de scurtă durată. Ce contează să vadă o clipă duşmanul la picioarele 
sale, la discreţia sa? Dar asasinul de suflete, căruia el trebuie să-i smulgă vreu-
nul din secretele sale este acolo266.

Pericolul însă există, este acelaşi totdeauna: 
Vorbea astfel, deşi regretul că a pierdut viziunea rănea toate fibrele sale. Ame-
ţeala unei curiozităţi supranaturale, de acum înainte fără efect, pentru tot-
deauna, îl lăsă gâfâind, gol. Dar el credea că şi-a atins scopul267.

Ce har?... Ce har?... repeta el imitând comic victima sa... În lupta pe care ne-o 
deschizi, este uşor să faci un pas greşit. Curiozitatea ta mi te dăruieşte mie 
pentru o clipă268.

263 L’imposture, OR, 366.
264 Journal, OR, 1105.
265 Sous le soleil de Satan, OR, 308.
266 Sous le soleil de Satan, OR, 176.
267 Sous le soleil de Satan, OR, 181.
268 Sous le soleil de Satan, OR, 183. 
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Mai târziu, sfântul din Lumbres are 
în inima sa candidă şi încăpăţânată, o altă dorinţă [concupiscence] s-a trezit, 
acest delir al cunoaşterii care a pierdut-o pe mama oamenilor, dreaptă şi gândi-
toare, în pragul Binelui şi a Răului. A cunoaşte pentru a distruge, şi a reînnoi 
în distrugere cunoaşterea sa şi dorinţa sa – o soare al Satanei! – dorinţa nean-
tului căutat pentru el însuşi, revărsare abominabilă a inimii!269.

Tentaţia este aceea care descoperă „puţin din realitatea sa” umană. Şi 
comentează autorul punând între paranteze: „aşa ferea de proprii săi ochi 
slăbiciunea unei mişcări de curiozitate abia conştiente, nemărturisite”270.

Marii păcătoşi ai lui Bernanos sunt marcaţi cu această ură faţă de celă-
lalt sub formă de dispreţ care se numeşte curiozitate.

Mouchette „nutrea în ea, ca un fruct care se coace, curiozitatea plăcerii 
şi a riscului”271, „fremătând în întregime încă de plăcerea descoperirii”272, 
deşi „în extrema sa epuizare, curiozitatea sa de neîmblânzit o arunca deja 
spre o nouă aventură”273.

Fiodor, „o adevărată vulpe”274, are ca trăsătură caracteristică o curiozi-
tate care se arată „crudă” pentru Chantal „pe care o pândeşte fără încetare, 
cu o răutate infernală”275.

Ceea ce citea ea în ochii reci, era mai degrabă aceeaşi curiozitate care se vede 
în privirea animalelor dresate sau corupte de dresori prea îngăduitori, atunci 
când îi adulmecă de departe pe drum pe cei de aceeaşi speţă liberi şi fericiţi276. 

Medicul La Pérouse o priveşte pe Chantal „cu o curiozitate” de care ea 
îşi dă seama şi o consideră nimic altceva decât „vulgaritate”: 

Să fim cinstiţi: mi s-a întâmplat de mai multe ori să vă observ cu o curiozitate... 
un interes pe care perspicacitatea voastră a remarcat-o de altfel de mult timp; 
şi fie din indiferenţă, fie din dispreţ, aţi ascuns-o cu dibăcie fără să vă gândiţi o 
clipă să o satisfaceţi. Un curios, pentru voi, pentru cei care vă seamănă, ce este? 
Un necioplit277.

Domnul Ouine descrie dinamismul păcatului, descoperind toată pute-
rea ucigaşă a „excesivei sale curiozităţi, pentru care şi-a sacrificat adesea 
odihna”, curiozitate care nu este decât „dereglare a spiritului”278, care îl 

269 Sous le soleil de Satan, OR, 237.
270 Sous le soleil de Satan, OR, 254.
271 Sous le soleil de Satan, OR, 68.
272 Sous le soleil de Satan, OR, 76.
273 Sous le soleil de Satan, OR, 202. 
274 La joie, OR, 451.
275 La joie, OR, 457.
276 La joie, OR, 567.
277 La joie, OR, 665. 
278 Monsieur Ouine, OR, 1465-1466.
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„devorează”, îl „macină şi îl roade” ca o „foame” nepotolită, făcând din 
sufletele oamenilor obiectul unei „inefabile capturi”, „prizonieri” ai pute-
rii sale distrugătoare. El însuşi mărturiseşte într-o pagină spledindită a 
autorului nostru:

Curiozitatea mă devorează, continuă M. Ouine. În această clipă sapă şi roade 
puţinul care îmi rămâne. Aşa este foamea mea. După câte lucruri n-am fost 
curios! Dar nu mi-a fost foame decât de suflete. Ce spun, foame? Le-am râvnit 
cu o altă dorinţă, care nu merită numele de foame. De mi-ar fi fost de ajuns 
numai unul singur dintre ele, cel mai mizerabil, l-aş fi posedat singur, în solitu-
dinea cea mai profundă. Nu doream să fac din ele prada mea. Le priveam bucu-
rându-se şi suferind aşa cum numai Cel care le-a creat putea să le privească, nu 
le provocam nici bucuria nici durerea, îmi închipuiam că le dau doar impulsul 
imperceptibil aşa cum se orientează un tablou spre lumină sau spre umbră, mă 
simţeam providenţa lor, o providenţă aşa de inviolabilă în planurile sale, aşa de 
nebănuit ca celălalt. Mă felicitam că sunt bătrân, diform, bolnav de gută, mă 
deschideam ca o floare la sunetul propriei mele voci, îi exageram cu scrupulozi-
tate timbrul de bas nazal, făcut pentru a linişti ţâncii. Cu ce mare satisfacţie 
intram în aceste conştiinţe modeste, aşa puţin diferite ca aspect, aşa de comune 
– căsuţe de cărămidă fără strălucire, înnegrite de obişnuinţă, prejudecăţi, pros-
tie, ca celelalte de funinginea oraşelor – aceste suflete asemănătoare satelor din 
zonele miniere. Mă instalam acolo cu demnitate, le umpleam de bunăvoinţa 
mea şi de grija mea discretă, ele îmi dădeau dintr-o dată secretul lor, dar eu nu 
mă grăbeam să-l iau. Copleşeam cu privirea tot ceea ce acest fel de case oferea 
cu inocenţă străinului, trecătorului – case fără suflet, suflete fără nume – ridi-
colul lor confort, feţele de masă brodate, fotografiile agăţate pe perete, măsuţa 
de cafea acoperită de o sevitoare neîndemânatică, oglinzile înnegrite de excre-
mente de muscă mai misterioase decât urmele din pădure, singurul covor lucind 
de jeg, canarul din colivia sa – da, eu încolţeam cu privirea toate modestele 
fortificaţii la adăpostul cărora se consumă liniştită pe sine însăşi mediocritatea. 
Nu întrerupeam nimic, în aparenţă, acest fel de resorbţie eu o făceam puţin 
câte puţin imposibilă, fără ştirea lor. Siguranţa acestor suflete era în mâinile 
mele, şi ele nu o ştiau, eu le-o ascundeam sau le-o descopeream pe rând. Cân-
tam din această siguranţă grosolană ca dintr-un instrument fin, scoteam de 
aici o armonie aparte, de o suavitate supraomenească, îmi dădeam această dis-
tracţie de Dumnezeu, căci acestea sunt amuzamentele unui Dumnezeu, lungile 
sale îndeletniciri plăcute... Aşa erau aceste suflete. Mă feream să le schimb, le 
descopeream lor însele, cu aşa grijă ca a unui entomolog care întinde aripile 
nimfei. Creatorul lor nu le-a cunoscut mai bine decât mine, nici o posedare a 
iubirii nu poate fi comparată cu această capturare infailibila, care nu ofensează 
pacientul, îl lasă intact şi totuşi la discreţia noastră totală, prizonier dar păs-
trând nuanţele cele mai fine, toate irizaţiile, toate împestriţările vieţii. Aşa 
erau aceste suflete. Iată ce am făcut din Néréis, acest sărman copil ghinionist. 
Iată ce am făcut din Jambe-de-Laine, în această bătrână casă care va trebui 
să-mi păstreze memoria, din care fiecare piatră este impregnată de plăcerea mea. 
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Dintr-o pastă simplă am făcut o bulă de săpun – mai uşoară, mai impalpabilă 
– aceste degete butucănoase pe care le vedeţi au reuşit această minunăţie279.

Dacă homosexualitatea domnului Ouine, simbol al iubirii sale egoiste, 
este semnul cel mai vizibil al păcatului, acesta nu este altceva decât curio-
zitate fără iubire, curiozitate satanică, pe care H.U. von Balthasar o defi-
neşte astfel: „o ştiinţă fără iubire, aceea care n-a plătit nici garantat preţul 
existenţei sale şi a efortului său, această nerăbdare a aceluia care arde ca 
să posede de acum, ca un fruct oprit, o viziune pe care poate să o acorde 
numai harul divin”280. Este de fapt imitarea sacrilegă a iubirii lui Dumne-
zeu pentru creaturile sale. 

4. Omul cu libertatea sa în faţa păcatului

În această parte a lucrării îmi propun să analizez situaţia omului în faţa 
păcatului, căci păcatul stă înaintea şi împotriva omului, iar omul nu coin-
cide cu propriul păcat: el îl ţine prizonier şi îl poartă la moarte. De aici 
reiese că problema păcatului are totdeauna de a face cu problema libertă-
ţii. Păcatul presupune responsabilitatea omului şi deci libertatea sa. De 
aceea, mai întâi voi pune problema dacă în scrierile sale, mai ales în roma-
nele lui Bernanos, omul apare şi este cu adevărat liber sau nu în deciziile 
şi acţiunile sale. Apoi vreau să văd, tot cu ajutorul textelor autorului, care 
este puterea păcatului faţă în faţă cu libertatea omului. În ultimul rând: 
care sunt efectele păcatului asupra persoanei umane, considerată în mod 
individual şi social.

Problema cu care se confruntă omul în faţa păcatului, şi totdeauna pusă 
în relaţie cu libertatea, este puterea păcatului. O dată comis, păcatul com-
promite orientarea omului spre bine, acţionând asupra lui în multe feluri. 
Să încercăm acum să vedem în romanele lui Bernanos câteva aspecte ale 
manifestării acestei puteri a păcatului. 

4.1. Omul lui Bernanos este liber în faţa păcatului?

Începem cercetarea cu această întrebare întrucât lectura textelor ber-
nanosiene – acolo unde omul, reprezentat de personaje în contrast, adică 
sfântul şi păcătosul, îşi trăieşte existenţa pământească „sub soarele Sata-
nei” mereu tentat de disperare – ridică „problema” libertăţii omului. Cu 
aceasta se intră în conştiinţă, iar Bernanos spune că e greu. 

Eu nu sunt decât un creştin foarte obişnuit, de aceea, fără îndoială, eu nu înţeleg 
mare lucru din conştiinţele pioase. Conştiinţa persoanelor pioase este într-adevăr 

279 Monsieur Ouine, OR, 1557-1559.
280 H.U. von Balthasar, Le chretien Bernanos, 56.
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foarte complicată pentru mine. Există prea multe sertare, încuietori secrete, 
chei de siguranţă, eu prefer dulapurile cele mai simple, mai rustice, aşa cum le 
lucra sfântul Iosif, de exemplu, pentru ţăranii săraci din Nazaret281.

Cu această modestie pe care o arată spre sfârşitul vieţii, el a îndrăznit 
totuşi să scruteze adâncul fiinţei umane şi a făcut-o cu o măestrie demnă 
de invidiat. 

Analiza pe tema libertăţii omului presupune în mod evident convinge-
rea că nu tendinţele bune sau rele nici o măsură bună a libertăţii de alegere 
îl constituie pe om sfânt sau păcătos. Problema decisivă este mai degrabă 
dacă şi în ce grad în aceste tendinţe şi acţiuni bune sau rele, împlinite cu 
libertatea de alegere, persoana dispune de ea însăşi ca de un tot, adică se 
află în libertate fundamentală şi se determină astfel pe sine însăşi ca bună 
sau rea şi intră ca atare în fiecare acţiune a sa. Este vorba despre libera 
decizie prin care omul este responsabil. Ceea ce îl face pe om bun sau rău 
înaintea lui Dumnezeu nu sunt calităţile care pot fi cunoscute sau cântări-
te ori consecinţele acţiunilor sale ci responsabilitatea persoanei libere care 
dobândeşte formă în acele acţiuni. Cu libertatea sa responsabilă persoana 
se exprimă pe sine însăşi aşa cum este. Fără ea, omul acţionează cu ele-
mentele externe ale activităţii sale ca nişte corpuri pur materiale din această 
lume. Este tocmai „morala propriilor glande”282, aşa cum se exprimă Berna-
nos punându-l pe doctorul La Pérouse să spună aceste cuvinte: 

Cine nu apără libertatea de a gândi decât pentru sine însuşi, de fapt, este deja 
dispus să o trădeze. Nu este vorba de a şti dacă această libertate îi face pe oameni 
fericiţi, sau dacă îi face morali. Nu este vorba de a şti dacă ea favorizează mai 
degrabă răul decât binele, căci Dumnezeu este stăpânul Răului ca şi al Binelui. 
Imi este suficient că ea îl face pe om mai om, mai demn de vocaţia sa de temut 
de om, de vocaţia sa conform naturii, dar şi de vocaţia sa supranaturală, căci cel 
pe care Liturgia Misei îl invită la participarea la Divinitate – divinitatis consor-
tes – n-ar şti să renunţe deloc la riscul său sublim283. 

Libertatea – după Bernanos – este înrădăcinată profund în structura 
persoanei umane, este trăsătura sa specifică: dacă omul a fost creat după 
chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi Dumnezeu este iubire, atunci omul 
adevărat, cel gândit şi voit de Dumnezeu, este omul liber, căci afirmă auto-
rul nostru „numai omul liber poate iubi”. Într-o conferinţă ţinută la 
Bruxelles la 15 martie 1927, „Une vision catholique du réel” începe tocmai 
cu tema libertăţii şi a valorii ei, descriind-o din perspectiva experienţei sale 
personale. Libertatea este pentru el „ceea ce are mai preţios, singura sa 

281 G. BErnanos, „Folkestone” (Février 1941), EEC II, 779.
282 La joie, OR, 640.
283 La France contre les robots, EEC II, 988-989.
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părticică dintre bunurile cereşti, aşa de măruntă, aşa de uşoară într-adevăr, 
încât n-ar îndrăzni să rişte cea mai mică bucăţică”. Se întreabă apoi în mod 
oratoric pentru a da răspunsul: „Şi care este această parte dintre bunurile 
cereşti? O anumită libertate”284. Apoi o prezintă ca pe „un dar gratuit” pe 
care l-a primit şi pe care îl păstrează ca pe „o mică moştenire” şi care îi dă 
o stare de tihnă:

Libertatea pe care atâţia alţii, şi care valorează mai mult decât mine,n-au dobân-
dit-o decât puţin câte puţin şi pe care nu o păstrează fără efort, eu am primit-o, 
eu, ca un dar gratuit, am aflat-o la îndemână, nu a trebuit decât să-mi strâng 
degetele pentru a pune mâna pe ea. Şi de ce acest dar? Dumnezeul meu, fapt 
este că acum nu sunt mare lucru, dar ieri încă nu eram nimic, absolut nimic. 
Libertatea mea nu pricinuia vreun neajuns sau invidie nimănui din această 
lume, mă bucuram de ea liniştit exact ca domnul Robinson în micul său regat. 
Căci există libertăţi mai preţioase decât a mea la fel ca aceste provincii prea 
râvnite, ale căror margini, trasate de mii de ori şi retrasate la întâmplare de 
războaie şi invazii, sfârşesc prin a nu mai avea decât un caracter abstract şi 
politic. Dar libertatea mea nu este pentru mine o provincie: este o mică moşte-
nire, sau, aşa cum spun în mod admirabil ţăranii noştri, un mic bun. Ea şi-a 
păstrat frontierele sale naturale. Eu mă plimb aici în tihnă285. 

Romancierul leagă în mod constant desfăşurarea faptelor şi a eveni-
mentelor de ordinea supranaturală. În acest sens, libertatea este o valoare 
pe care Răscumpărarea a înălţat-o oferind omului o nouă măreţie. De aceea 
una dintre vinovăţiile lumii noastre secularizate este aceea că a luat din 
conştiinţa libertăţii substanţa sa spirituală, tensiunea carităţii faţă de noi 
înşine şi faţă de alţii. 

Da, iată apelul pe care aş vrea să-l lansez [...]; dar voi care citiţi aceste rânduri, 
mă tem că-l veţi auzi fără să-l înţelegeţi. Da, dragă cititorule, mă tem că nu vă 
veţi imagina Libertatea ca una din marile orgii, că nu este pentru voi decât un 
cuvânt măreţ, aşa ca celelalte despre Viaţă, Moarte, Morală, acest palat pustiu 
unde nu intraţi decât din întâmplare, şi din care ieşiţi repede, pentru că vă reţine 
din paşii voştri singuratici. Atunci când este pronunţat înaintea voastră cuvân-
tul de ordine, ştiţi imediat ce este, vă imaginaţi un controlor, un poliţist, un 
rând de oameni căruia reglementarea le impune să stea cuminţi unul după altul, 
aşteptând ca aceeaşi reglementare să-i înghesuie cinci minute mai târziu într-un 
restaurat cu o bucătărie ucigătoare, într-un vechi autobuz fără geamuri sau 
într-un vagon murdar şi urât mirositor. Dacă sunteţi sincer, veţi mărturisi poate 
chiar că cuvântul libertate vă sugerează în mod vag ideea de dezordine – înghe-
suială, învălmăşeală, preţurile care cresc din ceas în ceas la băcan, la măcelar, 
la cultivatorul care ţine în stoc porumbul, tonele de peşte aruncate în mare 
pentru a menţine preţurile. Sau poate nu vă sugerează chiar nimic, decât un 

284 „Une vision catholique du réel”, EEC I, 1074.
285 „Une vision catholique du réel”, EEC I, 1074.

CAP. II: OMUL ÎN FAŢA PĂCATULUI ÎN SCRIERILE LUI G. BERNANOS



148 OMUL ÎNTRE PĂCAT ŞI HAR ÎN SCRIERILE LUI GEORGES BERNANOS

gol de umplut – ca cel, de exemplu, dintr-un spaţiu... Acesta este rezultatul pro-
pagandei neîncetate făcute de atâţia ani prin tot ceea ce se află în lume interesat 
de a forma în serie o omenire docilă, din ce în ce mai docilă, pe măsură ce orga-
nizarea economică, concurenţele şi războaiele cer o reglementare mai minuţioasă. 
Ceea ce înaintaşii voştri numeau libertăţi, voi le numiţi deja dezordini, fantezii286. 

De aici provin atâtea rezerve, ba chiar o adevărată aversiune faţă de 
civilizaţia tehnologică a lumii moderne care distrage omul cu indiferenţa 
faţă de adevăratele valori şi cu incapacitatea sa de a iubi, precum şi cu 
pierderea gustului libertăţii. De aceea în Essais et écrits de combat revine 
în repetate rânduri cu astfel de sintagme: „Cine va salva libertatea, va 
salva Europa. Cine va pierde libertatea, va pierde Europa... [...] Soarta liber-
tăţii este legată de soarta omului liber, libertatea este omul liber287. Scrii-
torul este convins că libertatea persoanei nu este doar fundamentul esen-
ţial al creşterii şi împlinirii sale, dar şi valoarea necesară pentru o adevă-
rată civilizaţie şi o autentică experienţă religioasă. 

Lumea nu va fi salvată decât de oamenii liberi. [...] Lumea nu va fi salvată decât 
de oameni liberi. Vorbind astfel rămân fidel tradiţiei Europei. Dau mărturie 
tradiţiei din ţara mea care n-a fost doar, de-a lungul secolelor, motiv lucid, dar 
inima înflăcărată a Europei. Sunt de acord cu oamenii din secolul al XIII-lea ca 
şi cu cei din al XVIII-lea secol, cu sfântul Bonaventura ca şi cu Pascal, cu Pascal 
ca şi Jean-Jacques Rousseau. Lumea nu va fi salvată decât de oameni liberi. 
Trebuie făcută o lume pentru oameni liberi288. 

De fapt, apelul adresat „oamenilor liberi” este prezent în întreaga operă 
polemică a lui Bernanos. Cine este, după el, omul liber şi ce este libertatea? 
Este adevărat că nu i se poate cere să prezinte o doctrină completă în acest 
sens, dar se poate spune că 

libertatea, pentru el, nu este de natură teoretică, este capacitatea omului de a 
se alege pe sine însuşi, de a sesiza vocaţia sa şi de a şi-o asuma. Omul liber este 
înainte de toate cel care acceptă persoana celuilat fără examen. Mai este cel 
care „îşi oferă luxul” de a face pe cât posibil ceea ce vrea, din moment ce a ales, 
trebuie să plătească acest avantaj al solitudinii şi al sărăciei. Este în sfârşit 
omul care „se dăruieşte sau se refuză”, dar care nu se încredinţează niciodată 
la orice ar fi. Libertatea nu este idealul unei omeniri perfecte, dar condiţia exis-
tenţei oricărei fiinţe umane, în afara căreia moare sub logica perversă a inuma-
nului. Ea este tovarăşa vie a omului, „carne din carnea sa”. Cu o forţă şi o 
tandreţe infinită, Bernanos atrage libertatea în apropierea omului deşi ştie că 
depăşeşte limitele umane, căci ea deschide drumul unei ordini superioare. Ea 
este „cel mai frumos dintre riscuri, riscul absolut”289.
286 La France contre les robots, EEC II, 990-991.
287 La liberté, EEC II, 1360.
288 La liberté, EEC II, 1370.
289 W. WarnaCh, „Un homme de chrétienté”, în Les Cahiers du Rhône, 209.
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Voi cereţi libertăţii mari binefaceri; eu nu aştept de la ea decât onoarea. Fie ea 
pentru mine, pentru mine, creştinul, izvor de rele fără număr, onoarea pe care 
mi-o poartă mi-ar fi şi mai scumpă decât viaţa, pentru că este onoarea lui Dum-
nezeu pe care eu o slujesc, care vrea să fie slujit de oameni liberi. Şi nu-mi 
spuneţi că această libertate metafizică nu interesează deloc colectivitatea, [...]. 
Căci ea ne-o va cere mai curând sau mai târziu, în numele interesului general, 
al economiei, al ştiinţei, al nu contează ce. Ne-o va cere pentru că mijloacele 
crescânde de care dispune se vor sfârşi pentru a purta la paroxism vechiul său 
vis al unei civilizaţii gregare290.

Aici Biserica are de împlinit o misiune importantă. „Noi aşteptăm de la 
Biserică ceea ce Dumnezeu însuşi aşteaptă de la ea: să formeze oameni cu 
adevărat liberi, un soi de oameni liberi cu totul eficace, pentru că libertatea 
nu este pentru ei doar un drept, dar o sarcină, o datorie, de care ei vor da 
cont în faţa lui Dumnezeu”291. 

4.2. Între libertate şi determinări

În faţa misterului răului omul simte un fel de ameţeală, o rătăcire a 
drumului său. În acelaşi timp se simte atras de rău. Omul vrea să facă expe-
rienţa răului, vrea să încerce beţia coborârii la cele de jos; o şedere în infern 
devine pentru el o aventură plină de entuziasm. Este tentaţia pomului 
cunoaşterii binelui şi a răului: „soarele Satanei”, în exprimarea lui Bernanos. 

Înţelegeţi-mă, domnule canonic, continuă el mişcând frenetic lungile sale mâi-
nini slabe, suntem aşa de nefericiţi... că se întâmplă ca viaţa noastră în întregime 
să fie – după părerea mea – ca... abătută din cursul firesc, într-un fel, de la 
Dumnezeu la diavol. Mă exprim greşit: să ne imaginăm mai degrabă un izvor 
pierdut într-un pământ arid şi mânjit292. 

Este de fapt tentaţia de a alege un drum care, o dată ce omul se angajează 
să-l parcurgă în întregime, devine un itinerar inflexibil. Plecând de la acest 
„itinerar inflexibil” se poate vorbi în Bernanos despre păcatul lumii care se 
poate compara cu păcatul originar, care poate determina omul în deciziile 
sale? Există mai multe texte care pot să facă lumină asupra acestei viziunii 
antropologice bernanosiene. Dar să vedem mai în detaliu. Începem cu ana-
liza unui personaj.

Prima Mouchette, născută dintr-o căsătorie fără iubire, „o căsătorie 
convenabilă, care nu-i decât o afacere a unui notar”293, dintr-un tată anti-
clerical şi dintr-o mamă „urâtă şi bogată”294, creşte fără iubire, fără religie, 

290 Lettre aux Anglais, EEC II, 196.
291 Lettre aux Anglais, EEC II, 195.
292 L’imposture, OR, 352.
293 Sous le soleil de Satan, OR, 68.
294 Sous le soleil de Satan, OR, 68.
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fără prietene, izolată, şi îl va cunoaşte pe Dumnezeu doar la sfârşitul vieţii 
sale. În acest ambient ştie că o aşteaptă singurătatea şi o viaţă fără bucu-
rie, singurătate şi plictiseală mai rele decât moartea. Revolta împotriva 
acestei singurătăţi o aruncă pe Mouchette pe strada libertăţii şi a speran-
ţei spre iubire şi bucurie, dar va găsi în schimb o singurătate încă mai 
dură, „adevărata solitudine” a celui care nu caută împărăţia lui Dumne-
zeu. Mouchette „părea născută pentru o viaţă liniştită, pe care o aşteaptă 
un destin tragic. Fapt surprinzător, se spune, imprevizibil... Dar faptele nu 
sunt nimic: tragicul era în inima sa”295. Ea se afla pe un „drum strâmt” 
unde „viaţa sa repetă istoria altor vieţi, toate la fel, trăite fără entuziasm, 
exact la nivelul ieslei unde îşi mănâncă vita grăunţele” şi „fiecare dintre 
actele sale poartă semnul unuia dintre aceia din care a ieşit, laşi, lacomi, 
desfrânaţi şi mincinoşi” aşa cum afirmă despre ea abatele Donissan în vi-
ziunea sa interioară296. Ea însăşi simte greutatea „strămoşilor”, întreaga 
sa familie cu tot ce se numeşte păcat; îi vede pe toţi tot într-o viziune inte-
rioară:

Aceste nume, pe care le pronunţa unul după altul cu vocea care a redevenit 
stăpână, le recunoştea în trecere, dar nu pe toate. Erau cei dintre Malorthy, 
Brissaut, Paully, Pichon, bunici şi bunice, comercianţi fără cusur, femei de ser-
viciu, care-şi iubesc bunul lor, niciodată decedate fără testament, onoarea came-
relor de comerţ şi a birourilor notarilor. (Mătuşa ta Suzanne, unchiul tău 
Henri, bunicile tale Adela şi Malvina sau Cecilia...). Dar ceea ce povestea vocea, 
cu un accent cu totul liniştit, puţine urechi să fi auzit vreodată – istoria ascul-
tată de dinăuntru – cea mai ascunsă, cea mai bine adăpostită, şi nu oricum, în 
încurcătura efectelor şi a cauzelor, a faptelor şi intenţiilor, dar raportată la câteva 
fapte principale, la greşelile cauză. Şi sigur inteligenţa lui Mouchette, singură, 
nu sesiză decât puţin din acea expunere, a cărei înfricoşătoare elipsă ar fi decep-
ţionat mai mult pe cei lucizi. Unde îşi găsea vocea ecoul, dacă nu chiar în trupul 
său unde fiecare dintre aceste greşeli îşi puseseră amprenta, istovit chiar în 
clipa în care a fost zămislit? Văzând puţin câte puţin aceşti morţi şi aceste 
moarte ieşind toţi goi din giulgiul lor, ea nu simţea chiar nimic din ceea ce se 
poate numi surpriză. Ea asculta această revelaţie supraomenească, cu o inimă 
adâncită în nelinişte, în acelaşi timp fără o adevărată curiozitate şi fără uimire. 
Se părea că ea o auzise deja, sau mai bine încă. Miciuni calomnioase, duşmănii 
alimentate îndelung, iubiri ruşinoase, crime calculate de lăcomie şi de ură, totul 
se forma din nou în ea pe măsură, aşa cum se formează din nou, la trezire, o 
imagine crudă dintr-un vis. Niciodată, nu niciodată! morţii nu au fost aşa de 
brutal scoşi din praful lor, aruncaţi afară, deschişi. La un cuvânt, la un nume 
pronunţat dintr-odată, aşa ca la suprafaţa unei bule de noroi, ceva se ridica din 
nou din trecut în prezent – faptă, dorinţă, sau uneori, mai profund şi mai intim, 

295 Sous le soleil de Satan, OR, 70.
296 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 204.
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un singur gând (căci nu murise cu moartea), dar aşa de intim, aşa de profund, 
aşa cu sălbăticie smuls încât Mouchette îl primea cu un geamăt de ruşine. Nu 
mai distingea vocea nemiloasă a propriei revelaţii interioare, de mii de ori mai 
bogată şi mai amplă. De altfel mai repezi decât orice cuvânt omenesc, aceste 
fantome nenumărate care se ridicau din toate părţile nu putuseră să fie doar 
numite; totuşi, ca printr-o furtună de sunete urca dominanta irezistibilă, o 
voinţă activă şi clară încheia organizarea acestui haos. În zadar Mouchette, 
într-un gest de apărare naivă, ridica spre vrăjamş mânuţele sale. În timp ce un 
alt vis, îndată înţepenit cu sânge rece, se furişează şi se risipeşte, acesta se 
apropia de ea, ca o trupă care se adună pentru a se încărca. Mulţimea, o clipă 
mai degrabă mişuna atât de mult, în care ea recunoscuse pe toţi ai săi, se mic-
şora pe măsură. Chipurile se suprapuneau între ele, nu făceau decât un chip, 
care era chiar cel al unui viciu. Gesturi confuze înţepeneau într-o atitudine 
unică, care era gestul crimei. Mai mult încă: uneori răul nu lăsa din prada sa 
decât un morman inform, în plină descompunere, umflat de veninul său, mis-
tuit. Lacomii formau un morman de aur viu, desfrânaţii o grămadă de mărun-
taie. Peste tot păcatul străpungea învelitoarea sa, lăsa să se vadă misterul gene-
raţiei sale: duzine de oameni şi de femei legaţi în firele aceluiaşi cancer, şi 
înfiorătoarele legături se strângeau, ca o mână care apucă o pulpă, până la nucleul 
monstrului, greşeala iniţială, necunoscută de toţi, într-o inimă de copil... Şi, 
dintr-o dată, Mouchette se văzu cum nu se mai văzute niciodată, nici chiar în 
acest moment în care simţise distrugându-se orgoliul său: ceva s-a îndoit în ea 
cu o îndoire ireparabilă, apoi se cufundă într-o fugă obscură. Vocea, mereu joasă, 
dar cu o mişcare vie şi arzătoare, o despuiase fibră cu fibră. Se îndoia că există, 
că a existat. Orice abstracţie, în sufletul său, ia o formă, şi poate fi strânsă la 
piept sau respinsă. Ce să spui de această îndoire chiar a conştiinţei! Se recunos-
cuse în ai săi, şi în paroxismul delirului, nu se distingea de turmă. Ce! nici o 
faptă din viaţa sa care să nu fi avut altundeva dublura sa? Nici un gând care 
să-i aparţină ca propriu, nici un gest care să nu fi fost trasat de mult timp? Nu 
doar asemănătoare, dar aceleaşi! Nu doar repetate, dar unice. Fără să poată să 
traseze din nou în cuvinte inteligibile niciuna din evidenţele sfârşeau prin a o 
distruge, simţea în sărmana sa viaţă mică imensa înşelătorie, râsul imens al 
înşelătorului. Fiecare dintre aceşti strămoşi neînsemnaţi, cu o mârşăvie mono-
tonă, recunoscând şi adulmecând într-însa bunul său, venea să-l ia; ea renunţa 
la totul. Ea dădea totul şi era ca şi cum această turmă venise să mănânce din 
mâna sa propria sa viaţă. Ce să le conteste? Ce să le ia înapoi? Ei ajungeau 
chiar până la revolta sa297.

În faţa acestei situaţii, descrise cu atâta măiestrie, este de-a dreptul 
provocatoare întrebarea autorului: „ce! nici o faptă din viaţa sa care să nu 
fi avut dublură altundeva? Nici un gând care să-i aparţină ca propriu, nici 
un gest care să nu fi fost trasat de mult timp? Nu doar asemănătoare, dar 
aceleaşi! Nu doar repetate, dar unice”. În acest context, se poate spune că 

297 Sous le soleil de Satan, OR, 205-207.
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Mouchette este liberă? Sau s-ar putea vorbi de un determinism – din par-
tea familiei – aproape orb asupra comportamentului său? 

Făcând referinţă la acest sfârşit al celui de al doilea capitol al primei 
părţi „Histoire de Mouchette” din romanul Sous le soleil de Satan, Berna-
nos comenta într-o conferinţă ţinută la Rouen în iulie 1927 intitulată „Satan 
et nous” cu privire la libertatea omului simbolizat de personajul său:

Am văzut-o pe misterioasă fetiţă între tatăl său berar şi mama sa. Mi-am ima-
ginat puţin câte puţin istoria sa . [...] Atunci puţin câte puţin, s-a schiţat vag în 
jurul ei, ca o umbră purtată pe un zid, chiar imaginea crimei sale... Prima etapă 
fusese străbătută, ea era liberă. Dar liberă de care libertate? [...] pe măsură ce 
se rupeau în spatele ei, una câte una, acele legături familiale sau sociale care 
fac din fiecare dintre noi, chiar pe penultima treaptă a degradării, specii de 
animale disciplinate, simţeam că sărmana mea eroină se cufunda puţin câte 
puţin într-o minciună de mii de ori mai crudă şi mai strânsă decât orice disci-
plină. În jurul sărmanei copile revoltate, nici un drum deschis, nici o ieşire. 
Nici un ţel posibil pentru acest elan frenetic spre o eliberare iluzorie în afară 
de moarte şi de neant298.

În aceeaşi situaţie se găseşte şi a doua Mouchette: trăieşte într-o lume, 
în care Dumnezeu este absent. A cunoscut o singură dată compasiunea şi 
tandreţea, dar această revelaţie a lăsat într-însa un sentiment şi mai acut 
de solitudine, o revoltă mai conştientă împotriva mizeriei sale, o ură mai 
puternică împotriva a tot ceea ce făcea referinţă la harul pierdut, la această 
absenţă. Şi dacă prima Mouchette a intrat de bună voie şi cu plăcere în 
lumea păcatului, a doua Mouchette, victimă a unei violenţe, la fel a pierdut 
conştiinţa „petei de neşters”:

N-a mai ajuns să plângă, îi este prea ruşine de ea, de răul său, se urăşte prea 
mult. Nu-i este ruşine de greşeala sa, nu! Ea urăşte decepţia sa fundamentală, 
greşeala urâtă în care a năruit dintr-o lovitură tinereţea sa, adevărata sa tine-
reţe, aceea care, ieri încă, aştepta să se despartă de copilărie, de a veni la ziuă, 
unica ocazie pierdută – o, pată de neşters!299 

Astfel Mouchette „va merge până la capătul nefericirii sale”300, până la 
micul iaz unde s-a sinucis.

Putem spune deci că omul este „determinat” în propria libertate din 
cauza păcatelor „strămoşilor” săi? Omul se află „situat” în lume, adică este 
cufundat într-un ansamblu de situaţii. Acesta „a fi situat în lume” este 

298 „Satan et nous”, EEC I, 1099-1100. 
299 G. BErnanos, Nouvelle histoire de Mouchette în G. BErnanos, Oeuvres romanesques 

suivies de Dialogues des Carmélites, Plon, Seuil, Gallimard, Paris 1961, OR, 1305. 
300 Nouvelle histoire de Mouchette, OR, 1321. Mai este şi abatele Cénabre care, la fel, „îşi 

fixă sfârşitul unei etape şi mai mult încă punctul de plecare pe o altă stradă, îngrozitoare de 
urmat, necunoscută” (L’imposture, OR, 327).
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ipso facto şi un „a fi situat în păcat” pentru Bernanos? Apoi, care este influ-
enţa acestei situaţii conflictuale şi a presiunii sociale asupra libertăţii omului?

Lumea, care poate fi experimentată de noi, este totdeauna plină de obscu-
ritate, de necazuri, dureri şi lupte, şi aceasta are urmări pentru viaţa şi 
angajarea creştinului situat în această lume şi implicat în problemele ei. 
Este adevărat apoi că omul nu a avut vreodată mai mare putere asupra 
lumii şi asupra propriului destin; dar nu a fost niciodată supus la atâtea 
constrângeri. Libertatea umană însă se află deasupra realităţii în care este 
plasată. Totuşi această realitate este adesea experimentată ca fiind mai 
puternică; ea constrânge la rândul ei libertatea omului. În acest fel sunt 
marcate atât posibilităţile sale cât şi limitele sale. 

Această obscuritate a aventurii pământeşti nu reflectă o fatalitate din care 
oamenii ar fi neputincioşi să se smulgă. Nu avem cheia evenimentelor, şi totul 
se petrece în afara conştiinţei noastre clare. Dar aceasta nu vrea să spună că 
totul se petrece fără noi şi în afara voinţei noastre. Bernanos are sentimentul 
incomensurabilităţii destinului uman aparent şi a semnificaţiei sale reale, nu 
simţul jansenist al predeterminării. Oricât de greu ar fi de conciliat o viziune a 
destinului în care libertatea umană joacă un rol important şi o concepţie despre 
acest destin care rămâne o enigmă pentru cel care îi este autorul – fără îndoială. 
Dar Bernanos nu vrea să concilieze nimic: el vede în acelaşi timp experienţa 
voinţei, efortului, cuceririi mântuirii – şi cea a obscurităţii destinului. Este clar 
că nu poate fi suspectat de jansenism cel care scrie, de exemplu, despre abatele 
Cénabre: „Şi desigur, nu se poate crede că acest om ciudat s-a născut sub sem-
nul unui aşa îngrozitor blestem. Oricât de mare să fi fost partea rezervată 
minciunii în tinereţe, a venit un ceas între toate ceasurile în care indiferenţa 
s-a transformat într-o renunţare voluntară, deliberată, lucidă; dar acel ceas 
este necunoscut. El nu l-a cunoscut niciodată”. Aceste rânduri, se vede, pun 
împreună impenetrabilitatea destinului şi puterea omului asupra lui. Persona-
jele se simt responsabile de ele însele: depinde de ele de a învinge sau de a se 
prăbuşi. Dar din această aventură, în care îşi au rolul voinţa şi riscul său, ele 
nu văd totuşi decât reversul întunecat. Totul este obscur şi ambiguu pentru că 
nimic din ceea ce are loc pe acest pământ nu-şi este suficient sieşi: totul face 
referinţă la altundeva. Fiecare act, fiecare eveniment este cuvântul care traduce 
în limba noastră familiară, trădându-l, cuvântul veritabil care aparţine unei 
limbi neştiute301. 

 Întorcându-ne la cazul lui Mouchette, fără a pretinde epuizarea miste-
rului acestui „scandal al universului”302 care este libertatea, se poate vedea 
că, în ciuda greutatăţii de pe umeri, Mouchette rămâne totuşi liberă. Ea nu 

301 G. PICon, Bernanos. L’impatiente joie, 49-50.
302 „Scandalul universului nu este suferinţa, este libertatea. Dumnezeu a făcut creaţia 

sa liberă, iată scandalul scandalurilor, pentru că toate celelalte scandaluri provin de aici” 
(La liberté, EEC II, 1379).
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face răul din greşeală sau din neştiinţă; mersul său spre nimic nu este la 
întâmplare, nu este un incident care poate fi reparat oricând, „căci ea îl 
iubea”303 – conchide Bernanos. Astfel, în cele din urmă, decizia îi aparţine. 
Ea singură decide, deşi spaţiul libertăţii sale este mult restrâns. „Te crezi 
liberă? Liberă ai fi doar în Dumnezeu”304, îi spune abatele Donissan. În 
schimb, ea a preferat relaţiei cu Dumnezeu pactul cu Satana. Acest pact 
este definit de autor ca „nunta lor care s-a consumat în tăcere”305. În virtu-
tea acestei alianţe, „dar cu o forţă multiplă, Mouchette doreşte în sufletul 
său, fără să-l numească, prezenţa crudului Stăpân”306. Iar aici trebuie să 
ţinem cont de atitudinea sa fundamentală: „căci ea îl iubea”. Această nouă 
raportare a fiinţei sale – exprimată atât de sugestiv de Bernanos în expre-
siile: „această mistică naivă, mica slujitoare a Satanei, sfânta Brigita a 
nimicului”307 – nu la Dumnezeu, pe care l-a respins, ci la Satana, îi restrânge 
libertatea, ea acceptând să devină ca o jucărie în mâinile Celui Rău, aşa 
cum îi explică acelaşi abate Donissan: „Lăsaţi acest gând, spuse el. Nu 
sunteţi deloc vinovată în faţa lui Dumnezeu de această moarte. În acel 
moment voinţa voastră nu era liberă. Sunteţi ca o jucărie, sunteţi ca o min-
giuţă a unui copil, în mâinile Satanei”308. Aici Bernanos urmează în gândi-
rea sa teologia catolică: prin păcat Satana pune stăpânire pe suflete şi le 
face prizonierele sale. Este „posedarea atâtor suflete de către păcat”309, în 
exprimarea lui Donissan. În acest context balanţa se înclină spre alegerea 
răului, cu toate că nostalgia binelui îi urmăreşte pe cei mai mulţi dintre 
marii păcătoşi. 

Practicarea răului, de fapt, nu suprimă totdeauna conştiinţa, se ajunge destul 
de des ca să-i irite puternic sensibilitatea, ca urzeala dezgolită de acid. Voinţa 
Binelui o ruinează Răul puţin câte puţin în noi, dar se fereşte să distrugă cu ea 
noastalgia după acest bine de care noi nu mai suntem capabili, dimpotrivă o 
întreţine, o cultivă, căci ea este deja principiul disperării, al acestei disperări 
singura capabilă să ne nimicească, smulgându-ne lui Dumnezeu310.

303 Sous le soleil de Satan, OR, 213. „Remuşcarea, pe care omul lui Dumnezeu o trezise 
în ea un moment, nu era decât o suferinţă între alte suferinţe. Clipa prezentă era în între-
gime nelinişte. Trecutul o gaură neagră. Viitorul o altă gaură neagră. Drumul pe care alţii 
merg pas cu pas, ea îl străbătuse deja: oricât de mic fu destinul său, în privirea atâtor păcă-
toşi legendari, răutatea sa secretă epuizase tot răul de care era capabilă – la greşeala de 
dinainte – ultima. Din copilărie, căutarea sa s-a orientat spre el, fiecare deziluzie nu era 
decât pretext pentru o nouă provocare. Căci ea îl iubea” (ibidem, OR, 212-213).

304 Sous le soleil de Satan, OR, 203.
305 Sous le soleil de Satan, OR, 213.
306 Sous le soleil de Satan, OR, 213.
307 Sous le soleil de Satan, OR, 213.
308 Sous le soleil de Satan, OR, 200.
309 Sous le soleil de Satan, OR, 227.
310 Martin Luther, EEC II, 914.
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Pe de altă parte însă, harul lui Dumnezeu nu-i lipseşte: ceea ce abatele 
Donissan a încercat să facă pentru ea nu este o iluzie, dar o realitate, rea-
litatea dramatică a luptei omului lui Dumnezeu în favoarea ei. 

El respiră profund, asemenea unui luptător care dă tot efortul său. Şi deja urca 
în ochii săi aceeaşi licărire de luciditate supraomenească, de această dată lipsită 
de orice milă. Darul periculos el l-a cucerit aşadar din nou, prin forţă, într-un 
elan disperat, capabil de a face violenţă chiar şi cerului. Harul lui Dumnezeu se 
făcuse vizibil în ochii săi muritori: ei n-au mai descoperit acum decât duşam-
nul, lungit pe victima sa311.

Pentru salvarea acestor suflete stăpânite de Cel Rău „sfântul din 
Lumbres” este în stare să ofere totul. „Pentru mântuirea lor, am oferit tot 
ce aveam sau aş poseda vreodată... viaţa mea mai întâi – aceasta este atât 
de neînsemnată!... – mângâierile Duhului Sfânt”312. Şi autorul vede „înăl-
ţimea la care a purtat-o dintr-o dată omul lui Dumnezeu” şi se întreabă: 
„cum să se ridice ea prin propriile puteri” până acolo?313. Astfel Mouchette 
are posibilitatea de a alege binele, în schimb ea l-a refuzat total. „Criminală 
sau nu, această fată a fost obiectul unui har excepţional? Aţi fost instru-
mentul acestui har?”314 îl întreba Menou-Segrais, parohul de Campagne, 
pe Donissan, doar pentru a auzi confirmarea, căci el era conştient de lucra-
rea lui „Dumnezeu care se foloseşte de noi”315. După falimentul tentativei 
vicarului din Campagne de a smulge această „fiică a Satanei” din mâinile 
„stăpânitorului său”, Mouchette refuză încă o dată chemare lui Dumnezeu 
care acum nu-i mai este adresată prin glasul preotului, dar răsună chiar 
înăuntrul său, acolo unde: 

simţea că ceva lipsea vieţii sale. Dar ce? Ce? [...] Adevărul îi apăruse; evidenţa 
apăsa inima sa; chiar nebunia îi refuza refugiul său întunecat. Nu! ea nu era 
nebună şi nu va fi niciodată. Acest lucru îi lipsea, pe care ea îl ţinuse, dar unde? Dar 
când? În ce fel? Şi sigur în prezent ea juca de câteva clipe comedia demenţei pentru 
a masca, pentru a uita – cu orice preţ – răul său real, nevindecabil, necunoscut316.

Şi comentează autorul între paranteze: „Ah! câteodată Dumnezeu ne 
cheamă cu un glas aşa de insistent şi de cald! Dar, atunci când el se retrage 
dintr-o dată, urletul care se ridică din natura umană decepţionată trebuie 
să uimească iadul!”317 Atunci, între har şi păcat ea decide – şi această deci-
zie este o dovadă clară în favoarea libertăţii sale – pentru păcat: suicidul. 

311 Sous le soleil de Satan, OR, 204.
312 Sous le soleil de Satan, OR, 227. 
313 Sous le soleil de Satan, OR; 211.
314 Sous le soleil de Satan, OR, 223.
315 Sous le soleil de Satan, OR, 222.
316 Sous le soleil de Satan, OR, 212.
317 Sous le soleil de Satan, OR, 212.
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Bernanos lasă să transpară convingerea sa că omul nu este lăsat în voia 
determinărilor. Realitatea tainică a răului personal în noi nu poate fi negată 
nici prin aruncarea lui asupra altuia, nici prin diluare în greşelile colective, 
nici printr-o exonerare care pune totul pe seama pulsiunilor incontrolabile. 
Măreţia păcătosului stă în aceea că rămâne un subiect responsabil. Cel 
care nu mai recunoaşte prezenţa răului în el însuşi este purtat la devieri 
dăunătoare atât pentru persoană cât şi pentru grup: disperare, autodistru-
gere, revoltă sclerozantă, inversarea valorilor. Această realitate tainică a 
păcatului în fiecare om este inseparabilă de libertate şi de responsabilitate. 
Bernanos nu eludează responsabilitatea şi libertatea omului păcătos: răul 
nu este doar o realitate exterioară, el are corespondenţe secrete în fiecare. 
Acest adevăr este scos în evidenţă şi de faptul că Chantal din La joie, chiar 
dacă este cufundată într-un ambient de minciună, rămâne necontaminată, 
mai mult cu o disponibilitate neobosită pentru slujire, iar spiritul copilăriei 
îl trăieşte în mod autentic în cea mai adevărată dimensiune a persoanei 
umane caracterizată de libertatea inimii. Chantal trăieşte într-un mod cu 
totul diferit de familia sa. Este capabilă să urmeze binele, să-l aleagă tot-
deauna cu toate că este înconjurată, şi nu numai înconjurată, dar mereu 
tentată de tatăl său, de doctor, de Fiodor să facă alte alegeri. „Sunt liberă, 
liberă, absolut liberă”, recunoaşte ea, deşi se vede ca „un şobolan prins în 
capcană, muşcând din barele cuştii sale”. Şi din nou face aceeaşi constatare: 
„Iată: sunt liberă, liberă, absolut liberă. Toţi copiii lui Dumnezeu sunt 
liberi”318. Dar este o libertate pe care ea o cucereşte în fiecare zi în faţa 
tuturor determinărilor. Aşa reuşeşte să se definească pe sine însăşi. Faptul 
că Chantal este capabilă să recunoască situaţiile de constrângere şi să se 
distanţeze de ele demonstrează că ea este liberă, iar faptul că le stăpâneşte 
şi nu se lasă purtată de ele arată că ea pune în act libertatea sa. Această 
reflecţie a lui Chantal introduce în tema bernanosiană a cuceririi libertăţii 
interioare a omului, o temă dominantă în opera „polemică” a scriitorului. 

Spre cucerirea acestei libertăţi aspiră de fapt şi Mouchette în acel „miez 
de noapte” al său când „totul doarme, nici o capcană... «Liberă!» spuse ea 
dintr-odată, cu acea voce joasă şi răguşită pe care amantul său nu o cunoş-
tea, cu un geamăt de plăcere... Ea era liberă, de fapt. Liberă! Liberă, repeta 
ea, cu o siguranţă crescândă”319. Şi imediat intervine comentariul autorului: 

Şi, desigur, ea n-ar fi ştiut să spună ce o făcea liberă, nici ce lanţuri au căzut. Ea 
se deschidea doar în tăcerea complice... O dată în plus, un tânăr animal feminin, 
în pragul unei nopţi frumoase, îşi încearcă timid, apoi cu încântare, muşchii 
adulţi, dinţii şi ghearele. Îşi părăsea tot trecutul precum vizuina de o zi320.
318 La joie, OR, 677.
319 Sous le soleil de Satan, OR, 75.
320 Sous le soleil de Satan, OR, 75-76.
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Este expresia absolutizării propriului eu, a eu-lui care vrea să fie totul 
şi ia totul pentru sine, a eu-lui absolut, care nu depinde de nimeni şi de 
nimic, care pare să posede într-adevăr, în cele din urmă, libertatea, să facă 
tot ceea ce voieşte. Dar tocmai această absolutizare a eu-lui înseamnă degra-
dare a omului şi nu cucerire a libertăţii, este falimentul adevăratei liber-
tăţi. Iar Mouchette renunţă la luptă, cedând suicidului, arătând astfel nu 
faptul că nu este liberă, dar dimpotrivă că a decis să renunţe chiar la liber-
tatea sa, deşi era destul de redusă. Da, ne spune autorul, există cauzalităţi 
externe şi interne, dar ea nu refuză niciodată actele sale ca ne fiind ale 
sale. Libertatea acestei păcătoase scade treptat şi pe măsură ce ea se soli-
darizează cu răul său. 

Pentru Bernanos victoria asupra Răului se obţine cu libertatea, şi dacă 
„Satana cuprinde pământul cu braţele sale imense fără să lase să-i scape 
ceva, libertatea se sustrage acestei muşcături, mai ales libertatea răstignită 
cu Isus Cristos”321, pentru că „Isus, alegând în mod liber să se întrupeze în 
natura omului liber şi murind prin propria sa decizie, salvează libertatea 
creaturii cu moartea sa”322. Este libertatea „tuturor fiilor lui Dumnezeu 
care sunt liberi”, este libertatea „sfântului”, care în viziunea lui Bernanos 
este o libertate totdeauna cucerită. Şi nimeni nu poate să o învingă, nici 
chiar Satana323. În acelaşi timp este antidotul la alienarea celui „mediocru” 
(Pernichon sau domnul de Clergerie) şi a „posedatului” (Cénabre). Este cu 
adevărat dimensiunea fundamentală care face din persoana umană nu o 
victimă la voia diferitelor determinări, dar un subiect responsabil, capabil 
să se exprime în deciziile sale pe sine însuşi, determinându-şi astfel el însuşi 
propriul viitor în ceea ce priveşte harul şi păcatul. 

4.3. Păcatul originar şi libertatea omului

Concepţia lui Bernanos despre libertate, ca şi a altor gânditori ai seco-
lului al XX-lea, stă sub semnul a ceea ce unii numesc sentimentul tragic al 
vieţii. Omul are în faţa sa răul şi nenorocirea. El înaintează cu greu, într-o 
noapte aproape totală, către o lumină pe care nu poate să o găsească – printr-o 
ascensiune interioară – decât în Dumnezeu. Viziunea asupra universului 
şi asupra fiinţei umane poartă amprenta credinţei religioase şi este axată 
pe problema păcatului originar. Deasupra umanităţii rănite apasă mereu 
un pericol pe care ea este incapabilă să-l evite şi care poate conduce la o 
distrugere totală. 

321 G. BErnanos, „Correspondance inédite” (1935-1940), în Les Cahiers du Rhône, 49.
322 G. BErnanos, „Correspondance inédite” (1935-1940), în Les Cahiers du Rhône, 52.
323 „Exorcismele tale nu valorează un pai. Voinţa ta n-am putut să o forţez. Ce stranii 

bestii sunteţi voi!” (Sous le soleil de Satan, OR, 177).
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Există în om o ură secretă de neînţeles, nu numai faţă de semenii săi, dar faţă 
de el însuşi. Se poate da foarte bine acestui sentiment misterios originea sau 
explicaţia care se vrea, dar trebuie să i se dea una. În ceea ce ne priveşte pe noi, 
creştinii, noi credem că această ură reflectă o altă ură, de mii de ori mai profundă 
şi mai lucidă – aceea a Duhului inexprimabil care a fost cel mai strălucitor din-
tre aştrii abisului, şi care nu va ierta niciodată căderea sa imensă. În afara 
ipotezei păcatului originar, adică a unei contradicţii intime a naturii noastre, 
noţiunea de om devine clară, dar ea nu mai este aceea de om. Omul a trecut 
prin definiţia omului, ca un pumn de nisip printre degete324. 

Pentru Bernanos refuzul de a admite păcatul originar nu este doar o 
greşeală pe care o face lumea modernă, dar este o decădere, prin care omul 
încetează de a mai fi om. Nu în sensul că devine o bestie, dar în sensul că 
devine o fiinţă inumană, un supraom, ciclop din epoca maşinilor, străin 
atât naturii cât şi supranaturii. Refuzând păcatul originar, omul se lipseşte 
de creşterea demnităţii sale care i-a fost oferită în jertfa lui Cristos. Mân-
tuirea este fără eficacitate pentru lumea supraomului, iar ciclopul nu apar-
ţine ordinii mântuirii325. În faţa acestui refuz, Bernanos face trimitere la 
pariul lui Pascal, punând întrebări provocatoare în speranţa că cei care îl 
ascultă vor reacţiona acceptând adevărul, căci aici nu este o joacă, iar exi-
genţa adevărului se impune mai presus de toate. „Şi dacă omul a fost creat 
într-adevăr după chipul lui Dumnezeu? [...] Dacă există în om acest princi-
piu de autodistrugere, această ură misterioasă de sine pe care noi o numim 
păcat originar? [...] Dacă omul nu se poate realiza decât în Dumnezeu?”326 

Am văzut raportul dintre libertate şi determinări, între care intră „păca-
tul lumii”, considerat de Bernanos în imaginea păcatului strămoşilor. 
Vrem acum să vedem dacă există o legătură între libertate şi păcatul origi-
nar şi, în consecinţă, dacă omul apare ca şi condamnat la păcat sau este cu 
adevărat liber în faţa păcatului.

La baza tuturor, „în nucleul central al monstrului” – aşa cum se exprimă 
în limbajul său poetic autorul nostru – stă păcatul originar. 

Peste tot păcatul străpungea învelitoarea sa, lăsa să se vadă misterul generaţiei 
sale: duzine de oameni şi de femei legaţi în firele aceluiaşi cancer, şi înfiorătoa-
rele legături se strângeau, ca o mână care apucă o pulpă, până la nucleul mon-
strului, greşeala iniţială, necunoscută de toţi, într-o inimă de copil...327

 Tema păcatului originar ocupă o poziţie cheie în opera lui Bernanos: îi 
permite să înţeleagă mai bine omul. „Mizerie şi măreţie a omului – comen-
tează abatele Pezeril – Bernanos n-a ieşit de aici. Mântuirea noastră este 

324 La liberté, EEC II, 1368.
325 Cf. W. WarnaCh, „Un homme de chrétienté”, în Les Cahiers du Rhône, 204.
326 La liberté, EEC II, 1324.
327 Sous le soleil de Satan, OR, 206.
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peste noi de două mii de ani, dar la fel ca şi bătrânul păcat originar, «fără 
dogma căruia eu – îmi spunea el – eu nu aş crede”328. Şi dacă nu se opreşte 
asupra căderii lui Adam, chiar dacă uneori face aluzie329, meditează conti-
nuu asupra condiţiei umane care s-a creat şi face referinţă la păcatul origi-
nar. Toate formele de angoasă, fie ale lui Mouchette ca şi ale lumii moderne, 
au drept cauză ultimă păcatul originar care a întunecat oglinda sufletului. 

Mizerie şi măreţie a omului, Bernanos n-a ieşit de aici. Mântuirea noastră este 
asupra noastră de două mii de ani, dar la fel şi vechiul păcat originar, „fără 
dogma căruia, îmi spunea el, eu n-aş crede”. Găsise în vechile litanii dominicane 
din secolul al XIII-lea această admirabilă invocaţie către mama lui Cristos: „O, 
Fecioară, care ţi-ai păstrat credinţa în Sâmbăta Sfântă, roagă-te pentru noi”. 
Această rugăciune, acest strigăt uman, îl bulversa până în adâncul fiinţei sale,

mărturiseşte abatele Pezeril într-un articol apărut în Les Cahiers du 
Rhône îndată după moartea scriitorului330.

Sunt puţini cei care au înţeles cum a reuşit Bernanos să descrie într-un 
mod aşa de întunecat consecinţele păcatului originar fără a cădea în erezie. 
De fapt, imediat după publicarea primului său roman, Sous le soleil de 
Satan, au început acuzaţiile că personajul său este maniheu ca şi auto-
rul331. Bernanos se apără:

328 D. PEzErIl, „Bernanos et sa mort”, în Les Cahiers du Rhône, 346-347.
329 Journal, OR, 1132-1133: „Era aproape frumos, de o frumuseţe care nu este din lumea 

aceasta – nici din cealaltă – dintr-o lume mai veche, dinaintea păcatului, poate? – dinaintea 
păcatului Îngerilor”.

330 D. PEzErIl, „Bernanos et sa mort”, în Les Cahiers du Rhône, 346-347.
331 Doctrina maniheilor (care îl au la origini pe Mani [216-277]) pleacă de la întrebarea 

de bază a tuturor sistemelor religioase: de ce există răul? În răspunsul lor maniheii apelează 
la o formă de dualism radical: există două principii coeterne care se bucură de o existenţă 
complet separată una de alta. Un principiu, binele, este Dumnezeu, celălalt este intrinsec 
rău şi este negativ. Adesea numit „materie” sau Satana, acest al doilea principiu locuieşte 
în împărăţia întunericului care în una din cele patru laturi ale sale atinge împărăţia luminii, 
pe care o invadează, ajungând, în urma unor lupte, să se amestece lumina şi întunericul, binele 
şi răul, lumea actuală fiind constituită din acest amestec de elemente luminoase şi întune-
cate. În încercările succesive de a elibera lumina din închisoarea sa este considerată şi creaţia 
materiei şi creaţia omului ca rezultat al iniţiativei răului pentru a ţine prizonieră cât mai 
multă lumină posibilă. Pentru a contrabalansa noua tactică a răului a fost trimis „Isus” din 
împărăţia luminii, văzut în diferite ipostaze: Isus Strălucire, Isus suferind, Isus, „Fiul lui 
Dumnezeu” dar în niciuna din acestea nu este un salvator. Eliberarea luminii de materie 
era destinată să continuie în această lume prin acţiunea celor care erau membrii religiei 
manihee, Aleşii (perfecţii sau sfinţii). Ultimul moment al cosmogoniei implică reîntoarcerea 
la ordinea originară care se va împlini atunci când va fi eliberată de materie o anumită 
cantitate de lumină prin acţiunea Aleşilor. Atunci va irupe un mare foc pentru completarea 
procesului. Universul va dispare iar principul răului şi întreaga sa substanţă va fi constrânsă 
să se retragă în împărăţia întunericului care va fi din nou şi total separată de împărăţia lumi-
nii. Dar ordinea reconstituită nu va fi exact ca la început, întrucât puţină lumină va rămâne 
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Da, nu înţeleg bine ce vrea să se spună. Este adevărat că într-un moment sau 
altul al dureroasei sale vieţi, harul părea că eşuează în sufletul „chinuit, dar aşa 
de curat” al abatelui Donissan. Şi apoi după? Reiese de aici că eu atribui ace-
eaşi putere principiilor contrare Binelui şi Răului? Încă, parohul din Lumbres 
păcătuieşte fără intenţie. „Voi fi de acum considerat, dacă nu suspectat, că 
scriu cărţi în care ficare personaj opune tentaţiilor aceeaşi rezistenţă victorioasă? 
Atunci mă vor acuza, fără îndoială, că neg păcatul originar332.

Într-adevăr, observă Antoine Giacometti, „acuzaţia de maniheism este 
lansată repede. Mai mult, nu reprezintă mare lucru pentru multă lume. În 
realitate, nu se mai crede deloc în diavol şi se taxează bucuros ca mani-
heişti cei care îi acordă o existenţă personală. Lui Bernanos nu i-a fost 
frică să-l pună în scenă. Era o cutezanţă care nu se mai întâlnise înaintea 
lui, dusă la acest punct, lovitura unui debutant genial, care nu se sinchi-
seşte de temerile unui editor sau de reacţiile unui public”333. Este uşor să 
rezolvi problema acuzându-l pe autor de maniheism. El însă vede lucrurile 
altfel, de aceea se apără şi explică. 

Toată lumea ştie că această experienţă unică şi decisivă se inspiră dintr-o anu-
mită concepţie despre omul opus în mod absolut celei de om creştin, pentru că 
ea nu ţine cont de păcatul originar. Pentru că noi credem în păcatul originar ni 
se aduce acuza că noi facem ca omul să-şi piardă speranţa334. 

Nu trebuie recurs la maniheism pentru a explica existenţa răului în 
lume şi a înţelege de ce Dumnezeu nu-l elimină într-o clipă printr-un act al 
atotputerniciei sale. „Experienţa însăşi dovedeşte că revolta omului rămâne 
un act misterios al cărui secret diavolul nu-l are poate în întregime”335. În 
altă parte vorbeşte despre „secretul lui Dumnezeu, care pătrunde inima 
oamenilor şi a raselor”336 şi pe care omul nu-l poate descoperi în întregime, 
căci rămâne o creatură limitată şi în cunoaştere şi în libertatea sa creatu-
rală. În noţiunea dogmatică de păcat originar se află unele aspecte care îi 
permit lui Bernanos să prezinte, de exemplu, dimensiunea tragicului în 
existenţa umană. 

prinsă în împărăţia întunericului şi deci va fi pierdută. Aceasta implică o condiţie veşnic 
rănită şi diminuată a principiului bun. În ceea ce priveşte Aleşii, li se cerea să practice o asceză 
riguroasă, căci ei, mai mult decât toţi ceilalţi membri ai rasei umane, trebuiau să fie pe cât 
mai mult posibil dezlegaţi de materie în timp ce desfăşurau datoria lor de a elibera cea mai 
mare cantitate de lumină posibilă (cf. J.K. CoylE, „Mani, manicheismo”, în A. D. FItzGErald, ed., 
Augustine through the Ages – an Encyclopedia, Wm. B. Eeerdmans Publishing Co., Michi-
gan 1999, trad. it., Agostino, dizionario enciclopedico, Città Nuova, Roma 2007, 888-905). 

332 „Ineterview de 1926”, EEC I, 1042.
333 a. GIaComEttI, „Georges Bernanos, l’auxiliateur”, în Les Cahiers du Rhône, 82-83.
334 La liberté, EEC II, 1317.
335 Monsieur Ouine, OR, 1509.
336 Le Chemin de la Croix-des-Âmes, EEC II, 313.



161

Este absurd să crezi cu Jean-Jacques că omul se naşte bun. El se naşte cu o 
capacitate de bine şi de rău pe care moraliştii nici nu şi-o închipuie, pentru că 
nu a fost creat după chipul moraliştilor, a fost creat după chipul lui Dumnezeu. 
Şi seducătorul său nu este doar forţa dezordinii pe care el o poartă într-însul: 
instinct, dorinţă, oricare i-ar fi numele pe care i-l dă. Seducătorul său este cel 
mai mare dintre îngeri, căzut de pe culmea cea mai înaltă a cerurilor337.

Astfel, Mouchette din Sous le soleil de Satan poartă în adâncul vieţii 
sale nu numai istoria sa, ci multe alte istorii pline de păcat ale înaintaşilor 
săi338, după cum „greşelile noastre ascunse otrăvesc aerul pe care-l respiră 
alţii, şi cutare crimă, al cărei germen îl purta vreun ticălos fără să ştie, nu s-ar 
fi copt şi n-ar fi dat roade fără principiul corupţiei”339. De aceea, Mouchette 
nu mai este atât de vinovată cum ar părea la prima vedere. Pentru Mouchette 
nu rămâne decât „un drum foarte strâmt”. „Ah! cât de periculos şi de mic 
este locul nostru aici pe pământ! Cât de strâmtă este calea noastră!”340, 
exclamă abatele Donissan în timp ce se chinuie s-o salveze pe Mouchette 
din căderea ei. Pe acest drum strâmt va putea încă să-şi asume partea sa 
de responsabilitate, să devină vinovată, şi va fi, dar păcatul originar a restrâns 
parcă măsura sa de păcat aşa cum a întunecat şi cunoaşterea sa, căci ea 
nici nu-şi dă seama de măreţia comorii libertăţii sale. Exprimările folosite 
de autor scot în relief acest aspect.

Conştiinţa amorţită ia puţin câte puţin cunoştinţă şi în posesie gazda sa sinis-
tră. Judecata atinge condamnatul ca piatra dintr-o praştie, iar ocnaşii care-l 
duc înapoi în celula sa nu aruncă pe pat decât un fel de cadavru. Dar, atunci 
când el deschide ochii, în noaptea profundă şi dulce, mizerabilul cunoaşte dintr-o 
dată că este străin printre oameni341.

Oricât de departe urcă în trecut, ea nu a cunoscut scrupule şi remuşcări decât 
această jenă vagă – teama de pericol, sau provocarea sa – conştiinţa obscură că 
este pentru moment în afara legii, instinctul în întregime în stare de veghe al 
animalului departe de vizuina sa, pe o cale necunoscută342.

Astrul palid, chiar implorat, se ridică rareori din adânc. La fel ea nu avea să ştie 
să spună, pe jumătate conştientă, ce ofrandă de sine însăşi făcea şi cui343. 

Cu toate acestea, Bernanos subliniază că decizia care poartă la deznodă-
mântul final nu este ceva superficial, dar vine din profunzimea fiinţei sale: 

337 Grands cimetières, EEC I, 399.
338 Cf. Sous le soleil de Satan, 204-205.
339 Journal, OR, 1159.
340 Sous le soleil de Satan, OR, 204.
341 Sous le soleil de Satan, OR, 208.
342 Sous le soleil de Satan, OR, 208.
343 Sous le soleil de Satan, OR, 212.
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„Atunci ea chemă – din cel mai profund, din cel mai intim – cu o chemare 
care era ca o dăruire de sine însăşi, pe Satana”344.

„O piatră cade, dar omul îndură destinul său”345. Cu această expresie, 
asemănătoare cu aceea a lui Pascal346, cred că autorul vrea să arate distanţa 
care există între lucruri şi om. Amândoi sunt în mişcare spre un scop. În 
timp ce piatra simplu „cade” urmând în mod automat şi incoştient traiec-
toria impusă de legea gravitaţiei, omul în schimb „îndură” – nu „cade” – 
adică vrea să însemne că înăuntrul său există un alt dinamism, acela al liber-
tăţii, care se opune „căderii” şi nu poate fi strivit de „cădere”, cel mult doar 
limitat în efectuarea sa. În această situaţie dramatică de libertate, omul 
„îndură destinul său”, adică viaţa sa marcată de la început de primul păcat. 
Din cauza acestei limite – după Bernanos – nu este uşor să devii conştient 
„de acest destin tragic”, care pentru Mouchette va fi suicidul. Dar dacă ci-
neva recunoaşte strâmtorarea propriului drum, poate să prindă curaj. Din 
acest punct de vedere, pentru autorul nostru, cunoaşterea păcatului origi-
nar îl protejează pe om, mai precis, îl umileşte şi-i îndepărtează orgoliul. Îi 
este drag lui Bernanos acest caracter protector al păcatului originar, pen-
tru că cel care îl acceptă ca adevărul tragic al vieţii sale, acceptă în acelaşi 
timp propriile limite, chiar în ceea ce priveşte libertatea sa, pentru a se 
putea deschide după aceea harului care-i deschide calea spre libertatea 
deplină: în Dumnezeu347. Chiar dacă libertatea sa se află într-un domeniu 
limitat, omul are totuşi posibilitatea de a alege în libertate. Astfel, dacă 
este adevărat că omul nu poate să facă tot binele pe care l-ar voi, poate să 
păcătuiască doar în măsura în care alege singur. Numai că este necesar ca 
omul să-şi dea seama că libertatea sa este ameninţată, este limitată de la 
începutul existenţei sale pământeşti de păcatul strămoşesc şi că trebuie să 
se lase eliberat de Acela care este adevărul şi care a venit ca să ne facă liberi.

4.4. Este liber doar omul care iubeşte

Libertatea este legată de adevărul omului. Creştinul este omul chemat 
la libertate. „Pentru libertate ne-a eliberat Cristos. Aşadar, rămâneţi tari 
şi nu luaţi din nou jugul sclaviei”348. El rămâne om, în realitatea sa limitată, 

344 Sous le soleil de Satan, OR, 212.
345 La joie, OR, 676.
346 „Omul nu este decât o trestie, cea mai slabă din natură; dar este o trestie cugetătoare. 

Nu trebuie ca întregul Univers să se înarmeze spre a-l strivi. Un abur, o picătură de apă e 
destul ca să-l ucidă. Însă în cazul în care Universul l-ar strivi, omul ar fi încă mai nobil decât 
ceea ce-l ucide; pentru că el ştie că moare; iar avantajul pe care Universul îl are asupra lui, 
acest Univers nu-l cunoaşte. Astfel toată măreţia noastră stă în cugetare” (B. PasCal, Cuge-
tări, 135-136).

347 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 203.
348 Gal 5,1.
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dar nu negativă de absolutizare a eu-lui care vrea să fie totul şi să ia totul 
pentru sine. Acel eu absolut care nu depinde de nimeni şi nimic, pare – este 
o aparenţă pe care Bernanos o leagă mereu de vis [rêve], la care face refe-
rinţă foarte des în scrierile sale – să posede libertatea. Aceasta se vede bine 
la prima Mouchette: nu vrea să depindă de nimeni şi de nimic, doar să facă 
ceea ce vrea. Această absolutizare a eu-lui este, în limbajul paulin, „carne” 
– eu-l omului-trup care devine un idol şi astfel omul devine propriul său 
sclav – adică, degradare a omului şi nu cucerire a libertăţii. A se reduce la 
aceasta, cu toate că aparent se consideră pe sine însuşi la rangul de divini-
tate, înseamnă a fi în minciună, pentru că în realitate omul nu este un 
absolut pe care eu-l să poată să-l izoleze şi să-l facă să acţioneze conform 
propriei voinţe. Este ultima iluzie a celui care ia umbra drept realitate. 

Omul este o fiinţă relaţională. Înainte de toate este creatură şi îşi trăieşte 
viaţa din plin doar în relaţie cu Creatorul său. Aici este adevărul său: doar 
acceptând această relaţionalitate intră în adevăr, altfel cade în minciună şi 
în ea se distruge în cele din urmă. Am văzut deja descrise ca mergând pe 
această cale multe personaje din romanele lui Bernanos. Dar dacă omul 
ajunge să-l descopere pe Dumnezeu ca iubire, atunci dependenţa sa este în 
spaţiul iubirii sale, şi în acest caz tocmai dependenţa este libertate. În acest 
mod, de fapt, suntem în iubirea Creatorului, suntem uniţi cu el, cu toată 
realitatea sa, cu toată puterea sa. Aici se află adevărul omului: a fi în această 
relaţie de iubire pe care o dăruieşte El, cu care vine în întâmpinare. 

De aceea, a-l vedea pe Dumnezeu, a se orienta spre Dumnezeu, a-l cunoaşte pe 
Dumnezeu, a cunoaşte voinţa lui Dumnezeu, a se insera în voinţa, adică în iubi-
rea lui Dumnezeu înseamnă a intra tot mai mult în spaţiul adevărului. Iar 
acest drum de cunoaştere a lui Dumnezeu, de relaţie de iubire cu Dumnezeu 
este aventura extraordinară a vieţii noastre creştine: pentru că noi cunoaştem 
în Cristos chipul lui Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu care ne iubeşte până la 
Cruce, până la dăruirea de sine349.

Dar această relaţionalitate creaturală implică şi un al doilea tip de rela-
ţie: omul este în relaţie cu celălalt, cu semenul său. 

Cu alte cuvinte, libertatea umană este, pe de o parte, a fi în bucuria şi în spaţiul 
amplu al iubirii de Dumnezeu, dar implică şi a fi una cu altul şi pentru altul. 
Nu este libertate împotriva altuia. Dacă eu mă absolutizez, devin duşmanul 
altuia, nu putem să convieţuim şi întreaga viaţă devine cruzime, devine fali-
ment. Numai o libertate împărtăşită este o libertate umană; în a fi împreună 
putem să intrăm în simfonia libertăţii350.

349 BEnEdICt al xvI-lEa, „Lectio divina ai seminaristi di Roma” (22.02.2009), în http://
zenit.org/article-17291?l=italian.

350 BEnEdICt al xvI-lEa, „Lectio divina ai seminaristi di Roma” (22.02.2009), în http://
zenit.org/article-17291?l=italian. 
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Doar acceptându-l pe celălalt şi intrând în relaţie cu el, devenind o unică 
familie, omul este liber şi devine instrument de eliberare în mâna lui Dum-
nezeu pentru alţii. Cu alte cuvinte este cu adevărat liber cel care iubeşte şi 
în iubirea sa se îndreaptă, asemenea lui Dumnezeu, spre altul slujindu-l. 
Slujirea celuilalt creează spaţiu libertăţii şi omul care slujeşte devine instru-
ment de libertate pentru semenul său. Bernanos este la antipodul concep-
ţiei despre libertate pe care o are Jean-Paul Sartre şi pe care şi-o exprimă 
cam în aceaşi perioadă dar într-o nuanţă cu totul diferită după cum diferite 
sunt şi perspectivele de abordare a temei: „omul, fiind condamnat să fie 
liber, poartă greutatea întregii lumi pe umerii săi: el este responsabil de 
lume şi de el însuşi în calitate de manieră de a fi”351, căci – spune el – 

sunt abandonat în lume, nu în sensul că aş rămâne abandonat şi pasiv într-un 
univers ostil, ca scândura care pluteşte pe apă, ci dimpotrivă, în sensul că mă 
aflu dintr-o dată singur şi fără ajutor, angajat într-o lume căreia îi port întreaga 
responsabilitate, fără a putea, orice aş face, să mă smulg, fie şi pentru o clipă, 
acestei responsabilităţi352. 

Pentru Bernanos, care reflectează mereu la adevărata natură a omului, 
aceea voită de Dumnezeu şi nu doar gândită şi analizată de raţiune, omul 
liber şi omul care iubeşte nu sunt decât unul şi acelaşi. „Omul liber, singur, 
poate să iubească”353. Iubirea şi libertatea sunt legate în mod indisolubil. 
Omul cu adevărat liber dovedeşte libertatea sa prin actele sale de iubire. 
Iubirea cunoaşte toate riscurile libertăţii, se angajează, se deschide în între-
gime aproapelui, lui Dumnezeu. Pentru autorul nostru diferenţele dintre 
oameni se reduc la măsura riscului acceptat sau nu în viaţă: „Trebuie să fii 
nebun ca să nu înţelegi că singura justificare a inegalităţii condiţiilor supra-
naturale este riscul. Riscul nostru. Al tău, al meu”354. Astfel, autorul vor-
beşte despre o „rasă care va dura cât lumea”, „aceea pe care însuşi Dum-
nezeu a pus-o în marş şi care nu se va opri până când totul va fi consumat”355. 
Tânărul paroh din Ambricourt aparţine acestei „rase”: la începutul jurna-
lului său constată că parohia încredinţată lui este măcinată de plictiseală356, 
dar în ciuda acestei constatări amare se angajează să iubească în mod con-
cret, fiind atent la viaţa fiecăruia dintre parohienii săi şi pătrunzând în 

351 J.-P. SartrE, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, Éditions Galli-
mard, Paris 1943, trad. rom. Fiinţa şi neantul. Eseu de ontologie fenomenologică, Editura 
Paideia, Bucureşti 2004, 742.

352 J.-P. SartrE, Fiinţa şi neantul. Eseu de ontologie fenomenologică, 745.
353 Lettre aux Anglais, EEC II, 187.
354 Journal, OR, 1122.
355 Journal, OR, 1227.
356 Journal, OR, 1031: „Parohia mea este devorată de plictiseală, iată cuvântul. Ca atâ-

tea alte parohii! Plictiseala le devorează sub ochii noştri şi noi nu le putem face nimic”.
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inima lor cu acea luciditate supranaturală cu care sunt dotate unele dintre 
personajele lui Bernanos. În această slujire de iubire există o continuă 
creştere de libertate interioară care îl poartă mereu să depăşească dispera-
rea nu în cuvinte, dar cu simplitatea sinceră a unei vieţi trăite pentru alţii, 
în încercarea de a elibera orice inimă de moartea spirituală. Angajarea 
acestui preot se poate sintetiza în „această frază mângâietoare” – aşa cum 
se exprimă el însuşi – „a suferi pentru suflete”357. De acum acceptarea sa 
umilă este drum de eliberare pentru el şi pentru parohia sa. În puţine cu-
vinte, viaţa sa este iubire, libertate, eliberare. Dar asupra acestui aspect 
voi reveni ulterior.

La fel sunt şi ceilalţi protagonişti ai romanelor bernanosiene. Pentru 
Donissan, libertatea devine deschidere, iubirea devine risc, dăruindu-se 
pentru Mouchette. Abatele Chevance trăieşte agonia sa cruntă pentru a-l 
salva pe Cénabre. Tânăra Chantal acceptă viaţa de fiecare zi, ştiind că nu 
poate să primească de la cei care o înconjoară decât greutatea şi întuneri-
cul păcatului, pe care ea îl ia asupra sa; acceptă riscul libertăţii sale; este 
mereu capabilă să găsească puterea iertării pentru că aceasta izvorăşte din 
libertatea sa. De fapt este iubirea liberă de care Isus i-a dat exemplu.

De vreme ce cel slab sau impostorul este totdeauna mai complicat decât proble-
ma pe care vrea s-o rezolve, şi crezând că încercuieşte adversarul, hoinăreşte 
interminabil în jurul persoanei sale, voinţa eroică se aruncă în mijlocul perico-
lului şi îl foloseşte, aşa cum se întoarce artileria cucerită ca să lovească în spa-
tele unei trupe invinse. Ea se apropie brusc, puse cele două mâini pe umerii 
Doamnei de Clergerie, simţi în sine privirea înfiorătoare goală, traversată de 
umbre, şi spuse: „Nu mi-e frică, mamă. Nu mi-e frică de voi. De ce să vă fie 
frică de mine? Îmi veţi face degeaba rău, nu mă veţi duce la disperare, chiar azi, 
chiar în acest ceas, pentru că voi găsi totdeauna puterea să vă iert. Ah! voi nu 
sunteţi aşa de nebună pe cât vreţi să păreţi, nu-i aşa, nici aşa de rea. Există 
ceva, nu ştiu ce, care apasă prea greu în voi, în sărmanul vostru suflet, e adevă-
rat? Ceva care vă înăbuşă, pe care nu-l mai puteţi opri – dar nimeni nu are cari-
tatea de a-l primi, nimeni nu vă înţelege... Şi exact mi-l aduceţi într-un moment 
din viaţa mea când de-abia am atâta curaj pentru mine singură, voi veniţi să vă 
agăţaţi de o nefericită mică navă în derivă. Unde mergem noi amândouă?”358 

Cu toate acestea libertatea nu exclude neliniştea. Multe acţiuni care 
apar ca acte ale libertăţii îşi au în realitate rădăcinile în nelinişte, iar această 
nelinişte nu dispare o dată cu dobândirea libertăţii. Parohul de ţară, aba-
tele Donissan, Chantal, Chevance, toţi sunt plini de nelinişte în diferite 
momente ale vieţii lor. Libertatea activează în felul său neliniştea existen-
ţială: libertatea pune omul în stare să reflecteze asupra finitudinii sale, 

357 Journal, OR, 1054. 
358 La joie, OR, 611-612.
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asupra precarităţii radicale a existenţei sale, asupra fiinţei sale mereu în 
raport cu valorile mântuirii. Pentru Bernanos „la frontierele lumii invizi-
bile, neliniştea este un al şaselea simţ” care, împreună cu „durerea şi per-
ceperea nu sunt decât una”359. De aici pot să izvorască noi temeri, trăite în 
opera scriitorului francez de păcătoşi ca şi de sfinţi. În schimb, omul poate 
fi bun în sens moral dacă este în armonie cu sine însuşi şi ca el să poată fi 
în armonie cu sine trebuie să liniştească angoasa din profundul vieţii sale 
umane cu puterea credinţei. Numai atunci angoasa dobândeşte adevărata 
dimensiune – aceea de comuniune360 – în opera mântuirii. Este ceea ce reu-
şesc să facă „sfinţi” bernanosieni. Abatele Chevance vede neliniştea ca o 
„propunere” din partea lui Dumnezeu pentru mântuirea oamenilor. Aces-
tea sunt cuvintele pe care le adresează abatelui Cénabre:

Nu se poate face nimic cu angoassa despre care vorbiţi: ea vine prea târziu şi 
împotriva voastră. Voi nu o veţi folosi. Vă va distruge mai degrabă. Vă va arunca 
în duşmănie. Nu-l acuzaţi pe Dumnezeu, domnule canonic! Această angoasă, el 
v-a propus-o, ca să spunem aşa, aşa cum se face un copilaş ca să bea înghiţitură 
cu înghiţitură un medicament. N-aţi voit nici măcar să gustaţi dintr-însa. 
Acum trebuie să o goliţi. Beţi-o repede! La fundul paharului nu veţi găsi altceva 
decât o ultimă sorbitură mai înţepătoare şi mai usturătoare...361 

Şi dacă din angoasă izvorăşte teama, pentru acest om liber chiar şi frica 
este „fiica lui Dumnezeu”: 

Într-un anumit sens, vedeţi, teama este tot fiica lui Dumnezeu, răscumpărată 
în noaptea Vinerii sfinte. Nu e frumoasă la vedere – nu! – când luată în zefle-
mea, când blestemată, abandonată de toţi... Şi totuşi, nu vă lăsaţi înşelat de 
aceasta: ea este la căpătâi în fiecare agonie, ea mijloceşte pentru om362.

Chantal de Clergerie şi parohul din Abricourt experimentează şi ei 
această angoasă „care ajută”, care, răscumpărată de Cristos, devine „pur-
tătoare de mântuire”.

În schimb, pentru omul care se abandonează sugestiilor păcatului ea 
este contrariul: nu ştie să suprindă nici sensul spiritual şi supranatural al 
angoasei, nici aspectul său metafizic. 

Omul modern este un neliniştit. Neliniştea s-a substituit credinţei. Toată lumea 
se declară realistă, practică, materialistă, turbată să cucerească bunurile aces-
tei lumi. Suntem foarte departe de a bănui natura răului care îi macină, că nu 
observăm decât activitatea lor delirantă, fără să ne gândim că ea este exact 
forma degradată, înveninată, a angoasei lor metafizice. Ei par că fug după noroc, 
dar nu după avere fug ei: fug de ei înşişi363.
359 Sous le soleil de Satan, OR, 205. 
360 Asupra acestui aspect voi reveni în ultimul capitol.
361 L’imposture, OR, 353.
362 La joie, OR, 675. 
363 La liberté, EEC II, 1334.
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Lipsa lor de credinţă îl poartă pe om la atitudini greşite în rezolvarea 
acestei probleme; viaţa sa nu este autentică: iubirii mereu vii îi opune ura 
„de gheaţă”364, alegerii libere a iubirii îi contrapune „fatalitatea”, obiceiu-
rile, păcatele sedentare, riscului îi pune în faţă comoditatea365. Şi dacă se 
vorbeşte despre o libertate, aceea nu este autentică, este o libertate care 
ucide:

Ah! desigur, numele imaginii obişnuite mereu în registrele arhiepiscopiei, atâta 
timp cât mai este parohie, s-a terminat, sunteţi liberi. Voi sunteţi liberi, prietenii 
mei. De o sută de ori mai liberi decât sălbaticii sau păgânii, în întregime liberi, 
liberi ca animalele. Asta nu datează de ieri, sigur, asta vine de departe, trebuie 
mult timp să ucizi o parohie! Aceasta ar fi ţinut până la sfârşit. Acum, e moartă366.

Am expus în mod sintetic, în această parte a capitolului, preocuparea 
neliniştitoare care-l sfâşie în adâncul sufletului său pe Bernanos consta-
tând că omul înaintează pierzând tot mai mult pasiunea adevărului, care 
merge mână în mână cu pasiunea pentru libertate, că în urzeala raportu-
rilor pe care le construieşte, omul pierde gustul gratuităţii, uită cea mai 
profundă demnitate a sa de creatură chemată să fie liberă ca să poată alege 
să iubească devenind astfel incapabil de dialog constructiv cu însăşi reali-
tatea ontologică şi deci ajungând incapabil să comunice cu alţii, cu lumea, 
cu Dumnezeu. Omul care nu-şi trăieşte libertatea sa apare ca un izolat, 
incapabil de risc şi de speranţă, hrănindu-se din mediocritate şi compromi-
suri şi, lipsit de libertatea sa, nici nu o mai doreşte. Întreaga operă a lui 
Bernanos poate fi considerată un imn al unui om liber pentru libertatea 
omului. Aşa scria, sintetizând concepţia sa despre libertate:

Nu există mulţi oameni liberi. Poate un om liber, nu este suficient să aibă obiş-
nuinţele şi gustul libertăţii, aşa cum ar vrea să facă să se creadă măgulitorii 
democraţiei. Atunci când am îndrăgi libertăţile noastre pentru avantajele, be-
neficiile şi confortul pe care le tragem din ele, nu suntem cu adevărat oameni li-
beri. Oamenii liberi, erau, atunci ca şi astăzi, cei care ne-au câştigat odată 
aceste libertăţi, cu preţul sudorii şi sângelui lor. Libertatea nu este doar un 
bine de care te bucuri, un capital de care lovesc interesele, dar o realitate vie pe 
care noi o întreţinem în substanţa noastră şi care, animată de un principiu 
spiritual al cărui izvor este sufletul nostru, riscă în fiecare clipă, ca şi noi şi 
împreună cu noi, mântuirea sa sau condamnarea sa367.

Astfel, şi la nivel social este nevoie de cucerirea „spiritului libertăţii”.

364 Monsieur Ouine, OR, 1423: „Geniul lui M. Ouine, vedeţi, este frigul. În acest frig 
sufletul se odihneşte”. 

365 Până şi Dl. Ouine observă că parohul din Fenouille nu şi-a asumat riscul: „Dl. Abate 
Doucedame n-a crezut că trebuie să rişte...” (Monsieur Ouine, OR, 1367).

366 Monsieur Ouine, OR, 1487.
367 Le Chemin de la Croix-des-Âmes, EEC II, 343. 
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Francezii voiau libertatea, o voiau din toată inima lor, o voiau pentru toată lumea. 
Ei au crezut că, chemaţi să-şi aleagă primarii, ei erau astfel primarii Statului şi 
că, în consecinţă, întărind Statul ei se întăreau pe ei înşişi. Crudă iluzie! Votu-
rile sfârşesc totdeauna prin a se echilibra conform legii numărului mare, iar 
votul universal nu face mai mult oamenii liberi decât loteria care nu-i face bogaţi. 
Ceea ce face popoarele libere este spiritul libertăţii. Un popor este liber prin 
moravurile sale, nu prin legile sale. Străinii, chiar Francezii, dacă nu cunosc 
istoria ţării mele decât din manuale, nu vor şti să înţeleagă cu uşurinţă până 
unde au fost păcăliţi înaintaşii noştri revoluţionari de mitul juridic368.

Căci dacă această civilizaţie este nebună, ea face nebuni. Tinerilor, care mă 
ascultaţi, vă credeţi liberi în faţa ei. Nu este adevărat. Voi trăiţi ca şi mine în 
aerul său, o respiraţi, ea intră în voi prin toţi porii. Vi se spune: „Libertatea nu 
poate să moară”. Ea poate muri în inima oamenilor. Amintiţi-vă! Mii şi mii, 
milioane de tinere asemenea vouă, au pierdut dintr-o dată gustul libertăţii, aşa 
cum se pierde somnul sau pofta de mâncare. Dar cel care a pierdut somnul sau 
apetitul doreşte să-i revină. Ei nu au pierdut libertatea, ei au dăruit-o, au dat-o, 
erau mândri să o dea, se mândreau, printr-o extraordinară, o minunată contra-
dicţie în termeni, că s-au eliberat de ea... Liberi de libertate! Tinerilor, aceşti 
tineri nu erau sălbatici. Erau fiii vechii, ilustrei creştinătăţi germane, vecinii 
voştri, care ar fi putut să fie camarazii voştri, moştenitorii legitimi ai uneia 
dintre cele mai înalte culturi a omenirii. Ei şi-au făcut totuşi un dumnezeu 
dintr-un om. Au murit pentru el, pentru a mărturisi că au renunţat la liberta-
tea lor punând-o în mâinile sale. Moartea lor nu a dat mărturie pentru libertate, 
ea a dat mărturie împotriva ei369. 

Este vorba de a forma oameni capabili de a dărui pentru libertate tot ceea ce 
aceşti nefericiţi au pus împotriva ei, să-i dea toată forţa braţelor lor, tot entuzi-
asmul inimilor lor, o luciditate implacabilă, o voinţă inflexibilă. Este vorba de a 
începe de mâine, de astăzi, această revoluţie a libertăţii, care va fi la fel, care va 
fi în mod esenţial o explozie a forţelor spirituale într-o lume, analogă celei de 
acum două mii de ani, aceeaşi370. 

Pe scurt: libertatea apare în scrierile lui Bernanos ca dimensiunea fun-
damentală a persoanei umane. Chiar şi cea mai directă revoltă împotriva 
lui Dumnezeu şi a propriului semen rămâne o autoafirmare, o afirmare a 
propriei libertăţi. 

5. Puterea păcatului

O altă problemă cu care se confruntă omul în faţa păcatului, şi totdeauna 
în legătură cu aceea a libertăţii, este puterea păcatului. O dată comis, păca-
tul compromite orientarea omului spre bine, acţionând asupra lui în diferite 

368 Le Chemin de la Croix-des-Âmes, EEC II, 310.
369 La liberté, EEC II, 1335.
370 La liberté, EEC II, 1336.
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feluri. Încercăm acum să surprindem în scrierile lui Bernanos câteva aspecte 
ale manifestării acestei puteri a păcatului.

5.1. Confuzie şi ambiguitate

Dacă păcatul înseamnă o pierdere a libertăţii, aşa cum am văzut mai 
sus, această pierdere poate să se manifeste în forma unei puternice tensi-
uni într-o direcţie total greşită. Aceasta se întâmplă de fiecare dată când 
omul îl refuză pe Dumnezeu, pentru că vrea nu să se accepte ca o creatură 
cu libertatea sa limitată, dar îşi perverteşte libertatea făcând dintr-însa 
măsura tuturor: atunci nu este constrâns să-l refuze numai pe Dumnezeu, 
ci şi pe aproapele şi toate celelalte creaturi. 

Abatele Cénabre este în acest sens un exemplu: el este omul care, refu-
zându-l pe Dumnezeu, se află în mod implacabil pus să se confrunte cu 
propria finitudine şi propriul nimic, pe care el nu vrea să le recunoască. 
Însă pentru că în el continuă să lucreze dinamica libertăţii, el nu reuşeşte 
niciodată să se pună în acord cu sărmana sa finitudine; de aici tendinţa de 
a umple locul nimicului prin glorie. De acum înainte, Cénabre face din sine 
însuşi un monstru numai ca să nu trebuiască să admită slăbiciunea şi carenţa, 
despre care are totuşi conştiinţa că este lovit. Dar Cénabre nu reuşeşte să 
se oprească la sine însuşi. Cunoaşte foarte bine propria limită: este con-
strâns să facă socotelile cu ea într-un mod dureros în existenţa de fiecare 
zi. Aceasta îl poartă încetul cu încetul să se piardă în lucrurile cele mai 
variate ale lumii, pe care acum le idolatrizează în aspiraţia nebună de a 
găsi în ele acea consistenţă absolută, pe care o caută fără încetare. În această 
tensiune paradoxală nici el, cum de altfel nici Mouchette, nici bunica lui 
Chantal, nici domnul de Clergerie, nici primarul din Fenouille nu pot să 
reziste: devin „nebuni”. Aici Bernanos merge pe linia apostolului Paul: 
„Pretinzându-se înţelepţi, au înnebunit şi au înlocuit gloria Dumnezeului 
nepieritor cu imitaţia chipului omului pieritor, al păsărilor, al patrupedelor 
şi al reptilelor”371. 

Textele referitoare la atitudinile acestor personaje sunt multe. Vreau să 
mă opresc la un caz reprezentativ din romanul Monsieur Ouine – în care 
autorul a îndrăznit să meargă până la limita posibilului în explorarea poetică 
a răului, descris ca forţă de distrugere372 – acela al primarului din Fenouille. 
Acesta este unul care trăieşte cu „nasul său oribil”, hipertrofiat în forma sa 
ca şi în senzaţiile pe care i le procură, pe care medicul Malépine l-a identificat 

371 Rom 1,22-23.
372 „Mai degrabă decât încercare de a explora acea lume a harului a cărei experienţă o 

face din ce în ce mai mult şi pe care o intuieşte cu o luciditate înţeleaptă, în Monsieur Ouine 
Bernanos descrie nu dinamismul iubirii, dar fixaţia şi golul lumii disgraţiei” (M.A. la Bar-
BEra, Invito alla lettura di Bernanos, 92). 
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cu „unul din organele plăcerii”373, căci primul magistrat „nu ascundea gus-
tul său pentru tinerele fete”374. Este mereu în căutarea onorabilităţii. Magis-
tratura sa îi dă impresia că este protejat de criticile concetăţenilor săi, de 
aceea face orice pentru micul văcar ucis în comunitatea sa, crimă care 
ameninţă acest edificiu de respectabilitate. Este drept că sărmanul om este 
depăşit de evenimente. Acum incompetenţa sa se combină cu regretul faţă 
de desfrâul din trecut. Îşi face curaj şi povesteşte aventurile sale josnice 
soţiei sale care voia să-l ierte, dar este dezgustată de etalarea acestor obsce-
nităţi. Acest sentiment de culpabilitate se confundă cu sensibilitatea sa 
olfactivă exacerbată:

Simţul olfactiv este atrofiat la omul modern, nimic mai sigur, poţi să-l întrebi 
pe doctor. Voi nu mai simţiţi mirosurile decât dacă vedeţi morţi, şi dacă tu ai 
vedea peste tot mişunând morţi, n-ai mai putea să atingi pâinea. De altfel, toată 
lumea pute, bărbaţii, femeile, animalele, pământul, apa, aerul pe care îl respir, 
totul – viaţa întreagă pute. Din întâmplare vara, când ziua încă nu s-a sfârşit, 
se înmoaie, se întinde ca o pată, crezi că pute şi timpul. Şi noi, aşadar! Îmi vei 
răspunde că s-ar putea spăla, clăti, rade, ioc! Există răutate în cazul meu, de 
acord. Mirosul despre care vreau să spun nu este cu adevărat un miros, vine de 
mai departe, din locul cel mai adânc, din memorie, din suflet, cine ştie? Apa 
nu-i face nimic, ar trebui altceva 375.

Această pestilenţă universală îşi are originea în inima omului, aceasta a 
înţeles în mod clar primarul: „La vârsta mea, ar trebui să poţi să-ţi curăţi 
memoria; exact cum îţi curăţi fântâna, exact la fel. Noroiul care se usucă la 
soare, multe secrete. Secretele mele, vreau multe din secretele mele, fiica 
mea! [...] Ţine, o idee pe care am să merg să le-o spun în Piaţa Mare într-o 
duminică? Am să le spun: «Nu mai este Dl. Primar, nu mai este magistrat 
municipal, nimic decât un om, un om cu totul adevărat, cu totul sincer, un 
om cu totul nou, care vă va povesti mizeriile sale...»”376. Căutarea de a se 
salva dacă este posibil într-o mărturisire publică eşuează lamentabil. Toate 
încercările sale de a se confesa au reuşit doar să facă din el un obiect de 
batjocură; soţia îi refuză ajutorul: „Iată de două luni tu îmi vorbeşti într-una 
despre poveştile tale murdare, nu m-ai cruţat o dată. Şi ce vrei să le fac eu 
poveştilor tale? Pot să le iau pe seama mea? Atunci?”377 Cu toate acestea el 
simte în cele din urmă bucuria purităţii recuperate şi a inocenţei în momen-
tul în care, în loc să pronunţe discursul oficial aşteptat, ca un adevărat 
erou dostoievskian, îşi mărturiseşte propriile vinovăţii concetăţenilor săi. 

373 Monsieur Ouine, OR, 1394. 
374 Monsieur Ouine, OR, 1393.
375 Monsieur Ouine, OR, 1439-1440.
376 Monsieur Ouine, OR, 1440.
377 Monsieur Ouine, OR, 1436.
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E o lumină care străluceşte pentru el („cuvintele minunate străluceau me-
reu într-o anumită parte din el însuşi cu o lumină caldă...”378, comentează 
autorul, „secretul său ruşinos nu mai este379”, de aceea nu-l mai interesează 
că „ei îi strigă cuvinte pe care el nu poate să le înţeleagă, pe care nici nu 
caută să le înţeleagă380”, ceea ce este important acum pentru el „este sufi-
cient să facă faţă, să ofere, să arunce cu mâinile pline bucuria sa, inocenţa 
sa regăsită”: 

Deloc, între noi, dragi prieteni, deloc minciuni – minciuna se prăvăleşte din 
toate părţile... Ea cade din cer – nu! – urcă din pământul adânc nu se ştie ce 
suflu proaspăt şi pur care dizolvă vechile otrăvuri. În tumultul devenit înspăi-
mântător el lămureşte că s-a terminat cu acest lucru fad şi fetid care se lipeşte 
de suflet ca de piele, cu această murdărie; tropăie, îşi strânge nasul, trage în 
sus, îşi priveşte dintr-o dată cu stupoare mâna udă de lacrimi, cade în cele din 
urmă în genunchi în mijlocul râsetelor şi huiduielilor381. 

Se prăbuşeşte în nebunie din cauza unui amestec de sentimente ca teamă, 
mânie, viclenie şi spaimă, de unde se naşte opoziţia fatală dintre instinctul 
de viaţă şi ura de sine; îi este teamă de sine însuşi pentru că simte confuz 
ce parte de responsabilitate are în nimicirea de sine. Nefericirea îi vine de 
la faptul că îşi consideră greşelile de neiertat şi că este considerat ca un 
bolnav de anturajul său. 

Responsabilitatea, nimicirea, angoasa, adică această luptă disperată, ne 
poartă din nou să considerăm atitudinea în faţa libertăţii care ne îngăduie 
să găsim o explicaţie cel puţin în parte a acestei viziuni tragice. În aceasta 
stă puterea păcatului în viziunea lui Bernanos: în distrugerea omului prin 
confuzia şi ambiguitatea sa. De fapt, romanul Monsieur Ouine este cel mai 
reprezentativ exemplu de ambiguitate. Este vorba despre o crimă? Da (oui) 
sau nu (non)? Asasinarea micului văcar, care pare să fie centrul acţiunii, 
rămâne în suspans: vinovatul nu va fi arătat de autor. Împărţit în scene 
între care este imposibil de stabilit legături logice, cum ar fi cele de timp şi 
de spaţiu, acţiunea 

rămâne arbitrară până la sfârşit căci tot ceea ce priveşte crima nu este altceva decât 
presupunere: faptele importante sunt ascunse sau descoperite în afara timpului; 
autorul amestecă pistele ca într-un roman poliţist pentru ca apoi să nu se mai 
intereseze de toate articulaţiile acţiunii. Este vorba despre o structură, spune 
Claude-Edmonde Magny, care este „alegoria unei lumi în care nimic nu poate 
să apară clar” pentru că aici este absentă credinţa într-un „Dumnezeu care împrăş-
tie întunericul” care conferă un sens la toate şi o semnificaţie fiecărei vieţi382.

378 Monsieur Ouine, OR, 1496.
379 Monsieur Ouine, OR, 1496.
380 Monsieur Ouine, OR, 1496.
381 Monsieur Ouine, OR, 1496-1497.
382 P. rEnard, Georges Bernanos, 147.
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Ceea ce este important nu este de a şti dacă băiatul a fost ucis, nici de a 
cunoaşte numele eventualului asasin: interesul este purtat asupra ecouri-
lor provocate de găsirea cadavrului asupra locuitorilor din Fenouille şi de 
„golul” pe care această situaţie îl sapă în inima parohiei moarte. Aici totul 
cade în incertitudine, în echivoc. Este ambiguitatea cu care sunt descrise 
stările de conştiinţă şi relaţiile dintre personaje. Chiar povestirea dobân-
deşte un caracter „lacunar”: adesea este întreruptă de elipse sau semne de 
întrebare, spaţii albe şi de fraze scurte, de puncte de suspensie sau de 
schimbări bruşte de perspectivă şi de situaţie. Este descrisă astfel lumea 
nimicului, o lume fără consistenţă, în care totul este răsturnat: raţiune şi 
relaţii. De ce a fost ucis micul văcar? Pentru ce Jambe-de-Laine a voit să-l 
ucidă pe Steeny? De ce Monsieur Ouine trăieşte în castelul putred al doamnei 
de Néréis? Care sunt raporturile dintre mama lui Steeny şi Miss, senti-
mentele lui Miss pentru Steeny? Care sunt relaţiile afective dintre Monsieur 
Ouine şi Philippe? Sunt ambigui, inversate. Chiar şi renumita cuvântare a 
parohului din Fenouille, deşi sugerată de dorinţa de bine şi de mântuire a 
parohianilor săi, se încheie cu refuzarea binecuvântării: 

Şi acum, răul nu vă mai ţine de cald – reluă parohul din Fenouille. (Se părea că 
acele cuvinte pe care tocmai le auzise au rupt vraja care-i ţinea limba lipită de 
cerul gurii). Vă simţiţi toţi îngheţaţi, reci. Se vorbeşte mereu de focul iadului, 
dar nimeni nu l-a văzut vreodată, prietenii mei. Iadul este frigul. Ieri încă, 
nopţile nu erau destul de lungi pentru a termina răutatea voastră şi vă sculaţi 
în fiecare zi cu pieptul încă plin de otravă. Şi iată că până şi diavolul s-a înde-
părtat de voi. Ah! Cât de singuri suntem în rău, fraţilor mei! Sărmanii oameni, 
din veac în veac, visează să sfărâme această singurătate – efort zadarnic! Dia-
volul, care poate atâtea lucruri, nu va reuşi niciodată să-şi facă Biserica sa, o 
Biserică care să pună împreună meritele iadului, care să pună împreună păca-
tul. De astăzi până la sfârşitul lumii, păcătosul va trebui să păcătuiască singur, 
totdeauna singur – noi păcătuim singuri, aşa cum se moare. Diavolul, vedeţi 
voi, este prietenul care nu rămâne niciodată aşa până la sfârşit... Atunci voi v-aţi 
gândit la parohia voastră, la parohul vostru. V-aţi suspectat, calomniat, denun-
ţat, urât unul pe altul, şi acum aţi simţit nevoia să vă apropiaţi unul de altul ca 
să luptaţi împreună împotriva frigului, ca să staţi la cald. Ei bine! Ce vreţi să 
vă spun? E prea târziu. Veţi pleca înapoi de aici aşa cum aţi venit. Eu nu sunt 
nimic fără voi – eu – fără parohia mea. Să binecuvântez astăzi acest nefericit 
mic mort, la ce-ar folosi? A fost instrumentul nevinovat al pierzării voastre şi 
este păcatul vostru al tuturor, eu nu voi binecuvânta păcatul vostru!”383.

Tot aici Bernanos foloseşte mai multe tematici pentru a descrie ţinutul 
din Fenouille legat de răutatea sa. Răul este simbolizat de apele moarte şi 
impure. Acest colţ de pământ este udat de ploi reci şi abundente. Nu putem 

383 Monsieur Ouine, OR, 1490. 
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să nu vedem aici o aluzie la potopul din Cartea Genezei, când pământul 
plin de păcate este spălat de valurile apelor năprasnice. Pământurile din 
Fenouille şi pereţii caselor sunt îmbuibaţi de apă. Castelul lui Ginette care-l 
adăposteşte pe Domnul Ouine, dar şi biserica, preling un lichid glacial şi 
mortuar. Această umiditate întreţine o atmosferă putredă, favorizând muce-
gaiul şi silitra384. Puterea de distrugere a acestor ape ascunse este imensă. 
Strică şi dărâmă clădirile, stă la originea tuberculozei Domnului Ouine. Şi 
mai trebuie notat că trupul profesorului este invadat şi plin ca un balon cu 
astfel de lichide murdare. 

Răul şi păcatul sunt evocate de noroiul care rezultă din aceste ape care 
se amestecă cu pământul. Lutul îmbibat prezintă toate atributele păcatu-
lui: sugerea şi atracţia, alunecarea sau abandonarea în ispită, murdăria 
sau impuritatea morală. Bernanos se inspiră mult din simbologia Genezei: 
aici Dumnezeu crează omul din pământ, dar niciodată nu se spune că acest 
pământ este amestecat cu apă. Omul originar este pământ şi suflu divin 
(Adam, fiinţa umană, de la adamah, care înseamnă pământ, sol). Noroiul 
este aşadar o imagine a omului desfigurat de păcat, a omului care a lăsat 
să intre într-însul Cel Rău. Dar se mai poate găsi şi o altă explicaţie. În 
Geneză, Dumnezeu separă apele de pământ. El împlineşte o lucrare de dife-
renţiere pentru a ajunge la capodopera creaţiei, omul. Atunci când Berna-
nos insistă asupra noroiului, se gândeşte la haosul care precede crearea 
universului. Noroiul este astfel o întoarcere la ceea ce era fără formă. Răul 
– ne sugerează autorul – este drumul invers al actului creator, este inver-
sarea valorilor, amestec, confuzie. 

Cu noroiul, Bernanos ne invită să privim acest pământ care devine ame-
ninţător, acest sol care ascunde un pericol. Această apă glacială care urcă 
din pământ este descrisă ca funebră sau mortuară. Aceste ‚exfiltraţii’ au 
fost în contact cu morţii. Bernanos nu evocă aici viaţa de dincolo creştină 
plină de speranţă, dar mai degrabă fantomele păgâne care vin să-i neliniş-
tească pe cei care trăiesc. Aceşti morţi aparţin mai mult unui univers pri-
mitiv magic şi nu lumii supranaturale. Este curios de notat că acest pământ 
nu dă naştere nici vieţii, nici recoltei, doar putrezirii şi morţii. Noroiul este 
astfel semnul aceste fermentări subterane pe care autorul o notează de 
mai multe ori385. 

384 Se poate înţelege că, prin asociere de idei, parohul din Fenouillle întristat de moartea 
spirituală a parohiei sale înecate de apele malefice adresează medicului agnostic o atenţio-
nare metaforică: „Va veni totuşi ceasul când, într-o lume organizată pentru disperare, a 
predica speranţa ar fi exact ca şi cum ai arunca un cărbune aprins în mijlocul unui baril de 
pulbere. Atunci...” (Monsieur Ouine, OR, 1510). De fapt silitra intră în compoziţia pulberii. 

385 Cf. JEan-luC, „Georges Bernanos, Monsieur Ouine (1943). Les prolégomènes de l’enfer”, 
în http://www.etudes-litteraires.com/img/contrib/bernanos-monsieur-ouine.pdf.
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5.2. O putere care poartă la alte păcate

Păcatul este o stare şi o putere care domină asupra fiecărui om şi asupra 
omenirii în complexitatea sa, şi poartă totdeauna la comiterea altor noi 
păcate, care cimentează la rândul lor stăpânirea păcatului. În primul rând 
se întâlneşte în omul păcătos o aplecare spre rău, în sensul că alegerea 
răului, o dată făcută, tinde să se repete şi să se stabilizeze. Păcatul deschide 
drum spre rău, pentru că prin alegerea lui voinţa este slăbită în înclinaţia 
sa naturală spre bine. 

Pe de o parte pare uneori că în romanele lui Bernanos timpul persona-
jelor stă sub stăpânirea unei orientări fatale care le târăşte spre mântuire 
sau spre pierzare. Autorul prezintă această pantă în momentul apariţiei 
lor ca şi cum ar avea-o prezentă în ele. Pe de o parte este „un fel de forţă 
supranaturală pentru bine” care „era într-adevăr în acea fiică” numită 
Chantal386, iar pe de altă parte este panta despre care îi vorbeşte Steeny lui 
M. Ouine, care-l ascultă impasibil:

Nu, eu nu sunt liber, urla Philippe. Eu nu vreau să fiu. Îmi place să joc un rol, 
nu contează ce rol, un rol adevărat. Şi să nu vă imaginaţi că nu l-aş fi acceptat 
de la un altul decât voi! Destul de abil cel care ar şti dacă eu vă iubesc sau dacă 
vă detest, domnule Ouine! Eu urmez panta mea, asta-i totul. Nu există pantă 
în viaţa unui puştan. Cu micile noastre bucurii, cu micile noastre greutăţi, cu 
micile noastre revolte, ea este fără ocolişuri şi tunsă ca o pajişte, un drum de 
catifea.[...] O alunecare, o cădere, ce să spun?... În cel mai rău caz e de-ajuns un 
pas greşit387.

Pe de altă parte, chiar dacă există o alunecare pe pantă, Bernanos ne 
spune că nu suntem pe panta fatalităţii pentru că iubirea şi manifestarea 
sa în slujire nu sunt fatalitate: dacă drumul spre sfinţenie se arată că este 
un risc şi nu o fatalitate, atunci şi strada răului este un mare risc, dar nu 
fatalitate. Aceasta pentru că pe această pantă se alunecă mergând din păcat 
în păcat, şi atunci – spune aceeaşi Chantal de Clergerie bunicii sale – sufle-
tul nu mai are forţa de a-l înfrunta:

La vârsta voastră, aşa de aproape de Dumnezeu, şi o mică minciună este prea 
mult! Sufletul nu mai are forţa de a o suporta. Şi mai sunt încă şi celelalte min-
ciuni, gândiţi-vă aşadar, cele din întreaga viaţă!... Mereu rămâne câte ceva; 
trebuie să otrăvească oamenii în vârstă. Smulgeţi-o cel puţin pe aceasta, cele-
lalte vor veni, cu celelalte împreună, ca volbura de pe un coacăz... Atunci, veţi 
fi împăcată cu cei vii şi cu cei morţi, v-o jur... Veţi putea dormi în pace”388. 

386 La joie, OR, 631.
387 Monsieur Ouine, OR, 1372-1373.
388 La joie, OR, 662.
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Iată cum se manifestă, în dinamismul său, puterea păcatului în prima 
Mouchette. Capabilă să mintă toată noaptea în faţa marchizului de Cadig-
nan, „aşa, ca să mintă”, ajunge într-un „geamăt de groază şi de furie” să 
tragă în amantul său; apoi o altă serie de minciuni în casa doctorului Gallet. 
„Floarea frumoasă plină de otrăvuri”, floarea „viciului şi-a fixat în inima ei 
încet şi adânc rădăcina” înfloreşte „într-o anumită zi”389, când în „mica 
slujitoare a Satanei”390 „un sânge generos la fiecare bătaie a inimii o inspiră 
să sacrifice totul la ceea ce nu se cunoaşte”391, când „cu mai multă forţă, 
Mouchette evocă din adâncul sufletului, fără să-l numească, prezenţa cru-
dului Stăpân”392, când „înţelese că a sunat ceasul sinuciderii; dar imediat, 
fără întârziere, chiar într-o clipă”393. Păcatul reduce omul la o sclavie tristă: 
simbolul este inima împietrită a acestei „sfânta Brigita a nimicului”, ca şi 
inima lui Cénabre, a Domnului Ouine şi faptul că omul păcătos cade în aşa 
măsură în stăpânirea răului încât nu mai reuşeşte să scape. 

Apoi stăpânirea păcatului nu este aşa de puternică încât prima şi a doua 
Mouchette ca şi Cénabre nu mai reuşesc să facă binele dar numai răul? De 
fapt este aceeaşi problemă pe care şi-o pune apostolul Paul394. Îndreptându-se 
spre rău, şi în măsura în care această orientare este frecventă şi hotărâtă, 
înclinaţia naturală spre bine este şi rămâne slăbită. Nu poate însă să fie 
distrusă, oricât s-ar înmulţi păcatul, în acelaşi fel în care nu poate fi distrusă 
dispoziţia naturală de a gusta şi a căuta binele, căci pentru a ajunge la 
aceasta ar trebui distrusă persoana însăşi în structura sa cognoscitivă şi 
volitivă. Omul, chiar cel cufundat în păcat, păstrează înăuntrul său un rest 
de creştinism care îl chinuie, oricare ar fi gradul indiferenţei sale religioase, 
o ultimă amprentă a supranaturalului care-i torturează pe cei mai sceptici 
cu un inexplicabil simţ de ascultare şi pe cei mai slabi cu frica de iad. De 
aceea oamenii nu sunt capabili să găsească în rău o plăcere de durată, pentru 

389 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 89-94.
390 Sous le soleil de Satan, OR, 213.
391 Sous le soleil de Satan, OR, 68.
392 Sous le soleil de Satan, OR, 213.
393 Sous le soleil de Satan, OR, 213.
394 Rm 7,114b-25: „Însă eu sunt din carne, vândut sclav păcatului. Căci ştiu ce fac: nu 

săvârşesc ceea ce vreau, ci ceea ce urăsc. Deci, dacă fac ceea ce nu vreau, recunosc că Legea 
este bună. Acum însă, nu eu fac acestea, ci păcatul care locuieşte în mine. Ştiu dar că în 
mine, în trupul meu, nu locuieşte nimic bun, pentru că voinţa este prezentă, dar puterea de 
a face binele, nu. Căci nu fac binele pe care îl vreau, ci săvârşesc răul pe care nu-l vreau. 
Aşadar, dacă ceea ce nu vreau aceea fac, nu mai sunt eu cel care fac, ci păcatul care locuieşte 
în mine. Prin urmare, găsesc legea aceasta în mine: când vreau să fac binele, mi se prezintă 
răul pentru că după omul lăuntric îmi găsesc plăcere în Legea lui Dumnezeu, dar văd o altă 
lege în mădularele mele, care luptă împotriva legii minţii mele şi mă ţine sclav prin legea 
păcatului care se află în mădularele mele. Om nefericit ce sunt! Cine mă va elibera de acest 
trup al morţii?” 
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că „ultima nenorocire a omului [...] este că răul îl plictiseşte”395. În acest 
sens, parohul din Abricourt scrie în jurnalul său:

Cel mai indiferent la supranatural păstrează până şi în plăcerile sale conştiinţa 
obscură a înfricoşatului miracol care este înflorirea unei singure bucurii la o 
fiinţă capabilă să conceapă propria sa nimicire şi silită să judece cu mare caznă, 
prin raţionamentele sale totdeauna precare, furia şi revolta trupului împotriva 
acestei ipoteze absurde, hidoase396.

Pe de altă parte, „dacă romanul – lui Bernanos în genere – duce la limita 
extremă imaginea puterii şi omniprezenţei răului, el evidenţiază, într-un 
mod categoric, că puterea fictiv absolută a Satanei este iluzorie, atunci 
când este pusă faţă în faţă cu dulcea milostivire a lui Dumnezeu”397. Numai 
Monsieur Ouine apare chiar la începutul cărţii cu destinul său sigilat: el 
este pierdut în mod iremediabil. „Nu achitat, nici condamnat, notează 
bine: pierdut – da, pierdut, rătăcit, care nu mai poate fi prins, ieşit din 
cauză”398, aşa cum se defineşte pe sine însuşi lui Steeny. Şi totuşi, această 
cunoaştere a autorului ca orice cunoaştere umană este exterioară, revoca-
bilă, căci numai Dumnezeu cunoaşte adevărul cum va muri fiecare. Cénabre 
moare invocând numele Tatălui, iar abatele Donissan, a cărui viaţă face 
vizibilă dogma răscumpărării, în ciuda protestelor tatălui lui Mouchette, 
va asista fata în ultimele ore ale vieţii ei şi, respectând o dorinţa exprimată 
public de ea, împotriva părerii tuturor, o va purta în agonie şi însângerată 
în biserica din apropiere. Şi dacă este adevărat că omul rămâne singur în 
păcatul său, cu toate acestea deasupra lui străluceşte totdeauna harul şi 
atunci „omul nou – în sensul paulin al cuvântului – nu încetează niciodată 
să se nască din vechiul Adam”399.

6. Efectele păcatului

Puterea păcatului nu se epuizează o dată comis păcatul: ea se manifestă 
şi în urmările sale. Cel care păcătuieşte împlineşte o acţiune ambivalentă. 
El tinde spre un bine şi caută să realizeze o valoare, dar o face împotriva 
lui Dumnezeu, acţionând astfel într-un mod negativ şi distructiv. „Semnul 
minus” („le signe moins”)400 nu întârzie să se manifeste în viaţa păcătosu-
lui şi prin el în societatea umană.

Dacă este adevărat că pentru a surprinde „oroarea înspăimântătoare a 
păcatului, starea mizerabilă a păcătoşilor şi puterea demonului” este necesar 

395 Monsieur Ouine, OR, 1469.
396 Journal, OR, 1183-1184.
397 G. FasolI, Sfida del povero: Georges Bernanos, 26. 
398 Monsieur Ouine, OR, 1557.
399 G. thIBon, Ignoranţa înstelată, 23. 
400 L’imposture, OR, 320.
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harul prin care i-au fost „revelate într-o zi, într-un mod eficace” abatelui 
Donissan401, în concepţia lui Bernanos, consecinţele înfricoşătoare şi teri-
bile ale răului în viaţa omului oferă tuturor posibilitatea de a întrevedea 
obscura natură a păcatului. Chantal îi spune doctorului La Pérose că „a 
înţeles ce este păcatul” atunci când îl asista pe abatele Chevance în ultimele 
sale momente marcate de consecinţele păcatului:

Ei bine, noi uneori ştim mai multe despre rău decât mulţi oameni care n-au 
învăţat decât să-l ofenseze pe Dumnezeu. Eu am văzut murind un sfânt, eu 
care vă vorbesc, şi nu-i ceea ce îşi imaginează cineva, aceea nu seamănă cu ceea 
ce se citeşte în cărţi; trebuie să fii tare acolo în faţă: se aude trosnind armura 
sufletului. Atunci, am înţeles ce este păcatul...402

Există o relaţie între acest punct şi cele expuse mai sus, unde am văzut 
conceptul de păcat. Am decis totuşi să analizez efectele păcatului aici, întrucât 
mi se pare că pot încheia analiza unei serii de probleme ale omului în faţa 
păcatului. Astfel, în paginile următoare voi analiza consecinţele păcatului care 
dezumanizează şi devastează totul, ajungând să „re-creeze” o lume depri-
mată, tristă care devine astfel semnul indicativ al realităţii omului păcătos.

6.1. Păcatul dezumanizează şi devastează totul

Tema dezumanizării coincide cu pierderea dimensiunii spirituale şi a 
iubirii, pe care ideologiile şi consumismul le marginalizează în fiecare zi tot 
mai mult. În acest sens Bernanos a făcut cea mai realistă profeţie a sa, 
dramatică şi plină de pasiune în acelaşi timp. Astfel el le aminteşte creşti-
nilor că a fi oameni înseamnă, înainte de toate, a rezista puterii răului, 
Satanei, „Principelui acesti lumi”. Starea actuală a lumii este o ruşine pentru 
creştini – repetă autorul de nenumărate ori în Écrits de combat – pentru că 
el vede construindu-se o lume în care omul nu mai poate trăi şi, dacă tre-
buie să trăiască, va putea trăi cu condiţia să fie tot mai puţin om. Pentru el 
a fi mai puţin om înseamnă în primul rând a nu avea simţul supranatural 
al spiritualului, al iubirii. La această stare se insensibilitate poartă păca-
tul. O constată cu durere abatele Donissan.

Şi voi, Sabiroux, reţineţi aceasta! Păcatul intră în noi rareori cu forţa, dar prin 
viclenie. Se insinuiază ca aerul. N-are nici formă, nici culoare, nici savoare care 
să-i fie proprii, dar le ia pe toate. Ne uzează pe dinăuntru. Pentru un oarecare 
nefericit pe care îl devorează viu, şi ale cărui strigăte ne înspăimântă, câţi alţii 
sunt deja reci, şi care nu sunt chiar morţi, dar morminte goale. Domnul nostru 
a spus-o: ce cuvinte, Sabiroux! Duşmanul omului fură totul, chiar moartea, şi 
apoi dispare râzând 403. 

401 Sous le soleil de Satan, OR, 225.
402 La joie, OR, 671.
403 Sous le soleil de Satan, OR, 261.
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„Fură totul”. De aici şi senzaţia de „gol” care ar putea justifica stăruinţa 
încăpăţânată a creaturilor Satanei de a-i distruge pe alţii, până la a nimici 
apoi în ei înşişi, la capătul puterilor, reflexul acelei chemări a harului pe 
care au respins-o, aşa cum fac Mouchette, Cénabre, Fiodor, Simone Alfieri. 

„Cât de puţină substanţă lasă vieţii noastre păcatul care o devorează!”404, 
observă autorul comentând în scena dialogului pe care abatele Donissan o 
are cu rebela Mouchette. Şi tot aici pune în gura preotului întrebarea la 
care tot el răspunde, căci interlocutoarea lui n-are cum să-i dea răspunsul: 
„Ce aţi găsit aşadar în păcatul care provoacă atâta chin şi necaz? Dacă 
această căutare şi posedare a răului au vreo bucurie cumplită, fiţi sigură că 
un altul o exprimă pentru sine însuşi, şi o bea până la fund”405.

Un rol semnificativ în demascarea acestei „stări mizerabile a păcătoşi-
lor” o au imaginile şi, printre acestea, imaginile legate de simbologia rău-
lui, de prezenţa nimicului: tăcerea, noroiul, moartea, putrefacţia, descom-
punerea şi, mai ales, golul.

Imaginile golului abundă în special în romanul Monsieur Ouine, unde 
scriitorul vrea să descrie golul dintr-un sat în „descompunere”, în care este 
absentă orice viaţă adevărată. Totul aici apare gol, aşa cum observă Philippe:

Dl. Ouine poate să vorbească despre n-are importanţă ce, despre lucrurile cele 
mai simple (uneori chiar voi o să-l credeţi naiv, sau chiar dobitoc, şi el nu face 
aceasta expres). Da, lucrul cel mai simplu, în gura sa, nu-l mai recunoşti. Ast-
fel, de exemplu, el nu vorbeşte niciodată de rău pe nimeni, şi este foarte bun, 
foarte indulgent. Dar se vede în fundul ochilor săi nu ştiu ce care face să se 
înţeleagă ridicolul oamenilor. Şi exceptând acest ridicol, ei nu se mai interesează, 
ei sunt goi. Viaţa la fel este goală. O mare casă goală, unde fiecare intră la rân-
dul său406.

Aceste imagini se înmulţesc de-a lungul ultimului capitol până la afir-
maţia adresată de Dl. Ouine lui Steeny: „Eu sunt gol, şi eu. [...] Mă văd 
acum până la fund, nimic nu opreşte vederea mea, nici un obstacol. Nu 
există nimic. Reţineţi acest cuvânt: nimic!”407. În momentul morţii, Dl. Ouine 
îşi dă seama că el s-a identificat cu nimicul. Sufletul său şi-l simte „ca un 
gol, o aşteptare, o aspiraţie interioară”.

Copilul meu, reluă el cu vechea sa emfază, de-a lungul carierei mele universi-
tare ca şi după aceea, n-am visat deloc să neg existenţa sufletului, iar astăzi 
chiar, n-aş şti să-l pun la îndoială, dar am pierdut tot sentimentul despre sufle-
tul meu, atunci când mai era o oră doar, eu îl simţeam aşa ca un gol, o aşteptare, 
o aspiraţie interioară. Fără îndoială a terminat să mă înghită? Eu am căzut în 

404 Sous le soleil de Satan, OR, 200.
405 Sous le soleil de Satan, OR, 200.
406 Monsieur Ouine, OR, 1535.
407 Monsieur Ouine, OR, 1550.
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el, tinere, la fel cum cei aleşi cad în Dumnezeu. Nimeni nu-şi face griji să-mi 
ceară cont de el, el nu poate să dea cont de mine, mă ignoră, nici nu-mi ştie 
numele. Din nu contează ce altă puşcărie, aş putea să scap, măcar cu dorinţa. 
Am căzut exact acolo unde nici o judecată nu poate să mă atingă. Eu intru din 
nou în mine însumi pentru totdeauna, copilul meu408.

Moartea sa evocă năvălirea în nimicul absolut. 
Din punct de vedere filosofic sau teologic, se are impresia că scena [agoniei 
Domnului Ouine] este exact inversă Pătimirii, în măsura în care, de exemplu, 
în agonia lui Cristos şi în aceea a oricărui creştin, [...] aparenţa se bucură de a 
fi, în timp ce, pentru Ouine, fiinţa este absorbită dimpotrivă în aparenţă. Creş-
tinul este absorbit în Dumnezeu, Domnul Ouine absoarbe fiinţa sa în ne-fiinţă409.

Bernanos vrea să sugereze violenţa nimicului care devine stăpân al bătrâ-
nului profesor de limbi cu o serie de imagini legate între ele într-o logică 
profundă: foame, gaură fără fund, burduf gol, dulap gol410. Domnul Ouine 
îşi dă seama că nu este nici capabil să deţină un secret, atât de mare este 
descompunerea sa. 

Eu nu am secrete, spunea Dl. Ouine. Poate am avut odată un mare număr de 
secrete, poate n-aveam atunci decât să aleg. Nu mai am secrete, presupunând 
că nu am avut niciodată. Dumnezeu mă joacă de data aceasta, tinere. [...] Am 
nevoie de un secret, reluă Dl. Ouine, am cea mai apăsătoare nevoie de un sin-
gur secret, fie el aşa de frivol cum vi-l puteţi imagina, sau mai respingător şi 
hidos ca toţi diavolii din iad. Da, fie el cât un mic grăunte de plumb, simt că 
m-aş reforma în jurul lui, aş prinde din nou greutate şi consistenţă... Un secret, 
înţelegeţi-mă bine, copilul meu, vreau să spun un lucru ascuns care merită o 
mărturisire – o mărturisire, o schimbare, un lucru de care să pot să mă descarc 
asupra altuia. [...] Acela m-ar salva, făcu Dl. Ouine, cu o voce aproape indife-
rentă care nu exprima deloc dorinţa de a fi salvat de fapt, dar mai degrabă o 
detaşare duşmănoasă de propria sa soartă, o convingere de gheaţă411.

Dar Bernanos insistă şi asupra setei imposibil de potolit cu o apă inutilă.
Apă... apă curată... repeta Dl. Ouine cu o voce abia perceptibilă. Nu curată – 
insipidă, incoloră, fără prospeţime nici căldură... Nici un frig n-ar şti s-o păstreze, 
ea n-ar şti să stingă nici un foc. Cine ar vrea să bea cu mine din această apă? 
408 Monsieur Ouine, OR, 1560.
409 M. MIlnEr, ed., Georges Bernanos. Actes du colloque de Cerisy-La-Salle, Plon, Paris 

1972, 598.
410 Cf. Cf. M. EstèvE, „Notes et variantes”, OR, 1917. Chiar la începutul cărţii, imaginea 

„sticlei goale” (Monsieur Ouine, OR, 1373) prevesteşte acest deznodământ final, când totul 
este gol. „În zadar m-am deschis” (Monsieur Ouine, OR, 1551); „Exact... exact... bâiguia Dl. 
Ouine [...] această cheie nu mi-ar fi servit la nimic, poarta este blindată, sticlele goale, otră-
vurile răspândite în aer, diluate la maximum, inofensive. Trebuia să le concentrezi timp de 
secole ca să obţii din ele ceva care să ucidă măcar un şoarece” (Monsieur Ouine, OR, 1556). 

411 Monsieur Ouine, OR, 1554-1555.
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Oţelul este mai puţin tare, plumbul mai puţin dens, nici un metal n-ar putea să 
muşte de aici. Nu este curată, în sensul exact al cuvântului, dar intactă, inalte-
rabilă, lucioasă ca o oglindă de diamant. Iar setea mea îi seamănă, setea mea şi 
această apă nu fac decât una412.

Dar chinul cel mai mare al muribunului este cauzat de foamea care-i 
macină întreaga sa fiinţă: „Mi-e foame, spune Dl. Ouine, dar de data aceasta 
cu un fel de uimire stupidă. [...] Mi-e foame, repetă Dl. Ouine. Sunt turbat 
de foame, crăp de foame”413. O foame nepotolită. 

Nu mă va sătura de acum înainte, remarcă profesorul cu gravitate. Ar fi fost o 
muncă grea să mă umplu, şi această muncă încă nu s-a făcut. În zadar m-am 
deschis eu, m-am dilatat, nu eram decât un orificiu, aspiraţie, înghiţire, trup şi 
suflet, larg deschis din toate părţile. [...] Doream, mă umflam de dorinţă în loc 
să-mi astâmpăr foamea, nu asimilam nici o substanţă, nici bine, nici rău, sufle-
tul meu nu este decât un bruduf plin cu vânt. Şi iată acum, tinere, că el mă 
aspiră la rândul meu, mă simt dizolvându-mă şi dispărând în această gură lacomă, 
îmi înmoaie până şi oasele. [...] În fond, nu m-am preocupat niciodată de foa-
mea mea, am profitat de foamea mea, astăzi foamea mea profită de mine414.

Dl. Ouine este acel „nefericit care nu se vede murind”415, şi dacă el „intră 
din nou în sine însuşi pentru totdeauna”, o face pentru a găsi închisoarea 
din care nu poate scăpa nici chiar cu dorinţa416 şi de la care nu poate primi 
nici un răspuns pentru că – ne spune Bernanos făcând referinţă la acele 
„căderi zadarnice, strigăte destinate să nu fie auzite de nimeni care trăieşte, 
mesaje reci din noaptea fără margini!”417 – „dacă infernul nu răspunde ni-
mic celui condamnat, aceasta este nu pentru că refuză să răspundă, căci 
mai sever, vai! este observarea focului nepieritor: adevărul este că iadul nu 
are nimic să spună şi nu va spune niciodată nimic, veşnic”418. De fapt, 
această descriere a dezumanizării fiinţei în Monsieur Ouine este transpu-
nerea romanescă a ceea ce spunea abatele din Ambricourt: 

Lumea Răului scapă astfel, în fond, înţelegerii spiritului nostru! De altfel, nu 
reuşesc totdeauna să mi-o închipui ca pe o lume, un univers. Este, nu va fi mereu 
decât o schiţă, schiţa unei creaţii hidoase, avortate, la limita extremă a fiinţei. 
Mă gândesc la acele pungi flasce şi translucide ale mării419. 

412 Monsieur Ouine, OR, 1556.
413 Monsieur Ouine, OR, 1551.
414 Monsieur Ouine, OR, 1551-1552.
415 Monsieur Ouine, OR, 1547.
416 Monsieur Ouine, OR, 1560.
417 La joie, OR, 561.
418 La joie, OR, 561.
419 Journal, OR, 1143.
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„Păcatul este crud” arată abatele Chevanse fără „metafore sublime”, 
dar „cu tonul unui ţăran care îşi apără grâul împotriva rozătoarelor: «Vedeţi, 
păcatele sunt lacome şi crude. Şi cel care le iubeşte este crud la fel ca ele, 
sau devine cu timpul»”420. Această cruzime este „pâinea oribilă pe care 
omul poate să o împartă cu iadul”421. De fapt, degradarea care se exprimă 
în cruzime este aşa de teribilă încât oamenii ajung „să strângă în braţele 
lor şi la piepturile lor sfâşiate, printr-o greşeală hidoasă, o bestie 
înarmată”422; este o stare de iad prezentă şi în timpul vieţii.

Ceea ce are bun viciul, reluă autorul lui Mécène, dintr-o dată calm, este că el 
învaţă la a urî omul. Totul merge bine până în ziua în care se începe a se urî pe 
sine însuşi. Căci în cele din urmă, băiatul meu, vă întreb: a urî în sine propria 
specie, nu este iadul? Credeţi în iad, Pernichon? [...] Eu cred, făcu el. Iată, nu 
trebuie să mergem mai departe: casa mea este infernul423.

Pentru a pătrunde „în grosimea vechii minciuni”, a auzi „geamătul, 
horcăitul dorinţei extenuate, care explodează din piepturile cele mai tari” 
– ne face atenţi Bernanos – este nevoie de „o anumită puritate, o anumită 
simplitate, divina neştiinţă a Sfinţilor, fugind de rău”, asemenea sfântului 
paroh din Ars424, sau „trebuie să fii un simplu sărman preot pentru a cunoaşte 
înspăimântătoarea monotonie a păcatului”425, aşa cum constată parohul 
din Lumbres426, care petrece „adesea tot timpul în confesioanal”, fără a 
„mai avea puterea de a spune ceva...”, decât „de a dezlega şi a plânge”427 în 
faţa acestor suflete ale „acestor copii înfiorători!”428, care au atins treapta 
cea mai de jos a degradării.

Sunt ei. Unul câte unul, bărbaţi şi femei, iată pe toţi, a căror respiraţie o simte 
urcându-se spre el, mai puţin respingătoare decât cuvântul lor murdar, sum-
brele lor litanii ale păcatului, cuvinte mânjite de secole, şterse în strălucire cu 
mârşăvie o dată cu folosirea lor, trecând din gura părinţilor în cea a fiilor, ca 
paginile cele mai citite dintr-o carte urâtă, şi pe care viciul le-a marcat cu sem-
nul său – contrasemnate – în jegul miilor de degete. Urcă, acest cuvânt: îl aco-
peră pe sfântul din Lumbres încă în picioare. Cum se grăbesc! Cât de repede 

420 La joie, OR, 602-603.
421 La joie, OR, 603. 
422 La joie, OR, 603.
423 L’imposture, OR, 437.
424 Cf. La joie, OR, 561.
425 Sous le soleil de Satan, OR, 234.
426 Căci „această inimă umană, el o cunoştea bine, el... (El a intrat aici cu sărmana sa 

sutană şi cu pantofii săi mari.) Această inimă! Această inimă veche, pe care o locuişte neîn-
ţelesul duşman al sufletelor, duşmanul puternic şi viclean, magnific şi viclean. Steaua rene-
gată a dimineţii: Lucifer, sau falsa Auroră...” (Sous le soleil de Satan, OR, 234-235).

427 Sous le soleil de Satan, OR, 234.
428 Sous le soleil de Satan, OR, 275.
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vin!... Dar, imediat ce a revenit respiraţia, îi veţi vedea – ah! îi veţi vedea pe 
aceşti înfiorători copii – căutând, pipăind cu buzele hidoasa mamelă pe care 
Satana o stoarce pentru ei, umflată de otrava dragă!... Până la moarte, ridică 
mâna, iartă, dezleagă, omul Crucii învins dinainte!429 

„Sărmanii păcătoşi! cât sunt de goi!”, ofta abatele Chevance430. „Este 
adevărat că plăcerea trebuie căutată pentru ea însăşi... ea singură! Ce con-
tează amantul! Ce importanţă are locul sau ceasul!”431. Pentru Mouchette, 
această căutare sistematică a plăcerii este ultima fază a unui proces de 
degradare spirituală plină de revoltă, păcat, minciună, disperare, ură de 
sine însăşi. 

În L’imposture, abatele Cénabre simte golul existenţei sale în cursul 
încercării:

Singura ipoteză – dintr-o dată verosimilă – a unei vieţi fără realitate spirituală 
introdusă ca prin efracţie într-o conştiinţă de obicei aşa de chibzuită, îi desco-
perea cu brutalitate dezordinea absolută. Câţi alţii care ţin socoteală de faptele 
lor într-un mod mai mult sau mai puţin riguros (aşa cum s-ar vedea stelele fără 
să citeşti indicaţiile compasului) neglijează în calculul lor orientarea voinţei, 
perversiunea instinctului!... Faptul îngrozitor nu este al acestor străini ale căror 
drumuri intersectează drumurile noastre, dar în acest chip propriu pe care 
sufletul tras afară îl va vedea dintr-o dată faţă în faţă, şi nu-l va recunoaşte432.

6.2. O lume tristă – ideograma realităţii omului păcătos 

Din cauza păcatului, tristeţea a intrat în lume. Situaţia omului căzut 
sub puterea păcatului se manifestă în mod clar în lumea în care trăieşte şi 
caută să o construiască. Atunci – ne spune părintele D. Stăniloaie – „întris-
tarea vine fără voia noastră aproape pe nesimţite, pentru nereuşita în lucruri 
lumeşti de mai mare sau mai mică importanţă. Ea poate ajunge până la 
disperare şi la sinucidere”433.

Ah! tată, şi eu, eu pot aşadar să fiu tristă – nu mâhnită, îndurerată sau chiar 
dezolată căci, în cele din urmă, Maica Domnului era dezolată la picioarele Cru-
cii – dar tristă, de o tristeţe aşa de rece ca iadul! În prezent, n-am simţit aceasta, 
nu o voi uita niciodată, există o ameţeală în tristeţe, o ameţeală murdară! E ca 
şi cum ai avea un clăbuc pe limbă; am mestecat rodul oprit, ce dezgust... Cu 
atât mai bine pentru cei care reuşesc să iubească tristeţea fară să-l ofenseze pe 
Dumnezeu, fără să păcătuiască împotriva speranţei, Eu n-aş putea, eu. Cu 
Satana a intrat în lume. Lumea pentru care Domnul Nostru nu s-a rugat, lumea 

429 Sous le soleil de Satan, OR, 275.
430 La joie, OR, 602.
431 Sous le soleil de Satan, OR, 98.
432 L’imposture, OR, 323.
433 D. Stăniloaie, Teologia dogmatică ortodoxă, I, 483.
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pe care voi pretindeţi că eu nu o cunosc, aş! nu-i aşa de greu să o recunoşti: 
preferă frigul în loc de căldură. Ce poate să spună Dumnezeu celui care înclină 
din sine însuşi, prin greutatea sa proprie, spre tristeţe, se îndreaptă din instinct 
spre noapte?434

Formele manifestării tristeţii sunt multe. Să încercăm să vedem câteva 
aspecte exenţiale.

6.2.1. Gustul misterios al înjosirii umane

Tot ce a rămas din Împărăţia lui Dumnezeu în lume face omul mai 
uman: binele umanizează. În schimb, răul dezumanizează, în sensul că 
omul nu se comportă aşa cum ar trebui, conform fiinţei sale care este un a 
fi înaintea lui Dumnezeu. Păcatul constă în siguranţa de sine: a fi preocu-
pat de sine însuşi, a considera importante propriile proiecte şi oamenii 
împlinindu-le se simt aşa de siguri că devin orbi şi surzi în faţa faptului că 
lucrul cel mai important le este oferit lor prin har. Păcatul apare încă o 
dată nu ca o încălcare a unei porunci sau un comportament greşit faţă de 
o normă concretă. Se pare că pentru Bernanos, păcatul este înainte de toate 
o condiţie de orbire, de surditate, de mutism, de paralizie, care opreşte 
omul de la căutarea lui Dumnezeu, nu-i îngăduie să identifice semnele pre-
zenţei sale în istorie. Omul nu mai vede. Păcatul este acea atitudine fun-
damentală constituită de miopie, care nu consideră necesar a privi dincolo 
de propriul orizont, care consideră realitatea apropiată ca totul, aşa cum 
Eva a considerat ceva foarte important rodul pomului oprit care atârna 
înaintea ochilor săi. Păcatul – aşa cum ar spune D. Stăniloaie – „e produsul 
legării de suprafaţa lumii, de o nevedere a lui Dumnezeu ca suportul per-
sonal infinit al ei. Această vedere ar lua spiritului creat prilejul mândriei”435. 
Păcatul este acea lene care consideră în mod evident ca lucrul cel mai impor-
tant este ceea ce cineva posedă. O atare siguranţă de sine şi o atare închi-
dere în sine însuşi face apoi, în mod necesar, orb şi surd omul în faţa eve-
nimentului Împărăţiei lui Dumnezeu în Cristos Isus. Există atâtea lucruri 
necesare şi utile. Totuşi, tocmai în aceasta se poate verifica păcatul, atunci 
când oamenii se pierd în „evidenţele” lor până la punctul de a nu mai ţine 
cont de altul şi de ceva mai mare. 

Renunţând la comuniunea cu Dumnezeu şi cu semenii, omul a restrâns cunoaş-
terea sa la cunoaşterea lumii ca obiect. El a slăbit în cunoaşterea Subiectului 
divin, superior lumii, căci cunoaşterea Subiectului divin se realizează în comu-
niunea cu El şi nu-i dă omului nici o posibilitate de a afi suveran asupra Lui. 
Voind să cunoască totul deplin sau numai raţional, el rămâne numai la aspectul 

434 La joie, OR, 594.
435 D. Stăniloaie, Teologia dogmatică ortodoxă, I, 483.
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de obiect al lumii şi al corpului uman. Rămânînd cu cunoaşterea strict raţională 
a naturii şi a semenilor, a despărţit cunoaşterea de înţelegerea creaţiei ca dar 
al lui Dumnezeu şi de iubirea lui Dumnezeu ca dăruitor continuu al ei şi al 
semenilor ca parteneri ai unui dialog al iubirii436.

Iar aceasta este o înjosire a fiinţei, care se exprimă în viaţa omului în 
diferite moduri.

Într-un chip deosebit în romanele lui Bernanos se găsesc multe exemple 
referitoare la acest „gust tainic al înjosirii”437 omului. Putem începe urmă-
rind evoluţia stării lui Cénabre, din primul moment al degradării sale, 
atunci când „descompusă lent de delectareaa dubiului voluntar, de sacrile-
giul unei curiozităţi fără iubire, credinţa a dispărut total, asemenea unei 
funcţii care nu supravieţuieşte organului distrus, şi a cărui necesitate nu 
rămâne nici ea”438. Înainte de a se prăbuşi în nebunie, el simte pierderea 
substanţei vieţii.

Cu această nouă mărturisire, se părea că ar fi lăsat să-i scape o parte mai pre-
ţioasă a fiinţei sale, un sânge mai cald, mai bogat. Cu exactitate, resimţea epui-
zarea lucidă, senzaţia de slăbiciune luminoasă, orbitoare, care urmează mari-
lor pierderi de substanţă439. 

Ce mai rămâne din activitatea sa de preot? Un „fenomen ciudat” pentru 
care el este „în acelaşi timp autor şi martor” „în cea mai absolută indife-
renţă, atent numai la gesturi, la cuvinte”, „pronunţa formula consacrării”, 
dar „pentru că i se părea nedemn de el să înşele, chiar cu o omisiune ino-
fensivă, bătrânele care, o clipă mai târziu, aveau să vină să îngenuncheze 
la Masa Sfântă”440. Pentru a sublinia starea lui Cénabre, Bernanos spune 
că în acele momente ale celebrării „el ieşea atunci din el cum se iese dintr-un 
fel de somn, se privea acţionând, nu cu groază dar numai cu o imensă 
curiozitate”441, şi „în suspendarea unei extraordinare aşteptări, el se sim-
ţea împietrit”442. El, „preotul revoltat, în faţa Dumnezeului său trădat” nu 
avea nevoie de revelaţia care putea veni „de la acel chip de bronz, rece şi 
mut, sau de la micul disc alb atât de fragil, prin care vedea dansând flacăra 
lumânărilor...”, dar „cu o privire fixă aştepta o nouă şi iminentă revelaţie, 
dar venită de la el însuşi”443. Celebrarea euharistică şi toată munca sa rămâne 
pentru el un izvor de criză care face să apară un profund chin interior444.

436 D. Stăniloaie, Teologia dogmatică ortodoxă, I, 497.
437 Sous le soleil de Satan, OR, 221.
438 L’imposture, OR, 334.
439 La joie, OR, 713.
440 La joie, OR, 447-448.
441 La joie, OR, 447.
442 La joie, OR, 448.
443 La joie, OR, 448.
444 Cf. La joie, OR, 448-449.
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Ce n-ar fi dat ca să simtă o rezistenţă, o sfâşiere, fie ea şi cea mai dureroasă, nu 
contează ce altceva decât risipirea tăcută a fiinţei pe care o crezuse reală, acum 
dispărută, şi înlocuită de nimic!... Dar tăcerea supranaturală părea pecetluită 
asupra lui, pentru totdeauna445.

Şi aceasta din cauza faptului că „simţul metafizic, mărturisi el într-o zi, 
la mine este ca anulat”446. Renegându-l pe Dumnezeu, abatele Cénabre 
găseşte încetul cu încetul în adâncul fiinţei sale nevoia de a distruge tot 
ceea ce altă dată iubea. Păcătosul, care acum nu mai este orientat spre 
Dumnezeu, ne mai voind să fie fiul lui Dumnezeu, dar el însuşi măsura a 
toate, nu mai reuşeşte să recunoască în aproapele pe fratele său, dar se 
vede constrâns să vadă în el un duşman, pe care trebuie să-l înfrunte într-
o atitudine de apărare sau de autoafirmare. Aşa îl descrie Bernanos pe 
Cénabre în faţa confratelui său, abatele Chevance447. Sfârşeşte astfel prin 
a distruge şi capacitatea sa de a iubi. „Iadul este a nu iubi”, repetă deseori 
Bernanos în scrierile sale. Iar aceasta este o lume tristă. Aici stă mizeria 
umană a păcătosului, adevărata sa înjosire. Dacă abatele Cénabre ajunge 
la ura de sine şi o sete de ruşine şi dispreţul faţă de sine însuşi îl macină în 
fiecare clipă, aceasta mi se pare calea normală pe care o urmează cel care, 
după ce şi-a pierdut credinţa, fiind incapabil să iubească, priveşte şi desco-
peră cu stupoare cât de mare este înjosirea fiinţei sale: îl dezgustă şi nu 
poate decât să se urască până la distrugerea totală.

Forţa dezumanizantă a păcatului se manifestă de fapt în diferite moduri 
concrete, printre care cele mai frecvente sunt cele care distrug persoana, 
cum este crima, suicidul, nebunia, pentru că îşi poartă victimile spre nimic, 
după ce le-a dat iluzia triumfului pentru o clipă. Aceasta este calea pe care 
a ales să meargă Cénabre.

Evanghelina, protagonista din Un crime, după ce a avut o relaţie dena-
turată cu o altă femeie şi după minciuna calculată în fiecare zi, după crima 
cu care se pătează448, poate să sintetizeze crezul existenţei sale într-o scri-
soare, pe care o lasă înainte de a se întinde pe şine pentru a fi sfâşiată, cu 
aceste cuvinte: 

Am iubit minciuna, şi ea m-a răsplătit bine. Mi-a dat singura libertate de care 
mă puteam bucura fără restricţii, căci dacă adevărul eliberează, el pune elibe-
rării noastre condiţii prea grele pentru orgoliul meu, iar minciuna nu impune 
niciuna. Doar că ea sfârşeşte prin a ucide. Ea mă ucide449.
445 La joie, OR, 335.
446 La joie, OR, 443.
447 Cf. La joie, OR, 336-339.
448 „Uciderea bătrânei femei nu era pentru ea, la acel moment, decât un fel de accident 

aproape neglijabil, o peripeţie fără mare interes faţă de ceea ce avea să-i urmeze” (Un crime, 
OR, 869). 

449 Un crime, OR, 863.
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De fapt dezumanizarea nu stă chiar în a ajunge la această răsturnare a 
valorilor? „Pentru noi viaţa nu trebuie să fie un scop, dar o pradă. Şi nu 
una singură, dar mii şi mii de prăzi, atâtea câte sunt orele. E vorba de a nu 
rata niciuna din ele, înainte de ultima, ultima dintre ultimele, aceea care 
nouă ne scapă totdeauna – chiţ!”450.

Bernanos vede omul „înjosit” în încercarea de a distruge pătrunzând în 
valorile cele mai sublime. „Da! omul a murdărit până şi substanţa din inima 
divină: durerea”451, aşa cum încearcă abatele Chevance să-i explice lui 
Cénabre, vorbindu-i despre valoarea suferinţei. În La joie se întreabă auto-
rul nedumerit: „Care era aşadar puterea minciunii de a fost capabilă să 
falsifice până acolo, în sărmana privire a oamenilor, chiar faţa sfinţilor?”452 
Şi poate chiar şi sfinţenia. De fapt, parohul din Ambricourt nu este scutit 
de această consecinţă a păcatului, căci şi el cunoaşte dezgustul de sine însuşi 
şi în acelaşi timp plăcerea impură de a se simţi victima altora. La fel şi 
Donissan, sfântul din Lumbres.

Acţiunea dezumanizantă a păcatului nu se epuizează în lumea spirituală: 
dacă păcatul ca rău este fără propria existenţă, atunci el se manifestă în 
efectele sale care iau existenţa întrupându-se în persoana întreagă: în tru-
pul şi în sufletul omului şi, plecând de la om, în întreaga societate. Trăieşte 
şi se înmulţeşte în timp ce devorează, distruge şi ucide. De aceea Bernanos 
reprezintă cu imaginea bolii acţiunea răului: tuberculoza care-l macină pe 
Dl. Ouine, boala contesei din Journal d’un curé de campagne şi mai ales 
cancerul, imagine foarte răspândită în opera sa pentru că îi pare că traduce 
cu claritate consecinţele păcatului, ale răului, asupra fiinţei umane.

6.2.2. O lume devorată de plictiseală
Prin duhurile rele suntem atraşi în platitudinea unei existenţe opace, fără 
sens, care sfârşeşte în moarte. Aşa cum existenţa demonilor e până la urmă, 
prin slăbirea ei, o moarte activă, din care se întinde inconsistenţa peste toate 
cele ce se ataşează lor, aşa devine şi existenţa celor amăgiţi de ei: o existenţă în 
moarte, o violentă existenţă de coşmar inconsistent a umbrelor neputincioase 
şi chinuite, legate de suprafaţa realităţii, întinzând asupra altora acest chin al 
platitudinii şi neputinţei. E moartea singurătăţii conştiente, sau moartea prin 
singurătatea conştientă şi neputincioasă de a realiza comuniunea, dar exalând 
din ea invidia peste cei ce se află într-o anumită comuniune şi atrăgându-i spre 
acea moarte a singurătăţii453.

450 Monsieur Ouine, OR, 1386.
451 L’imposture, OR, 353.
452 La joie, OR, 562.
453 D. Stăniloaie, Teologia dogmatică ortodoxă, I, 480-481.
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O viaţă trăită în superficialitate, plată, nu poate duce decât la plictiseală.
Îmi spuneam, aşadar, că lumea este mistuită de plictiseală. Fireşte, trebuie să 
reflectezi puţin ca să-ţi dai seama de asta; e un lucru pe care nu-l poţi pricepe 
imediat. E ca un fel de pulbere. Te mişti încolo şi încoace şi n-o vezi, o respiri, 
o înghiţi când mănânci, când bei, dar e atât de fină, atât de uşoară că nici nu-ţi 
scârţâie măcar între dinţi. Dar, dacă te opreşti numai o singură clipă, o şi simţi 
întinsă pe obraz, pe mâini. Trebuie să te agiţi necontenit ca să scuturi ploaia 
asta de cenuşă. Şi atunci oamenii se agită, se agită454.

Parohul de ţară se opreşte pentru a reflecta şi descoperă că „plictiseala 
este adevărata condiţie a omului”, că „este posibil ca sămânţa sa să fi fost 
împrăştiată peste tot şi ca ea să fi încolţit ici şi colo, în solul prielnic”, pen-
tru că „lumea are o familiaritate cu plictiseala de mult timp”455. Nu reuşeşte 
să înţeleagă în schimb „contagierea cu plictiseală” chiar a creştinismului. 
La începutul ministerului său, care începe într-un noiembrie ploios într-un 
sătuc din nordul Franţei, un Ambricourt imaginar, şi totuşi perfect adevă-
rat, tânărul preot constată că parohia care i-a fost încredinţată „este mis-
tuită de plictiseală ca toate celelalte”. El caută să înţeleagă „foarte bine”, 
„pentru liniştirea sa” un lucru care, cel puţin în acel moment, era de neîn-
ţeles: nu relaţia lume – plictiseală (pentru că în simplitatea credinţei sale 
a înţeles dinamismul care poartă lumea spre plictiseală456), dar legătura 
care apare foarte strânsă între ucenicul lui Cristos şi „această lepră” care 
se manifestă „ca fermentaţia unui creştinism descompus”457. Cum se poate 
ca creştinismul să ajungă la „această disperare avortată”, la o aşa „formă 
ticăloasă a disperării”?458, căci pentru el ca şi pentru confratele său din 
Torcy numai „contrariul unui popor creştin este un popor trist, un popor 
de bătrâni”459. Încetul cu încetul ajunge să înţeleagă că plictiseala stă sub 
semnul păcatului, este semnul uman al blestemului, manifestarea împără-
ţiei pământeşti a Satanei, că este o lume de distrugere, de dezgust, de ruşine, 
de egoism, de neîncredere şi mai ales de singurătate. „Tristeţea mea era 
prea mare, făr îndoială? Nu-l chemam pe Dumnezeu decât pentru mine. 
Nu a venit”460.

454 Journal, OR, 1032.
455 Journal, OR, 1032.
456 De fapt, parohul din Torcy îi va spune peste câteva zile că „sărmana noastră lume 

seamănă cu bătrânul părinte Job pe o grămadă de gunoi, plin de răni şi de bube” (Journal, 
OR, 1039).

457 Journal, OR, 1032.
458 Journal, OR, 1032.
459 Journal, OR, 1044. 
460 Journal, OR, 1112.
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Păcatul împotriva speranţei – cel mai mortal dintre toate, şi poate cel mai bine 
primit, cel mai dezmierdat. Îţi trebuie multă vreme până să-l recunoşti, dar 
tristeţea care-l vesteşte, îl precede, este aşa de dulce! Este cel mai bogat dintre 
elixirurile demonului, ambrosia sa”461.

Într-o lume tristă, însuşi omul lui Dumnezeu este cuprins de tristeţe, 
astfel că vede doar atât: „în spatele meu nu era nimic. Iar în faţă un zid, un 
zid negru”462. Abia la sfârşitul cărţii reuşeşte să dea un sens tristeţii sale. 
O mărturiseşte micuţei Séraphita: „Eu sunt trist, i-am spus, pentru că 
Dumnezeu nu este iubit” şi caută să explice: „Şi eu, eu sunt trist. E bine să 
fii trist! Aceasta răscumpără păcatele”463

Tristeţea însă devine infinit de apăsătoare şi de acută pentru cel păcă-
tos. În „parohia moartă”, soţia din Fenouille constată că toţi sunt trişti şi, 
în exprimarea lor brutală, scot în relief o adevărată depersonalizare.

Melanconia era pentru cei bogaţi. [...] Bogaţii o au pe a lor – ei se plictisesc ici 
şi colo, plictiseli de bogaţi, plictiseli de râs, în cărţile lor, la teatru, la muzică – 
în sfârşit ştie Dumnezeu unde! Nerozii noştri la noi sunt destul de forţaţi să le 
scoată din ei înşişi, se rod, se devorează. Pe cuvânt de onoare! ţi-e ruşine să-i 
priveşti, cu mutrele lor murdare foarte întristate şi cu ochii lor strălucitori. Nu 
pot să mă abţin să-i compar cu dobitoacele, dobitoacele cărora le lipseşte cuvân-
tul. În întregime aşa: ei sunt trişti ca animalele464.

Ea vede cum „oamenii devin idioţi” şi crede că principala cauză este 
„ceva în aer, o otravă”, pentru că realitatea – după ea – este că „lumea este 
gata să putrezească”465.

Păcatul face lumea tristă. Este tristă şi din cauza izolării. 

6.2.3. Singurătatea fără comuniune

„Omul nu este făcut să trăiască singur sau în cuplu, ca tigrii sau ca 
şerpii”466. Este important a nota că păcatul poartă la izolare totdeauna şi 
în mod necesar întrucât păcatul este refuz al iubirii şi al comunicării. De la 
păcat provine acea izolare care se bazează pe refuzarea altuia. Dar se mai 
poate spune şi contrariul: toată greutatea unui astfel de refuz, toată pute-
rea păcatului poate fi cuprinsă în izolare. Acum singurătatea condiţiei 
umane se prezintă sub forma unei separări, a unei alienări, separare a 
omului, după păcatul originar, atât de Dumnezeu cât şi de restul creaţiei. 

461 Journal, OR, 1116-1117.
462 Journal, OR, 1111.
463 Journal, OR, 1206.
464 Monsieur Ouine, OR, 1512.
465 Monsieur Ouine, OR, 1511.
466 Monsieur Ouine, OR, 1487.
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Sentimentul singurătăţii a intrat în inima lui Adam şi noi l-am smuls de 
acolo467.

Există o solitudine bună şi o solitudine rea. Dacă solitudinea bună este 
reîntoarcerea în noi înşine care este cerută pentru a fi autentici în comuni-
unea noastră cu lumea, cu aproapele şi cu Dumnezeu, solitudinea rea con-
sistă în incapacitatea de a stabili contacte din cauza circumstanţelor inter-
ne sau externe, adică pentru că am fost aruncaţi afară sau deranjaţi de 
alţii. Aceasta este singurătatea fără comuniune. Este singurătatea sau izo-
larea ca şi incapacitate de a ieşi din sine însuşi prin atitudini de iubire. 
Aceasta este singurătatea produsă de păcat despre care vorbeşte Bernanos 
în scrierile sale.

Însă, înainte de a intra în analiza acestei teme vreau să fac referinţă la 
altceva care apare ca antipod la singurătate. Există o „solidaritate în rău” 
care îl înspăimântă pe parohul de ţară, dar care nu schimbă cu nimic natura 
răului.

Solidaritatea în rău, iată ce înspăimântă! Căci crimele, oricât de îngrozitoare ar 
putea fi, nu lămuresc deloc mai bine despre natura răului decât cele mai înalte 
lucrări ale sfinţilor despre splendoarea lui Dumnezeu468. 

Nu este vorba atât de păcatul singular, cât de păcatul în care ne naştem şi creş-
tem, care domină omenirea, care ne face părtaşi la împărăţia răului şi ne face 
să cădem sub stăpânirea „puterii întunericului”. Păcatele comise de unul fiecare 
se adună pentru a forma un fluviu unic imens care curge de-a lungul întregii 
istorii umane. Este solidaritatea în păcat. [...] Micul paroh, care cunoaşte 
această solidaritate, are dificultăţi în a trăi „normal”,

explică F. Castelli469.
„[...] Sămânţa răului şi a binelui zboară pretutindeni. Nenorocirea cea mare 
este că justiţia oamenilor intervine totdeauna prea târziu: ea reprimă sau înfie-
rează fapte, fără a putea merge mai sus nici mai departe de cel care le-a comis. 
Dar greşelile noastre ascunse otrăvesc aerul pe care-l respiră alţii, şi cutare 
crimă, al cărei germene îl purta vreun ticălos fără să ştie, nu-ar fi dat roade fără 
principiul corupţiei. Sunt nişte nebunii, pure nebunii, visuri nesănătoase”. 
(Era lividă.) „Dacă te-ai gândi la asemenea lucruri n-ai mai putea trăi”. – Eu 
cred, doamnă. Cred că dacă Dumnezeu ne-ar da o idee clară despre solidarita-
tea care ne leagă unii de alţii, în bine şi în rău, n-am mai putea trăi, de fapt470.

În această solidaritate intră „Dl. Ouine care face să moară parohia din 
Fenouille, care a devenit un loc în care subzistă numai viciile, egoismul, 

467 Cf. Journal, OR, 1045.
468 Journal, OR, 1142-1143.
469 F. CastEllI, Volti di Gesù nella letteratura moderna. I, 174-175.
470 Journal, OR, 1159.
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disperarea, suicidul şi de unde Dumnezeu pare să se fi retras”471. Mai există 
apoi o altă creatură diabolică, Evanghelina din Un crime, care trăieşte în 
fidelitate faţă de rău şi de înşelare cu toată voinţa sa: aparţine lumii care 
stă în mod diametral opus sfinţeniei, în solidaritatea celor condamnaţi care 
este antiteza comuniunii sfinţilor în care scriitorul şi-a aprofundat propria 
cercetare literară. Da, există o solidaritate, dar aceasta se reduce doar la o 
convieţuire cu o influenţă distructivă asupra celuilalt. De fapt, dacă auto-
rul foloseşte termenul de „solidaritate”, mi se pare că o face în sens impro-
priu, întrucât această „solidaritate” este o atitudine care nu are nimic de a 
face cu ceea ce numim şi înţelegem prin comuniune, mai mult încă, ea cufundă 
omul în cea mai dezgustătoare singurătate. Este o „solidaritate” care-i face 
străini pe cei care au instaurat-o prin păcatul lor. Se întreabă, exclamând, 
autorul: „Ce importanţă are, dacă de acum sunteţi uniţi în rău, prinşi toţi 
trei [este vorba de familia contelui] în capcana aceluiaşi păcat – un singur 
trup păcătos – tovarăşi – da, tovarăşi! – tovarăşi pentru veşnicie”472.

Marele paradox constă în aceea că deşi formează „un singur trup păcă-
tos”, această „solidraritate” în păcat stă la rădăcina adevăratei solitudini, 
este fără comuniune, iar părăsirea este totală. Aluzia aici este evidentă la 
„vor fi un singur trup”473, mai ales că doar cu câteva rânduri mai sus auto-
rul afirmă: „cine judecă greşeala nu devine decât una cu ea, o ia de 
nevastă”474. Dar, aici fiind opera Satanei, chiar dacă „il y a une communion 
des saints, il y a aussi une communion des pécheurs”475, diavolul nu va reuşi 
niciodată să-i unească pe oameni pentru a forma o unitate, căci legătura 
este dată de iubire, iar dacă există această relaţie de comuniune în rău, 
aceasta nu poate niciodată să-i pună împreună cu adevărat pe păcătoşi. În 
loc să edifice o comuniune de persoane, prin păcat, omenirea nu poate să 
facă decât o juxtapunere de indivizi, în care fiinţele umane nu sunt capabile 
să recunoască faptul că sunt chemate să devină împreună locul creaţiei în 
care Dumnezeu îşi imprimă chipul său.

Şi iată că până şi diavolul s-a îndepărtat de voi. Ah! Cât de singuri suntem în rău, 
fraţilor mei! Sărmanii oameni, din veac în veac, visează să sfărâme această singu-
rătate – efort zadarnic! Diavolul, care poate atâtea lucruri, nu va reuşi niciodată 
să-şi facă Biserica sa, o Biserică care să pună împreună meritele iadului, care să pună 
împreună păcatul. De astăzi până la sfârşitul lumii, păcătosul va trebui să păcă-
tuiască singur, totdeauna singur – noi păcătuim singuri, aşa cum se moare. Dia-
volul, vedeţi voi, este prietenul care nu rămâne niciodată aşa până la sfârşit...476

471 M. A. la BarBEra, Invito alla lettura di Bernanos, 96.
472 Journal, OR, 1139.
473 Gen 2,24; Mt 19,5.
474 Journal, OR, 1139.
475 Journal, OR, 1139.
476 Monsieur Ouine, OR, 1490.
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Izolarea supranaturală în rău care pune stăpânire pe parohienii din 
Lumbres sau pe cei din Ambricourt, atinge punctul cel mai înalt în „paro-
hia moartă” din Fenouille, unde aceştia, cuprinşi de frica faţă de singură-
tatea de care au devenit conştienţi în momentul misterioasei crime, au 
încercat să se regrupeze în jurul preotului, dar acum sunt incapabili să 
comunice între ei din cauza lipsei încrederii şi a sincerităţii, întrucât o curi-
ozitate perfidă şi zeflemitoare a înlocuit iubirea iar păcatul i-a cufundat 
într-un univers de ger. „Singurătatea îmi provoacă acum mai multă frică 
încă decât pietatea. Singurătatea m-a uzat mult înainte ca eu să fiu la vâr-
sta de a o suporta”477, sunt cuvintele sărmanului paroh care se destăinuie 
domnului Ouine şi care simte singurătatea ca izvor de teamă. Este ames-
tecată aici cu o altă singurătate aparte, aceea a preoţilor, care este „singu-
rătatea perfectă”478. Dar izvorul izolării nu pare să fie condiţia sa de preot 
care se simte totdeauna singur, cât mai ales greutatea de neclintit a paro-
hiei sale care a pierdut „marea semnificaţie” a atitudinii fundamentale a 
creştinului care este iubirea: „iubirea, prietenii mei, o iubire despre care 
mă tem că voi i-aţi pierdut până şi ideea – o iubire care veghează zi şi noapte, 
care doare”479. De aceea în mijlocul lor, chiar dacă acum îi vede adunaţi aşa 
cum nu i-a mai văzut împreună înaintea lui niciodată într-un număr aşa 
de mare, simte că trebuie să recunoască un mare adevăr: „Mi-a fost mare 
teamă de voi, prietenii mei, trebuie să v-o spun. Da, desigur, înainte de a vă 
cunoaşte, îmi era frică de voi”480. De aceea, spune parohul că vrea să demaşte 
starea lor de spirit: „Voi v-aţi bănuit, v-aţi calomniat, denunţat, urât unii 
pe alţii, şi acum această necesitate vă apropie, să luptaţi împreună împo-
triva frigului, să vă ţineţi cald”481, „şi acum, răul nu vă mai ţine cald”482. În 
această situaţie climatul rămâne mereu rece, sugerând în perspectiva ber-
nanosiană atmosfera infernului. Şi sărmanul paroh le aminteşte în predica 
sa: „Vă simţiţi îngeţaţi tot, totul rece. Se vorbeşte mereu despre focul infer-
nului, dar nimeni nu l-a văzut, prietenii mei. Infernul este frigul”483.

477 Monsieur Ouine, OR, 1468.
478 „Iată-mă nu mai puţin singur ca altădată, mai singur... Îmi veţi spune: sunt superiorii, 

confraţii... Ah! domnule, nimic nu diferă mai mult de un preot decât un alt preot; singurătatea 
noastră este perfectă. Când am vorbit despre aceste lucruri, am fost luat în râs, s-a zâmbit. 
Fiecare cu ale sale, nu-i aşa? fiecare cu a ale sale! Şi apoi încă ceva, vedeţi, este acest optimism 
extraordinar, de nepătruns, inflexibil al superiorilor, al preoţilor bătrâni: «Fiecare să-şi ia 
partea», repetă ei toţi. Fără îndoială. Dar da, domnule, eu iau partea mea la prostia nesoci-
abilă a oamenilor. Eu nu mă revolt împotriva răului. Dumnezeu nu s-a revoltat împotriva 
lui, domnule, el şi l-a asumat. Eu nici nu blestem diavolul...” (Monsieur Ouine, OR, 1469).

479 Monsieur Ouine, OR, 1486.
480 Monsieur Ouine, OR, 1486.
481 Monsieur Ouine, OR, 1490.
482 Monsieur Ouine, OR, 1490.
483 Monsieur Ouine, OR, 1490. 
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Iată cum descrie această singurătate şi parohul din Torcy atunci când îl 
învaţă pe tânărul său confrate din Ambricourt: 

Printre săraci ca şi printre bogaţi, un mic mizerabil este singur, la fel de singur 
ca un fiu de rege. Cel puţin la noi, în această ţară, mizeria nu se împarte cu 
nimeni, fiecare mizerabil este singur în mizeria sa, o mizerie care nu este decât 
a lui aşa cum sunt faţa, membrele. Nu cred că am avut despre această singură-
tate o idee clar, sau poate nu mi-am făcut nici o idee despre ea. Ascultam simplu 
de această lege a vieţii mele, fără să o înţeleg. Aş fi terminat prin a o iubi. Nu 
există nimic mai dur decât orgoliul mizerabililor484. 

Pentru Bernanos există această „singurătate tragică” în care le-a văzut 
trăind şi murind pe cele două Mouchette. Prima Mouchette, cea din Sous 
le soleil de Satan, nu găseşte în mijlocul familiei sale decât singurătate şi o 
viaţă fără bucurie, singurătate şi plictiseală care sunt mai rele decât moar-
tea. Revolta împotriva acestei solitudini o aruncă pe Mouchette pe drumul 
căutării iubirii şi bucuriei, dar în schimb va găsi o singurătate şi mai crudă, 
„adevărata singurătate”. Înaintea sa nu va găsi decât minciună, va încerca 
un moment de plăcere, dar nu va găsi decât nimicul. Amantul său, meschi-
nul doctor Gallet este incapabil să o înţeleagă mai ales în timpul chinului 
prin care trece după asasinarea marchizului, iar ea în consecinţă nu poate 
să împărtăşească cu nimeni secretul crimei sale485. Această singurătate întu-
necă în ea valorile şi chemarea lor şi o poartă la sinucidere486. Cea de a doua 
Mouchette, din Nouvelle histoire de Mouchette, experimentează în familie 
şi în societate o „singurătate sălbatică”. Nimeni nu a cunoscut-o cu adevă-
rat, nici o mângâiere nu a îmbucurat-o vreodată, niciunul nu i-a pronunţat 
numele cu iubire. A fost o iluzie atunci când a crezut că vede împlinindu-se 
speranţa sa de a găsi compasiune şi gingăşie la braconierul Arsène; şi acel 
„vis”, care pentru câteva ceasuri i-a dat iluzia că este într-un anumit sens 
complicele lui Arsène şi a rupt pentru puţin timp singurătatea sa, dispare 
în gol. Nu îi rămâne nimic din ce este al său în cele din urmă, căci bătrâna 
sacristană, Philomène – personaj care face referinţă, la genul feminin şi la 
ceea ce este specific domnului Ouine, adică acea capacitate diabolică de „a 
goli” de orice fărâmă de viaţă pe toţi cei care îi sunt în apropiere – îi smulge 
secretul. Acesta este de fapt singurul roman în care lipseşte figura preotu-
lui. Nu se află aici nici o aluzie la prezenţa divină. „Dacă ar trebui să ne 
limităm la a rezuma această scurtă povestire, ea ar putea să apară doar ca 
evocarea unui univers închis, de unde nu se poate evada decât prin 
sinucidere”487. Văzută între cer şi pământ în singurătatea sa totală, Mou-
chette are alături de ea doar gingăşia autorului. 

484 Journal, OR, 1070.
485 E tot ce descrie Bernanos în prima parte a romanului, intitulată Histoire de Mouchette. 
486 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 208-214.
487 a. BéGuIn, Bernanos, 79.
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De la un capăt la altul al povestirii, el vorbeşte despre Mouchette cu o aşa tan-
dreţe că este imposibil să nu-ţi imaginezi în fiecare clipă aplecată asupra copi-
lului abadonat o privire plină de compasiune totală, exact la fel cu privirea 
preoţilor bernanosieni; această privire este a romancierului care este prezent 
la această dramă ca un personaj invizibil488.

Amândouă cunosc această singurătate: nimeni nu va voi să împărtă-
şească greutatea mizeriei lor. 

Aceasta este solitudinea tragică fără comuniune, o consecinţă teribilă a 
păcatului care loveşte omul şi lumea: amândoi sunt singuri şi trişti.

Societatea modernă nu-i decât un expedient. Dar omul modern, el există. Este 
un animal solitar. [...] Căci omul modern se agită mult şi nu mai vorbeşte – înlo-
cuind atât de ingenios prin raporturi sumare, aproape abstracte, aceste verita-
bile schimbări sociale ale căror binefaceri i le interzice sărăcia crescândă a vie-
ţii sale interioare. Astfel este atenuată puţin câte puţin conştiinţa izolării sale 
între alte creaturi prea asemănătoare lui, abia distincte, devenite, serios vor-
bind, semenii săi. Când această conştiinţă va fi dispărut fără revenire, univer-
sul va cunoaşte o formă nouă, şi probabil definitivă de această dată, de sălbăti-
cie. [...] Nu! omul modern este singur, foarte singur, în gigantul arsenal deşert 
unde continuă să se învârtă, de dimineaţă până seara, în tăcere, în zadar, umbra 
imensă a Crucii. Rupeţi această solitudine, sau pieriţi489. 

7. Concluzie
Omul, conceput de Dumnezeu în armonie cu sine însuşi, cu aproapele şi 

cu natura, îşi face iluzii că poate construi o morală alternativă, care de fapt 
îl izolează de Dumnezeu, îl pune în luptă cu aproapele, îl face ostil creaţiei. 
Este ceea ce este definit ca păcat originar, adică ceea ce stă la rădăcina fiinţei 
noastre umane, reprezentat simboli în afirmaţia rodului „arborelui cunoaş-
terii binelui şi a răului”, adică în pretenţia de a sustrage lui Dumnezeu 
definirea a ceea ce este bine şi a ceea ce este rău. Izvorul păcatului, devenit 
posibil cu libertatea umană, este mândria omului care vrea să fie „ca Dum-
nezeu, cunoscând binele şi răul”490. Păcatul se răspândeşte în istorie perver-
tind relaţia cu Dumnezeu şi cu aproapele. Bernanos, pe urmele apostolului 
Paul, priveşte omul înrădăcinat în „trup”, care nu este doar fragilitatea 
noastră creaturală, dar şi starea noastră de păcătoşi, legată de o libertate 
rănită. În zadar încearcă să se ridice din această vâltoare plină de întuneric 
prin puterile sale. Ar fi ca un nefericit care prins de nisipurile mişcătoare 
ar încerca să scape ridicând braţele. 

Fără a se preocupa să dea o sistematică conceptului de păcat, Bernanos îl 
prezintă ca adevăratul rău care poate să-l lovească pe om în integralitatea sa. 

488 a. BéGuIn, Bernanos, 80.
489 „Sous les yeux d’une nouvelle génération sacrifiée”, EEC I, 1223; 1226).
490 Gen 3,5.
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Binele, a cărui expresie prin excelenţă este harul, este perceput ca o forţă, 
ca ceva care determină viaţa în întregime, ca o experienţă de fiecare zi, 
eficace, o realitate prezentă asupra căreia nu este cazul să se discute, aşa 
cum nu se discută despre lumină sau despre întuneric. Pe acest fundal, în 
contra-lumina harului, se distinge cu claritate pata neagră a păcatului. 
Planul este cel al acţiunii, al experienţei şi nu cel ideologic. În ultimă ana-
liză realitatea păcatului se poate defini în raport cu harul, adică cu situaţia 
mântuirii restabilită pentru omul păcătos prin răscumpărarea lui Cristos. 
Omul răscumpărat se întoarce şi este făcut părtaş la sfinţenia şi prietenia 
lui Dumnezeu. Păcatul, în acest context, este refuzarea „iubirii absolute” 
căreia i se opune cu adevărată aversiune împotriva lui Dumnezeu în dina-
mismul „enormei aspiraţii a golului” până la a împlini în sine, prin tenta-
tiva sa de „anihilare”, un adevărat „delict împotriva Iubirii”, adică „un 
deicid”, după afirmaţia lui Bernanos. 

Pe scurt, putem afirma că starea omului în faţa păcatului apare drama-
tică în scrierile lui Bernanos, cu precădere în romanele sale. Acest drama-
tism devine vizibil în special la două niveluri:

– nivelul libertăţii: întrucât de la începutul existenţei sale în istorie 
omul se bucură de libertate, dar de o libertate finită, dar şi mai mult limi-
tată din cauza păcatului originar; libertatea sa trebuie să fie totuşi cucerită 
mereu în mijlocul multor determinări, acceptând riscurile iubirii. Deşi păca-
tul întunecă facultăţile spiritului uman cu ambiguitate şi confuzie şi îl 
poartă la alte păcate, responsabilitatea sa rămâne;

– nivelul consecinţelor: întrucât dinamismul păcatului nu se opreşte la 
momentul deciziei şi comiterii, el continuă în efectele dezastruoase, dezu-
manizante care fac ca lumea să fie tristă, închisă în josnicia sa, mistuită de 
plictiseală şi singurătate. Aceste consecinţe îngrozitoare sunt componentele 
esenţiale ale tragicului bernanosian în faţa cărora chiar „îngerul care ne 
are în pază întoarce uimit privirea în altă parte”491. Lumea apare ca ideogra-
ma realităţii omului păcătos.

Mai există vreo posibilitate de a ieşi de aici? Este necesar ca Dumnezeu 
să-şi întindă mâna şi să-l elibereze: acesta este „harul” care ne eliberează de 
păcat şi ne poartă spre liman. Pentru aceasta este necesar ca omul să se des-
chidă lui Dumnezeu prin credinţă, lăsându-l ca el să-l scoată din abisul păca-
tului. Cristos, făcându-se om, devine solidar cu omul, se aşează de partea 
păcătoşilor. Cu puterea sa divină el îl smulge răului şi îl face creatură nouă, 
animată de un spirit nou, de Duhul lui Dumnezeu. Mergând mereu pe urmele 
Revelaţiei, aceasta este şi propunerea lui Bernanos pentru omul modern, 
ca să depăşească starea de păcat. Vrem să vedem aceasta în capitolul următor. 

491 Sous le soleil de Satan, OR, 213.



CAPITOLUL III

OMUL ÎNTRE PĂCAT ŞI HAR

1. Dialectica dintre păcat şi har

Scriitor catolic, Bernanos a propus cu tărie dimensiunea religioasă a 
existenţei în mijlocul unei lumi secularizate. Este romancierul vieţii spiri-
tuale creştine. Aşa cum observă Gaétan Picon, 

el inaugurează un drum nou pe care nimeni altul, poate, nu-l va parcurge. Căci 
el este fără seamăn în romanul francez şi fără îndoială şi în romanul universal. 
Ce sunt preoţii lui Balzac, cei din Médicin de campagne, din Paysans, din Curé 
de village alături de abatele Donissan, de abatele Chevance, de abatele Cénabre 
şi mai ales de umilul paroh de ţară care ne-a lăsat al său Journal de neuitat? 
Balzac, descriind scenele vieţii clericale a voit numai să completeze mărturia 
socială pe care o dă La Comédie humaine: preotul este pentru el un personaj 
social ca şi bancherul, jurnalistul, medicul. Dar Bernanos este romancierul 
preotului pentru că el este romancierul vieţii spirituale1.

Pentru el lumea este teatrul confruntării continue dintre bine şi rău, 
dintre Dumnezeu şi Satana, şi fiecare clipă a „sărmanei noastre vieţi” este 
marcată de „teribila prezenţă a divinului”. În centrul atenţiei sale sunt 
preoţi de orice natură şi caracter, neglijenţi şi inculţi, fideli sau leneşi, sâr-
guincioşi sau buni furieri ai Bisericii, preoţi intelectuali pe care orgoliul i-a 
sărăcit şi mândria i-a dus la necredinţă; dar sunt şi oameni de orice teapă 
şi vârstă, femei şi bărbaţi roşi de invidie sau de avariţie, suflete care nu 
ştiu să iubească şi care par să trăiască doar pentru a-şi exprima ura lor 
profundă şi glacială; sunt adolescenţi obsedaţi de desfrâu sau stinşi de 
obişnuinţa păcatului; însă sunt şi sfinţi care participă cu jertfa şi durerea 
lor, alături de Cristos în agnoie, la opera de răscumpărare a fraţilor lor. 

 Bernanos aminteşte că omenirea – şi de fapt omul ca persoană – rămâne 
totdeauna în ciuda tuturor distragerilor de orice tip terenul de luptă dintre 
har şi păcat, dintre Dumnezeu şi Cel Rău. Pentru romancierul creştin, 
toată arta constă în a găsi echilibrul, adică a picta cele două realităţi ale 
păcatului şi ale harului, şi a-l lăsa pe Dumnezeu să apară prezent, ca „în 

1 G. PICon, Bernanos. L’impatiente joie, 43.
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filigran”, chiar atunci când este absent. „Dintre darurile sale, Dumnezeu 
nu ne-a lăsat decât sentimentul profund al absenţei sale, care este pecetea 
sa predestinată”2, scria încă în 1918 unui prieten pe când se afla pe front. 
Dar această artă se arată greu de pus în practică, căci puţini scriitori au 
ajuns, cu succes, să realizeze acest vis, să scrie un roman scos din imagina-
ţie şi stimulat de credinţă. Bernanos este unul dintre aceştia puţini, con-
stată F. Baudin3. 

Nu este uşor de a accentua această experienţă spirituală care este centrul fie-
cărei cărţi. Centru strălucitor, dar opac, închis în profunzimi. Ne fascinează, 
dar ne respinge. Căile pe care le parcurge Bernanos sunt insolite, aşa de puţin 
parcurse că avem o mare teamă să-l urmăm, şi el uită să se întoarcă pe aceleaşi 
urme. Aici, obscuritatea, ambiguitatea nu sunt o lipsă de expresie, ci semnul 
autenticităţii spirituale. Limbajul, itinerariile cunoscute de gândire nu stau 
bine aici. Desigur, valoarea unui scriitor se măsoară după puterea sa de a con-
strânge inexprimabilul, după darul său de a face să pătrundă lumina în ceea ce 
îi rezistă mai mult4.

Autorul simte din greu insuficienţa limbajului uman, căci nu poate 
cuprinde în cuvinte o realitate cu totul diferită şi în afara orizontului lor 
original. Încercând totuşi să transcrie realitatea tainică a universului supra-
natural, el foloseşte cuvinte uzuale care, prin definiţia lor, nu corespund în 
mod precis la ceea ce ar vrea să sugereze: fac referinţă în mod imperfect la 
realitatea semnificată, supranaturalul. „Astfel fiecare cuvânt trebuie să fie 
imediat corectat: el trebuie folosit ca un reper, nu ca o specificare”5. De aici 
şi faptul că scriitorul propune cititorului mai întâi expresii la care apoi 
imediat renunţă considerându-le improprii să exprime o realitate atât de 
puţin perceptibilă prin intermediul limbajului obişnuit. De aici şi schema: 
„ce n’est pas… mais…”, „non pas… mais…”, „c’était moins… que…”. Dar 
urgenţa mărturiei i-o cere. Şi o face. 

Limbajul uman nu poate fi constrâns destul pentru a exprima în termeni abs-
tracţi ceritudinea unei prezenţe reale, căci toate certitudinile noastre sunt deduse, 
iar experienţa nu este pentru cea mai mare parte a oamenilor, la apusul unei 
vieţi lungi, decât sfârşitul unei lungi călătorii în jurul propriului lor neant. Nici 
o altă evidenţă decât logică nu izvorăşte din raţiune, nici un alt univers nu este 
dat decât cel al speciilor şi al genurilor. Nici un foc, decât cel divin, care forţează 
şi topeşte gheaţa conceptelor. Şi totuşi, ceea ce se descoperă la acest ceas privirii 

2 G. BErnanos, „Correspondance” (17 septembre 1918), în Les Cahiers du Rhône, 34.
3 Cf. F. BaudIn, „Littérature et christianisme. Les années 20: un âge d’or? Autour de 

Georges Bernanos et d’André Gide”, Revue Réformée 209 (2000/4) în http://www.unipois-
sondansle.net/rr/0009/index.php?i=2.

4 G. PICon, Bernanos. L’impatiente joie, 45.
5 G. PICon, Bernanos. L’impatiente joie, 46-47.
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abatelui Donissan nu este deloc semn sau figură: este un suflet viu, o inimă 
sigilată pentru oricare altul! Nimic mai mult ca în clipa extraordinarei lor întâl-
niri, el nu ar fi capabil să justifice prin cuvinte viziunea exterioară a unei stră-
luciri mereu la fel, şi care se confundă cu lumina interioară de care el însuşi 
este plin6.

Bernanos restituie cuvintelor adevărul lor propriu, aşa cum caută, cu 
credinţă şi pasiune, să redea limbajului romanului puritatea şi autenticita-
tea punându-l în slujba căutării adevărului omului, a aventurii mântuirii, 
într-un cuvânt, a experienţei supranaturalului, să facă să strălucească lumina 
supranaturalului deasupra umbrelor pline de funingine ale dramei teres-
tre, descrisă cu multă migală de autorul nostru, dându-le o surprinzătoare 
măreţie. El ne previne că realitatea pe care ne-o oferă cuvintele nu este 
aceea pe care o vizează, că este doar o alegorie obscură a aceleia. În cele din 
urmă autorul ajunge să accepte această limită: „Nimic nu e mai bine decât 
să exprimi supranaturalul într-un limbaj comun, obişnuit, în cuvintele de 
fiecare zi. Nici o iluzie nu-i rezistă”7, cum îl învaţă abatele Menou-Segrais 
pe tânărul vicar de Campagne. 

Superficialitatea creştinilor deschide spaţii răului şi trădează răscum-
părarea. Pagini întregi din scrierile lui Bernanos, în special din romane, se 
apropie de textele celor mai mari mistici, descriind în esenţă ciocnirile vio-
lente dintre păcat şi har, dintre „dulcea speranţă” care conduce la Dumne-
zeu şi disperarea adâncă ce poartă la nimic. Personajele sale sunt protago-
niste şi părtaşe la această luptă, uneori foarte violentă, alte ori ambiguă şi 
ambivalentă şi sustrasă posibilităţii judecăţii noastre definitive. Totul se 
cufundă într-o zonă pe care gândirea noastră omenească nu reuşeşte să o 
limpezească. Citind diferite pagini care adesea sunt destul de greu de par-
curs, apar de la sine întrebări – ca: de ce Mouchette l-a ucis pe amantul 
său? De ce Fiodor a ucis-o pe Chantal? – care aşteaptă un răspuns şi nu-l 
primesc. Sunt acţiuni provocate de Maestrul logicii dar care ies din sfera ei. 

Dar la fel ca izvorul evenimentelor, consecinţele lor ne scapă şi ele. Ceea ce este 
în joc, pentru fiecare dintre personaje, este propria mântuire. Dar rezultatul 
dramei nu ne este descoperit: el nu aparţine acestui prolog pământesc din care 
se profilează umbrele violente. Din drama adevărată, cu sensul său autentic şi 
consecinţa sa reală, noi nu sesizăm decât o alegorie confuză. Cine este cu sigu-
ranţă salvat, de vreme ce Satana alunecă în sufletul chiar al sfântului? Cine 
este pierdut în mod iremediabil, de vreme ce Cénabre cade strigând: Pater 
Noster?8 

6 Sous le soleil de Satan, OR, 197-198.
7 Sous le soleil de Satan, OR, 223.
8 G. PICon, Bernanos. L’impatiente joie, 48.
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1.1. Experienţa dialecticii dintre har şi păcat în viaţa autorului 

Bernanos a cunoscut lumina harului ca şi rânjetul batjocoritor al rău-
lui. Nu este un teolog şi este important a da cuvântului său interpretarea 
corectă. Asemenea contemporanului său G. Thibon şi Bernanos putea spune: 
„voi fi acuzat de pesimism. Repet că sunt unul dintre acei întârziaţi care 
mai cred în păcatul originar. Nici nu am nevoie să cred în aşa ceva: evidenţa 
mă scuteşte de obligaţia credinţei”9. Şi într-adevăr destui cititori şi critici 
au catalogat cu uşurinţă scrierile lui ca pline de un pesimism dacă nu mor-
bid, cel puţin obositor. Realitatea însă este alta. Ne-o explică în câteva cu-
vinte acelaşi G. Thibon: 

Pesimist? Să spunem simplu: creştin. Aş putea să citez aici o mulţime nesfârşită 
de texte din Scriptură, din Părinţii Bisericii, din sfântul Ioan al Crucii, din 
Pascal, din Bossuet etc., unde mizeria omului e dezgolită şi scrutată în termeni 
care ar scandaliza sub un condei contemporan. „Aşadar, dumneavoastră, nu 
credeţi în omul-imagine a lui Dumnezeu” mi-a strigat într-o zi un tânăr preot, 
beat de democraţie şi progres. I-am răspuns că mi-e de ajuns credinţa în Dum-
nezeu şi că în plus nu apropiem imaginea de modelul ei mânjindu-i rănile cu 
pomezile tradafirii ale iluziei. Timp de douăzeci de secole, creştinismul s-a lip-
sit de această credinţă în om care ne este prezentată astăzi drept consecinţă 
obligatorie a credinţei în Dumnezeu – o consecinţă împinsă atât de departe 
încât ea sfârşeşte prin a-şi înghiţi principiul. „Un neant capabil de Dumne-
zeu”: definiţia lui Bérulle îmi este suficientă pentru a trăi şi a muri10.

Într-adevăr – observă Hans Urs von Balthasar – „Bernanos scoate din 
aceste experienţe [personale] nu totdeauna lauda harului care le domină, 
dar şi măreţia demoniacă a rezistenţei în faţa lui Dumnezeu, a atitudinii 
celui care se dăruieşte abisului şi farmecului său”11. „Printr-un efort al 
orgoliului care-mi este obişnuit, eu fac din toate ostenelile mele mari per-
soane atât de frumoase şi de impozante şi atât de vizibil disperate încât ar 
stoarce lacrimi şi unui tigru”12.

„Nu sunt unul care priveşte lumea ca un spectacol de divertisment, dar 
eu aici îmi apăr lupta mea [ma querelle], propria mea luptă, cu pasiune, cu 
furie, cu foc, din tot sufletul meu şi din toată viaţa mea”13. Care este această 
„luptă”? „Ce aveam eu de a face în această bătălie a oamenilor?”14 se 
întreabă Chantal stând de vorbă cu doctorul La Pérouse.

9 G. thIBon, Ignoranţa înstelată, 11.
10 G. ThIBon, Ignoranţa înstelată, 12.
11 h.u. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 40-41.
12 G. BErnanos, A sa fiancée (lettre inédite), 1917 apud h.u. von Balthasar, Le chrétien 

Bernanos, 41.
13 G. BErnanos, „Correspondance inédite” (1925-1931), în Les Cahiers du Rhône, 28.
14 La joie, OR, 671.
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Mai mult decât oricare alt scriitor creştin din timpurile moderne, Ber-
nanos rămâne „cântăreţul harului”, aşa cum este şi heraldul libertăţii 
umane, al libertăţii originale create, a omului. Cheia de sinteză pentru 
toate aceste teme se află în experienţa sa religioasă. Tinereţea sa ne desco-
peră o luptă imperioasă, puternic animată şi dramatică cu Dumnezeu. Întu-
necimi profunde şi îndoieli apăsătoare alternează cu certitudini pline de 
lumină, toate fiind etape normale din viaţa unui credincios care-şi trăieşte 
credinţa şi a unui om care se roagă şi luptă. Mereu a spus că eroii săi au 
ieşit aproape toţi din adâncimile universului copilăriei sale. De fapt este 
experienţa sa religioasă subînţelesă în întreaga operă15. În diferite ocazii, 
Bernanos vorbeşte despre acţiunea lui Dumnezeu asupra sufletului său. 

La prima mea împărtăşanie, lumina a început să mă lumineze. Şi mi-am zis că 
nu trebuie să te ataşezi mai ales de viaţă ca să o faci frumoasă şi bună, dar de 
moarte, care este încheierea a toate. Şi m-am gândit să mă fac misionar, şi în 
actul de mulţumire, la sfârşitul liturghiei primei împărtăşanii, i-am cerut 
aceasta Tatălui, ca singurul cadou16.

Revenind în aceeaşi scrisoare la momentul primei împărtăşanii, continuă: 
ceea ce am recunoscut mai mult ca niciodată este că viaţa, chiar cu gloria, care 
este cel mai frumos lucru omenesc, este un lucru gol şi fără gust atunci când nu 
se amestecă aici, totdeauna, în mod absolut, Dumnezeu. De aici mi-a apărut 
logic că, pentru a fi fericit, trebuie să trăieşti şi să mori pentru el, ajutând ca 
împărăţia sa să vină [...] Şi aşa n-aş mai fi avut teamă de această îngrozitoare 
moarte...17.

Astfel definea el idealul pe care l-a descoperit şi care va rămâne până la 
sfârşit idealul său. Dar în acelaşi timp a apărut o angoasă a morţii sau mai 
degrabă o angoasă în faţa abisului pe care-l întrevede dincolo de aparenţele 
perisabile, o intuiţie interioară a unei puteri de aspiraţie care vine din veş-
nicie. În faţa acestei forţe infinite tânărul Bernanos se simte gol şi dezar-
mat, iar în această stare, sensibilitatea sa faţă de păcat este incredibil de 
puternică, căci se vede în faţa abisului inferior deschis în faţa Abisului divin. 

„A fi neliniştit înseamnă a nu fi sigur de centrul tău, a fi în căutarea 
propriului echilibru”18 explică Gabriel Marcel în perspectiva sa existenţia-
listă personalistă. Şi Bernanos îşi caută echilibrul atât în viaţă cât şi în 
moarte, căci „nu trebuie să te priveşti trăind, dar să trăieşti”, iar dacă 
trebuie să te priveşti, „trebuie numai să te priveşti murind, atunci când 
este timpul” căci „noi vom privi veşnic această faţă pe care ne-o vom fi 

15 Cf. H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 38-48.
16 „Lettres à l’abbé Lagrange” (mars 1905), OR, 1727.
17 „Lettres à l’abbé Lagrange” (mars 1905), OR, 1727-1728.
18 G. MarCEl, La dignité humaine et ses assises existentielles, Aubier, Paris 1964, 31.
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compus-o atunci”19. Disperarea interioară care creşte în secret într-însul, 
experienţa propriei rezistenţe, a orgoliului, care se află în el „în mod habi-
tual”, a acestei „angoase depline şi permanente”, îl pun pe gânduri în faţa 
riscului de a se împotrivi harului care îi este dat. 

După patru ani de singurătate, sensibilitatea nu mai poate, cade în genunchi. 
Angoasa este deplină şi permanentă. Sunt zile oribile. Am fi însemnaţi de infa-
mie pentru veşnicie, dacă am pretinde să opunem slabele noastre puteri haru-
lui fulgerător şi necruţător, care îşi înmulţeşte loviturile, ca şi cum timpul i-ar 
fi măsurat. Este măsurat. În aceste zile decisive, înaintea judecăţii, Milostivi-
rea nerăbdătoare nu mai cere cu insistenţă sufletele: ea le răpeşte, le prinde cu 
armele în mână. Cu mari lovituri, jalnica turmă este adunată la picioarele Crucii20. 

Dialectica dintre o inimă care se simte făcută pentru dăruirea de sine21 
şi care se simte destinată în acelaşi timp să creeze, să dea formă vocilor 
venite din adâncul abisurilor, care îl tentează, de care – spune el – că nu 
ţine „să se apere” şi care „stârneşte” în el ceea ce numeşte „înghesuială”, 
toate acestea pregătesc în mod confuz, dar sigur, experienţa care apare în 
Sous le soleil de Satan. De acum, aşa cum afirmă François Mauriac, „angoasa 
noastră nu ne mai priveşte doar pe noi, ea se lărgeşte la dimensiunea uma-
nităţii pe care o reprezintă semenul nostru”22. O frază obscură, inspirată 
din Léon Bloy, descoperă starea de spirit a scriitorului: „Eu sunt între Înge-
rul luminos şi Îngerul întunecat şi îi privesc pe rând, cu aceeaşi foamete 
pătimaşă de absolut”23.

Încercările prin care a trebuit să treacă au aprofundat viziunea sa creş-
tină. „Ne întoarcem în război ca în casa tinereţii noastre. Dar acolo nu mai 
este loc pentru noi”24, iar „războiul nu mă întinereşte”25. Mereu va avea 
conştiinţa că şi-a făcut datoria de a sluji: „eu am servit în sensul cel mai 
strict, am servit ca un servitor, un om bun la toate, un om de corvadă, un 
om care n-are o meserie, o muncă”26. 

Experienţa războiului îl poartă într-o criză interioară, capitală pentru 
evoluţia sa. Cei patru ani lungi de război nu-i va putea uita niciodată, căci 
în toate cărţile sale, chiar dacă nu-i evocă, măcar face o aluzie. A intrat în 

19 G. BErnanos, „Correspondance inédite” (Samedi. Mars 1917), în Les Cahiers du Rhône, 32.
20 G. BErnanos, „Correspondance inédite” (17 septembre 1918), în Les Cahiers du Rhône, 33.
21 „Je n’ai qu’une vie à offrir; j’en donnerais dix pour que de ce péril quelques-unes...” 

(scrisoarea a ramas neterminată cu aceste ultime cuvinte), G. BErnanos, „Correspondance 
inédite” (17 septembre 1918), în Les Cahiers du Rhône, 29.

22 F. MaurIaC, „La victoire sur l’angoisse”, în L’angoisse du temps présent et les devoirs 
de l’esprit, Éditions de la Baconnière, Neuchâtel 1953, 129. 

23 G. BErnanos, „Correspondance” (Amiens, 17 janvier 1926), în A. BéGuIn, Bernanos, 112. 
24 Les enfants humiliés, EEC I, 776.
25 Les enfants humiliés, EEC I, 790.
26 Les enfants humiliés, EEC I, 794.
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război cu entuziasm şi cu mult elan, sperând într-o victorie care avea să 
reînvie toate valorile pe care le reprezenta pentru el Franţa. Aici suferinţa 
nu este o problemă abstractă, dar o realitate zilnică. Moartea este prezentă 
în fiecare clipă. „Evenimentele sunt foarte dureroase. Îngroparea neamu-
lui omenesc nu se face fără zgomot nici fără petarde”27. Aici cade orice 
mască, fiinţa este goală. Din instinct regăseşte „umilinţa naturală” a ace-
luia care se vede „până în adânc, aşa cum l-a făcut Dumnezeu, sub o ploaie 
de fier, într-o sfâşiere totală a angoasei”28. În bombardamentul din noaptea 
de 1 spre 2 mai 1916 el însuşi era să moară. Câteva zile mai târziu, îi scrie 
logodnicei sale: 

Ce strălucire, Jeannette, şi imediat după aceea ce întuneric! Ceva strălucitor 
m-a aruncat nu ştiu unde, cu un camarad, sub o avalanşă de pământ fumegând. 
Solul din jurul nostru şi de deasupra noastră era străpuns de schije enorme. Îmi 
este imposibil să înţeleg cum pot să vă scriu astăzi29.

A fost scos pe jumătate asfixiat. Fiul său, Jean-Loup, spune că aceste 
clipe l-au marcat pentru totdeauna, căci de atunci „datează fără îndoială 
acele teribile crize de angoasă care mai târziu au pus la încercare de nenu-
mărate ori nervii şi sănătatea sa”30. Din mijlocul absurdităţii acestui răz-
boi scrie prietenilor săi denunţându-l şi confesându-şi neliniştile, descura-
jările, dar şi certitudinile, iubirea sa de Dumnezeu cu care dialoghează 
neîncetat. Bernanos se roagă, se spovedeşte, se împărtăşeşte, face toate 
acestea pentru a-l întâlni în haosul în care pare să piară lumea şi în singu-
rătatea şi sărăcia inimii sale.

Un preot militar m-a împărtăşit în această dimineaţă, devreme, foarte devre-
me; cimitirul era în întregime alb de brumă şi prin ceaţă se simţea fumul de 
frunze uscate şi de grajd, ca în timpul tinereţii mele, ca pe drumurile din satul 
meu... Am voit să-l rog pe Dumnezeu pentru voi, draga mea prietenă, dar eram 
aşa de sărac, în această săracă biserică de ţară, că după exemplul vameşului 
n-am ştiut decât să-mi încredinţez mizeria mea şi să deplâng în genunchi sin-
gurătatea şi chinurile mele, singurătatea şi sărăcia lucie a inimii mele. Nu mai 
există ordine în viaţa mea, [...] şi totuşi [...], l-am adorat pe altarul atât de sărac 
din lemn pictat chiar pe regele ordinii şi a păcii care le-a spus odată fiilor săi 
preaiubiţi: vă dau pacea mea! Mie nu mi-a dat-o31. 

Dar pentru a ajunge la pace, combatantul din traşee trebuie să treacă 
prin lungi purificări şi dureroase renunţări la sine însuşi, într-un cuvânt, 
trebuie să trăiască sărăcia spirituală. 

27 G. BErnanos, „Correspondance inédite” (samedi, mars 1917), în Les Cahiers du Rhône, 32.
28 Scandale de la vérité, EEC I, 590.
29 G. BErnanos, Correspondance inédite. I. Combat pour la vérité, 106.
30 J.-L. BErnanos, Georges Bernanos à la merci des passants, Plon, Paris 1986, 140.
31 G. BErnanos, „Correspondance inédite”, în Les Cahiers du Rhône, 28.
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O ştiu bine. Nu încercarea sfâşie, rezistenţa care i se face. Eu îl las pe Dumne-
zeu să-mi smulgă ceea ce ar vrea ca eu să-i dăruiesc. De primul gest de supunere 
depinde totul. Durerea a regăsit, înăuntru, echilibrul său; ca şi cum s-ar fi fixat 
în maiestatea ordinii... Ştiu, ştiu – dar ce importanţă are că ştiu? [...] Desigur 
nu nesocotesc deloc faptul că Dumnezeu mă vrea în întregime, şi eu mereu 
i-am luat pe furiş ceva, umblu cu şiretlicuri cu el în mod ridicol. Ca şi cum aş 
vrea să evit privirea sa, care s-a oprit asupra mea pentru totdeauna32,

îi mărturiseşte lui Dom Besse, care acum i-a devenit confident aşa cum 
în adolescenţă îi fusese abatele Lagrange. Mai târziu, în 1940, va scrie în 
Les enfants humiliés: 

Mai ştiu că nu sunt sigur de cei pentru care scriu, mai sigur de tot că voi găsi 
drumul tristeţii lor sau al bucuriei lor. Atunci, la ce bun? Nu mi-ar fi ruşine să-i 
rog să mă consoleze, căci deşi nu sunt la fel de înfometat de mângâiere ca un 
papă sau un cardinal, n-aş fi aşa de nebun să refuz pomana lor. Dar viaţa mă 
învaţă că nimeni nu-i mângâiat în această lume care să nu fi mângâiat el mai 
întâi, că noi nu primim nimic dacă n-am dat mai întâi. Între noi fie vorba, nu 
există decât un schimb, Dumnezeu singur dă, el singur33.

În timpul convalescenţei, căci în vara lui 1918 a fost rănit la picior, desco-
peră opera lui Léon Bloy (murise în noiembrie 1917) care îl şochează, regretă 
că nu l-a citit mai degrabă, căci, în sfârşit, a întâlnit un scriitor care l-a pus 
cu adevărat pe Dumnezeu în centrul vieţii sale. Acum, scrie Guy Gaucher, 

convingerea sa este întărită: păcatul lumii nu este un mit. Pentru a-l ispăşi, 
trebuie acceptat ca Dumnezeu să ne despoaie cu totul. Bernanos, ca atâţia alţii, 
trăieşte într-o situaţie extraordinară: într-un potop de foc, în frig, noroi, printre 
cadavre, fără prieteni, fără ajutor uman şi – ceea ce este cel mai greu – fără aju-
torul divin sensibil („nici liturghie, nici spovadă, nici împărtăşanie”, se plânge 
adesea în scrisorile sale). În această solitudine nici o posibilitate de ocolire34.

Dar, ce contează toate acestea de vreme ce el simte mereu privirea lui 
Dumnezeu care îl provoacă şi nu poate decât să i se supună?!

„Fixând asupra mea singur privirile sale” spune el. Adio. [...] Şi apoi mă aşez 
pe patul valului şi al vântului, mă orientez. Trebuie doar să pun ordine în gândul 
său, ca el să se reverse până în inimă. După care se merge spre ţinta luminoasă, 
fără subterfugii, într-un mod de nezdruncinat, şi pe un făgaş de marmură,

căci „noi toţi suntem strânşi la inima sa şi cu totul udaţi de un sânge 
divin”35. Convalescenţa se termină la 24 august 1918; a fost o perioadă în 

32 „À Dom Besse” (août 1918), în G. BErnanos, Correspondance inédite. I. Combat pour 
la vérité, 149.

33 Les enfants humiliés, EEC I, 787.
34 G. GauChEr, Bernanos ou l’invincible espérance, 55.
35 G. BErnanos, „Correspondance inédite” (1919), în Les Cahiers du Rhône, 35.
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care lectura şi meditaţia au fost pe primul loc. Ceea ce a trăit în tranşee îl 
obligă la o reflecţie profundă asupra lui însuşi.

De săptămâni de zile, credeam că mi-am găsit drumul, cel puţin cărarea mea de 
la Damasc; dispersarea vieţii mele trecute îmi apărea groaznică, cu atât mai 
mult că ea contrasta cu un dogmatism semeţ destul de ridicol. Visam concen-
traţie şi unitate. În loc să mă schimb pe dinafară, progresiv, urmând disciplina 
sfântului Ignaţiu, încercam să mă schimb pe dinăuntru. Din moment ce ideea 
de Dumnezeu era înăbuşită în mine, puţin câte puţin, toate celelalte, spuneam 
eu, le vom pune dintr-o dată în centrul vieţii mele morale [...]. O singură sursă 
de energie şi de activitate – un singur punct de vedere [...] a crede pentru a înţe-
lege, a înţelege pentru a crede mai bine. Îmi făceam doar iluzii despre valoarea 
materialelor pe care puteam să le pun la lucru. Dumnezeu m-a lăsat să le adun, 
sunt disperat acum că le găsesc de nefolosit36. 

„Însă – observă H.U. von Balthasar – în acelaşi timp, Bernanos este con-
ştient, în virutea unui fel de dialectică, că această unitate nu se construieşte, 
ea nu poate fi decât creată”37. Şi el trebuie să găsească răspunsul la întrebă-
rile pe care şi le pune scriindu-i lui Dom Besse: „Un altul are secretul cuvân-
tului care creează? Numai că el nu vorbeşte. [...] Voi fi mereu, mereu, un ser-
vitor inutil? Acest Fiat, care trebuie pronunţat, este mai dur decât altele”38.

Dumnezeu însă nu părăseşte niciodată creatura sa. Dacă el face într-însa 
un gol prin lovitura atâtor încercări, atunci este semn că vrea să o umple 
cu prezenţa sa. Despuiat, sărac, redus la ceea ce este, Bernanos îl imploră 
pe cel care ştie că este totul: ordine, pace, mângiere, bucurie. Şi răspunsul 
îi este dat, chiar dacă trebuie să coboare într-o „groapă profundă”, care 
este adâncul nimicniciei sale:

„Tu ai suferit, îmi scrii, dar ai rămas fidel şi te crezi salvat”. Această frază căreia 
nu i-am dat atenţie a trebuit să-mi şuiere de o sută cincizeci de ori ca să ajungă 
să explodeze într-o conştiinţă, în clipa decisivă. Nu-i nevoie decât de o pietricică, 
dar căzută de sus, ca să descopere lacul de noroi care urcă în tăcere, din profun-
zimile noastre. Ce contează! nici o lovitură nu a fost mai bine dată, mai precisă, 
mai fulgerătoare... Niciodată n-a ţâşnit aşa de sus, sub cea mai savantă rană, 
sângele inimii invizibile... Chiar în clipa permanentei angoase... [...] L-am recu-
noscut pe Învăţătorul Învăţătorilor. Lumina divină, o clipă, a fost recâştigată. 
Aceasta este de ajuns. Ce avem noi mai bun de aşteptat decât de a fi întinşi pe 
Cruce! Vai! vai! până la ziuă, până la ridicarea soarelui înfricoşător, refugiat pe 
cea mai înaltă creastă a speranţei, înconjurat de întunecimi, pe care le ţinem 
încă, deasupra abisului, în mâinile noastre sfâşiate? Mulţimea întunecată, jos, 
ne cheamă cu nechezatul său. În adâncul nostru deşeuri de treizeci de ani, în 

36 „À Dom Besse” (3 sept. 1918), în G. BErnanos, Correspondance inédite. I. Combat pour 
la vérité, 150.

37 H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 42.
38 „À Dom Besse” (3 sept. 1918), în G. BErnanos, Correspondance inédite. I. Combat pour 

la vérité, 150.
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plină putrefacţie... Drept ajutor o voinţă mai bine de jumătate închisă în obiş-
nuinţe, şi pe care el trebuie să o smulgă cu amândouă mâinile... – Şi înaintea 
noastră, duşmanul de moarte. Posuerunt me in lacu inferiori. Ah! acolo trebuie 
să mă cauţi, [...], nu în lumină, dar în groapa mea adâncă! [...] Privirea divină 
s-a aşezat asupra noastră, aşa de sigură şi aşa de tandră: atunci în corsetul de 
instincte, obişnuinţe dobândite sau moştenite, în trup şi sânge, ceva s-a trezit, 
s-a mişcat o dată, în mod ireparabil. S-a sfârşit. Nu putem acum să ne înşelăm 
pe noi înşine. Trebuie să devenim liberi sau să murim. [...] aceasta este scris în 
angoasa speranţei şi cu totul sângerând la picioarele Crucii. – Tot ce mai rămâne 
din forţă, risipit, irosit, aruncat cu mâinile pline – se numeşte agonie. Iată! 
Dintre toţi eu sunt cel mai slab, cel mai nestatornic, cel mai laş – un sclav – şi 
eu sunt cel care ar trebui să-mi târăsc pe drumul – aşa de lung! aşa de lung! 
sensibilitatea mea zdrelită vie, până la El! – Dar în prezent, aceasta este mai 
puţin dur decât a te culca din nou în groapa ta. – „Răbdarea săracului nu va 
pieri veşnic” spune Psalmistul. Şi scrie mai departe: Tu nu mă vei confunda 
pentru totdeauna. Acest strigăt, această provocare sublimă, iată moştenirea 
noastră substanţială. Noi trăim în acest cuvânt extraordinar. – Neamul ome-
nesc, varietatea sa, fiecare dintre noi în atitudinea care îi este proprie, totul a 
fost trăit la vârf, fixat pentru veacul veacurilor, în această culee de bronz. La 
cea mai înaltă tensiune a sa, speranţa sfârşeşte prin a ne consuma39.

Rugându-se cu Psalmii şi Imitaţiunea lui Cristos la sfatul lui Dom Besse, 
meditând Psalmul 9, Bernanos ajunge să înţeleagă că numai cel sărman 
posedă secretul speranţei şi acel ceva „inefabil” care există în acceptarea 
încrezătoare a voinţei lui Dumnezeu40. Deja în 1918 scria: 

Există un verset în Imitaţiunea mea care mă face să strig după ajutor: Nu mă 
voi lăsa de rugăciune, nu mă voi mai lăsa niciodată, până când harul tău nu-mi 
va fi dat din nou, şi îmi vei vorbi înăuntru. Este umilinţa mea şi speranţa mea 
de a mă simţi atât de sărac, atât de slab, îndată ce această voce tace în inima 
mea. Nu pot să mă lipsesc de Dumnezeu o singură clipă, şi el o ştie [...] Nu există 
nimic între Paradis şi mine, decât aripa divină care mă acoperă. Sub pennis 
eius sperabis41.

Întreaga sa viaţă s-a pus la dispoziţia lui Dumnezeu, îi aşteaptă ordinele, 
se supune voinţei sale: „Dacă Dumnezeu singur mă cheamă, el aranjează 

39 G. BErnanos, „Correspondance inédite” (26 août 1919), în Les Cahiers du Rhône, 35.
40 Această abandonare nu poate fi decât rodul unirii cu Dumnezeu în rugăciune: „Sunt 

foarte fidel recitării zilnice a micului oficiu al oblaţilor, şi recitesc psalmii mei aşa cum mi-aţi 
cerut. [...] Trebuie să spui rozariul în aceste întunecimi ca să ştii ce este Salutarea îngerească... 
Şi acest Magnificat minunat pe care îl recit în fiecare seară şi care purifică aerul din jurul 
meu. Poate voi putea să mă împărtăşesc mâine dimineaţă, între două etape, dacă nu plecăm 
prea degrabă; o împărtăşire fără mulţumire, primită în fugă, şi aproape cu piciorul în scară” 
(„À Dom Besse” [1917]). Revenit în viaţa civilă îi va scrie: „De luni de zile rămân fidel prac-
ticii liturghiei şi împărtăşaniei zilnice” („À Dom Besse” [1919], apud G. GauChEr, Bernanos 
ou l’invincible espérance, 57-58).

41 „À Dom Besse” (sept. 1918), apud H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 43.
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totul. Eu mă raportez la El”42. Este convingerea sa că numai în Dumnezeu 
putem trăi şi respira.

După război, revenind în viaţa civilă, are de îndurat alţi ani de suferinţe. 
Aştepta să participe la construirea unei lumi noi, a unei lumi adevărate şi 
acum nu vede în faţă decât „carnavalul”43 şi imensa angoasă a unei civili-
zaţii care nu ştie ce este. Oprimat de spectacolul unei ţări pe care vrea cu 
orice preţ să-l uite, obligat să facă o meserie care nu-i place, bolnav până în 
pragul morţii, Bernanos a cunoscut nu numai dificultăţile materiale ale 
tinerei sale familii dar şi insatisfacţia celui care se ştie făcut pentru altceva. 

În 1920, tocmai făcusem războiul ca toată lumea, aveam treizeci şi doi de ani, 
ştiam să ascult, ştiam să văd. [...] Da, eram departe de a aştepta, credeţi-mă, o 
perioadă de prosperitate, de abundenţă şi mai ales de siguranţă. [...] Cine n-a 
trăit în acel timp nu ştie ce este dezgustul. [...] Plecam şi veneam, când fericit, 
când nefericit, dar totdeauna cu golul angoasei în piept. Ah! aceasta nu este o 
imagine literară!44.

Această angoasă culminează în crizele care apar în viaţa sa destul de 
neregulat. 

Vocaţia sa, atât de mult timp căutată, s-a zidit lent şi dureros. „Decepţia 
m-a aruncat de altfel în literatură, am intrat sub «Soarele Satanei»”45, va 
mărturisi el mai târziu. Primul său roman va fi martorul acestei perioade 
întunecate. Căci 

este imposibil, când se citeşte acest extraordinar roman, să nu te întorci spre 
autorul care l-a „scos din viscerele sale”. Aceste prăpăstii n-a putut să le inven-
teze în întregime. N-a putut să descrie ca spectator nepăsătoarea putere a Sata-
nei care-l încolţeşte pe abatele Donissan cu „tentaţia disperării”. Cine va putea 
spune vreodată în ce măsură a cunoscut el chinurile eroului său?46

se întreabă episcopul Guy Gaucher. Atunci când totul lipseşte şi trebuie 
să se angajeze două treimi din timpul său ca să câştige pâinea pentru sto-
macul său şi pentru familia sa47, când răul pare să rupă zăgazurile, îi mai 
rămâne doar o ieşire: să se arunce în focul arzător al iubirii lui Dumnezeu. 

Dar Bernanos mai are încă de învăţat ce este sfinţenia, căci sfântul 
lui din Lumbres este un suflet care „nu ştie valoarea umilei speranţe şi 
«milostivirea dulce a lui Dumnezeu»”48. Pentru el ca şi pentru autorul care 

42 „À Dom Besse” (sept. 1918), apud H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 43.
43 La France contre les robots, EEC II, 1014.
44 La France contre les robots, EEC II, 1007-1008.
45 La France contre les robots, EEC II, 1015.
46 G. GauChEr, Bernanos ou l’invincible espérance, 65.
47 Cf. G. BErnanos, „Correspondance inédite” (Nancy, 9 octobre 1925), în Les Cahiers du 

Rhône, 39.
48 G. GauChEr, Bernanos ou l’invincible espérance, 68.
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îi dă naştere, „Dumnezeu pare fără îndoială [...] un stăpân aşa de dur!” 
căci este „Cel care se găseşte în adâncul nu contează cărei suferinţe şi 
aproape totdeauna absent din bucuriile noastre”49. Va trebui să sufere zi de 
zi umilinţă după umilinţă ca să scoată dintr-însul din ce în ce mai mult 
orgoliul său puternic, ca să renunţe puţin câte puţin la modul său de a 
concepe sfinţenia pe care o vedea redusă doar la forţa unui sistem – acela 
al Crucii şi al coborârii în iad – prin care trebuia să intre harul pentru a-i 
sfinţi pe oameni şi ca să renunţe de a mai pune sfinţenia şi eroismul într-o 
paradoxală unitate, destul de înşelătoare. În abatele Donisan se percepe cu 
uşurinţă figura atletului vieţii spirituale, a eroului care aruncă provocarea 
înaintea răului. Aşa cum remarca H.U. von Balthasar, „greşeala aici este că 
sfântul a fost conceput exact în maniera unui erou şi, mai general, că iubi-
rea se prezintă sub semnul forţei”50. De altfel şi Paul Claudel, pe când era 
ambasadorul Franţei în Japonia, în scrisoarea pe care i-o adresează câteva 
luni după apariţia romanului, îi ridică aceeaşi problemă: 

Eroul vostru nu lasă o impresie clară: s-ar spune că ezitaţi între două idei, care 
o iau în mod alternativ înainte, una este aceea a ascetului slăbit, aceea a Paro-
hului de Ars, cealaltă care vă aparţine ca proprie şi pe care o găsesc mai intere-
santă este aceea a atletului rămas uman, prea uman, şi care nu se teme să 
lupte corp la corp, cum spune sfântul Paul, cu puterile întunericului, riscând 
totul, chiar mântuirea sa veşnică. Totul este de a şti dacă el este împins de iubi-
rea de Dumnezeu sau din orgoliul forţei sale, şi în cartea voastră se pare că 
acest al doilea sentiment este cel mai puternic, iubirea de Dumnezeu şi de suflete 
n-ar apărea decât în câteva pagini de altfel foarte frumoase51.

Parohul de ţară, pe care îl va descrie zece ani mai târziu, nu va mai avea 
nimic din trăsăturile eroului. Însă până atunci (în 1936), Bernanos mai are 
de suferit ca să ajungă să descopere valoarea copilăriei spirituale. Miserie, 
boală, decepţii personale, familiale, politice, toate vin fără număr şi fără 
măsură peste viaţa sa de scriitor şi-i deschid calea pentru a regăsi în cele 
din urmă sub lovitura atâtor încercări inima sa de copil, acea inimă goală 
care râde şi care plânge sub soare şi sub ploaia de har, care adesea râde cu 
un ochi şi plânge cu celălalt, acea inimă căreia i se întâmplă să zâmbească 
în faţa micilor şmecherii puerile destinate să-i înşele pe oamenii mari, pentru 
că aceste scene nu vor să facă altceva decât să scoată mai bine în evidenţă 
şi să pună mai bine în valoare sinceritatea copilăriei. Doar cu această inimă 
de copil poate Bernanos să se apropie de Împărăţia lui Dumnezeu şi de 

49 G. BErnanos, „Correspondance inédite” (Chalons, le 12 février 1926), în Les Cahiers 
du Rhône, 40.

50 H.U. von Balthasar, Le chrétien Bernanos, 41
51 G. BErnanos, „Lettre de Paul Claudel à Bernanos” (Tokyo, le 25 juin 1926), în Les Cahiers 

du Rhône, 65.
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misterul răscumpărării, ajungând să cunoască valoarea părăsirii, a agoniei 
în faţa păcatului. 

Puţini creştini realizează cu adevărat preţul infinit al răscumpărării, pentru că 
nu îndrăznesc să sondeze acest abis de durere. Bernanos ştie acum că Dumne-
zeu ne-a iubit nu pentru a râde şi ca să ne smulgă din ghiarele Satanei, el a voit 
să sufere şi să moară «nu doar în pictură», cum spune Claudel52.

Bernanos se lasă făcut părtaş la acest mister al iubirii divine şi astfel 
ajunge să trăiască în forul său intim viaţa marilor posedaţi de Dumnezeu 
sau de diavol. Aşa a rămas în amintirea unui prieten, François Le Grix, 
care îl prezintă astfel imediat după moarte: 

Îmi amintesc de una dintre conversaţiile noastre pe care le-am avut singuri. 
Mergeam de-a lungul cheilor Senei, spre Concorde, într-o după amiază cu soare. 
Îl întrebam cu puţină timiditate, şi chiar cu o oarecare pudoare – eram la înce-
putul prieteniei noastre – despre adevărul, despre profunzimea poziţiei sale 
religioase. [...] Am şi astăzi încă trăsătura privirii sale de flăcări care m-a între-
rupt: am în urechi tonul simplului său răspuns: în mod evident, Dumnezeu nu 
era pentru Bernanos o problemă, un raţionament, Dumnezeul unei metafizici 
sau a unei simple vieţi de dincolo, dar o experienţă, o absenţă sau o prezenţă, o 
prietenie vie, în orice caz, adesea teribilă în exigenţele sale... Aceasta nu s-ar 
putea reda.... [...] El a spus ceea ce a trăit. Îl vedea pe Dumnezeu aproape con-
stant. În acelaşi contact, poate mai clar, îl vedea pe diavol. Îl vedea sub trăsătu-
rile bătrânului căruţaş pe care nimeni dintre cei care l-au citit nu-l vor putea 
uita. Îl vedea mai des, se pare, sub trăsăturile lui Lucifer, Îngerul de lumină. 
Ştia resursele sale, seducţiile sale, înşelăciunile sale, disputa cu el pas cu pas, şi 
rând pe rând, lumea noastră ameninţată şi micul său univers, generaţia sa în 
întregime şi sufletul copiilor săi, uneori recunoscându-se aproape epuizat, învins, 
alteori ridicându-se şi reluând lupta. La aceasta visam în ajunul morţii sale, 
strângându-i încă o dată mâna sa plină de valoare, care s-a luptat atâta, şi a 
doua zi, privind acest chip care în sfârşit s-a liniştit, acest profil aşa de pur, aşa 
de mândru, aşa de nobil, care avea aspectul şi culoarea unui bronz turnat de un 
sculptor florentin din marea epocă... Să nu mai cercetăm! Fără îndoială a avut 
aceste oboseli, această igienă neplăcută, această boală, această operaţie. Dar 
este numai aceasta, această luptă cu Îngerul, care a avut dreptate cu privire la 
forţa sa. Nu le este dat multora să-şi semneze viaţa: lui i-a fost dat, lui, să-şi 
semneze şi moartea. Şi eu cred că-i rămân fidel, dovedindu-i că l-am cunoscut 
şi l-am iubit aproape în secretul său, afirmând că acest mare cuvânt misterios 
pe care l-a scos la ultima suflare: „Între noi doi, acum!” nu i l-a adresat morţii, 
nici lui Dumnezeu, dar celui cu care s-a luptat toată viaţa sa cu faţa descoperită, 
pe care nu a încetat să-l denunţe unei lumi care a uitat de invizibil: Celui Rău, 
care l-a atacat o ultimă dat, şi pe care mergea să-l învingă53.

52 G. GauChEr, Bernanos ou l’invincible espérance, 68-69.
53 F. lE GrIx, „Une vie”, în Les Cahiers du Rhône, 291-292.
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1.2. Un binom de nedespărţit: păcat – har

În opera sa, Bernanos lasă să transpară credinţa în triumful lui Dumne-
zeu. Pentru el victoria asupra răului, ilustrată de comportamentul perso-
najelor preferate, nu constă în a refuza să-l denunţe, dar în a-i nega victo-
ria definitivă, afirmând existenţa lui Dumnezeu şi puterea lui salvatoare. 
Mai ales în trei romane Sous le soleil de Satan, L’imposture şi La joie, 
Bernanos a consemnat lupta dintre păcat şi har, descriind în personajele 
sale angajarea ascetică pe drumul sfinţeniei sau cufundarea în păcat.

 Misiunea scriitorului nu este aceea de a-l justifica pe cel păcătos nici de 
a spune doar că adevăratul păcat există atunci când omul caută răul nu 
atât datorită slăbiciunii ci pentru el însuşi, cât de a recunoaşte că nu există 
abis pe care milostivirea lui Dumnezeu să nu fie în stare să-l umple. Natura 
omului este rănită, coruptă, nu poate să se sustragă misterului răului, însă 
cel care este cuprins de rău, este cuprins şi de har, ne spune Bernanos. De 
obicei, cei care îi citesc scrierile 

se gândesc mai întâi la această revelaţie a Răului, la această prezenţă persona-
lă a Satanei care face un fel de scandal din prima sa carte şi unde mulţi vor să 
recunoască tema care domină toate romanele sale. Mergând mai profund, deja 
suntem tentaţi să ne oprim la această voracitate dublă, a lui Dumnezeu şi a 
Satanei, la dorinţa pe care o au amândoi pentru sufletul omenesc, şi îmi imagi-
nez că se scrie o carte întreagă despre Bernanos şi dorinţa supranaturală: s-ar 
descoperi aici această analogie, – garanţie a autenticităţii – care leagă în uni-
versul bernanosian marea structură metafizică a lumii împărţită între cele 
două lăcomii „înfiorătoare” şi structura unei omeniri unde totul este în acelaşi 
fel mişcat de dorinţă54.

Din locul său modest de romancier şi pamfletar, autorul ne aminteşte că 
puterea sabiei Cuvântului lui Dumnezeu ajunge în noi şi „pătrunde până 
la despărţitura sufletului şi a duhului, a încheieturilor şi a măduvei şi judecă 
sentimentele şi gândurile inimii”55 pentru a ne descoperi adevărul fiinţei 
noastre, pentru a ne pune în faţă monstruoasa iluzie pe care ne-o dă păca-
tul şi a ne purta privirea spre iubirea milostivă a lui Dumnezeu, care de la 
înălţimea Crucii pătrunde întreaga realitate umană, şi, în cele din urmă, a 
ne provoca la a face o alegere – căci aici omul se descoperă pe sine ca per-
soană – dar o alegere care să corespundă cu alegerea pe care Dumnezeu 
însuşi a făcut-o încă înainte de întemeirea lumii cu privire la fiecare dintre 
noi56. Clarviziunea pe care o primeşte privirea sa este de altă natură decât 
psihologică, ea participă la această înţelegere plină de milostivire şi el poate 

54 A. BéGuIn, „Le témoin de la sainte Agonie”, în Les Cahiers du Rhône, 139.
55 Evr 4,12.
56 Cf. Ef 1,4.
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astfel să discearnă locul unde se plasează adevărata luptă a omului, iar 
universul pe care îl cuprinde astfel se plasează în perspectiva în care Biblia, 
fără montaje psihologice, ne restituie acel om prin singura punere în evi-
denţă a relaţiei sale cu Dumnezeu, ajungând să descopere şi să mărturi-
sească marele adevăr: „totul este har”57. 

Dacă în capitolul anterior am văzut acţiunea nelegiuită a Satanei de 
distrugere în suflete, acum trebuie să scoatem în evidenţă faptul că Berna-
nos vorbeşte despre „le travail de la grâce dans le coeur”58, nu atât în sen-
sul de muncă, de efort, cât mai ales în sensul de „travaliu”, de chin pentru 
a face să se nască o nouă viaţă, şi care „are un caracter de violenţă, de as-
prime care-l tulbură”59 pe abatele Donissan. 

Sub privirea celui Răstignit, rezistenţa pe care fiecare om o opune harului ia 
forma unei lupte de moarte răbdătoare sau impuse în care omul, cu sprijinul 
demonului, aruncă toate forţele sale şi poate să meargă înfinit mai departe 
decât credem noi în ticăloşie, perversiune sau demenţă60.

Autorul urmăreşte omul în lupta sa, nu pentru a se deda unor observa-
ţii interesante, dar pentru a rămâne aproapele acestui om care a căzut „în 
mâna tâlharilor care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au strivit în bătaie, au 
plecat, lăsându-l pe jumătate mort”61. Aici nu este vorba de obişnuitele 
lupte ale creştinului purtate împotriva propriului său trup. Bernanos vrea 
să sugereze ceea ce spune apostolul, că „noi nu avem o luptă împotriva 
sângelui şi trupului, ci împotriva conducătorilor acestei lumi a întunericu-
lui, împotriva duhurilor răului”62, împotriva puterilor spirituale ale omu-
lui peste care Cel Rău şi-a impus stăpânirea. Ne aflăm, de fapt, în faţa 
omului aşa cum îl descrie Scriptura şi nu în faţa ingenioasei radiografii a 
romanelor moderne cu descrierea absurdităţii unei existenţe introvertite, 
deşi autorul îşi fixează privirea asupra trăirilor aceluiaşi om modern cuprins 
de nelinişte şi plictiseală, dar dintr-o altă perspectivă. Cum ar spune Ale-
xandru Paleologu, Bernanos provoacă haosul ca potenţialitate a reînnoirii 
cosmosului şi produce ca şi tragicul, un efect de catharsis, termen folosit 
de Aristotel pentru a defini efectul „purificator” al artei63. Dacă descrie 
păcatul şi îndepărtarea de Dumnezeu, nu o face decât pentru a trezi senti-
mentul amărăciunii de nedepăşit al unei inimi pierdute care umple multe 
din cărţile sale, căci trebuie să treci prin această încercare pentru a primi 

57 Cf. r. ChaPal, „La bataille spirituelle”, în Les Cahiers du Rhône, 157.
58 Sous le soleil de Satan, OR, 138.
59 Sous le soleil de Satan, OR, 138-139.
60 r. ChaPal, „La bataille spirituelle”, în Les Cahiers du Rhône 158.
61 Lc 10,30.
62 Ef 6,12.
63 A. PalEoloGu, Amicus Plato... sau „Despărţirea de Noica”, LiterNet 2003, 15-16.
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harul. Bernanos speră că, în inimile cele mai împietrite, locuieşte mereu 
un rest de onoare care va putea să se lase atinsă. El opune „la exaltarea 
răului exaltarea binelui, ca două voci puternice care caută se se acopere una 
pe alta”64, conştient fiind că „puterea răului, care de altfel nu este decât apa-
renţă şi iluzie, se manifestă cu mai multă strălucire decât Dumnezeu care 
se face din nou pruncul din iesle, ca pentru a scăpa de propria sa dreptate, 
de exigenţele propriei sale dreptăţi, şi pentru a spune aşa de a o înşela”65.

Abatele Cénabre trăieşte în întunericul păcatului, în închidere în faţa 
chemării lui Dumnezeu, totuşi harul rămâne totdeauna deasupra sa aştep-
tând momentul unei „breşe”, şi Cénabre moare în timp ce „invoca cu o 
voce supraumană” Pater noster66. De fapt, Bernanos completează descrie-
rea comediei umane balzaciene adăugând realitatea supranaturală sau, 
după expresia lui Albert Béguin, „agonia supranaturală”. Este agonia ge-
nerată de lupta crâncenă, cutremurătoare şi continuă din noi între bine şi 
rău, între har şi păcat, pentru că „fiecare dintre noi [...] este o dată şi o 
dată, într-un anumit fel, un sfânt şi un delicvent – îi spune monseniorul 
Menou Ségrais abatelui Donissan – purtat o dată spre bine, nu printr-un 
calcul judicios aproximativ al utilităţii, dar în mod clar şi doar de un avânt 
total al fiinţei, printr-o efuziune de iubire [...], altădată chinuit de neliniş-
tea misterioasă de a se înjosi, de plăcerea de a savura gustul cenuşii, de 
ameţeala animalică”67. 

Chiar personajele în contrast din romanele sale au ceva în comun, un 
acelaşi pericol, o aceeaşi încercare: tentaţia disperării. Este aceeaşi dispe-
rare de care vorbesc ceilalţi scriitori contemporani: disperarea care poartă 
înaintea abisului nimicului sau al aridităţii unui deşert de moarte. Dar 
dacă pentru cei mai mulţi poarta vieţii se închide aici, Bernanos merge mai 
departe, oferind omului modern posibilitatea de a trece peste toate acestea 
cu trudă şi eroism, încrezător în ajutorul care îi este dat de sus. Speranţa 
şi disperarea, adevărul şi minciuna, divinul şi satanicul, îi fac pe sfânt şi pe 
păcătos în mod straniu asemănători: amândoi sunt sub semnul „soarelui 
Satanei”, căci „sămânţa răului şi a binelui zboară peste tot”68. Este o pre-
zenţă împreună a binelui şi a răului în lume şi în inima omului, căci neghi-
na creşte împreună cu grâul şi stăpânul nu acceptă să fie smulsă ca nu 
cumva să se aducă daună grâului69. Aici este un element de bază al „spiri-
tualităţii” lui Bernanos, unde se caută un echilibru. „Îi spuneam tocmai 

64 G. BErnanos, Dialogues des Carmélites, în G. BErnanos, Oeuvres romanesques suivies 
de Dialogues des carmélites, Edition Plon, Seuil, Gallimard 1961, OR, 1689-1690.

65 Dialogues des Carmélites, OR, 1690.
66 La joie, OR, 724.
67 Sous le soleil de Satan, OR, 221.
68 Journal, OR, 1159.
69 Cf. Mt 13, 29-30.
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ieri părintelui din Norenfontes: binele şi răul trebuie să-şi ţină echilibru 
unul altuia, numai că centrul de greutate este plasat jos, prea jos. Sau, 
dacă vă place mai mult, se suprapun ca două lichide, cu densităţi diferite, 
fără să se amestece”70. 

În interviul din 1926, Frédéric Lefèvre face referinţă la acuzele care i-au 
fost aduse în diferite articole de critică literară, imediat după apariţia pri-
mului său roman. „S-a scris că Soleil de Satan era capabil să bulverseze 
multe suflete”, îi spune interlocutorului său, provocându-l. Ideea de fond 
era că lumea nu are nevoie de astfel de propuneri, dar mai degrabă de cărţi 
care să vorbească despre „triumful spiritului” care să fie un motiv de spe-
ranţă. Atunci Bernanos se apără prezentând motivaţia sa:

Totul este de preferat echivocului care a alimentat secolul al XIX-lea, anarhiei sale, 
detestabilei sale confuzii cu privire la valorile morale. Romanului modern îi lip-
seşte Dumnezeu, dar diavolul îi lipseşte la fel. Eu mă gândesc că unui materialist 
nu-i place să audă vorbindu-se despre Satana, pentru că el nu vrea să vadă, în 
viaţa interioară, decât câmpul trist de bătălie a instinctelor. O dată introdus 
diavolul, este greu să treci cu vederea peste har pentru a explica omul... Iată! 
parohul meu din Lumbres este fără îndoială un fel de sfânt, dar numai cu tentaţi-
ile sale, cu disperarea el poate fi făcut accesibil nouă. Experienţa trăită de iubirea 
divină nu aparţine sferei romanului. Dar dacă eu îl constrâng pe cititor să coboare 
în adâncul propriei conştiinţe, dacă îi demonstrez, cu maximă evidenţă, că slă-
biciunea umană nu explică totul, că este întreţinută, exploatată de un fel de 
geniu feroce şi sumbru, ce altceva îi rămâne de făcut decât să se arunce în 
genunchi, dacă nu din iubire cel puţin din groază, şi să-l invoce pe Dumnezeu?71.

În această perspectivă se poate vorbi în opera bernanosiană despre acest 
binom de nedespărţit: păcat – har. „Lumea păcatului stă faţă în faţă cu 
lumea harului întocmai ca imaginea reflectată a unui peisaj pe malul unei 
ape negre şi adânci”72. Fidel adevărului evanghelic, autorul s-a preocupat 
să reflecteze mereu în scris ceea ce – se poate spune – era convingerea 
apostolului Paul atunci când le scria Romanilor: „unde s-a înmulţit păca-
tul, s-a revărsat cu prisosinţă harul pentru ca după cum păcatul a domnit 
prin moarte, la fel harul să domnească prin justificarea ce duce la viaţa 
veşnică prin Isus Cristos, Domnul nostru”73.

Aşa cum observă Albert Béguin, 
universul bernanosian nu se împarte între buni şi răi, dar, ceea ce este cu totul 
altceva, între sfinţii, care au păstrat fidelitatea faţă de copilărie, şi nefericiţii, 
care au pierdut-o. Pe de o parte puterile iubirii, unde se manifestă supravieţuirea 

70 Journal, OR, 1031.
71 „Interview de 1926”, EEC I, 1047.
72 Journal, OR, 1139.
73 Rom 5,20b-21.
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spiritului copilăriei; pe de altă parte, neputinţa de a iubi – infernul este de a nu 
iubi – care este blestem ieşit din diferite izvoare interioare: curiozitatea insaţia-
bilă, spiritul puternicei ataşări de obiecte iluzorii, sărmana prostie a „oamenilor 
demni” – hombres dignos – şi a „imbecililor” avizi de consideraţie şi de onoruri74.

În capitolul anterior am arătat că păcatul este văzut şi se vorbeşte despre 
el în toate romanele autorului nostru doar din orizontul răscumpărării, în 
lumina harului care salvează şi eliberează. Harul şi bunăvoinţa supraabun-
dentă a lui Dumnezeu ne spune mult mai mult despre răutatea sau despre 
mizeria păcatului, decât orice altă viziune legalistă. Bernanos combate 
acel catolicism îngust care face din viaţa interioară un „întunecat câmp de 
bătălie al instinctelor” şi trădând valorile cele mai înalte, reduce morala la 
„o igienă a simţurilor”75. În Monsieur Ouine, a voit să exprime mai clar 
propria viziune teologică despre lumea modernă, scoţând în relief supune-
rea socială şi singurătatea oamenilor care au restaurat noţiunea de păcat 
fără har, căci pentru el crima – şi în societatea fără Dumnezeu, al cărei 
prototip este „parohia moartă”, totul este pentru moarte – este simptomul 
cel mai evident al ciocnirii tragice dintre har şi păcat. Cu alte cuvinte, tot 
ceea ce poate spune despre păcat, Bernanos o spune pe lungimea de undă 
a harului. Şi nu poate vorbi despre harul divin, despre „dulcea milostivire 
a lui Dumnezeu” decât cu ochii plini de lacrimi. Tuturor eroilor săi, băr-
baţi sau femei, el le atribuie acest dar al lacrimilor. Dar aici este vorba de 
cu totul altceva decât de o dispoziţie sentimentală: o inimă goală în faţa 
dulcei iubiri divine care consumă. Tot ceea ce este dur şi aparent feroce în 
romanele lui Bernanos nu are alt rol decât să descrie victoria harului. În 
Journal d’un curé de campagne acest lucru este aşa de evident încât sare 
în ochii oricărui cititor. Misiunea căreia scriitorul îi consacră toată arta sa 
este de a pune în lumină prejudecăţile oamenilor cu privire la adevărul 
iubirii divine şi obiecţiile pe care le aduc acestui adevăr, de a face întreaga 
situaţie translucidă până în străfundul său în faţa privirii şi chemării haru-
lui. Pentru a descoperi că lumea, cu toată ura sa şi cu toată orbirea sa „s-a 
pierdut în imensa milostivire a lui Dumnezeu ca o pietricică în mare”76, 
trebuie să ai mai întâi conştiinţa abisului în care s-a pierdut această lume 
în faţa harului care se înalţă pentru a o lumina: „Este, cu destul de puţine 
excepţii, soarta comună a oamenilor să moară cu sentimentul că nu şi-au 
împlinit misiunea; fiecare dintre noi trebuie să cunoască, în ceasul agoniei, 
această sfâşiere, înainte de a se trezi, după ce a trecut pragul, în dulcea 
milostivire a lui Dumnezeu, ca într-o auroră proaspătă şi profundă”77. Astfel 
întreaga existenţă nu este altceva decât o chemare la depăşirea limitelor. 

74 A. BéGuIn, Bernanos, 41.
75 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 221; „Interview de 1926”, EEC I, 1042.
76 G. BErnanos, Croix, feb. 1942, apud H.U. von Balthasar, Le chretien Bernanos, 45.
77 G. BErnanos, Croix, 13 ian. 1945, apud H.U. von Balthasar, Le chretien Bernanos, 45-46. 
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1.3. Omul în mijlocul luptei spirituale dintre păcat şi har

Opera lui Bernanos răsună de tumultul luptei spirituale. Imaginea bătă-
liei apare de mai multe ori în romanele sale şi se referă la lupta continuă 
în domeniul moral în viaţa omului: este eterna şi dramatica luptă dintre 
bine şi rău, dintre iubire şi ură, dintre har şi păcat. Criticul literar Pierre-
Henri Simon, referindu-se la scrierile lui Bernanos în literatura epocii, 
consideră că „creştinismul său tragic şi chiar supranaturalismul său îl 
adapta mai bine unei noi ere literare care se scălda în angoasă şi pretindea 
să construiască o înţelepciune plecând de la recunoaşterea iraţionalului”, 
pentru că Bernanos are „intuiţia unei lumi sfâşiate în care spiritul răului 
joacă liber împotriva spiritului lui Dumnezeu”78. Viziunea sa despre lumea 
ameninţată de „principele acestei lumi”79, frica de Satana şi de demoni 
pare să facă referinţă la lupta spirituală despre care vorbeşte apostolul 
Paul în Scrisoarea către Efeseni80. De fapt, fără a fi specialist în teologie, 
Bernanos face de multe ori în scrierile sale apel la Scriptură. „Textul biblic 
– observă M. Gil – în romanele şi eseurile lui Bernanos, impune prezenţa 
sa ca o evidenţă. El umple discursul şi figurile sale: citarea, parafraza, per-
sonificarea şi comentariul – patru forme prezente în Scriptură, aici 
imitate”81. În acest mod autorul vrea să pună în lumină puterea răului şi 
exigenţa luptei la care este constrâns fiecare om care îşi propune binele şi 
de care nici chiar creştinul nu este scutit, pentru că şi el este chinuit de 
rău. Toţi trebuie să-i facă faţă. În lupta lor întâlnesc „contradicţii feroce”, 
„incompatibilităţi esenţiale”82, sunt continuu expuşi paradoxului, echivo-
cului, ambiguităţii, la toată „ironia feroce a adevărului”83. Oricât de nepu-
tincios ar fi în el însuşi – este nimic – răul deţine o anumită stăpânire 
asupra omului; are puterea de a-l seduce, de a-l antrena într-un abis mereu 

78 P.-H. SImon, „La littérature du péché et de la grâce”, 109-110.
79 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 261.
80 „În rest, întăriţi-vă în Domnul şi în faţa puterii lui. Îmbrăcaţi-vă cu armura lui Dum-

nezeu ca să puteţi sta în picioare în faţa înşelătoriilor diavolului, căci noi nu avem o luptă 
împotriva sângelui şi trupului, ci împotriva conducătorilor acestei lumi a întunericului, 
împotriva duhurilor răului care sunt în înălţimi. De aceea, luaţi armura lui Dumnezeu ca 
să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi, după ce veţi fi învins toate, rămâneţi în picioare. 
Aşadar, staţi drepţi, încinşi la mijloc cu adevărul şi îmbrăcaţi cu platoşa dreptăţii, având 
încălţăminte în picioare, fiind gata pentru evanghelia păcii. Să ţineţi întotdeauna scutul 
credinţei cu care veţi putea stinge săgeţile aprinse ale Celui Rău. Luaţi şi coiful mântuirii 
şi sabia duhului care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi toate acestea în rugăciuni şi cereri 
în Duh, în orice timp. Pentru aceasta fiţi vigilenţi şi statornici în rugăciune pentru toţi 
sfinţii şi pentru mine, ca să mi se dea cuvântul care să-mi deschidă gura, ca să fac cunoscut 
cu îndrăzneală misterul evangheliei pentru care am fost trimis, legat în lanţuri, că să am 
curajul să vorbesc despre ea aşa cum trebuie” (Ef 6,10-20). 

81 M. GIl, Les deux écritures. Étude sur Bernanos, Les Éditions du Cerf, Paris 2008, 21.
82 Cf. L’imposture, OR, 512.
83 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 276.
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mai profund şi fără margini. În faţa moralismului superficial, la modă la 
contemporanii săi, prima grijă a lui Bernanos a fost să redea oamenilor de 
astăzi conştiinţa existenţei abisului, a profunzimii sale şi a forţei sale de 
absorbţie. Ce poate face omul în faţa acestei puteri? Este întrebarea de 
fond la care autorul încearcă să răspundă în întreaga sa operă. Înarmat nu 
cu datele din labirinturile psihologiei umane, dar cu forţa supranaturală a 
harului, creştinul poate să pătrundă în casa Satanei, pentru a-l învinge. 
„Ceea ce îi aparţine ca propriu lui Bernanos este faptul că el concepe această 
luptă înainte de toate ca o luptă spirituală, ale cărei arme sunt viziunea, 
înţelegerea, judecata, înseparabile pentru el de rugăciune”84. Élie Maakaro-
un observă că în Sous le soleil de Satan sunt trei reţele de imagini care 
exprimă acţiunea personajelor: violenţa, mişcarea în sus şi în jos şi avântul 
spre lumea supranaturală. Violenţa se exprimă prin imaginea „legăturilor 
misterioase” cu lumea invizibilă. Mişcarea este cădere şi ridicare a eu-lui 
dar şi mişcare a harului, iar lumea supranaturală este locul unde se dă 
această bătălie cu Cel Rău şi are loc unirea cu Dumnezeu85. Monique 
Gosselin remarcă şi ea că în acelaşi roman esenţialul este coborârea în 
spirală în întunecimile interioare acolo unde personajul – preotul Donissan 
– descoperă o întreagă genealogie a răului86 şi unde se dă lupta cu Satana 
chiar cu preţul morţii sale pentru a pătrunde sufletele şi a le purta într-o 
mişcare verticală spre lumea de lumină şi de har. 

Cei care-l citesc pe Bernanos vorbesc despre „eroii” bernanosieni pe 
care îi identifică cu „sfinţii”. De fapt, viziunea autorului este foarte apropi-
ată în sensul că toţi eroii săi sunt implicaţi în acţiuni care ţin de domeniul 
spiritual. Eroii săi au un rol de asociat spiritual pentru alte personaje, pe 
care le asistă atât în descoperirea harului care le stă alături cât şi a răului 
care le sufocă. Ei mereu descoperă secretul aproapelui lor datorită darului 
de a vedea în suflete. 

Viaţa ta repetă alte vieţi, toate la fel, trăite fără entuziasm, drept la nivelul ieslei 
în care dobitocul vostru îşi mănâncă boabele. Da! fiecare din faptele tale este 
semnul unuia dintre cei din care ieşi, laşi, avari, desfânaţi şi mincinoşi. Eu îi văd. 
Dumnezeu mi-a dat să-i văd. Este adevărat că te-am văzut în ei, şi pe ei în tine87,

îi declară vicarul din Campagne tinerei Mouchette pe care tocmai o întâl-
nise pe cale. Parohul de ţară notează în jurnalul său după ce a stat de vorbă 

84 H.U. von Balthasar, Le chretien Bernanos, 328.
85 Cf. E. maaKaroun, „Les images et la dynamique de l’imaginaire”, în M. EstèvE, ed., 

Études bernanossiennes 12. Sources et dimensions de Sous le soleil de Satan, Minard, Paris 
1971, 163.

86 Cf. M. GossElIn, „Bernanos et la question du sujet. Une poétique des profondeurs”, 
apud M. GossElIn, m. mIlnEr, ed., Bernanos et le monde moderne, Presses Universitaires de 
Lille, Paris 1988, 39.

87 Sous le soleil de Satan, OR, 204.
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cu domnişoara Chantal, fata contesei, pe care voia să o smulgă din starea ei 
de revoltă: „Şi totuşi nu ştiu ce presimţire mă asigura că acolo era cel mai 
mare şi ultimul efort împotriva lui Dumnezeu, că păcatul iese dintr-însa”88. 
În timpul discuţiei lungi pe care o are cu bunica sa, Chantal din La joie, 
vede şi ea „secretul umil şi tragic, înghiţit de atâţia ani, ridicându-se dintr-o 
dată la suprafaţa întunericului”89. Acest „a vedea în suflete” le dă posibili-
tatea să intre în circuitul neîntrerupt al harului în lumea de aici şi în cea 
de dincolo, cuprinse împreună şi în întregime de privirea milostivă a lui 
Dumnezeu care luptă alături de creatura sa pentru a o salva. 

Această formă de clarviziune care descoperă acţiunea actuală a Duhului Sfânt 
se manifestă în multe feluri conform libertăţii Harului. Dacă mâna romancie-
rului nu tremură este posibil ca acel moment să devină un semn eficace al 
„mâinii care scrie pe zid”. […] De aceea clarviziunea pe care o are privirea sa 
este de o altă natură decât psihologică sau metapsihologică. Ea participă puţin 
la înţelegerea plină de milostivire care de la înălţimea Crucii pătrunde şi poartă 
întreaga realitate umană. Se poate astfel deosebi locul în care se situează ade-
vărata luptă a acestui om90,

scrie pastorul Roger Chapal în Les Cahiers du Rhône la puţin timp după 
moartea scriitorului.

Fiecare carte a lui Bernanos poartă spre privirea milostivă a lui Dumne-
zeu care se aşează asupra omului, provocându-l la o alegere, de a refuza 
sau de a răspunde harului, declanşând astfel o luptă spirituală care este 
mai dură decât bătăliile oamenilor. 

Sub privirea Răstignitului, rezistenţa pe care fiecare om o opune harului ia 
forma unei lupte de moarte răbdătoare sau înverşunată în care omul, cu ajuto-
rul demonului, aruncă toate forţele sale şi poate să meargă infinit mai departe 
decât am bănui în mârşăvie, perversiune sau demenţă91.

Astfel că înainte de toate în cărţile lui Bernanos este mereu o luptă. 
Trebuie să ne oprim la lupta dintre abatele Donissan şi Satana, descrisă 

în Sous le soleil de Satan. Dar, mai întâi, aceasta luptă este sugerată chiar 
de titlul operei, care nu poate decât să surprindă cu caracterul său antite-
tic, chiar ironic, căci, în tradiţia biblică, Satana aparţine domeniului umbre-
lor, numai Cristos este „lumina lumii”92, iar Bernanos pare să îi atribuie 

88 Journal, OR, 1139.
89 La joie, OR, 609.
90 r. ChaPal, „La bataille spirituelle”, în Les Cahiers du Rhône, 156-157.
91 R. Chapal, „La bataille spirituelle”, în Les Cahiers du Rhône, 158.
92 Profetul Malahia îl numeşte „soarele dreptăţii” (Mal 3,20), evanghelistul Ioan spune 

că el este lumina (cf. In 1,4-5.7-9; 3,19-21. Cristos însuşi se prezintă pe sine „lumina lumii” 
(In 8,12: „Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează nu umblă în întuneric, ci va avea lumina 
vieţii”; In 9,5: „Cât sunt în lume, eu sunt lumina lumii”).
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această emblemă a adevărului celui care este învăţătorul minciunii. Ori-
cum, trebuie ţinut cont că autorul este un polemist redutabil. Acest soare 
al Satanei face trimitere la o lume care aparent este lăsată pradă răului. În 
acest sens – explică William Bush în notele de lectură la Sous le soleil de 
Satan, editate de Plon în 198293 – Bernanos poate face referinţă la un text 
din profetul Isaia: „Soarele nu va mai fi lumina ta ziua, nici nu te va mai 
lumina claritatea lunii. Dar Domnul va fi pentru tine lumină veşnică, 
Dumnezeul tău va fi strălucirea ta”94. Alegând ca titlu „soarele Satanei” 
autorul sugerează că lumina divină a devenit discretă până la punctul de a 
nu mai continua să strălucească decât în inima anumitor oameni, căci ade-
vărul nu se impune aşa cum face de fapt greşeala care străluceşte în mii de 
lumini seducătoare. O altă explicaţie, propusă de acelaşi W. Bush, se poate 
afla în infinita răbdare a lui Dumnezeu care lasă timp oamenilor să poată 
desăvârşi viaţa lor „căci el face să răsară soarele şi peste cei răi şi peste cei 
buni, şi să cadă ploaia şi peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi”95. În această 
ipoteză, Satana ar putea profita de aparenta absenţă a lui Dumnezeu – acel 
et si Deus non daretur în care se complace lumea modernă – pentru a-şi 
întemeia împărăţia în lume. Acest soare ar manifesta astfel „misterul nele-
giuirii” 96, la care face aluzie apostolul Paul şi care este tema care parcurge 
întreaga literatură apocaliptică97. Este necesar ca răul să-şi epuizeze întreaga 
sa capacitate de a dăuna înainte de a fi învins. Această „atotputernicie” 
satanică este atât de scandaloasă încât unii l-au acuzat pe Bernanos de 
maniheism, dar o lectură atentă arată contrariul: autorul ştie că Satana 
este învins şi o arată în romanele sale, dar trebuie să dea mărturie despre 
prezenţa tainică şi universală a păcatului originar în toţi oamenii şi despre 
înclinaţia spre rău ca şi despre conveţuirea naturală cu el98. O altă încercare 

93 W. Bush, „Sous le soleil de Satan (1926). Le combat de l’esprit d’enfance”, în www.
études-litteraires.com/img/contrib/bernanos-sous-le-soleil-de-satan.pdf.

94 Is 60, 19.
95 Mt 5,45.
96 2Tes 2,7.
97 În genul literar apocaliptic (Dan 11,36; 1In 2,18.22; 2In 7; Ap 13,1-18), Anticrist 

(„omul nelegiuirii”, „fiul pierzării”) este o realitate colectivă care reprezintă toate forţele 
răului ce, de-a lungul istoriei pot lua forme concrete (puterea totalitaristă, propaganda 
imorală, ateismul etc.), luptând împotriva lui Dumnezeu şi a celor care constituie Biserica 
lui Cristos. În 2Tes 2,7 („căci misterul nelegiuirii lucrează deja, numai că ceea ce-l împiedică 
până acum va fi dat la o parte”) vorbeşte despre un obstacol care-l împiedică să se manifeste. 
Astfel, interpretează bibliştii, obstacolul trebuie să fie tot în sens colectiv: Biserica, creşti-
nii, care prin credinţa lor neclinitită obstaculează acţiunea lui Anticrist deja prezentă în 
toate timpurile („misterul nelegiurii”). Când credinţa creştină va slăbi, Anticrist se va putea 
arăta cu toată puterea demonică. Atunci, Cristos în persoană va interveni direct pentru a-l 
învinge definitiv pe Satana şi a-i salva pe cei care au rămas în viaţa lor fideli adevărului (cf. 
A. BulaI, A. BuDău, „Note”, în Noul Testament, Sapientia, Iaşi 20082, 474).

98 Şi aici aluzia este evidentă la parabola neghinei din Mt 13,24-30.



217

de explicare a titlului ne conduce spre semnele apocaliptice de la sfârşitul 
timpurilor: „Cerul se clatină, soarele şi luna se întunecă, iar stelele înce-
tează să mai strălucească”99, versete reluate cu exactitate în Faptele Apos-
tolilor100. Apocalipsul vorbeşte despre aceleaşi semne la deschiderea celui 
de al şaselea sigiliu: „s-a făcut un mare cutremur şi soarele s-a făcut negru 
ca un sac din păr, iar luna întreagă a devenit ca sângele”101. Este posibil ca 
Bernanos să fi voit să ne facă să înţelegem că lumea noastră se apropie de 
sfârşitul ei în această strălucire neobişnuită şi provocatoare a lui Lucifer 
care etimologic înseamnă purtător de lumină. Acest ultim amănunt ne 
poartă la a considera un alt sens probabil: soarele Satanei nu este altceva 
decât lumina orbitoare a greşelii. Lumea Satanei este în totalitate iluzie, 
promisiune falsă şi acum ca şi la început102. „Răul este deci iluzie pentru că 
el nu este «être» dar «paraître»; el nu este în cele din urmă decât intumes-
cenţă malignă, umflare vaporoasă a unei materii în fermentaţie”103, în expri-
marea lui Juan Asensio. 

Această luptă – observă acelaşi W. Bush – mai este sugerată şi de numele 
parohiei în care activează ca păstor de suflete abatele Donissan: Lumbres, 
care poate evoca prin paronimie cuvintele „umbră” şi „umil”, care amân-
două fac trimitere la ascundere, îngropare, iar primul, la lupta cu întune-
ricul104. De altfel, în primul capitol din partea a doua a romanului, pe care 
a intitulat-o „Sfântul din Lumbres”, autorul ne oferă propria sa orientare:

Proiectul pe care de atâtea ori l-a făcut de a merge să se ascundă ca să moară 
într-un loc retras la capătul lumii, la Chartusieni sau la Trapişti, îi revine în 
minte, dar ca o imagine nouă, cu o strângere de inimă, ascuţită şi dulce, o dis-
pariţie misterioasă. În astfel de momente, în trecut, păstorul nu-şi părăsea 
turma; visa să o poarte cu sine, până la locul penitenţei sale, pentru a trăi încă 
şi a fi demn de ea. Dar în prezent această amintire se şterge, ultima. Neobositul 
prieten al sufletelor nu doreşte decât odihna, şi încă ceva, de care gândul secret 
îl preocupă din toate fibrele sale, nevoia de a muri, asemenea dorinţei de a 
plânge… Şi de fapt lacrimile îi scăldau ochii, dar fără să-i elibereze inima, şi în 
naivitatea sa bătrânul om nu le mai recunoaşte, se uimeşte şi nu poate să dea 
un nume acestei ameţeli pline de voluptate. Tentaţia supremă, în care s-au 
cufundat înaintea lui atâtea suflete arzătoare, care trec dintr-o dată prin plăcere 
99 Il 2,10. 
100 Fap 2,20: „Soarele se va schimba în întuneric şi luna în sânge înainte de a veni ziua 

Domnului, zi mare şi strălucitoare”. 
101 Ap 6,12.
102 Cf. Gen 3,5: „veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”.
103 J. AsEnsIo, „Le démoniaque selon Sören Kierkegaard dans Monsieur Ouine de Geor-

ges Bernanos”, Études bernanosiennes, Minard, 23 (2004), în http://knol.google.com/l/juan-
asensio/le-demoniaque-selon-sren-kierkegaard/.mht

104 Cf. W. Bush, „Sous le soleil de Satan (1926). Le combat de l’esprit d’enfance”, în www.
études-litteraires.com/img/contrib/bernanos-sous-le-soleil-de-satan.pdf.
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şi găsesc neantul, pentru a-l îmbrăţişa cu o strângere definitivă, îl va doborî, 
fără să-şi fi deschis ochii. La limita imensului său efort, oboseala, pe care de 
atâtea ori a învins-o, îndepărtată, curge din el, ca revărsarea propriului sânge. 
Nici o remuşcare. Duşmanul plin de viclenie îl rostogoleşte în această oboseală 
disperată, ca într-un giulgiu, cu o adresă infinită, înspăimântătoarea luare în 
râs a îngrijirilor materne… […] Nu vede nimic în interiorul său, nici o imagine 
unde să-şi fixeze tentaţia, nici un semn al frământării care îl distruge încet, sub 
ochii unui maestru impasibil. Nici mănăstirea nu mai este ceea ce doreşte, dar 
ceva mult mai secret decât singurătatea, dispariţia unei căderi veşnice, în întu-
necimile închise. Celui care îşi ţine aşa de mult timp trupul sclav, voluptatea îi 
descoperă la sfârşit adevărata sa faţă, plină de un râs neclintit. Şi nu este nici 
această imagine, nici oricare alta, care va tulbura simţurile bătrânului solitar, 
dar, în inima sa candidă şi încăpăţânată, se trezeşte altă concupiscenţă, acel 
delir al cunoaşterii care a pierdut-o pe mama oamenilor, dreaptă şi îngândurată, 
în pragul Binelui şi a Răului. A cunoaşte pentru a distruge, şi a reînnoi în dis-
trugere cunoaşterea sa şi dorinţa sa – o soare al Satanei! – dorinţă de neant 
căutat pentru el însuşi, îngrozitoare revărsare a inimii! Sfântul din Lumbres 
nu mai are puterea decât să cheme această odihnă groaznică; harul divin aşează 
un văl înaintea acestor ochi încă plini de mister divin… Această privire aşa de 
clară ezită în prezent, nu ştie unde să se aşeze… O stranie tinereţe, o lăcomie 
naivă, asemenea primei răni a simţurilor, încălzeşte bătrânul sânge, bate în 
pieptul său slăbit… Caută pe bâjbâite, mângâie moartea trecând prin atâtea 
văluri, cu o mână fără puteri105.

Păcatul originar îşi are izvorul în această înclinaţie a cunoaşterii, în 
cunoaşterea pentru a cunoaşte, în cunoaşterea fără iubire. Această dorinţă 
de a cunoaşte care şi-a pierdut finalitatea, aceea a întâlnirii creaturii cu 
creatorul său, s-a „desincarnat”, a devenit iresponsabilă schimbându-se 
într-o simplă curiozitate. Lucian Blaga ar numi-o „cunoaştere luciferică”: 
este o cunoaştere care pune o problemă dar pentru a deschide un mister, 
care nu este disponibil, pentru a încerca să pătrundă tot mai adânc în esenţa 
ascunsă a lucrurilor106. Soarele Satanei este o iluzie a cunoaşterii care se 
opreşte la aparenţe, vis de putere, fără a ajunge în profunzime. Această 
cunoaştere a devenit pur divertisment şi nu dăruire de sine. „Aceasta este 
intuiţia bernanosiană care se afundă în aliteraţiile siflante ale titlului pen-
tru a face trimitere la miticul şarpe ispititor de la începuturi”107.

105 Sous le soleil de Satan, OR, 236-237.
106 L. BlaGa, Trilogia cunoaşterii. 2. Cunoaşterea luciferică, Dacia Traiană, Sibiu 1933. 

Eu folosesc o ediţie nouă: L. BlaGa, Trilogia cunoaşterii. 2. Cunoaşterea luciferică, Huma-
nitas, Bucureşti 2003, 32-35.

107 W. Bush, „Sous le soleil de Satan (1926). Le combat de l’esprit d’enfance”, în www.
études-litteraires.com/img/contrib/bernanos-sous-le-soleil-de-satan.pdf.
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În acest prim roman al său, Bernanos îl prezintă pe abatele Donissan 
suferind tentaţia în timp ce tot el o suscită. Frédéric Baudin remarcă fap-
tul că 

Bernanos pare să joace aici pe ambivalenţa cuvântului „tentaţie” din vocabula-
rul neotestamentar şi pe conceptul teologic care provine de aici. Termenul grec 
folosit curent – peïrasmós [πειρασμός] – poate fi tradus după caz cu „încercare” 
sau „tentaţie”; ori dacă Dumnezeu, după sfântul Iacob, nu „ispiteşte pe nimeni”, 
el poate să pună la încercare pe cei care îi aparţin108.

De fapt, prima parte a romanului este numită „La tentation du déses-
poir”, căci aşa îşi vede autorul personajul: tentat de disperare, căutând 
disperarea, iar Satana profită de ocazie pentru a-l împinge pe „sfânt” din-
colo de limitele umane, până la nebunie. Bernanos trebuie să-şi menţină 
eroul în echilibru pe această muchie de cuţit. Tânărul preot preocupat să 
salveze lumea este gata să meargă până la blasfemie pentru a câştiga sufle-
tele, până la a renunţa chiar la propria mântuire109 şi a se lăsa cuprins de 
disperare. Cu privire la această dispoziţe a lui Donissan Luc Estang scrie: 

Hagiografia prezintă cazuri analoge. Cel al părintelui Surin, un iezuit care trăia 
la Bordeaux în secolul al XVII-lea; el i-a cerut lui Dumnezeu să-l asculte să ia 
asupra sa răul unei călugăriţe posedate de demon, maica Jeanne des Anges. 
Cazul lui Marie des Valées, ţărancă din Cotentin care a trăit şi ea în secolul al 
XVII-lea; ea a făcut cu voce tare votul de a fi condamnată pentru păcătoşi şi 
pentru toţi oamenii dacă aşa este voinţa lui Dumnezeu; în timpul vieţii sale pe 
pământ a suferit chinurile condamnării. Aceste abisuri mistice ne dau ameţeli. 
Ca Bernanos să le scoată în relief într-un roman nu este suficient pentru a sati-
sface privirea noastră. Nu acesta este scopul urmărit, dimpotrivă, propunerea 
sa este de a ne spune cu insistenţă că viaţa spirituală este dramatică110

Preotul cade în capcana tentaţiei satanice pe care de fapt vrea să o evite. 
Nimeni, în afară de abatele Menou-Segrais nu observa că „munca harului 
în această inimă deja tulburată are un caracter de violenţă, de asprime, 
care îl descumpăneşte”111. Tocmai în noaptea de Crăciun, „în camera în 
care sărmanul preot a fugit, cu inima plină de nelinişte, în zori”, 

în genunchi în faţa patului său descoperit, trecea din nou fiecare frază a acelei con-
versaţii cu totul aparte, depunea efort să-i pătrundă sensul […] Atunci se zbătea 
ca un orb împotriva unei noi tentaţii mai periculoase. Şi angoasa sa era aşa de 

108 F. BaudIn, „L’abbé Donissan aux prises avec le diable dans Sous le soleil de Satan”, 
în http:www.forumculturelprotestant.com/Litteratures_files/maquignonsssbernanos.pdf.

109 Aici este o asemănare uimitoare cu apostolul Paul care este gata să renunţe chiar la 
propria mântuire numai ca să-i câştige pentru Cristos pe fraţii săi iudei: „Căci aş dori să fiu 
eu însumi anatema de la Cristos pentru fraţii mei, rudele mele după trup” (Rom 9,3). 

110 L. EstanG, Georges Bernanos, 68-69.
111 Sous le soleil de Satan, OR, 138-139.
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mare că nu putea să o numească. Sfinţenia! În naivitatea sa sublimă, acceptă 
să fie purtat dintr-o dată de la ultimul la primul rang, din ordin. Nu s-a sustras112.

Cuprins de disperare, se lasă dus de glasul ispititor care îi murmura: 
„Noi am risipit harul lui Dumnezeu, repeta înăuntrul lui o voce străină, 
dar cu propriul său accent, noi suntem judecaţi, condamnaţi… Deja eu nu 
mai sunt: aş fi putut să fiu!”113

Glasul satanic este aşa de insistent încât sărmanul preot nu poate nici 
să se roage, nici să-şi ridice ochii spre cruce. Cunoaşte o singurătate impla-
cabilă, o părăsire totală. Este o experienţă pe care o cunosc marii mistici şi 
o numesc „noaptea sufletului” sau „noaptea întunecată” când sufletul nu 
mai este mângâiat de prezenţa lui Dumnezeu, fiind pus la încercare de 
ariditatea credinţei. Chiar dacă această experienţă este întretăiată de o 
„bucurie furtivă”114, ispititorul revine, iar el nu poate să mai implore milos-
tivirea divină.

La momentul decisiv, el acceptă lupta, nu din orgoliu, dar dintr-un elan irezisti-
bil. La apropierea adversarului, el se umple nu de teamă, dar de ură. S-a născut 
pentru luptă; fiecare cotitură a drumului său va fi marcat de un val de sânge115.

Diavolul a dat peste cap gândurile preotului. Satana este iluzionistul 
care a creat această confuzie. Luând bucuria drept orgoliu, preotul vrea s-o 
facă să dispară. Astfel Satana îl face să înlocuiască harul divin, pe care el îl 
ia drept o iluzie, cu disperarea de propriul său neant. Donissan, jucat de 
viclenia abominabilă, renunţă atunci la orice speranţă116. Urmează o flage-
lare sistematică, plină de ură, până la epuizare, până la limita leşinului. 
„Fiecare nouă violenţă chema o alta mai puternică, neputincioasă încă să-l 
potolească. Căci era la acel paroxism în care iubirea înşelată nu mai este 
puternică decât pentru a distruge. […] Ispita era de acum înainte în inima 
sa, şi el se ura în întregime”117, comentează uluit autorul. Mai târziu va fi 
capabil să deosebească lucrarea satanică în această pocăinţă nesănătoasă. 
„Parohul din Lumbres va spune mai târziu: «Sărmanul nostru trup consumă 
suferinţa, ca şi plăcerea, cu o aceeaşi lăcomie fără măsură»”118. Dar acum 
este în focul ispitei. În faţa răului se măsoară neputinţa omului, condiţia 

112 Sous le soleil de Satan, OR, 142.
113 Sous le soleil de Satan, OR, 143.
114 Sous le soleil de Satan, OR, 145.
115 Sous le soleil de Satan, OR, 147.
116 „Această bucurie fără cauză nu poate fi decât o iluzie. O speranţă aşa secretă, în cel 

mai intim, în cel mai profund, ivită dintr-o dată – care nu are obiect – indefinită, seamănă 
prea mult cu prezumţia orgoliului… Nu! Mişcarea harului nu are această atracţie senzuală… 
Trebuie să dezrădăcineze această bucurie!” (Sous le soleil de Satan, OR, 148). 

117 Sous le soleil de Satan, OR, 149.
118 Sous le soleil de Satan, OR, 158.
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tragică a existenţei sale, căci – asemenea apostolului Paul119 – el nu poate 
face binele pe care îl vrea şi nu reuşeşte să împiedice răul. 

Ah! cât este de puternic şi de îndemânatic celălalt, ce răbdător este când trebuie 
şi, când i-a venit ceasul, gata ca trăsnetul! Sfântul din Lumbres, într-o zi, va 
cunoaşte faţa duşmanului său. De această dată trebuie să sufere ca orbul prima 
sa pornire, să primească primul său şoc. Viaţa acestui om ciudat, care n-a fost 
decât o luptă furibundă, care s-a terminat cu o moarte amară, ar fi fost aşa 
dacă, de la această lovitură, după ce ar fi dejucat viclenia, s-ar fi încredinţat 
fără efort milostivirii – dacă ar fi cerut ajutor?Ar fi devenit unul dintre aceşti 
sfinţi pe care istoria îi aseamănă cu un conte, dintre cei calmi care posedă pămân-
tul, cu un surâs de copil-rege?... Dar la ce bun să visăm?120, se întreabă autorul. 

Acum, ne spune Bernanos, abatele Donissan, decepţionat, este pe malul 
blasfemiei şi a păcatului împotriva Duhului, el respinge bucuria, adevărata 
bucurie, aceea care este semnul prezenţei divine în inima omului. 

Atunci priveşte Crucea. Din ajun nu s-a mai rugat, şi poate nu se roagă încă. În 
orice caz, nu este o rugăciune ceea ce urcă la buzele sale. În marea dezbatere a 
nopţii, era suficient să stea cu capul sus şi să dea lovitură pentru lovitură: omul 
care îşi apără viaţa într-o luptă disperată îşi ţine privirea fixată înainte, şi nu 
scrutează cerul de unde cade lumina inalterabilă asupra celui bun şi asupra 
celui rău. În excesul oboselii sale, amintirile îl apasă, dar grupate în acelaşi 
punct al memoriei, aşa cum razele luminoase sunt focalizate de lentilă. Ele nu 
formează decât o singură durere. Totul l-a decepţionat sau înşelat. Totul îi este 
cursă şi scandal. Din mediocritatea în care era disperat că lâncezeşte, cuvântul 
abatelui Menou-Segrais l-a purtat într-o înălţime unde căderea este inevitabilă. 
Acea singurătate completă de mai înainte nu era ea deloc preferabilă bucuriei 
care l-a decepţionat! O, bucurie cu mult mai urâtă acum decât erai iubită odată! 
O, delir al speranţei! O, surâs o, sărut al trădării! În privirea pe care el o fixează 
mereu – fără un cuvânt pe buze, fără chiar un suspin – asupra lui Cristos impa-
sibil, se exprimă dintr-o dată violenţa acestui suflet furios. […] Toată bucuria 
este rea, spune această privire. Toată bucuria vine de la Satana. Pentru că nu 
voi fi niciodată demn de această preferinţă de care se amăgeşte unicul meu 
prieten, nu mă mai înşela mult timp, nu mă mai chema! Lasă-mă în nimicul 
meu. Fă din mine materia inertă a lucrării tale. Nu vreau glorie! Nu vreau 
bucurie! Nu vreau nici speranţă! Ce am eu ca să dăruiesc? Ce-mi rămâne? 
Această speranţă singură. Ia-o de la mine. Ia-o! Dacă aş putea, fără să te urăsc, 
ţi-aş încredinţa sănătatea mea, m-aş condamna pentru aceste suflete pe care tu 
mi le-ai încredinţat în bătaie de joc, mie, un mizerabil! Astfel provoca abisul, îl 
chema cu un legământ solemn, cu o inimă pură…121

119 Rom 7, 19: „căci nu fac binele pe care îl vreau, ci săvârşesc răul pe care nu-l vreau”.
120 Sous le soleil de Satan, OR, 147.
121 Sous le soleil de Satan, OR, 154-155.
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Această mare încercare este, după părerea mea – spune W. Bush – punctul cul-
minant al romanului. Bernanos contemplează încremenit, puterea exorbitantă 
a Satanei, căruia îi este permis să facă să cadă chiar sufletele de excepţie. Ce 
poate să facă omul în faţa unei atât de mari viclenii când inima sa este zdrobită 
de angoasă şi disperare? Conştiinţa este atunci aşa de tulburată că discernă-
mântul între bine şi rău devine aproape imposibil. Satana este cu adevărat un 
impostor pentru Bernanos, cel care alunecă în mod invizibil între om şi Dum-
nezeu pentru a-i separa, cel care corupe bucuria şi speranţa omului122.

Scena întâlnirii lui Donissan cu diavolul constituie punctul esenţial al 
acestei părţi. După această luptă spirituală cu Satana în obscuritatea nop-
ţii şi în spatele deghizărilor, după lunga otrăvire a vieţii sale interioare în 
timpul lungilor nopţi de studii sterile, vicarul din Campagne întâlneşte pe 
când mergea la spovezi într-un sat vecin, faţă în faţă, un demon întrupat, 
ca totdeauna, în spatele aparenţelor. Se rătăcise de mai multe ori înainte 
de a întâlni acest negustor de animale [le maquignon] jovial şi ambiguu, şi 
el în drum spre un târg. Scena are loc tot într-o noapte întunecată123. Pen-
tru Donissan soarele Satanei este întunecat aşa cum îl vede şi tradiţia creş-
tină. „Noaptea aparţine diavolului”124, îl va învaţa parohul din Torcy pe 
mai tânărul său coleg de la ţară. Deja Bernanos îl descrie chiar de la înce-
putul apariţiei sale în scenă ca „le noir petit marcheur” care vorbeşte despre 
valoarea întunericului: „întunericul îi apropie pe oameni. Este un lucru 
bun, un foarte bun lucru”125. De fapt Cel Rău este înrudit cu noaptea în 
care se ascunde, şi cu coşmarurile care se ridică din profunzimile subcon-
ştientului. Magia sa neagră poate să lucreze acum, fantasticul poate să se 
amestece cu realul. Într-adevăr Satana a luat aparenţele unui prieten care 
se întâlneşte cu un alt prieten, şi-i vorbeşte cu o „voce fără nici o strălucire, 
cu un accent de voioşie secretă, cu adevărat irezistibilă” şi abatele ajunge 
să-i mulţumească „pentru amabilitate şi pentru dragostea arătată126. Încet, 
Donissan este condus cu ironie să aibă încredere, chiar să se confeseze aces-
tui necunoscut pe care l-a luat drept „omul cu bunăvoinţă care, asistându-l, 
practică fără poate să o numească, iubirea Evangheliei”127. 

122 W. Bush, „Sous le soleil de Satan (1926). Le combat de l’esprit d’enfance”, în www.
études-litteraires.com/img/contrib/bernanos-sous-le-soleil-de-satan.pdf.

123 Michel Estève subliniază că în acest capitol „noaptea evocă împărăţia întunericului, 
universul în care vagabondează Satana. Cuvântul «noapte» este folosit ca un leitmotiv…” 
(M. EstèvE, Le Christ, les symboles christiques et l’incarnations dans l’oeuvre de Bernanos, 153).

124 Journal, OR, 1039.
125 Sous le soleil de Satan, OR, 168.
126 Sous le soleil de Satan, OR, 168. Într-adevăr, el ridică firul de sârmă înghimpată când 

trec printr-un gard, îl fereşte pe însoţitorul său de a cădea într-o râpă mlăştinoasă, se arată 
reţinut ca să nu-l ofenseze pe preot cu expresiile sale vulgare. 

127 Sous le soleil de Satan, OR, 171.
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Fixând pentru prima dată privirea negustorului, abatele Donissan începe 
să descopere înşelăciunea: credea că citeşte în ochii lui compasiunea, dar 
nu vede decât o „privire uimită”128. Doar în momentul când cel care, puţin 
mai înainte îi mărturisise că „nu locuieşte nicăieri”129, iar acum îl invită 
„să aştepte ziua acasă [chez moi], într-o bojdeucă pe care o cunoaşte bine 
– la marginea pădurii de la Saugerie – o cabană trainică de cărbunari cu 
pridvor”130, abatele rămâne surprins. Autorul observă cum 

această umilă evidenţă varsă dintr-o dată în inima sa un val de amărăciune. 
Decepţia sa este din nou aşa de mare, disperarea sa aşa de vehementă, că o 
astfel de disproporţie dintre efect şi cauză tulbură chiar ce i-a mai rămas încă 
din bunul simţ sau din raţiune, cu delirul său care creşte131.

Dar încercarea continuă. Înşelarea este completă: îngerul întunericului 
– după o expresie a sfântului Paul – s-a deghizat în înger de lumină132. Ber-
nanos însuşi, contemplând scena creaţiei sale artistice, rămâne uimit de 
gesturile pline de tandreţe ale străinului, văzându-l cum „întinde pe pământ, 
pe vârful unui taluz, mantia sa de postav gros” pe care „îl culcă aproape cu 
forţa pe tovarăsul său”, care era la capătul puterilor şi ajunge să exclame: 
„Cât de atent, delicat, fratern, este gestul acestui aspru [rude] 
Samaritean!”133. Acum preotul luptă împotriva toropelii. „I se părea că alu-
necă în tăcere, într-o cădere oblică, foarte lină. Apoi, dintr-o dată, durata 
acestei alunecări îl înspăimântă; îi măsură profunzimea”134. „Vocea, mereu 
prietenoasă, dar care îi suna teribil în urechi”, dorinţa irezistibilă de a se 
lăsa încălzit de această mână întinsă, de a se odihni pe acest umăr primi-
tor, de a se lăsa consolat de cuvintele unui prieten aşa fidel care îi mărturi-
seşte că-l urmăreşte de mult timp135, sunt toate tentaţii cu care se luptă 
vicarul din Campagne. „Eu sunt prietenul vostru – tovarăşul meu – vă iubesc 
cu tandreţe” aude cu uimire vocea care îi vorbea136. Dar nu-i adevărat. Dia-
volul nu ştie să iubească. E o minciună. Şi autorul îl aude cum se demască 
într-o succesiune din ce în ce mai rapidă de persiflaje satanice.

Dormi la pieptul meu, fiu spiritual al inimii mele, continua vocea pe acelaşi ton. 
Ţine-mă strâns, bestie stupidă, preoţel, tovarăşul meu. Odihneşte-te! Te-am 
căutat, te-am hăituit bine. Iată-te. Cum mă iubeşti! Dar cum ai să mă iubeşti şi 

128 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 170.
129 Sous le soleil de Satan, OR, 169.
130 Sous le soleil de Satan, OR, 170.
131 Sous le soleil de Satan, OR, 170.
132 2Cor 11,14: „Şi nu este de mirare, căci şi Satana însuşi se preface că este un înger al 

luminii”. 
133 Sous le soleil de Satan, OR, 171.
134 Sous le soleil de Satan, OR, 172.
135 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 172-173.
136 Sous le soleil de Satan, OR, 173.
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mai mult, căci nu sunt gata să te părăsesc, heruvimul meu, sărman tonzurat, 
vechi tovarăş pentru totdeauna!137

Ai primit sărutul unui prieten, spune liniştit negustorul, apăsându-şi buzele pe 
dosul mâinii. Te-am umplut de mine, la rândul meu, tabernacol al lui Isus Cris-
tos, dragă nerodule! Nu te speria de aşa puţin: i-am sărutat şi pe alţii, pe mulţi 
alţii. Vrei să-ţi spun? Eu vă sărut pe toţi, treji sau adormiţi, morţi sau vii. Iată 
adevărul. Plăcerea mea este să fiu cu voi, omuleţi-dumnezei, ciudate, ciudate, 
aşa ciudate creaturi! Să spun drept, puţin vă părăsesc. Voi mă purtaţi în trupul 
vostru întunecat, pe mine a cărui esenţă a fost lumina – în triplul strat al burţii 
voastre – pe mine, Lucifer… Vă număr. Nimeni dintre voi nu-mi scapă. Aş 
cunoaşte după miros fiecare animal din mica mea turmă138.

Preotul este investit cu sărutul infam şi sacrileg al trădătorului. Donissan 
participă în felul său la agonia lui Cristos în Ghetsemani. „Era pentru prima 
dată că sfântul din Lumbres auzea, vedea, îl atingea pe acela care fu cel 
mai ruşinos asociat al vieţii sale dureroase. […] Era pentru prima dată, şi 
totuşi el l-a recunoscut fără greutate”139, explică Bernanos. Departe de a se 
da bătut, el depăşeşte groaza sa ameţitoare pentru a-l înfrunta pe duşman 
şi a-şi măsura puterile cu el. 

Sub şoc, el nu se clătină deloc. Iar faţa sărmanului preot simţi relieful şi căldura 
unei alte feţe necunoscute. […] Ameţeala sa, ca dispărută în adâncitura piep-
tului printr-un foc misterios, se scurgea lent din venele sale. Atunci, chiar în 
acel moment, şi dintr-o dată, deşi o certitudine aşa de nouă nu creşte decât 
progresiv în domeniul conştiinţei, atunci, spun eu, că vicarul din Campagne 
cunoscu faptul că, cel de care fugise tot timpul acestei nopţi execrabile, l-a întâl-
nit în cele din urmă140.

Este interesant modul în care autorul descrie această luptă. În faţa ace-
lor batjocuri satanice preotul rămâne liniştit. Departe de el teama. 

Faţa sfântului din Lumbres avea paloarea şi rigiditatea unui cadavru. Prin 
gura sa, scoasă în evidenţă la colţuri de o grimasă dureroasă care semăna cu un 
surâs înspăimântător, prin ochii săi închişi strâns, prin încordarea tuturor tră-
săturilor sale, el exprima suferinţa sa. Dar cu greu totuşi dacă se înclina încet 
pe o parte. Rămânea aşezat pe poala mantalei, într-o imobilitate sinistră, […] 
Apoi, trăgând zgomotos aer în piept, scoase din buzunar o batisă mare şi, în 
modul cel mai simplu din lume, îşi şterse gâtul şi obrajii. […] Totuşi vicarul din 
Campagne nu se clătina deloc, dar deschise încet ochii. Şi, fără ca vreo trăsătură 
de pe faţa sa să se destindă, începu să curgă printre pleoapele sale o privire 
neagră şi fixă141.

137 Sous le soleil de Satan, OR, 173. 
138 Sous le soleil de Satan, OR, 174.
139 Sous le soleil de Satan, OR, 173.
140 Sous le soleil de Satan, OR, 173.
141 Sous le soleil de Satan, OR, 174-175.
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Cu această „privire întunecată” îl urmăreşte pe cel care „umbla de-a 
lungul şi de-a latul, agitat, cu mânie, gesticulând, dar fără a se îndepărta 
mai mult decât câţiva paşi”142. Dar tentaţia încă nu s-a sfârşit. Scriitorul 
observă că „ceea ce exprima faţa de acum, era de altfel mai puţin teamă cât 
mai ales o curiozitate fără limite” pe care el, acum, încearcă să o descifreze. 

S-ar fi putut spune că e ură, dar ura iscă o flacără în privirea umană. Oroare, 
dar oroarea este pasivă, şi nici un strigăt de angoasă sau de dezgust n-a descleş-
tat maxilarele înţepenite de o hotărâre sălbatică. Şi nici curiozitatea zadarnică 
de a şti nu are semnele unei aşa demnităţi suverane. Încă umil în triumful său, 
în fiecare clipă mai complet şi mai sigur, vicarul din Campagne nu se îndoia 
deloc că o victorie asupra unui aşa adversar este precară, fragilă, de mică durată. 
Ce contează să vadă pentru o clipă duşmanul la picioarele sale, la cheremul său? 
Dar acolo este asasinul sufletelor, căruia trebuie să-i smulgă unul din secretele 
sale143.

Donissan are viziunea înfrângerii adversarului său, condamnarea sa la 
chinul veşnic, dar în acelaşi timp îi este dat să vadă în propria sa dedublare 
puterea satanică ce lucrează în viaţa sa. Curiozitatea îl pune din nou în 
pericol, iar diavolul continuă să profite de aceasta: „Mă ţineţi, aşadar, spune 
el ridicând din umeri. Bucuraţi-vă de puterea voastră atâta timp cât vă 
este dată”144. Şi continuă seria invectivelor împotriva omului lui Dumne-
zeu care se roagă. Şi observă Bernanos: „Tot timpul cât a durat rugăciunea, 
celălalt continua să geamă şi să strângă din dinţi, dar cu o putere descres-
cândă. Atunci când vicarul din Campagne s-a ridicat, el a tăcut dintr-o 
dată. Zăcea, asemenea unuia despuiat”145. Totuşi nu-i scapă această dorinţă 
de a avea putere asupra duşmanului, căzând încă pentru un timp sub lovi-
tura sa. „Ameţeala unei curiozităţi supraoemeneşti, de acum fără efect, 
pentru totdeauna, îl lăsă gâfâind, gol. Dar el credea că va ajunge la capăt”146. 
Şi totuşi, nu-i uşor să renunţi să afli ceea ce te interesează chiar din gura 
Satanei: 

Cine ştie timpul de care dispun încă? [...] Răspunde-mi! (Făcu semnul crucii, 
nu peste obiect, dar pe propriul său piept). Dumnezeu ţi-a dat viaţa mea? Tre-
buie să mor chiar aici? [...] În acest caz, că trăiesc o zi, sau douăzeci de ani, eu 
ar trebui să-ţi smulg secretul. Ţi-l voi smulge, chiar dacă ar trebui să merg 
după tine unde sunt ai tăi. Nu mă tem de tine! nu mi-e frică!147

142 Sous le soleil de Satan, OR, 176.
143 Sous le soleil de Satan, OR, 176.
144 Sous le soleil de Satan, OR, 178.
145 Sous le soleil de Satan, OR 179.
146 Sous le soleil de Satan, OR, 181.
147 Sous le soleil de Satan, OR, 181.
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Doreşte să învingă răul, pe care îl discerne în sine însuşi ca şi la parohi-
enii săi, dar el caută în acelaşi timp să-i pătrundă originea misterioasă, să-l 
cunoască în mod empric, cu propriile puteri, asemenea lui Adam. Ştie că 
trebuie să reziste tentaţiei de a cunoaşte şi de a constata întinderea răului 
în sine însuşi, care l-ar duce la disperare, dar nu poate învinge dorinţa de 
a cunoaşte răul întrupat care se agită înaintea ochilor săi. Şi duelul cuvin-
telor provocat mereu de curiozitatea tânărului preot continuă:

Ţi-a fost dat astăzi un har. L-ai plătit scump. Îl vei plăti şi mai scump! [...]
Care har? strigă abatele Donissan. [...]
Aşa cum te-ai văzut pe tine însuţi dintr-o dată (pentru prima şi ultima oară), la 
fel vei vedea... vei vedea... hei! hei!...
Ce vrei să spui cu aceasta, mincinosule? strigă vicarul de Campagne148.
Care har?... Care har?... repeta el imitând comic victima sa. În lupta împotriva 
noastră este uşor să faci un pas greşit. Curiozitatea ta mi te dă mie pentru un 
moment149.

Dar secretul nu este smuls diavolului. Acel „strigăt de curiozitate” îl 
face pe diavol să se înfurie nu fără a lansa pentru ultima dată râsul său 
ironic şi umilitor, redat în trei rânduri de autor: „Ho! Ho! cât de dur este 
acest stăpân! [...] Ho! Ho! Ho! ce încurcătură! [...] Hi! Hi! Hi! Dintre toţi cei 
pe care i-am văzut marcaţi cu acelaşi semn ca tine, tu eşti cel mai greoi, cel 
mai obtuz, cel mai strâns!”150

Şi dacă Satana întrupat în negustor declară în cele din urmă că este 
învins, victoria lui Donissan este totuşi parţială şi de moment. Diavolul se 
retrage, dar el va mugi mereu. Acum rămâne ameninţător şi îi face cunos-
cut aceasta şi preotului: „Te vom munci cu înţelepciune, continuă celălalt. 
Ai grijă să ne faci rău. Noi te vom pisa la rândul nostru. Nu există bădăran 
de la care să nu ştim să ne scoatem partea. Te vom slăbi. Te vom doborî!”151

Este găsit dimineaţă de un lucrător la o carieră de piatră din apropiere. 
„O licărire difuză apărea lent în ochii săi, şi încet devenea mai clară. Şi el 
recunoscu, aşezată pe pământ, la o oarecare distanţă, una din acele lanterne 
puternice pe care le poartă pescarii noaptea când este vânt puternic”152. 
Este o licărire în această noapte obscură care îl făcea – aşa cum scrie Michel 
Estève – „incapabil de a ieşi dintr-un cerc trasat în jurul lui”153. Adus pe 
drumul cel bun, Donissan, deşi nu ştie încă, este de acum gata să o întâl-
nească pe Mouchette, „ultimul şi supremul actor al acestei nopţi de 

148 Sous le soleil de Satan, OR, 182.
149 Sous le soleil de Satan, OR, 183.
150 Sous le soleil de Satan, OR, 182-183.
151 Sous le soleil de Satan, OR, 184.
152 Sous le soleil de Satan, OR, 184.
153 M. EstèvE, Le Christ, les symboles christiques, 133.
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neuitat”154, şi de a lupta cu duhul întunecimilor într-un suflet posedat de 
„durerea fără speranţă, de care era ea măcinată”155.

Acum este pregătit şi poate spune cu simplitate: „nici o curiozitate nu 
mă apasă. Sunt doar bucuros că v-am întâlnit astăzi, după atâtea zile pier-
dute. Dar nu este prea târziu”156, şi o poartă pe Mouchette pe calea eliberă-
rii. Se dă o luptă între preot şi „stăpânul din zi în zi mai atent şi mai dur”:

Privirea omului lui Dumnezeu era plecată asupra lui Mouchette, care, pe oricare 
altul, poate, l-ar fi făcut să-şi îndoaie genunchii. Şi este adevărat că ea se sim-
ţea, pentru o clipă, ezitând şi înmuiată. Dar atunci îi veni un ajutor – niciodată 
aşteptat în zadar – al unui stăpân pe zi ce trece mai atent şi mai dur; vis care 
altătată se distingea de alte vise, dorinţă mai aprigă, voce între miile de alte 
voci, la acest ceas real şi viu; însoţitor şi călău, pe rând plângăreţ, sleit, izvor de 
lacrimi, apoi gânditor, brutal, lacom de a constrânge, apoi încă, deodată decisiv, 
crud, feroce, totul prezent într-un râs dureros, amar, altădată servitor, acum 
stăpân157.

Miza acestei lupte între ură şi milă este salvarea lui Mouchette, căci 
„despuiată” de propria sa existenţă, ea fuge, fiindu-i frică să nu mai fie „o 
fată periculoasă şi secretă, cu un destin aparte, o eroină printre laşi şi 
proşti…”158, văzându-se deja o victimă a ridicolului sau a milei. Însuşi 
numele Germaine Malhorty – ne explică acelaşi William Bush în notele 
de lectură la Sous le soleil de Satan – ar putea însemna sora din grădina 
Răului. 

Fiică a Evei, se înscrie pe linia lungă a păcătoaselor care o urmează în exclude-
rea din grădina Edenului. Ea simbolizează mai puţin dezordinile sexualităţii 
cât mai ales dorinţa orgolioasă a unei existenţe extraordinare. Ea, care voia să 
meargă pe un drum original, n-a ştiut să găsească modelul care să o înflăcăreze. 
Era necesară întâlnirea cu abatele Donissan, un gigant mistic, pentru ca ea să 
devină conştientă de păcatul originar. Ea, care dintr-un orgoliu necunoscut, se 
voia în afara condiţiei umane, se credea unică în revolta sa, ajutată de preot, 
descoperă că greşeala pe care o revendica, sfidarea sa nu era decât urmarea 
unei lungi ascendenţe de greşeli obscure, „triste secrete, triste minciuni, triste 
flecăreli ale viciului, triste aventuri”159. 

Neputând să se cufunde în nebunie, şi mai ales descoperind neantul său 
personal sub privirea Satanei pe care îl invocă, ea se îndreaptă spre sinucidere. 

154 Sous le soleil de Satan, OR, 192.
155 Sous le soleil de Satan, OR, 194.
156 Sous le soleil de Satan, OR, 195.
157 Sous le soleil de Satan, OR, 199.
158 Sous le soleil de Satan, OR, 209.
159 W. Bush, „Sous le soleil de Satan (1926). Le combat de l’esprit d’enfance”, în www.

études-litteraires.com/img/contrib/bernanos-sous-le-soleil-de-satan.pdf, 12.
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Face aceasta tăindu-şi cu sălbăticie gâtul cu briciul tatălui său. Atunci 
când abatele Donisan îi mărturiseşte superiorului său evenimentele nopţii 
trecute, şi rupe astfel vraja malefică a secretului şi a singurătăţii, este 
anunţat gestul disperat al lui Mouchette. Tânărul preot simţindu-se res-
ponsabil de acest suflet care i-a fost încredinţat merge la Malhorty. La cere-
rea tinerei care vrea să moară la picioarele altarului, el înfruntă opinia 
publică şi o transportă pe muribundă în biserică. Rezultatul nu se lasă 
aşteptat: abatele este trimis într-un ospiciu de nebuni, apoi într-o mănăs-
tire pentru cinci ani. Toţi îl blamează. Critica lui Bernanos este severă aici. 
Biserica s-a dat după duhul lumii, ea preferă să rămână în convenienţe 
mediocre mai degrabă decât să lucreze pentru mântuirea sufletelor. A doua 
parte a romanului, intitulată „Sfântul din Lumbres”, duce la retractarea 
celor afirmate împotriva lui până acum. „Era la capătul efortului său, iar 
obstacolul lipseşte dintr-odată. Cei pe care a voit să-i elibereze chiar ei îi 
refuză libertatea ca pe o povară, iar duşmanul pe care l-a urmărit până la 
cer râde deasupra, insesizabil, invulnerabil. Toţi au râs de el”160. Numit 
paroh în cel mai modest cătun ca să fie uitat de oameni va atrage mulţimile 
prin faima sa de sfânt. Şi acum lupta continuă161. 

Şi după aceea, dintr-o dată, într-o sclipire, puterile care-l asaltaseră, de-a lun-
gul nopţii dureroase, s-au trezit din nou, şi cuvântul pe care-l va spune, gândul 
său propriu şi secret, se risipi într-o clipă în unica realitate a angoasei. Oricât 
de jos l-ar fi tras vreodată ingeniosul duşman, n-a fost ruptă orice legătură, nici 
orice ecou din afară înăbuşit… Dar, de această dată, mâna puternică l-a apucat 
cu totul, l-a dezrădăcinat… „Salvează-te pe tine însuţi, este ceasul!...” îi spunea 
vocea pe care n-o mai auzise, tunătoare. „Termină-ţi lupta zadarnică şi victoria 
monotonă! Patruzeci de ani de muncă şi de puţin profit, patruzeci de ani de 
luptă plictisitoare, patruzeci de ani în staul, ca hrană pentru bestia umană, la 
nivelul inimii sale putrede, patruzeci de ani urcaţi cu greu, trecuţi!... Găbeşte-te!... 
Iată primul tău pas, unicul tău pas în afara lumii!..”. Şi această voce spunea mii 
de alte lucruri, şi nu spunea decât una, mii de lucruri în unul singur, şi acest 
singur cuvânt scurt ca o privire, infinit… […] „Te-ai făcut liber, spunea celălalt 
(un altul aşa asemănător lui însuşi)… Viaţa ta trecută, lucrarea ta inutilă dar 
emoţionantă, postul tău, disciplina ta, fidelitatea ta cam naivă şi grosolană, 
umilirea din afară şi dinăuntru, entuziasmul unora, neîncrederea nedreaptă a 
altora, acel cuvânt plin de otravă. Ah! Totul nu este decât un vis şi umbra unui 
vis! Totul nu era decât un vis, în afară de ridicarea ta lentă spre lumea reală, 

160 Sous le soleil de Satan, OR, 235.
161 Sous le soleil de Satan, OR, 239: „ Şi, numaidecât iar, acea nouă luptă? Căci el poartă 

în sine acest lucru pe care nu poate să-l numească, chircit în inima sa, aşa largă şi grea, 
angoasa sa, Satana. N-a recăpătat pacea, el ştie aceasta. Cu el respiră o altă fiinţă. Pentru 
că tentaţia este ca naşterea unui alt om în om, şi groaza sa creşte. El poartă în interior 
această greutate; nu îndrăzneşte să o arunce, unde să o arunce? Într-o altă inimă”.
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naşterea ta, creşterea ta. Ridică-te până la gura mea, ascultă cuvântul în care 
e cuprinsă întreaga ştiinţă”. Iar el pleacă urechea, ascultă. Este chiar acolo 
unde a voit să-l ducă vechiul duşman, care nu-i decât viclenie162.

Abatele Donissan îl recunoaşte pe duşmanul său prezent atunci când se 
află alături de patul copilului mort, din parohia vecină, la care este chemat 
să intervină pentru a-l face să trăiască. Îl vede „aşteptându-l” pentru încă 
o luptă crâncenă în care-l va arunca ridicându-l împotriva lui Dumnezeu 
care se manifestă absent şi provocându-l pe sărmanul preot să-şi pună între-
bări cu privire la toată slujirea sa, dacă nu cumva a fost zadarnică, căci la 
capătul tuturor nu vede decât aceeaşi înşelăciune, fără ca Dumnezeu să 
intervină. „Este posibil?” repetă el cu o uimire de copil. În acest sens Emil 
Cioran face următoarea apreciere personală: 

Valoarea profeţilor o măsor după capacitatea lor de îndoială, după frecvenţa 
momentelor cu adevărat chinuitoare, de o luciditate dureroasă. Căci la marii 
profeţi îndoiala este mai tulburătoare decât la ceilalţi oameni, deşi numai în 
îndoială sunt profeţii şi fanaticii cu adevărat umani163.

Uşa se deschide la camera întunecată şi mută. [...] El intră şi se închide cu 
mortul. [...] Parohul din Lumbres stă în picioare, la capătul patului, şi priveşte, 
fără să se roage, crucifixul de pe acoperitoarea netedă. Nu speră să audă din 
nou porunca misterioasă. Dar promisiunea a fost făcută, ordinul ascultat; 
aceasta este de ajuns. Iată servitorul infidel, chiar acolo unde îl aştepta în zadar 
stăpânul său şi care ascultă, impasibil, judecata pe care a meritat-o. 

Ascultă. [...] Înăuntru aerul este plin de parfum de liliac, de ceară caldă şi de un 
alt miros solemn. Tăcerea care nu-i de pe pământ, pe care zgomotele de afară o 
traversează fără să o rupă, urcă în jurul lor din adâncul pământului. Urcă aseme-
nea unui abur invizibil şi deja se desfac şi se dezleagă forme vii văzute printr-în-
sul; deja sunetele se calmează, deja se caută şi se înnoadă in nou mii de lucruri 
necunoscute. Asemenea alunecării unuia peste altul a două lichide cu o densi-
tate diferită, se suprapun două realităţi, fără să se confunde, într-un echilibru 
misterios. 

În acest moment, privirea sfântului din Lumbres o întâlneşte pe aceea a mor-
tului, şi o fixă. Privirea unuia singur din aceşti ochi morţi, celălalt era închis. 

[...] Nu mai este decât această privire în urmă – o privire lungă de exilat – la fel 
de clară ca un semn al mâinii. 

Desigur, parohul din Lumbres nu se teme de această privire; dar o întreabă. 
Încearcă să o asculte. Dintr-o dată, cât ai clipi, a trecut pragul uşii, gata să joace 
între aceşti patru pereţi albi o partidă disperată. A mers spre mort fără emoţie, 
fără milă, ca spre un obstacol care trebuie trecut, un lucru prea greu care trebuie 

162 Sous le soleil de Satan, OR, 245-246.
163 E. CIoran, Pe culmile disperării, Humanitas, Bucureşti 2007, 108.
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urnit... Şi iată că mortul i-a luat-o înainte: el este cel care îl aşteaptă, asemenea 
unui adversar îndrăzneţ, pus în gardă. 

Fixează acel ochi întredeschis cu o atenţie curioasă, în timp ce mila dispăruse, 
după aceea cu un fel de nerăbdare crudă. [...] Nici o groază nu-l reţine astăzi, 
nici un dezgust. Mai degrabă dorinţa, aşteptarea nemărturisită a unui lucru 
imposibil, care e pe cale să se împlinească în afara lui, fără el. Gândul său ezită, 
dă înapoi, înaintează din nou. El îl tentează pe mort, aşa cum imediat fără să 
ştie îl va tenta pe Dumnezeu. 

Încă o dată, încearcă să se roage, îşi mişcă buzele, dă drumul gâtului său strâns. 
Nu! încă o clipă... o clipă încă... Frica nebună, nesăbuită, că un cuvânt impru-
dent poate îndepărta o prezenţă invizibilă, presimţită, dorită, temută, îl piro-
neşte pe loc, fără glas. Mâna care schiţa în aer semnul Crucii, cade din nou. 
Mâneca lungă, în treacăt, a făcut să pâlpâie flacăra lumânării şi a stins-o. Prea 
târziu! A văzut de două ori ochii deschizându-se şi închizându-se pentru o che-
mare tăcută. Înăbuşă un strigăt. Camera întunecată este deja mai liniştită ca 
înaintea. 

[...] În bucătărie orologiul sună de zece ori... Râsul unei fete vibrează în limpe-
zimea dimineţii, vibrează mult timp... [...] Patul, foarte aproape, face o umbră 
mai densă. Dar sus, în contrast, aburul luminos, în jurul obloanelor închise, 
creşte, se răspândeşte şi mai vizibil. Deja apare faţa mortului... treptat... urcă 
din nou... încet... până la suprafaţa întunericului. Bunul preot se apleacă pen-
tru ca să-l atingă, priveşte... Cei doi ochi, acum mari deschişi, îl privesc şi ei.

O clipă încă, el înfruntă această privire, cu o speranţă nebună. Dar nici o miş-
care a pleoapelor ridicate. Pupilele, de un negru mat, sunt lipsite de orice gând 
omenesc... Şi totuşi... Un alt gând poate?... O ironie recunoscută imediat, într-o 
clipită... Provocarea stăpânului morţii, a hoţului de oameni... Este el. 

„Eşti tu. Te-am recunoscut”, strigă sărmanul preot bătrân cu o voce joasă şi 
ciocănind cuvintele. În acelaşi timp, i se pare că tot sângele din vene îi cade din 
nou în inimă ca o ploaie de gheaţă. O durere fulgerătoare, de nedescris, îl stră-
bate de la un umăr la altul, răspândindu-se deja în braţul stâng, până la dege-
tele amorţite de frig. O angoasă, niciodată simţită ca acum, fizică, face un gol 
în pieptul său, [...] Se crispează pentru a nu striga, pentru a nu chema în ajutor. 

Orice siguranţă vitală a dispărut: moartea este aproape, sigură, iminentă. Omul 
luptă împotriva ei cu o energie disperată. Se clatină, face un pas ca să stea în 
echilibru, se apropie de pat, nu vrea să cadă. În acest simplu pas greşit, patruzeci 
de ani ai unei voinţe largi, în cea mai înaltă tensiune, se consumă într-o secundă, 
pentru un ultim efort, supraomenesc, capabil să fixeze un moment destinul. 

Este deci adevărat că, până când noaptea nu-l va lua, şi nu-l va acoperi la rân-
dul său, îndărătnicul călău al oamenilor, care se distrează cu omenirea ca şi cu 
o pradă a sa, îl înconjoară cu seducţiile sale, îl cheamă, îl tulbură, porunceşte 
sau mângâie, retrage sau dă speranţă, ia toate glasurile, înger sau demon, în 
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multe forme, eficace, puternic asemenea unui Dumnezeu. „Ca un Dumnezeu! 
Ah! ce contează iadul şi flacăra sa, numai să fie nimicită, o dată, numai o dată, 
monstruoasa răutate! Este posibil, Dumnezeu vrea ca slujitorul care l-a urmat 
să găsească în locul său pe caraghiosul rege al muştelor, bestia de sapte ori înco-
ronată? Gurii care caută Crucea, braţelor care o cuprind, li se va da aceasta, 
numai? Această minciună?... Este posibil? Repetă sfântul din Lumbres cu vocea 
sa joasă, este posibil?...” Şi imediat: „M-aţi înşelat”, strigă el164.

În faţa unui astfel de text, acuzat de maniheism – cel puţin abatelui 
Donissan i s-a reproşat că este „maniheist” – Bernanos se apără într-un 
interviu din 1926: „Este adevărat că în acel sau în alt moment al vieţii sale 
dureroase, harul părea să eşueze în sufletul «chinuit, dar atât de curat» al 
abatelui Donissan. Şi după aceea? Apare de acolo că eu atribui aceeaşi putere 
celor două principii contrare a Binelui şi a Răului?”165

Pentru Bernanos, lupta spirituală este atât de crâncenă ca şi bătălia 
dintre oameni, şi nu lipseşte sângele crucii lui Cristos166. În Sous le soleil 
de Satan, autorul sugerează chiar că omul este „ca un ultim corp de armată” 
folosit de Dumnezeu în strategia de luptă: „Între Satana şi El – exclama 
Donisssan – Dumnezeu ne aruncă pe noi ca pe o ultimă apărare a sa. Şi 
prin noi pe care de secole şi secole aceeaşi ură caută să-l atingă, în sărmana 
carne umană se împlineşte crima de nedescris”167. Este dramatică această 
bătălie. La sfârşitul luptei sale un alt preot, parohul din Ambricourt, con-
stata: „Această luptă a ajuns la sfârşit. Nu o mai înţeleg”168.

 Bruno Forte vorbind despre omul în faţa răului la Dostoievski exprimă 
o realitate care se verifică şi la Bernanos: 

Pelerin prin meandrele spiritului, Dostoievski îşi exprimă ambiguitatea radicală 
şi constitutivă. Prin paradoxuri duse până la extrem, în care îşi exercită toată 
puterea sa de negaţie, el descoperă tragicul existenţei în fiinţa sa permanent 
asediată de nihilism: nimicul înfăşoară spiritul în cunoaşterea sa despre adevăr, 
în voinţa sa de bine, în sentimentul său de frumos. […] Pe scurt, numai din 
internul său nihilismul se lasă respins: din întunecimile Vinerii Sfinte, unde 
Dumnezeu suferă şi moare din iubire pentru lume, este posibil a proclama victo-
ria vieţii, pentru că acea moarte este moartea morţii. […] Tocmai aici stă carac-
terul tragic care nu poate fi eliminat din cunoaşterea adevărului: nu se ajunge 
la lumină decât prin cruce; nu se intră în viaţă decât cunoscând moartea. De 
aceea credinţa trebuie să treacă prin travaliul dubiului, afirmarea prin noaptea 
negării, iar adevărul îşi face drum în scandal şi în întunericul cel mai dens169. 

164 Sous le soleil de Satan, OR, 264-267.
165 „Interview de 1926”, OR, 1042.
166 Cf. La joie, OR, 671: „voi sunteţi în întregime udaţi de sângele Crucii”.
167 Sous le soleil de Satan, OR, 256. 
168 Journal, OR, 1258.
169 B. FortE, „L’uomo di fronte al male”, L’Osservatore Romano (28.01.2009), în www.

vatican.va/news_services/or/or_quo/text.html#1.
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De fapt este dialectica prezentă în întreaga tradiţie creştină, care face 
trimitere la sfântul Augustin, între simţul angoasei, al disperării, al rătă-
cirii pe care omul îl poartă în interiorul său atunci când alege falsele obiecte 
ale iubirii şi puterea de convertire pe care i-o adresează mereu harul divin. 
Doar atunci când omul surprinde vanitatea sa şi incapacitatea sa de a afla 
satisfacţie şi împlinire în mijlocul acestor alegeri a lucrurilor create, apare 
tot mai puternică evidenţa harului divin şi forţa sa de acţiune. Din acest 
punct de vedere există un raport dialectic paradoxal, căci tocmai în momen-
tul în care omul ajunge conştient de viaţa sa cufundată în păcat, devine 
mai puternică şi evidentă conştiinţa că el nu poate nimic de la sine însuşi. 
Doar deschizându-se în faţa ajutorului care îi este dat de sus, poate să vadă 
că divinul coboară până în cele mai mici şi mai nesemnificative lucruri şi 
situaţii, în nimicul păcatului omului, în delirul păcatului său170. Cel Veşnic 
este în timp nu numai pentru că Isus s-a întrupat, dar şi pentru că el 
urmează creatura sa în orice suferinţă a vieţii. Existenţialismul, pentru 
care adevărul nu are sens dacă nu este un adevăr „pentru mine”, găseşte 
astfel un răspuns concret. Dumnezeu este alături de creatura sa în finitu-
dinea ei radicală. Mai mult, Dumnezeul creştin este Dumnezeul care se 
întrupează. Cristos „s-a despuiat [lit. s-a golit] pe sine luând firea sclavu-
lui, devenind asemenea oamenilor”171, acceptă moartea. Uimeşte faptul că 
Bernanos vorbeşte despre o experienţă de disperare absolută şi de angoasă 
cutremurătoare în viaţa protagoniştilor săi. Dumnezeu apare ca unul care 
tace, care nu este prezent. Însă tocmai în această situaţie, cu credinţa şi 
limbajul său artistic, autorul vede harul lui Dumnezeu care irupe în inima 
omului ca o forţă de iubire care-i luminează interiorul. Atunci omul poate 
să sesizeze realitatea prezenţei divine în viaţa sa şi a celorlalţi. Bernanos 
vrea să ne spună că Dumnezeu este un dar, nu numai un adevăr care stă 
undeva acolo şi pe care noi trebuie să-l găsim sau să-l căutăm, el este Iubi-
rea însăşi care se dăruieşte. 

Este „o dialectică dintre suprafaţă şi profunzime”172, realitatea esenţi-
ală aflându-se în profunzime. Bernanos foloseşte acest „procedeu care nu 
exclude contrariile, dar le include. Noi nu putem să-l descriem prea sim-
plist spunând că pozitivul şi negativul se unesc sau că teza şi antiteza se 
fundamentează într-o sinteză: dialectica este ceva infinit mai flexibil şi mai 

170 Bernanos insistă mereu asupra acestui fapt: „pentru iubire nimic nu este mediocru, 
totul este mare. Cea mai mică parte a ceea ce iubşete nu îi este mai puţin preţioasă, urgentă, 
necesară” („Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1053).

171 Fil 2,7.
172 Ph. lE touzé, Le mystère du réel dans les romans de Bernanos. Le style d’une vision, 

Librairie A.-G. Nizet, Paris 1979, 223.
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profund”173. Dialectica nu este doar în realitate dar şi în gândire, căci este 
arta de a ajunge la adevăr descoperind contrariile. Ea are de a face totdeauna 
cu realitatea şi este un mijloc pentru a cunoaşte realitatea. Orice mod de a 
gândi trebuie să ţină cont de acest fapt real: în natura lucrurilor coexistă 
factori contradictorii, elemente pozitive şi negative care nu se şterg reci-
proc dar interacţionează astfel că se modifică reciproc. În teologie metoda 
dialectică este menţinerea continuă a unei afirmaţii şi a unei negaţii, a 
unei teze şi a unei antiteze raportându-le fără încetare una la alta, pentru 
ca opoziţia lor, tot mai mult afirmată, să facă trimitere la o sinteză care, în 
cele din urmă, este inaccesibilă omului de la care provine şi una şi cealaltă. 
Această metodă îl pune pe „da” şi pe „nu”, nu îi suprimă, rămânând o anti-
nomie nerezolvată şi paradoxală, căci sinteza este escatologică, nu se află 
decât în Dumnezeu, rezolvarea problemei nu se poate decât spera174. Prin 
acest procedeu Bernanos ţine împreună două lucruri care sunt în opoziţie, 
pune împreună păcatul omului şi harul infinit, răutatea şi „dulcea milosti-
vire” a lui Dumnezeu care iartă. Faptul că omul nu reuşeşte să-l găsească 
pe Dumnezeu, dar că simte doar şovăiala păcatului, este deja prezenţa lui 
Dumnezeu care luminează întunericul omului şi induce oboseala, plicti-
seala în faţa realităţilor parţiale pe care le întâlneşte omul. Bernanos ne 
spune că omul trăieşte mereu această experienţă de rupere, de fărâmiţare 
interioară, chiar şi omul care crede. Doar harul lui Dumnezeu este cel care 
îl poartă la unitate atunci când pătrunde în sufletul său. Atunci şi păcatul 
devine „felix culpa”. Omul devine conştient de aceasta doar atunci când 
face experienţa harului care deja i-a adus iertarea. Atunci într-adevăr este 
vorba despre o dimensiune puternic dialectică şi paradoxală de bucurie 
care înlocuieşte disperarea. Această noutate extraordinară a creştinismu-
lui vrea să o împărtăşescă Bernanos: Dumnezeu este un Dumnezeu-per-
soană care îşi îndreaptă faţa spre nimicul creaturii sale, pe care o însoţeşte 
pe drumul strâmt al existenţei sale în valea durerii şi o răscumpără. Cris-
tos, care se face om, este pentru Bernanos cel care revoluţionează existenţa 
umană. În faţa mitului umanistic conform căruia omul îşi este autosufici-
ent, este liber, se realizează pe deplin pe sine însuşi, el pune omul „alienat” 
– putem spune de o alienare fericită – în Dumnezeu, centrul său spiritual, 
căci nu are în mâinile sale destinul său întrucât destinul său autentic pre-
cum şi libertatea sa adevărată sunt dar. Şi dacă omul nu este liber ca să 
facă tot ceea ce vrea, el este liber cu adevărat dacă înţelege că tot ceea ce 

173 J. Ellul, Perspectives on Aur Age, Vandreburg, Toronto 1981, 7, apud. G. manzonE, 
La liberta cristiana e le sue mediazione sociali nel pensiero di Jacques Ellul. Dissertatio, 
Glossa, Milano 1993, 16.

174 Cf. G. manzonE, La liberta cristiana e le sue mediazione sociali nel pensiero di Jacques 
Ellul. Dissertatio, 17.
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este el este darul lui Dumnezeu. „Totul este har” declară parohul de ţară 
al lui Bernanos şi moare în camera sărăcăcioasă a colegului său preot care 
şi-a renegat vocaţia şi o spune exact în locul de pierdere aparentă a credinţei175. 

Pentru Bernanos, în conflictul dramatic al omului, ceea ce este impor-
tant cel mai mult este doar victoria binelui asupra răului, a vieţii asupra 
morţii, a divinului asupra omului, asupra părţii decăzute. De aceea este 
necesară intervenţia harului. Vorbind despre Bernanos ca romancier al 
harului, Yves Congar se opreşte la Journal d’un curé de campagne pe care 
îl consideră unic în literatura noastră ca roman al harului: 

Este un roman al harului, un roman al omului sub har. Dincolo de orice tradiţie 
religioasă, dincolo de orice practică de cult, chiar dincolo de problemele de mora-
litate, de guvernarea morală a vieţii, Bernanos pune faptul şi problema întâlnirii 
cu Dumnezeu care ne oferă iertarea sa cerându-ne să acceptăm voinţa sa, con-
sentimentul nostru de a iubi. [...] Şi, dincolo de cercul obişnuit, există o întreagă 
lume de întâlnit, o lume sărmană, aceea a păcatului, în care totuşi lucrează 
iertarea lui Dumnezeu şi o chemare secretă la dăruirea de sine, la iubire176,

căci acţiunea răscumpărătoare a lui Dumnezeu în viaţa celor disperaţi, 
această coborâre a harului la nivelul păcătosului care se recunoaşte astfel, 
Bernanos ne face să o simţim în strigătul pe care omul îl lansează din abi-
sul în care a ajuns şi prin care el cheamă în ajutor milostivirea divină. Aici 
se înnoadă drama mântuirii. Este o lume unde se află în acţiune în acelaşi 
timp păcatul şi harul, o lume în care omul acceptă sau refuză mântuirea 
sa. Omul este considerat aici într-o anumită dimensiune, aceea în care el îl 
întâlneşte pe Dumnezeu şi ia parte activă la lucrarea sa. 

În aceste dialoguri de un tip aparte, în determinările neaşteptate care derutează 
„psihologia”, noi percepem că omul nu este singur cu evenimentele, cu pasiu-
nile sale, cu realităţile mediului său. El are ca partener un Alt personaj, o altă 
realitate: să spunem har, ne uitând că acesta este înainte de toate un act al lui 
Dumnezeu care cere, din partea noastră, un răspuns liber prin care se fixează 
atitudinea noastră cea mai profundă cu privire la noi înşine, la lume şi la soarta 
noastră177.

Pe scurt: dacă viaţa umană este descrisă ca un loc al luptei aprige cu 
păcatul, harul este posibilitatea care stă la îndemâna omului pentru a-l 
fugări pe duşman. Creştinului care rămâne om cu toată caducitatea şi fra-
gilitatea legate de fiinţa sa umană, îi este dăruită o forţă, cu care poate 

175 Cf. G. lEttIErI, „Le Confessioni di sant’Agostino e la paradossale gioia della felix culpa”, 
http://www.gliscritti.it/approf/2007/conferenze/lettieri010907.htm.

176 Y. ConGar, „Bernanos, romancier de la grace et théologien de l’Église”, în Les Cahiers 
du Rhône, 90.

177 Y. ConGar, „Bernanos, romancier de la grace et théologien de l’Église”, în Les Cahiers 
du Rhône, 92.
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învinge în această luptă şi atunci viaţa sa devine o autentică viaţă umană. 
Aici este salvarea sa, deplina sa realizare. 

Trebuie să vedem în cele ce urmează care sunt raporturile care leagă 
între ele harul divin şi viaţa autentică a omului. Harul este o posibilitate 
pe calea realizării sale? În gândirea lui Bernanos, harul este o acţiune pur 
divină sau se întrupează în acţiunile omului în relaţia sa cu Dumnezeu, cu 
semenul, cu natura?

1.4. Iruperea harului în viaţa omului

În scrierile marelui autor francez se poate vedea cu destul de multă 
uşurinţă un raport strâns între har şi viaţa autentică. Înainte de toate 
harul irupe în această lume, rupe barierele care-i stau în cale şi intră cu 
putere pentru a-l salva pe om. Se poate aminti minunatul episod din Jour-
nal d’un curé de campagne în care contesa, împietrită din cauza probleme-
lor cu care se confruntă în familia sa (o fiică neascultătoare şi plină de 
aroganţă, un soţ care o trădează), dar mai ales din cauza morţii fiului său 
pe care nu o înţelege şi îl acuză pe Dumnezeu, tocmai în momentul în care 
în sufletul său era un infern – pentru că „infernul înseamnă a nu iubi”178 
– ajunge să-şi deschidă inima harului, şi aceasta se întâmplă după o discu-
ţie aprinsă în care parohul de ţară încearcă să deschidă „o breşă” ca să 
pătrundă lumina de sus. Puţin după aceea, reflecta cu uimire: 

Mi se părea că o mână misterioasă făcuse o spărtură în nu ştiu ce perete nevă-
zut, şi pacea năvălea din toate părţile – nivelul ei se ridica maiestuos – o pace 
necunoscută pe pământ, blânda pace a morţilor, asemenea unei ape adânci179.

De aceea autorul, atunci când vorbeşte despre har, se foloseşte de ima-
gini care fac referinţă la o luptă în care are şi el lovitura sa. „Dar totdeauna, 
în mulţime, harul divin va da lovitura sa; mereu el va însemna pe vreunul 
dintre aceşti oameni, spre care urcă dreptatea, în timp, ca un astru. Astrul 
docil alergă la glasul său”180.

Lucrarea sa este „ca o lovitură dată din afară”, „un val de lumină” care 
pătrunde întreaga persoană pe care „o saturează în interior”, o „lasă să se 
reverse din sine”. În ultimul moment de criză a abatelui Cénabre, harul 
devine prezent: 

Ce s-a întâmplat aşadar? bâiguia el. Nimic. N-am văzut nimic, n-am auzit nimic, 
nici nu mă gândeam la nimic. Ca şi cum m-a lovit în spate. Şi, de fapt, a trebuit 
să-şi reprime gestul de a se întoarce, de a riposta. Atât de dornic încât nu văzu 
în această criză neaşteptată decât o revenire poate atenuată a celei dintâi, cu 

178 Journal, OR, 1162.
179 Journal, OR, 1162.
180 Sous le soleil de Satan, OR, 236.
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toate acestea nu se putea să se înşele mai mult timp. Angoasa, de această dată, 
nu s-a urcat încet din el însuşi, la capătul unei interminabile rumegări, ca o 
cercetare periculoasă împinsă până în partea vie a sufletului: lovitura fusese 
dată din afară... Da, din afara lui, din afara puterii sale, un eveniment se năştea 
– pe care el nu-l cunoştea deloc, pe care n-avea să-l cunoască poate niciodată – 
aşa de real totuşi, aşa de sigur ca unul dintre cei pe care i-a văzut cu ochii săi. 
Care? [...] un val de lumină intrase în el, şi el îşi strângea pleoapele ca să nu-i 
vadă strălucirea pe mâinile sale palide181. 

Aici autorul îşi urmăreşte personajul pentru a-i vedea reacţia în faţa 
acţiunii divine:

În acest moment, înainta împotriva unui astfel de obstacol, cu ochii pe jumătate 
închişi ca să încerce să uite spaţiu de lumină vagă care crezuse că iese o clipă 
mai târziu din mâinile sale tremurânde, ca şi cum fusese saturat în interior, 
până acolo că ieşea din el. De unde venea? Cum intrase în pieptul său? Prin 
care crăpătură?182

Pentru Bernanos harul are o activitate „simplă”, „necunoscută” pentru 
mulţi, dar scopul său este mare, căci îi ia omului ceea ce el îşi încrustase în 
jurul substanţei sale, îi înlătură suprastructura pe care şi-a construit-o – 
laborioasa sa minciună mai ales – îndepărtează obstacolul de nimic care 
totuşi împiedică dezvoltarea vieţii sale şi-i restaurează fiinţa. 

Treptat, conştiinţa îi revenea abatelui Cénabre, cu toate că nu se smulgea decât 
cu preţul unui mare efort contemplaţiei sale interioare. Ceea ce se forma în el 
scăpa oricărei posibilităţi a inteligenţei, nu semăna cu nimic, rămânea distinct 
de viaţa sa, deşi viaţa i-o zguduise la o profunzime nemaiîntâlnită. Era ca o 
mare satisfacţie a unei alte fiinţe, împlinirea sa misterioasă. Despre acest lucru, 
el nu-i ştia nici sensul nici scopul, dar pasivitatea tuturor facultăţilor sale supe-
rioare în centrul unei zguduiri aşa de uluitoare era chiar o voluptate, de care 
trupul său vibra până în rădăcini. Accepta, primea în propria natură forţa mis-
terioasă, o îndura cu o bucurie teribilă. La acest grad de abandonare de sine 
însuşi, la această dezlegare totală, nici o motivaţie decisivă, nici o ameninţare, 
nici o ofensă n-ar fi obţinut de la el un suspin. Apucarea era cu atât mai puter-
nică cu cât s-a închis din nou pe neaşteptate. Rezistenţa i-a fost frântă dintr-o 
lovitură183.

Pentru ca acest sărman să ajungă să accepte lumina, după ce toată viaţa 
i-a întors spatele, harul trebuie implorat. Bernanos ne zgrăveşte figura a 
două persoane cu o viaţă sfântă care îi stau alături oferindu-şi viaţa pentru 
ca abatele să fie salvat: părintele Chevance şi laica Chantal. Există un „nimic” 
care separă omul de harul salvator, care este „implorarea mută” sau „o 

181 La joie, OR, 715-716. 
182 La joie, OR, 719.
183 L’imposture, OR, 348.
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mişcare de compasiune faţă de propria decădere”, care deschide o breşă pe 
unde harul să poată pătrunde. 

Harul divin (de luni de zile el nu-i simţea nici chiar absenţa) se arăta încă o 
dată: era ca faţa unui cadavru pe fundul apei, era ca un strigăt tânguitor în 
ceaţă. Clarviziunea apostolului sau mai degrabă sublima sa caritate l-a inspirat 
să ceară de la nefericit ceva de care mai era încă în stare: o implorare mută, nici 
măcar atât: un efort de simpatie, mai puţin poate: o mişcare de milă pentru 
propria decădere184.

Pentru Bernanos, „este mai uşor decât se crede a se urî pe sine. Harul este 
a se uita pe sine. Dar dacă tot orgoliul ar fi mort în noi, harul harurilor ar fi de 
a ne iubi cu umilinţă pe noi înşine, ca pe n-are importanţă care dintre mem-
brele suferinde ale lui Isus Cristos”185. Atunci când bunica lui Chantal este 
atinsă de har, poate în sfârşit să adoarmă, să se abandoneze, să se accepte186. 
Contesa din Journal d’un curé de campagne spune clar acelaşi lucru:

Totul este bine. Nu credeam că e posibilă resemnarea. Şi nu este resemnarea 
care a venit de fapt. Nu este în natura mea... Nu sunt resemnată, sunt fericită. 
Nu doresc nimic. [...] Speranţa! O ţinusem moartă în braţele mele... Iată că îmi 
este dată. Nu-mi este împrumutată de data aceasta, dar îmi este dată. O speranţă 
vie, numai a mea, care nu se aseamănă cu ceea ce filosofii numesc astfel, după 
cum cuvântul iubire seamănă cu persoana iubită. O speranţă care este ca trup din 
trupul meu. Este un lucru care nu se poate exprima. Ar trebui cuvinte de copil187.

De fapt harul face în aşa fel ca omul să redevină copilul care era, copilul 
care poate să sufere şi să moară, capabil să iubească, să spere, să se încre-
dinţeze zi de zi dulcei milostiviri a lui Dumnezeu.

Acţiunea harului asupra fiinţei umane este văzută apoi în imaginea 
zborului unui vultur care se prăbuşeşte din înaltul cerurilor, căci „... este 
de ajuns o privire, un semn, o chemare tăcută ca iertarea să se năpustească 
de sus, din înaltul cerurilor, ca un vultur”188, dar şi ca un surâs189. Ceilalţi 
termeni folosiţi au în ei totdeauna ideea forţei de luptă: este „o mână mis-
terioasă” care deschide „o breşă, nu se ştie în care zid invizibil”190; este „o 
mână teribilă şi dulce” care „strânge”191, sau este imaginat ca un monstru 
care „mugeşte”.

184 L’imposture, OR, 348-349.
185 Journal, OR, 1258.
186 Cf. La joie, OR, 662-663.
187 Journal, OR, 1165-1166.
188 Journal, OR, 1157. 
189 Journal, OR, 1208: „Apariţia zorilor îmi este totdeauna aşa de dulce. Este ca un har al 

lui Dumnezeu, un zâmbet. Binecuvântate fie dimineţile”, scrie în jurnalul său parohul de ţară.
190 Journal, OR, 1162.
191 La joie, OR, 981.
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Astfel că acel preot extraordinar, de o tenacitate sublimă, încerca posibilitatea 
supremă, lansa ultimul apel care putea fi ascultat. Privea, ţinea sub privirea sa, 
atingea aproape sufletul furios, lovit de moarte; nu spera nimic de la el decât 
un semn, un singur semn, aproape involuntar, abia conştient, ceva ca înclina-
rea pleoapelor care dau un consimţământ, pe faţa pietrificată de agonie, un 
nimic, breşa prin care să poată trece cu toată greutatea sa imensă formidabila 
milostivire divină, pe care el o auzea mugind în jurul condamnatului încă viu192. 

Toate aceste expresii ne indică faptul că ne aflăm în prezenţa unui har 
care vine din altă lume, care nu are nimic comun cu muritorii, dar intră în 
această lume, „domeniul Satanei” ca prin efracţie, răsturnând calculele 
umane. La sfârşit, în La joie, abatele Cénabre mărturiseşte: „Nu am văzut 
nici n-am înţeles nimic şi chiar nu mă gândeam la nimic. Am fost lovit în 
spate”193. La fel şi în Nous autres Français spune că „harul este o necunos-
cută” care „loveşte pe la spate”. Vorbind despre Maurras, observă: 

Dar el nu ştia sau nu voia să ştie nimic despre Împărăţia harului. Harul este o 
necunoscută, din care cauză calculul realiştilor este totdeauna greşit. Realiştii 
gândesc ca şi cum ei ar dispune de toate mijloacele de a acţiona asupra oameni-
lor, nu-şi impută lor eşecurile decât ca greşeli de tactică. Dar harul loveşte, în 
spatele lor, pe cel care îi place, dublând astfel ceea ce este numit hazard cu un 
alt Hazard imens care sfidează orice matematică194.

De fapt, necorespunderea umană nu zădărniceşte puterea lui Dumne-
zeu asupra păcatului. Este o viziune a universului supranatural unde tot-
deauna există posibilitatea pentru har de a irupe şi de a se manifesta pe 
neaşteptate. Există „un chin al harului în inimă”195, care este „munca pe 
care Dumnezeu o face în noi” şi „pe care rar o aşteptăm” pentru că „aproape 
totdeauna ni se pare că Duhul Sfânt lucrează pe de-a-ndoaselea, pierzând 
timpul”196. Ceea ce îi rezistă este un nimic, dar paradoxul stă în faptul că 
acest nimic poate absorbi întreaga viaţă dominând-o ca un stăpân. Aici se 
face referinţă la misterul răului.

1.5. Întruparea harului

Un aspect cu totul aparte la Bernanos este că harul îşi află „ultimul său 
refugiu” nu în cele mai înalte facultăţi ale omului, dar în trupul său, chiar 
dacă sufletul este complet absorbit de forţele răului. Harul se încarnează 
pentru a deveni parte a oamenilor, se instalează în aventura umană. Aba-
tele Chevance din La joie, care este întruchiparea harului, îl provoacă pe 

192 L’imposture, OR, 347. 
193 La joie, OR, 715.
194 Nous autres Français, EEC I, 714.
195 Sous le soleil de Satan, OR, 138.
196 Sous le soleil de Satan, OR, 222.
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abatele Cénabre în trupul său, acolo unde mai putea să dea un semn de 
viaţă. „Aş dori ca să mă binecuvântaţi, îi spunea cu tristeţe abatele Chevance... 
Aş vrea să vă cer acest har, înainte de a vă părăsi pentru totdeauna”197. Aici 
autorul vede întreaga persoană a preotului cu toată simplitatea şi umilinţa 
sa angajată în această provocare: „Glasul său era duios şi plin de o milosti-
vire atât de divină încât orgoliul cel mai trufaş se trezi înduioşat. El nu-l 
evită, căuta acum ochii întunecaţi, în timp ce se năpustea asupra preotului 
celebru, ca un vultur asupra prăzii sale, compasiunea unui suflet de foc”198. 

Da, spunea confesorul servitoarelor, în încercarea înfiorătoare în care vă văd, 
orice alt act al slujirii noastre v-ar fi, desigur, imposibil. Dar care dintre noi, 
chiar sub picioarele diavolului, n-ar putea în mod valabil să binecuvânteze în 
numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului Sfânt? Ah!, dragul meu, este adevărat, 
asta e sigur! Puteţi, fără a face un sacrilegiu, să chemaţi asupra unui frate cu 
mult mai sărman decât voi acest har de care voi sunteţi în prezent gol. Ascul-
taţi-mă. Faceţi acest semn cel puţin – chiar cu indiferenţă – chiar cu perverti-
rea voinţei! Ce importanţă are dacă credeţi sau nu în această clipă, şi când fie-
care bătaie a inimii voastre este un blestem şi o sfidare! Dacă nu puteţi implora 
milostivirea pentru voi – ah! faceţi cel puţin semnul care o împarte celui păcă-
tos! Uraţi-mi, uraţi-mi numai să fiu fericit!199

Şi autorul este numai ochi şi urechi în faţa acestei provocări a harului 
pe care o descrie astfel: 

Aşa acest preot extraordinar, cu o tenacitate sublimă, încerca şansa sa supremă, 
lansa ultima chemare susceptibilă să fie ascultată. Vedea, ţinea sub privirea sa, 
atingea aproape sufletul îndârjit, lovit de moarte; nu mai spera nimic de la el 
decât un semn, un singur semn, abia voit, abia lucid, ceva ca o clipire de ochi 
care îşi dă acordul, pe faţa pietrificată de agonie, un nimic, o breşă unde să 
poată cu toată greutatea sa imensă să cadă formidabila milostivire divină, pe 
care o auzea răgând în jurul condamnatului încă viu. Revelaţia tocmai avea loc, 
într-o clipă, nu ştia să spună cum, şi avea s-o uite aşa de repede, era în întregime 
în efortul său, nu cântărea lovitura sa. Mult dincolo de propria sa raţiune, la 
mii de leghe de trupul său plăpând, care chiar atunci rămânea în atitudinea sa 
umilă, plină de teamă, caritatea sa, ea singură, discernea, judeca, acţiona. Cine 
poate să vadă cu ochii îngerului? Omul pe care îl disputa cu întunecimile era 
mereu acolo, în faţa lui, în toată amploarea sa rezistentă, cu fruntea sa palidă 
fără o cută, cu ochii plecaţi. Dar ei se înghesuiau unul în altul în cer200. 

Aici Michel Estève notează că Chevance caută să se facă transparent în 
aşa fel încât prin el Cénabre să poată descifra în filigran o urmă a prezenţei 

197 L’imposture, OR, 347
198 L’imposture, OR, 347.
199 L’imposture, OR, 347.
200 L’imposture, OR, 347-348.
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lui Dumnezeu201. Cine poate rezista şi ce poate să facă omul în faţa acestei 
lucrări minunate a harului? Descrierea îi aparţine lui Bernanos: 

Treptat, conştiinţa îi revenea abatelui Cénabre, deşi nu se smulgea din con-
templaţia sa interioară decât cu preţul unui mare efort. Ceea ce se forma în el 
scăpa oricărei posibilităţi a inteligenţei, nu semăna cu nimic, rămânea distinct 
de viaţa sa, deşi viaţa sa fusese zguduită la o profunzime nemaipomenită. Era 
ca tresăltarea de bucurie a unei alte fiinţe, împlinirea sa misterioasă. El nu ştia 
nici sensul nici scopul acestei lucrări [travail], dar pasivitatea tuturor facultă-
ţilor sale superioare în mijlocul zguduirii atât de minunate era pe drept o volup-
tate, de care trupul său vibra până în rădăcini. Accepta, primea în propria sa 
natură forţa misterioasă, o îndura cu o bucurie teribilă. La acest grad de aban-
donare de sine însuşi, la această dezlegare totală, nici un argument aşa hotărâ-
tor, nici o ameninţare, nici o injurie, nu obţinu de la el însuşi un suspin. Capta-
rea era aşa de puternică încât ea s-a închis pe neaşteptate. Rezistenţa a fost 
sfărâmată dintr-o lovitură202. 

Aceasta este provocarea harului, iar revenirea insistentă în vocabular a 
expresiilor „d’un coup”, „d’un éclair” vor să ne poarte în faţa acţiunii divine 
transcendente care parcă atunci când intră în timpul nostru – pe care 
autorul îl măsoară adesea vorbind despre „un longe minute”203 – păstrează 
o urmă din acea veşnicie fericită pe care teologia scolastică o numeşte „tota, 
simul et perfecta totius vitae possessio” şi care este cu totul altfel decât 
modul nostru de a acţiona. Aceasta observă autorul imediat atunci când 
contemplă scena din faţa sa şi-l vede pe Cénabre revenindu-şi: „Încetinea-
la întoarcerii îl făcu să cântărească enormitatea căderii sale”204. Dar dinco-
lo de toate harul rămâne o speranţă continuă pentru om, nu contează abi-
sul în care a căzut. „Căci oricât de strâns ne-ar presa îngerul întunecat, 
stăpânul voinţei, simte tresărind sub el, în momentul suprem, trupul pe 
care l-a înşelat – trupul care presimte moartea. De altfel totul se petrecu în 
timpul unei fulgerări”205. Şi răspunsul nu întârzie să apară, oricât de firav 
ar fi: „Privirea nu i s-a îndulcit deloc, căpăta formă ca să se risipească ime-
diat, o licărire buimacă, aşa ca a unui om lovit de moarte. Braţul său, la 
rugăciunea abatelui Chevance, se ridică pentru a binecuvânta. A fost nevoie 
de o imperceptibilă fracţiune de timp”206. 

201 Cf. M. EstèvE, „Notes et variantes”, OR, 1795.
202 L’imposture, OR, 348.
203 Sous le soleil de Satan, OR, 196: „Le vicaire de Campagne attendit la réponse une 

longue minute”; Ibidem, OR, 248: „C’est alors que nous le vîmes, pendant quelques longues 
minutes, immobile”. Ibidem, OR, 262: „Une minute, une longue minute, il écute son propre 
blasphème”. 

204 L’imposture, OR, 348.
205 L’imposture, OR, 348.
206 L’imposture, OR, 349.
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În una din scenele cele mai puternice din Monsieur Ouine, în discuţia 
dintre doctorul şi parohul din Fenouille, Bernanos ne arată trupul omului 
ca ultima speranţa o unei umanităţi subjugate de Cel Rău. 

Da, domnule [este replica plină de înfocare a parohului], vine ceasul (poate a 
venit deja?) în care dorinţa pe care credem că am închis-o în adâncul conştiinţei 
şi care acolo şi-a pierdut până şi numele va face să explodeze mormântul său. 
Şi, dacă oricare altă ieşire îi este închisă, va găsi una în trup şi sânge – da, dom-
nule – o veţi vedea apărând sub forme neaşteptate şi, îndrăznesc să o spun, 
hidoase, oribile. Va otrăvi inteligenţele, va perverti instinctele şi... cine ştie? de 
ce trupul, sărmanul nostru trup lipsit de apărare, nu va plăti el încă o dată 
răscumpărarea a... altuia? o nouă răscumpărare? [...] Va veni ceasul totuşi 
când, într-o lume organizată pentru disperare, a predica speranţa va însemna 
exact să arunci un cărbune aprins în mijlocul unui baril de pulbere. Atunci...”207 

Aici autorul ne lasă să înţelegem că trupul uman, prin vitalitatea care îi 
este proprie, poate să primească semnele harului şi să le exprime într-un 
limbaj inteligibil omului, chiar dacă duhul său rămâne pietrificat de forţele 
Satanei. Atunci când Bernanos spune că „între Satana şi El, Dumnezeu ne 
aruncă drept ultima sa apărare [son dernier rempart]” şi că „prin noi timp 
de secole şi secole aceeaşi ură caută să-l atingă [pe Dumnezeu], în sărma-
nul trup omenesc”208, aici este ucis Dumnezeu, autorul face referinţă la 
misterul Întrupării lui Dumnezeu, care „s-a făcut trup şi a locuit între 
noi”209, mai mult, care continuă misterul inefabil al iubirii sale prin harul 
său care se întrupează pentru a deveni parte a oamenilor. Este dar divin, 
însă se face mic cu cei mici, este spiritual, dar se încarnează, pentru a deveni 
„ultimul zid de apărare” pe care îl pune Dumnezeu în faţa duşmanului 
infernal. 

Dacă scriitorul a reuşit să descrie căderea tragică a omului, nu pronunţă 
totuşi niciodată sentinţa definitivă – aşa cum se întâmplă totdeauna în 
romanele sale – pentru că ştie că în orice condiţie, dincolo de consideraţia 
noastră, există harul. Ultimul cuvânt al parohului din Ambricourt, încoro-
nare surprinzătoare a unui lung şir de suferinţe, este: „totul este har” – 
expresie luată cu toată probabilitatea de la sfânta Tereza din Lisieux210. 
Trebuie notat că „totul este har” este precedat de „ce importanţă mai are 
asta?”211, expresie care sugerează relativitatea a toate în faţa harului: ce 
importanţă pot să aibă toate fleacurile noastre? Dumnezeu se foloseşte de 
toate pentru a duce la împlinire lucrarea sa de mântuire. Lumina vine de 

207 Monsieur Ouine, OR, 1509-1510.
208 Sous le soleil de Satan, OR, 256.
209 In 1,14.
210 S. thErEsE dE lIsIEux, Novissima Verba, 28. 
211 Journal, OR, 1259.
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sus – aceasta este important – este ca un fulger care luminează lumea închisă 
în ea însăşi. Are nevoie să găsească sau să creeze o breşă chiar în orice su-
flet, în inima celui mai păcătos om. Harul se instalează în aventura umană, 
adaptându-se tuturor condiţiilor sale. 

În ochii credinţei, această diversitate este garanţia unei aproprieri a sevei supra-
naturale la nevoile, la temperamentul, la vocaţia fiecăruia – şi chiar la epoca în 
care el trăieşte; harul divin este unul, dar chemările sale sunt multiple; Duhul 
este simplu, dar oamenii complecşi. Şi desigur, trebuie ţinut cont de dispoziţiile 
umane în răspunsurile date harului. O sinceritate la fel face să apară divergente 
căutările spirituale care în realitate sunt în mod tainic convergente212

Plecând de aici, „totul este har” al lui Bernanos şi al micii surori Tereza, dobân-
deşte semnificaţia sa umană: totul se petrece ca şi cum Cineva a folosit elemen-
tele date printr-o moştenire şi printr-un mijloc, pentru a schiţa cu iubire o 
anumită fiinţă diferită de toate celelalte fiinţe care au existat vreodată sau care 
vor exista. Totul este har: ceea ce înseamnă că Dumnezeu se serveşte de tot, 
chiar de ceea ce este mediocru şi chiar de vulgar, şi chiar de ce-i mai rău – poate 
mai ales de ce-i mai rău – aşa cum apare în istoria Magdalenei care îl iubeşte pe 
Domnul mai mult decât ceilalţi pentru că ei i s-a iertat mai mult decât celor-
lalţi213,

cum ne explică François Mauriac. Atunci nu mai scandalizează pe nimeni 
acel „o, felix culpa!” – „Binecuvântate să fie greşelile care lasă în noi senti-
mentul ruşinii!” – exclamaţia parohului de ţară în faţa contesei care se laudă 
că „nu-i nimic în trecutul meu care să mă facă să roşesc”214. Aceasta, explică 
preotul „de fapt nu este morala lumii” căci „ce importanţă are pentru 
Dumnezeu prestigiul, demnitatea, ştiinţa, dacă toate acestea nu sunt decât 
un giulgiu de mătase pe un cadavru putrezit?”215. 

 La sfârşitul romanului Sous le soleil de Satan, apare acelaşi: „Ce impor-
tanţă are? un altul încă îl ascultă, pe care cerurile nu-l vor ascunde pentru 
totdeauna”216. Este de fapt acel ultim lucru care rămâne de spus, pentru că 
este adevărat – ne spune Bernanos despre moartea sfântului din Lumbres 
– ultimul său cuvânt nu l-a spus încă. 

Aşa a fost fără îndoială, aici pe pământ, plânsul suprem al parohului de Lumbres, 
ridicat spre Judecător, şi reproşul său plin de iubire. Dar, omului ilustru care a 
venit să-l caute aşa de departe, el are un alt lucru să-i spună. Şi dacă gura nea-
gră, în umbră, care seamănă cu o rană deschisă de explozia unui ultim strigăt, 

212 L. EstanG, „La spiritualité bernanosienne et l’humanisme chrétien”, în Les Cahiers 
du Rhône, 151.

213 F. MaurIaC, Nouveaux Mémoires intérieurs, Flammarion 1965, 302. 
214 Journal, OR, 1154.
215 Journal, OR, 1154.
216 Sous le soleil de Satan, OR, 307.
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nu lasă să iasă nici un sunet, trupul în întregime mimează o provocare înfiorătoare: 
„TU VOIAI PACEA MEA, STRIGĂ SFÂNTUL, VINO SĂ O IEI!...”217

Şi romanul se termină astfel, cu puncte, puncte, în suspans, sugerând 
că nu putem şti totul despre acţiunea harului, care continuă să lucreze şi 
după moartea celui care a luptat o viaţă întreagă pentru ca să-i deschidă 
calea în inima omului. Şi chiar dacă omul încă mai rămâne blocat, există 
totdeauna posibilitatea unei breşe prin care să pătrundă şi să-i schimbe în 
întregime existenţa, căci pentru Bernanos „toate breşele se deschid spre 
cer”218. Aceasta este provocarea harului în faţa acelei „furtuni de ţipete şi 
râsete ale infernului bucuros” care „aclamă cuvântul naiv, abia de înţeles, 
apărarea confuză şi fără artă”219 a omului lui Dumnezeu. Dar ce contează 
toate acestea? Important este că „un altul îl aude încă” şi răspunde la stri-
gătul său disperat după ajutor, trimiţând din înălţimi harul său. Se exprimă 
astfel una dintre cele mai importante idei ale lui Bernanos, o idee care 
apare în multe din operele sale: păcătosul este salvat de harul care-şi face 
drum în abjecţia gândurilor şi acţiunilor umane, capabil să facă „dintr-un 
nesimţit, un copil”220. Răul poate să se întindă şi este greu să priveşti până 
unde poate merge, dar are o limită. 

În acest Bine îşi găseşte limita, în sensul că răul nu poate să conducă niciodată 
la disperarea absolută. Oricare ar fi întinderea şi profunzimea răului, Dumne-
zeu rămâne în cer şi imaginea sa – sfărâmată, pătată, dar indelebilă – în crea-
ţie. „A spune că viaţa nu are nici o valoare, că lumea nu are nici o valoare şi a 
da drept dovadă răul, este absurd. Căci dacă ele nu au nici o valoare, atunci de 
care valori ne privează răul?” Această frază a lui Simone Weil este suficientă 
pentru a respinge pesimismul integral”, căci „experienţa nedeghizată a răului, 
pati humana în toată grozăvia ei – ne explică G. Thibon – oferă creuzetul unde 
se elaborează speranţa supranaturală: contra spem, in spem221.

Universul bernanosian, unde domneşte puterea Principelui acestei Lumi, nu 
aparţine, în definitiv, acestui suveran temporar care nu poate să aibă decât 
iluzia că triumfă. Nici o clipă, Bernanos nu uită că omenirea care s-a pierdut 
este şi omenirea care a fost răscumpărată. Şi această răscumpărare, fără îndo-
ială, este darul gratuit al Dumnezeului întrupat, dar nu este mai puţin merito-
rie prin aceasta pentru că păcatul nu face decât să ne ţină la înşişi suprafaţa 
noastră, în timp ce trăieşte în profunzimea fiinţei reale cel care de la început 
s-a numit un copil şi căruia acest nume îi va fi dat de oricine este aşa de lucid 
pentru a recunoaşte incoruptibila copilărie sub perversiunile multiple ale vâr-
stei mature222.

217 Sous le soleil de Satan, OR, 308.
218 Journal, OR, 1226.
219 Sous le soleil de Satan, OR, 307.
220 Monsieur Ouine, OR, 1520.
221 G. ThIBon, Ignoranţa înstelată, 13.
222 A. BéGuIn, Bernanos, 40.
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Într-un articol din 2008, Gianfranco Ravasi vede în „Qohelet” o lumină 
în criza omului: 

în criza omului şi în tăcerea lui Dumnezeu se poate ascunde un cuvânt, o pre-
zenţă, o epifanie secretă divină. Terenul uman al interogativului amar, ca cel al 
lui Iob, poate fi fecundat în mod tainic de Dumnezeu. Revelaţia divină poate să 
treacă prin obscurităţile unui om cum este Qohelet, decepţionat şi în criză de 
înţelepciune de acum aproape de frontiera tăcerii şi a negării223.

Parafrazându-l am putea spune că aparenta absenţă a lui Dumnezeu şi 
a gustului vieţii nu este pentru Bernanos în mod necesar un blestem, dar 
o ocazie paradoxală de întâlnire cu Dumnezeu pe drumuri inedite şi sur-
prinzătoare. Bernanos dă mărturie astfel despre un Dumnezeu sărac, 
apropiat de noi nu în virtutea atotputerniciei sale dar a „întrupării” sale şi 
în această fraternitate ne salvează şi ni se revelează. Donissan este aseme-
nea lui Cristos suferind şi dezolat, frate al oamenilor şi totuşi unul care cu 
toate limitele naturii sale umane se lasă purtat în lucrarea lui Dumnezeu 
de salvare a omenirii.

Aceasta este marea şansă a omului. În deschiderea sinceră şi umilă în 
faţa acestui mister inefabil stă salvarea sa, stă rezolvarea problemelor, neli-
niştilor omului modern.

2. Sfinţenia în scrierile lui Georges Bernanos

Georges Bernanos este considerat scriitor al sfinţenie, în comparaţie cu 
Fraçois Mauriac, despre care se spune că este scriitor al păcatului. Ceea ce 
îl defineşte ca scriitor catolic este faptul că împlinea actele sale de pietate 
(mergea în fiecare zi la liturghie, se spovedea în fiecare săptămână şi în fie-
care zi spunea Rozariul, nu se culca niciodată înainte de a fi spus „comple-
toriul”) cu o convingere intimă şi profundă, care constituie terenul solid pe 
care se dă bătălia întregii sale opere. În scrierile sale se arată angajat pen-
tru un creştinism încarnat în spaţiu şi în timp. Aşa cum am văzut în prima 
parte a lucrării, nu există ruptură între spiritualitatea cărţilor sale şi aceea 
a vieţii sale: sunt o singură realitate care se explică în simţul supranatura-
lului, pentru el indiscutabil şi evident. Cu limbajul său, face vie în imagi-
naţie ceea ce sfântul, preotul, creştinul trăiesc în viaţa lor. Ca regulă şi 
normă pentru a judeca spiritul timpului, are un singur criteriu: persoana 
lui Isus Cristos. De aceea face să se vadă în mod clar contrastul dintre exi-
genţele evangheliei şi viaţa celor care se numesc creştini. În faţa societăţii 
timpului său, ameninţate de teribilul pericol modern – pierderea omului 
însuşi – Bernanos aminteşte că „adevărurile Evangheliei nu-ţi fac niciodată 

223 G. RavasI, „Qohelet, c’è una luce nella crisi dell’uomo. Da Bernanos a Camus, il mis-
tero dell’Ecclesiaste”, Corriere della sera (20.05.2008) 41.
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cu ochiul”, şi vrea ca prin scrierile sale să-i elibereze pe creştini de medio-
critatea pe care nu poate să o suporte, de convenţiile unei credinţe obişnu-
ite şi formale. De aceea în scrierile sale vorbeşte despre sfinţenie ca despre 
„singura aventură” pe care merită omul să o întreprindă, riscând totul din 
iubire faţă de Acela care mai înainte a riscat totul până la dăruirea totală 
de sine din iubire faţă de Tatăl şi de oameni, semenii săi. În opera lui Ber-
nanos găsim „tragicul mister al mântuirii” atât în domeniul spiritual cât şi 
în cel politic şi social, pe plan mondial şi individual, dar mai ales pe planul 
persoanei. Este importantă „vocaţia” creştinului care implică harul din 
partea lui Dumnezeu precum şi misiunea pe care o cere o dată acceptat, 
care presupune o obligaţie, o responsabilitate faţă de Dumnezeu şi faţă de 
aproapele. Numai pe calea apropierii de „chipul” său – Cristos, Cuvântul 
întrupat – omul ajunge să se unească cu Dumnezeu, ajunge la sfinţenie, 
ajunge la împlinirea existenţei sale. Iar sfântul nu poate veni decât de la 
izvorul limpede al sfinţeniei: Cristos. Sfinţii sunt prezentaţi la Bernanos ca 
modele de oameni care s-au realizat cu ajutorul harului în ciuda puterii 
păcatului şi a consecinţelor sale în existenţa umană, căci s-au lăsat „seduşi” 
de iubirea lui Cristos care i-a unit cu sine în marea aventură a iubirii sale 
răscumpărătoare. 

Bernanos a iubit sfinţii. Nu a creat doar sfinţi imaginari, el i-a iubit de 
asemenea pe sfinţii istorici. Sfinţii care l-au emoţionat mai mult sunt sfân-
tul Dominic, căruia i-a consacrat o monografie în 1926, sfântul Francisc 
din Assisi, care a fost pentru el „săracul săracilor, descoperitor al Americi-
lor invizibile” şi două sfinte, Ioana d’Arc şi Tereza de Lisieux. Bernanos 
este omul care a pus mult din el însuşi în creaturile sale imaginare încât 
cel familiarizat cu opera sa găseşte în romanele sale aceleaşi preocupări ca 
şi în corespondenţa sa, care au o temă comună: sfinţenia, la care n-a înce-
tat să mediteze mereu. 

2.1. Cristos – adevărul şi împlinirea omului

În lumea lui Bernanos persoana lui Cristos constituie centrul de gravi-
tate. În creaţiile sale literare ceea ce rămâne ca esenţial este prezenţa lui 
Cristos care stă în centru, este voinţa autorului de a-l descoperi pe Dumne-
zeu şi pe Cristos prin „semnele” care sunt Biblia, istoria şi lumea224. Cris-
tos este pentru el realitatea absolută, alimentul zilnic al vieţii sale interi-
oare şi al lucrărilor sale, care aprofundează mereu această relaţie. Aşa cum 
observă Robert Colonna d’Istria, 

formaţia spirituală a lui Georges Bernanos se înscrie, în modul cel mai natural din 
lume, în tradiţia creştină franceză [...], într-o tradiţie care totdeauna a recunoscut 
224 Cf. M. EstèvE, Le Christ, 112.
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doar un singur salvator, pe Cristos, şi care totdeauna a făcut referinţă când era 
vorba de politica şi de morala sa doar la un singur text, Evanghelia225.

Totul se îndreaptă spre el, în el se explică şi capătă lumină. „Conştiinţa 
creştină este Cristos”226. Ernest Beaumont remarcă faptul că se poate 
observa o anumită evoluţie în atitudinea lui Bernanos: „pe măsură ce o 
dată cu anii viaţa sa interioară se îmbogăţeşte, o persoană iese mai mult în 
lumină: este persoana lui Cristos”227. Este posibil să citim cea mai mare 
parte din opera sa ca o parafrază evanghelică, parafrază uneori incertă, 
adesea frământată de probleme şi plină de pasiune, reluată şi aprofundată 
continuu. Dacă este adevărat că Dumnezeu a tulburat toată viaţa sa, la fel 
de adevărat este că imnul pe care i-l cântă lui Cristos a trecut prin creuze-
tul marilor nelinişti şi îndoieli. Este rodul unei credinţe cucerite pas cu 
pas, zi de zi, în timpul unei existenţe străbătută de nesiguranţă, suferinţă 
şi chin interior. Aşa cum scoate în evidenţă Michel Estève, în centrul vieţii 
sale şi a operei sale „este plantată Crucea lui Cristos, chemare sfâşietoare 
la renunţare, la smulgere de sine însuşi – simbol al iubirii”228. Dar o dată 
întâlnit, Cristos nu a mai încetat de a i se prezenta ca salvare a omului, 
izvor şi garant al libertăţii, ideal al oricărei măreţii, fundamentul oricărei 
civilizaţii şi convieţuiri. De aceea nu va putea să accepte „civilizaţia maşi-
nilor” care „favorizează în cele din urmă zdrobirea lentă şi sigură a oameni-
lor liberi de către mase, adică de Statul iresponsabil” sau „Statul-zeu”229 care 
îl reduce pe om la singura dimensiune economică, în care legea producţiei 
se substituie exigenţei de creştere interioară, abolind dimensiunea lui morală. 
Conştient de „misterioasa solidaritate a lui Dumnezeu şi a omului, care 
este cel mai slăvit mister al creştinilor”230, nu poate accepta adevăratul scop 
pe care îl revelează lumea modernă, acela de a se amesteca fără nici un drept 
în conştiinţa omului, bornându-i privirea la viaţa pământească, făcând din 
el un robot, ascultător faţă de toate manipulările. „Stăpânul pe care-l slu-
jim nu ne judecă numai viaţa – o împărtăşeşte, şi-o asumă. Ne-am strădui 
mai puţin de-ar fi să mulţumim un Dumnezeu geometru şi moralist”231.

„Modelul meu moral, idealul meu este unul singur, Cristos”232 scria 
Dostoievski. La fel este şi pentru Bernanos. Opera sa este în mod esenţial 

225 R. Colonna d’IstrIa, Bernanos, le prophète et le poète, Éditions France Empire, Paris 
1997, 40.

226 Lettre aux Anglais, EEC II, 184.
227 E. BEaumont, „Le sens christique de l’oeuvre romanesque de Bernanos” în Lettres 

Modernes 81-84 (1983) 87-88.
228 M. EstèvE, Le sens de l’amour dans les romans de Bernanos, Minard, Paris 1959, 121.
229 La liberté, EEC II, 1369.
230 La liberté, EEC II, 1369.
231 Journal, OR, 1096. 
232 L. dal santo, ed., Dostoevskij inedito. Quaderni e taccuini. 1860-1881, Vallecchi, Fi-

renze 1980, 409.
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bipolară: pe de o parte omul – fie ca individ, fie ca societate – pe de altă 
parte Cristos. Problema unuia o pune în mod necesar pe a celuilalt. Exis-
tenţa lui Dumnezeu, adevărul lui Cristos, determină viaţa umană în alege-
rile sale fundamentale, ba chiar în destinul său. Nu există altă ieşire: sau 
Dumnezeu şi Cristos sau nimicul şi distrugerea vieţii. În această alternativă 
stă toată semnificaţia operei sale. Iar în mărturia pe care o dă în scris – ar 
spune H. de Lubac – „nu este vorba de a adapta creştinismul la oameni, 
dar a adapta oamenii la Cristos”233, căci „Cristos continuă să se reveleze 
lumii, în fiecare moment din zilele noastre şi din nopţile noastre” şi „marea 
lucrare divină nu poate fi foarte compromisă de mediocritatea instrumen-
telor sale”234. Cristos nu este un model moral, ci singurul model moral. 
Fără el este întuneric, non-sens şi haos. 

Se ştie că de-a lungul anilor, Bernanos a visat să scrie o „Viaţa lui Isus”. 
Aflându-se în Brazilia (1943), s-a oprit la capătul celor cinci pagini, ne sim-
ţindu-se demn să scrie despre Cristos. Motivul? N-a suferit destul. Pentru 
el nu este totul a-l primi pe Cristos, este necesar a face mai mult. „Desigur, 
doamnă, îl primiţi aici pe Cristos, dar ce faceţi cu el? El era şi la Caiafa”235. 
Ce ar fi trebuit să fie? Un roman-poem sau o viaţă pentru a scoate în relief 
ideile purtătoare de mesaj creştin? Nu ştim exact. Abatele Daniel Pezeril 
descrie în Les Cahiers de Rhône ultimele zile din viaţa lui Bernanos. 

„Trebuie să mă pun la lucru”. I-am propus Viaţa lui Isus de Bérulle. Mi-a cerut-o 
imediat. Pe această cărticică solemnă, peste care, după ce şi-a căutat ochelarii 
într-un fund de sertar, şi-a exercitat pentru prima dată facultăţile sale de muncă. 
Bérulle avea să-l dezamăgească: „Ce artificial este!... Acest om îşi chinuie spiri-
tul ca să aibă idei... Ah! nu aceasta aş vrea vă fac. Exact contrariul. Aş vrea să 
vorbesc despre Isus Cristos foarte simplu oamenilor care nu-l cunosc, aş vrea 
să le vorbesc despre aceasta din pragul unei biserici sau de după un stâlp, fiind 
un sărman om ca ceilalţi”. Era preocupat de bazele teologice şi scripturistice. 
După ce a citit un articol în care Părintele de Broglie arăta că pentru apostoli 
Cina a rămas „cu totul de neînţeles, văzând ignoranţa lor cu privire la misterul 
Crucii”, – mi-am permis să-i propun în această privinţă: apostolii nu numai că 
nu au înţeles Crucea, căci nu aşteptau învierea; nici învierea, pentru că nu aştep-
tau înălţarea. Bernanos insista, asigurându-mă că pentru el apostolii înaintau 
în întuneric pe bâjbâite. „Ne sunt reprezentaţi mereu ca şi cum n-ar fi fost fiinţe 
umane. Eu voi arăta că ei erau ca şi noi” [...] Viaţa lui Isus a sa avea să capete 
alte aspecte şi un alt ton. Unui exeget care a venit să-l viziteze, i-a pus nume-
roase întrebări cu privire la ispitirea lui Cristos. Deja la Gabès, mi-a spus, se 
gândea la aceasta deseori. La acest subiect avea să facă să tune dogmele cu o 
putere aparte. Satana, de la revolta sa, apasă pe întruparea Fiului lui Dumnezeu. 

233 H. dE luBaC, Paradoxes, Éditions du Livre Français, Paris 1946, 47. 
234 Martin Luther, EEC II, 910.
235 Journal, OR, 1153.
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El n-a încetat până când nu l-a demascat! Poate la fel l-a tentat pe Adam, 
temându-se să nu fie Domnul. Şi de-a lungul întregului Vechi Testament, atâ-
tea suflete ale drepţilor au fost în centrul unor astfel de tulburări îngrozitoare 
din partea sa, pentru că era obsedat de această venire apropiată. În acest spirit 
îl abordează el pe Isus în pustiu”236.

Câteva zile după operaţie, a decis să se apuce de această Viaţă a lui Isus. 
A elaborat-o în tăcere. Dar această geneză nu este decât literară. „Or Ber-
nanos pentru această carte ca şi pentru cele precedente fără îndoială, întru-
cât avea o acuitate fără pereche, îşi punea această întrebare: «Înaintea lui 
Dumnezeu mi-am dobândit dreptul de a o scrie?»”237. Cu patru zile înainte 
de a muri, cu ochii în lacrimi îi spunea abatelui Pezeril: „Este o inspiraţie... 
Am crezut că era o inspiraţie... în această noapte, am spus: da”.238 Şi îi spu-
nea că se va dedica numai scrierii acestei Vieţi a lui Isus. „[...] m-am hotă-
rât, nu am să mai vorbesc decât despre Isus Cristos” şi încheia „Nimic 
decât Viaţa lui Isus. De altfel, după planurile mele, am de lucru pentru doi 
ani”239 Ştia că trebuie să-i dea naştere cu sângele sufletului său. Ultimele 
trei săptămâni şi până la agonia sa, sunt o istorie din această Viaţă a lui 
Isus. În ajunul morţii îi spunea soţiei sale: „Iată că sunt prins în Sfânta 
Agonie”240. Nu a mai ajuns să o scrie pentru că Domnul l-a chemat la dân-
sul, dar ştim că în întreaga sa operă trasează imaginea omului plecând de 
la cea mai înaltă realitate, aceea a imitării lui Cristos, imitare care aparţine 
împărăţiei harului şi care înalţă mereu natura umană deasupra ei însăşi 
şi-i dă puterea de a se depăşi, aceea a sfinţilor Bisericii, pictaţi ca flăcări 
stelare care trasează de sus calea tuturor creştinilor şi tuturor oamenilor, 
şi care nu sunt decât oameni ca şi noi. Astfel, creştinul, cel care merge pe 
urmele lui Cristos, este adevărata măsură a omului. Nu este totul a-l primi 
pe Cristos. „Desigur, doamnă, îl primiţi aici pe Cristos, dar ce faceţi cu el? 
El era şi la Caiafa”241. 

Pentru Bernanos omul ca să se împlinească pe sine însuşi trebuie să 
facă un drum de „pelerin al Absolutului”242, aşa cum se exprimă Léon Bloy, 
pentru a ajunge să se identifice „cu acest Domn pe care noi am învăţat să-l 
cunoaştem ca un minunat prieten viu, care suferă pedepsele noastre, se 
emoţionează cu bucuriile noastre, va împărţi cu noi agonia noastră, ne va 
primi în braţele sale, la inima sa”243. Căutarea absolutului înseamnă pentru 

236 D. PEzErIl, „Bernanos et sa mort”, în Les Cahiers du Rhône, 345-346.
237 D. PEzErIl, „Bernanos et sa mort”, în Les Cahiers du Rhône, 347.
238 D. PEzErIl, „Bernanos et sa mort”, în Les Cahiers du Rhône, 352.
239 D. PEzErIl, „Bernanos et sa mort”, în Les Cahiers du Rhône, 352.
240 D. PEzErIl, „Bernanos et sa mort”, în Les Cahiers du Rhône, 355.
241 Journal, OR, 1153.
242 l. Bloy, Le Pèlerin de l’Absolu, Paris, Mercvre de France, 1914.
243 Journal, OR, 1051.
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Bernanos, de fapt, căutarea sfinţeniei, care nu este un obiect de atins în 
sine, ci condiţia unei întâlniri plenare cu Dumnezeul care este un foc ce 
„devorează”: e focul iubirii nestinse, care – aşa cum explică G. Thibon, în 
termeni foarte apropiaţi de cei ai autorului nostru – 

ne transformă în el însuşi, ne înghite în unitatea sa, [...] ne îndumnezeieşte fiinţa. 
„Foc am venit să aprind pe pământ”; [...] el dovorează [...]. Recunoştinţa lui 
este mai profundă: el îşi comunică incandescenţa; dintr-un corp întunecat şi 
rece, el face să ţâşnească lumina şi căldura244.

De aceea omul, asemenea lui Moise în pustiu, se simte atras de lumina 
şi căldura lui, intuind că află adevărul şi împlinirea destinului său numai 
dacă se apropie, acceptând orice risc, de „chipul” său – Cuvântul întrupat 
– şi îl exprimă în propria existenţă, căci „Cristos este cea mai uluitoare 
descoperire, descoperirea sfinţeniei lui Dumnezeu în firea umană, el este 
însăşi taina vieţii dumnezeieşti pusă în arhetipul alcătuirii fiinţei umane”245. 
Acest „minunat prieten viu” ne-a dezvăluit faptul că Dumnezeu este iubire, 
iar această revelaţie conferă destinului nostru o dimensiune pe care cei din 
vechime nici măcar n-o întrevăzuseră. Cu venirea lui Cristos nici un om nu 
poate să se mai simtă singur. Comuniunea vieţii, experienţa profundă a 
iubirii şi împărtăşirea ei celorlalţi străbat drumul acestei lumi îmbătate de 
iluzii pentru a-i oferi posibilitatea de a se apropia de Dumnezeul său şi de 
a se salva acceptându-i iubirea care s-a arătat şi continuă să se manifeste 
într-o istorie ai cărei protagonişti şi-au găsit în el semnificaţia profundă, 
căci iubirea justifică totul în viaţa celui care i-a spus „da” lui Isus Cristos 
şi-l urmează, fără să privească înapoi, pe strada libertăţii şi a reconcilierii 
cu sine însuşi, cu semenii şi cu Dumnezeu. În Cristos acea întrebare pro-
fundă, acea nevoie imperioasă după sens pe care omul dintotdeauna o 
poartă înăuntru îşi află răspunsul. Visul vieţii şi al iubirii se întrupează şi 
devine experienţă concretă, tangibilă, zilnică. 

De la această realitate concretă, experimentată în credinţă, pleacă 
Georges Bernanos, „angajat cu o coerenţă pasională şi o perseverenţă neo-
bosită, să trăiască aventura sa umană în adevăr, pentru a mărturisi pro-
pria credinţă de nezdruncinat în Dumnezeul-Iubire care, de la înălţimea 
crucii, nu încetează să-şi fixeze privirea milostivă asupra oricărei 
creaturi”246. Aceasta este mărturia pe care o dă continuu în scrierile sale. 
Cu un an înainte de a muri, spunea în aprilie 1947 într-o conferinţă ţinută 
la Tunis, la cererea surorilor părintelui Charles de Foucauld: „Cum aş putea 
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eu să continui să vă vorbesc despre sfinţi şi despre sfinţenie fără să vă 
amintesc – sau să vă învăţ – că pentru noi creştinii, Dumnezeu este iubire, 
Creaţia este un act de iubire”247. 

Sedus mereu de chipul lui Cristos, Bernanos se opreşte să-l contemple 
mai ales în agonia sa: plin de tristeţe, sfâşiat de durere, devastat de pără-
sire. Aşa îi scrie unui prieten, în tinereţea sa, imediat după război: 

Din Grădina [Măslinilor] până pe Calvar, să ştii că Domnul nostru a cunoscut 
şi a exprimat cu anticipaţie toate agoniile, chiar cele mai umile, cele mai dezo-
lante – a ta prin urmare. Această pătimire nu este un joc de prinţ! Sudoarea de 
sânge, naiva rugăciune de pe muntele Măslinilor, până la decisivul Ego sum, nu 
este umilinţă pentru a trece timpul, nu este un Dumnezeu care se joacă de-a 
omul, aşa cum Maria-Antonietta juca, la Trianon, pe ţăranca. Mulţi teologi 
presupun că natura umană, în Isus Cristos, era atunci abandonată întregii sale 
sensibilităţi. De altfel, [...] strigătul din ceasul al noulea: Eloï, Eloï, lamma 
sabactani! este primul verset din psalmul 21, care cu zece secole mai înainte 
prezicea circumstanţele Pătimirii. Domnul nostru îl citează aşa de textual încât 
necunoaşterea limbii savante de care se foloseşte în acel moment îi face pe cei 
care-l înconjoară să spună: Il cheamă pe Ilie248.

Chiar dacă multora „sângele Crucii le provoacă teamă”249, Bernanos 
ştie, şi o repetă deseori, că agonia divină ne aminteşte că „Dumnezeu doreşte 
creatura sa cu o dorinţă a cărei minimă reprezentare ne-ar face praf. De 
aceea a ascuns această dorinţă în cea mai mare profunzime a dulcei Inimi 
suferinde a lui Isus Cristos”250.

Jertfa crucii nu este doar un sacrificiu compensatoriu; de fapt nu este drepta-
tea cea interesată, nefiind singura insultată. La crima împotriva Iubirii, Iubi-
rea răspunde în felul său şi după propria esenţă: cu o dăruire totală, infinită. 
Unde se va împlini unirea dintre creator şi creatură, dintre victimă şi călău? În 
durere, care este comună la amândoi. Noi suntem în inima acestei drame imense, 
suntem chiar în inima preasfintei Treimi251.

Privirea lui Bernanos este fixată asupra acestui Cristos care continuă să 
fie în agonie în noi pentru a extinde opera răscumpărării, căci agonia lui 
iese în relief la orizontul fiecărei existenţe creştine, implicând-o într-un 
mister de moarte şi de viaţă, de solidaritate în bine şi în rău, de transfigu-
rare a tot ceea ce este concret, de risc şi de luptă, care se reflectă în timp şi 
în veşnicie. „De două mii de ani generaţiile de creştini nu au altceva de 
făcut decât să retrăiască unele după altele pătimirea Domnului, dar a 

247 La liberté, EEC II, 1377. 
248 G. BErnanos, „Correspondance inédite” (26 août 1919), în Les Cahiers du Rhône, 38.
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250 G. BErnanos, „Dernier agenda” (Tunisie 1948), în A. BEGuIn, Bernanos, 146.
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noastră intră în cel mai intim şi cel mai profund secret al acestei agonii – 
singurătatea totală, totala părăsire”252. De aceea poate să scrie în agenda 
sa la 24 ianuarie 1948, anul morţii sale: 

Ne închipuim că ne temem de moartea noastră şi fugim de ea, când în realitate noi 
voim această moarte aşa cum El a voit-o pe a sa. În acelaşi fel în care se jertfeşte 
pe fiecare altar unde se celebrează liturghia, El începe din nou să moară în fiecare 
om în agonie... Nu intrăm în noi decât ca să murim, şi acolo El ne aşteaptă253.

În Journal d’un curé de campagne pune pe buzele parohului de ţară 
aceste cuvinte: 

Auzindu-ne vorbind, s-ar putea crede de multe ori că noi propovăduim pe Dum-
nezeul spiritualiştilor, Fiinţa supremă, sau mai ştiu eu ce, care, în nici un caz, 
nu seamănă cu Domnul, pe care ne-am deprins să-l cunoaştem ca pe un minu-
nat prieten viu, care suferă durerile noastre, pe care bucuriile noastre îl mişcă, 
şi care va împărtăşi agonia noastră, ne va primi în braţele sale, la pieptul său254.

Apropiindu-se de Cristos cu credinţă, dar şi cu preţul unor grele lupte, 
acel copil şi tânăr temător de moarte ajunge să se concilieze cu moartea, să 
o înţeleagă şi s-o accepte pentru că este mereu imaginea morţii lui Cristos 
pe cruce. 

Aceasta nu putea să fie, fără doar şi poate, decât supranaturalizarea fricii sale, 
teamă naturală, niciodată negată, niciodată renegată, asumată în întregime şi 
trăită, dar, prin misterul Agoniei divine, intrată în lumina care transfigurează 
totul şi se foloseşte de slăbiciunile noastre apăsătoare pentru a ne da speranţă255.

De fapt aceasta este realizarea deplină a omului şi aceasta este propune-
rea pe care Bernanos o face contemporanilor săi care fac experienţa profundă 
a angoasei, provocată de pierderea sensului vieţii. În gândirea lui, sensul 
vieţii îşi găseşte împlinirea în moarte. Orice om care îl acceptă pe Cristos 
ajunge să se autodepăşească şi să-şi împlinească visul de la început. Singur 
nu poate nimic, păcatul este înşelăciune, dar prin Cristos ajunge la împlinire. 

2.2. Umanismul bernanosian face apel la sfinţenie 

Scrierile lui Bernanos, mai ales romanele, nu sunt doar povestirea unor 
aventuri interioare ale unor sărmani oameni care-şi duc dramatica existenţă 
„sub soarele Satanei” în care pătrunde harul lui Dumnezeu, dar sunt şi o 
luare de poziţie în faţa problemelor spirituale ale Franţei şi ale civilizaţiei 
occidentale, sunt angajare personală a autorului pentru soluţionarea crizei 
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omului modern. A purtat în el atâtea personaje în sufletul cărora a pătruns 
adânc descriindu-le atât strigătele de descurajare şi de disperare care apar 
în mod spontan cât şi pacea şi bucuria inimii pe care o citeşte dincolo de 
zbucimul şi de grimasa de durere pe care o surprinde pe chipul „sfinţilor” 
săi, aşa încât ele ne descoperă figura, inima şi spiritualitatea scriitorului. 

Motivul pentru care autorul introduce în scrierile sale această temă este 
necesitatea „respiritualizării omului”. 

Invadarea lumii de către maşini, o repet, nu este decât un simptom al unui fel 
de boală spirituală. [...] Omenirea este în întregime bolnavă. Trebuie mai întâi 
şi înainte de toate a respiritualiza omul. Pentru o aşa muncă, este timp, este 
timp destul de a mobiliza repede, oricât ar costa, toate forţele Spiritului256. 

Redus la dimensiunea sa „naturală”, misterul nu-i spune nimic omului, 
şi prin urmare, nu-i este de ajuns pentru viaţă. Este nevoie de o cale dife-
rită care nu este împotriva raţiunii, dar o depăşeşte infinit, pentru a ajunge 
pe acele culmi pe care negura ştiinţei şi a tehnicii le-a făcut aproape invizi-
bile, dar care rămân pentru totdeauna prezente în aspiraţiile cele mai intime 
şi mai adevărate ale omului.

Toată lumea, spun eu, ştie că această experienţă este ireversibilă, că omenirea 
riscă totul, libertatea sa, onoarea sa, chiar viaţa sa pe o ipoteză a lui Karl Marx. 
Toată lumea ştie că această experienţă unică şi decisivă se inspiră dintr-o anu-
mită concepţie despre om absolut opusă celei despre omul creştin, pentru că ea 
nu ţine seama de păcatul originar. Pentru că noi credem în păcatul originar, 
suntem acuzaţi că ducem la disperare omul. [...] Marxismul neagă sau neglijează 
ceea ce este divin în om. Pentru a menţine şi a păstra ceea ce omul are divin, 
vom face toate sacrificiile pe care le cere257.

De aceea, cu primul său roman „aruncă” de-a curmezişul drumului 
acestei lumi un sfânt, ridicându-l în faţa fricii şi sinuciderii care plana peste 
tot, cerându-i sfântului său nu emoţii dar lecţii pe care să le transmită 
fraţilor săi cei mai nefericiţi. 

Nu sunt aşa de temerar încât să-mi propun să descriu vreodată, să recompun 
dinăuntru viaţa unui sfânt - spun a unui sfânt adevărat, autentic, recunoscut 
astfel de Biserică. Vai! Sunt destule eseuri nefericite.... Şi chiar a presupune un 
sfânt imaginar, ar fi o nebunie a voi să forţezi cuvintele să exprime ceea ce este, 
prin natura sa, inexprimabilă, pacea mai presus de orice limbaj. De altfel, eu nu 
voiam să compun un poem mistic. [...] Eu dorem doar – dar în mod pasional, 
aveam în mod pasional nevoie – să-mi fixez gândul, aşa cum îţi ridici ochii spre 
un vârf în înaltul cerului, asupra unui om supranatural al cărui sacrificiu 
exemplar, total, ne-ar restitui unul după altul din aceste cuvinte sacre al căror 

256 La liberté, EEC II, 1312.
257 La liberté, EEC II, 1317.
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sens noi ne temem că l-am pierdut. Eu nu i-am cerut sfântului meu emoţii este-
tice, dar lecţii. Visam să văd în el, sublimate de har, iubirea noastră decepţionată, 
periculoasa disperare unde deja mârâia ura. Şi încă ceva, această lecţie aş fi 
voit de asemenea să o transmit, să o traduc fraţilor mei cei mai nefericiţi. Cum 
aş fi putut să le propun lor, cu uşurinţă, pe unul dintre acei sfinţi plini de mira-
cole, greu de pozat, gata mereu să ne scape, să fugă spre înălţimi, ca o rază de 
soare sau ca un înger?258 

Bernanos ştie că sfinţenia este un dar al lui Dumnezeu, chiar dacă sfân-
tul poate trece prin experienţa negativă a păcatului. Abatele Donisan ca şi 
Chevance, Chantal de Clergerie, parohul de Ambricourt răspund cu umi-
linţă şi pasiune la chemare sfinţeniei întrucât nu ştiu să afle un alt sens al 
vieţii lor; ei îşi asumă condiţia umană şi iau calea acestei aventuri a mân-
tuirii. Bernanos nu ezită să-l numească pe Donissan „sfântul din Lumbre”, 
iar eroii săi privilegiaţi sunt pentru el sfinţii, însă nu a căutat să dea aces-
tui termen sensul teologic comun. Sfinţii săi sunt fiinţe devorate de iubirea 
lui Dumnezeu şi a aproapelui, locuite de duhul copilăriei în sensul evan-
ghelic al cuvântului. Bernanos a intenţionat să caute secretul fascinant al 
sfinţeniei pentru a ajunge să spună că deşi „unele vieţi de sfinţi apar de o 
monotonie înspăimântătoare, un adevărat deşert!”259, puţini ştiu că sfinţe-
nia este asemenea unui copac „cu atât mai fragil cu cât este de esenţă mai 
rară”260, bătut de toate vânturile, ameninţat de toate furtunile; că ea este 
un dar plin de teamă, o alegere plină de mister de a purta crucea tuturor 
mizeriilor umane, de a suporta în sine bătălia dintre cer şi infern, în care 
nimeni nu poate spune vreodată că a reuşit să învingă până la depăşirea 
ultimului gând şi a ultimei imagini; o oboseală în care nu-i este permis 
omului să spună „ajunge”, o „neresemnare” mereu încăpăţânată261. 

Viaţa sfinţilor nu este caracterizată de gesturi eroice, dar de faptul că au 
un unic centru, un centru simplu, un centru de iubire, care este propriu 
celui care se lasă condus de Dumnezeu: sfinţii – aşa cum am afirmat de 
atâtea ori până acum – sunt cei care îşi asumă riscul dăruirii totale. De fapt 
numai ei pot să spună cine sunt şi care este mărturia lor „smulsă cu fierul”: 

Noi nu suntem deloc sfinţii rubiconzi, cu bărbi blonde, pe care-i admiră lumea 
în picturi, şi a căror elocvenţă şi sfinţenie chiar filosofii le-ar putea-o ghici. Par-
tea noastră nu este aceea pe care şi-o închipuie lumea. Faţă de al nostru, efor-
tul geniului este o joacă de copii. Fiecare viaţă frumoasă, o, Doamne, vorbeşte 
despre tine; dar atestarea Sfântului este ca smulsă cu fierul262.
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Iar Bernanos a scrutat în scrierile sale, în special în romane, misterul 
harului care lucrează în aceşti oameni de mică importanţă transformarea 
luminoasă a unei naturi cenuşii şi neinteresante, sub influxul acţiunii di-
vine, căci harul – vrea să spună autorul – se încarnează pentru a deveni 
parte din viaţa oamenilor.

În acest sens, el repetă că lumea are nevoie de sfinţi, la fel cum şi „Bise-
rica n-are nevoie de reformatori, dar de sfinţi”263. 

Lumea are nevoie de sfinţi. „Tot ceea ce sfinţii de odinioară ştiau despre 
creaţie era că ea trebuie să se întoarcă la Dumnezeu, iar scopul era mai 
important decât drumul”264. Parafrazându-l pe J. Ratzinger care vorbeşte 
despre Biserică, sfinţii sunt cei care se străduiesc să facă posibil un nou 
început, bizuindu-se pe forţele creaţiei şi ale mântuirii, ca omul să nu se 
limiteze pe el însuşi, ca să nu recunoască doar imposibilităţile fizice drept 
imposibilităţi, ci chiar şi pe acelea care definesc latura morală; sfântul depune 
eforturi pentru a-l îndrepta pe om spre a fi la propria lui înălţime, pentru 
a putea opune puterii lui fizice o putere morală corespunzătoare, care nu 
vine doar din simpla moralitate, ci dintr-o legătură interioară cu Dumne-
zeul cel viu, care numai dacă este prezent cu adevărat ca forţă în viaţa 
noastră umană şi morala capătă forţă, nefiind niciodată suficientă numai 
ea însăşi265, căci acolo unde omul părăseşte credinţa, renunţând la această 
forţă interioară, se întorc grozăviile păgânismului cu şi mai multă putere. 
De aceea Bernanos vrea să pună umărul la edificarea unei lumi noi, elibe-
rată de aceste grozăvii şi de la pieire, punând în faţă faptul că creştinismul 
a generat fără încetare remarcabile forţe ale iubirii, făcând apel la omul de 
astăzi care să ia în calculul său o mare „necesitate”, desconsiderată de 
unii, dar care rămâne, în viziunea lui de scriitor creştin, o „necesitate”: 
sfinţenia şi sfântul. 

Moraliştii consideră sfinţenia un lux. Sfinţenia este o necesitate. Sfinţenia, 
sfinţii, sunt aceia care păstrează această viaţă interioară fără de care omenirea 
s-ar degrada până la a pieri. Tocmai în viaţa sa interioară găseşte omul resur-
sele necesare pentru a scăpa de barbarie sau de un pericol mai rău decât barba-
ria, sclavia bestială a furnicarului totalitar. Ah! Fără îndoială, s-ar putea crede 
că nu mai este ceasul sfinţilor, că ceasul sfinţilor a trecut. Dar cum scriam altă-
dată, ceasul sfinţilor vine mereu266.

Conştient de „durerea universală care nu tace nici ziua nici noaptea”267 
şi că „lumea modernă abundă astăzi de oameni de afaceri şi de poliţişti, dar 
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are mare nevoie să audă câteva voci eliberatoare”268, că „omul modern este 
o nelinişte” şi „neliniştea s-a substituit credinţei”269, Bernanos – cum ar 
spune J. Ratzinger – se teme că „năruirea [lumii] va fi groaznică, dacă dis-
par forţele ce se opun răului”, că „dacă puterea morală, reprezentată de 
credinţă, ar fi smulsă din omenire, atunci aceasta s-ar clătina ca o corabie 
lovită în coastă de un aisberg, ivindu-se o primejdie foarte mare pentru 
supravieţuirea omenirii”270. De aceea este nevoie de aceşti „pelerini ai abso-
lutului” mereu în confruntare cu dilemele cele mai cruciale ale existenţei. 
În acest sens el îi scrutează, îi analizează în ideile şi în chinurile lor, îi fixează 
în acele momente în care ambivalenţa fiinţei lor se manifestă cu prepo-
tenţă, îi defineşte din raportul lor cu elementul religios care constituie 
humus-ul lor natural. 

Credinţa de care unii se plâng că nu o cunosc este în ei, ea umple viaţa lor inte-
rioară, ea este această viaţă interioară prin care tot omul, bogat sau sărac, neşti-
utor sau savant, poate lua contact cu divinul, adică cu iubirea universală, din 
care creaţia în întregime nu este decât ţâşnire inepuizabilă. Această viaţă inte-
rioară împotriva căreia unelteşte civilizaţia noastră inumană cu activitatea sa 
delirantă, cu nevoia sa furioasă de distrugere şi acea abominabilă disipare a ener-
giilor spirituale degradate, prin care se scurge însăşi substanţa umanităţii271.

Apropierea sau îndepărtarea de Dumnezeu, de Cristos, în această viaţă 
interioară umplută de credinţă, determină fiinţa umană în alegerile sale 
fundamentale, chiar în destinul său. De aceea, ne sugerează Bernanos, nu 
există alte căi de ieşire pentru lume: ori Dumnezeu şi Cristos, ori nimicul 
şi ruinarea vieţii. „Eu nu aştept oameni despre care vorbesc care să orga-
nizeze Cetatea viitoare, Noua Creştinătate, eu sper că ei o vor face posibilă 
forţându-i pe maeştrii de conştiinţe să răspundă în cele din urmă prin da 
sau prin nu. Căci totul este aici. Toată şansa noastră este în îmbrăţişarea 
forţelor spirituale, oricare ar fi mâna care apropie de ele cărbunele 
aprins”272. 

2.3. Conceptul de sfinţenie la Bernanos

Am văzut în primul capitol că Bernanos vede omul în condiţia sa istorică. 
Problema pe care o pune este dacă în istoricitatea sa omul poate să fie chi-
pul lui Dumnezeu, dat fiind faptul că în atât de multe cazuri apare evident 
că istoria omului nu este istoria lui Dumnezeu, comportamentul omului 

268 La liberté, EEC II, 1261.
269 La liberté, EEC II, 1334.
270 J. ratzInGEr, Sarea pământului, 271. 
271 La liberté, EEC II, 1382.
272 Lettre aux Anglais, EEC II, 184.
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diferă continuu de ceea ce numim voinţa lui Dumnezeu. Istoria nu este în 
continuu contrafăcută şi distrusă de om? Bernanos se ridică, mai ales în 
Écrits de combat, împotriva acestei atitudini a omului contemporan lui. 
Dacă spunem că omul în istoria sa este chipul lui Dumnezeu, aceasta nu 
înseamnă că per se omul tinde să realizeze istoria lui Dumnezeu, înseamnă 
mai degrabă că el ştie că istoricitatea sa este dată de Dumnezeu. Cu alte 
cuvinte, ştie că omul are posibilitatea de a face vizibilă în istoria sa istoria 
lui Dumnezeu. Această posibilitate îşi găseşte actualizarea acolo unde rapor-
turile dintre om şi om sunt analoge raporturilor dintre Tatăl şi Fiul, unde 
omul, actualizează, în iubire şi în forţa creativă – înţeleasă ca forţă îndrep-
tată spre bine – relaţia existentă dintre Tatăl şi Fiul. Doar în această per-
spectivă apare evident de ce Isus este omul perfect: pentru că el împlineşte 
până la sfârşit voinţa Tatălui, şi astfel reproduce chipul întunecat de păcat. 
Isus ca imaginea perfectă a lui Dumnezeu273. 

Iruperea harului în viaţa omului este o cale cu totul aparte. Însă mai 
există o altă cale, obişnuită. Dumnezeu are nevoie de un „instrument” 
pentru a dărui harul său. 

Omul caută nu împăcarea – ne explică Paul Evdokimov – ci eliberarea, tămă-
duirea rănii de care suferă asemănarea lui cu Dumnezeu. [...] Mântuirea lumii 
ar putea fi foarte simplă pentru atotputernicia lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu 
n-ar aştepta răspunsul afirmativ din partea lumii: Dumnezeu poate lua asupra 
lui toate nedreptăţile, până la moarte; dar nu poate răspunde în locul omului, 
nu poate zice fiat. Dimpotrivă, între Sfânt şi sfinţii care îl rostesc, există o comu-
niune de fiinţă, care permite Cuvântului să vină „întru ale sale, la ai săi”. Fiat-ului 
Făcătorului îi corespunde fiat-ul, consimţământul făpturii: Iată roaba Domnu-
lui274. 

Pentru Bernanos, sfinţenia este înainte de toate răspunsul liber, dat în 
întregime de către o persoană care a descoperit chemarea divină de a-l 
sluji pe celălalt, dar şi fidelitate îndelungă şi plină de răbdare zilnică faţă 
de această chemare. Sfinţenia este prezenţa lui Dumnezeu într-un suflet 
care acceptă să-l primească punându-se total la dispoziţia sa. 

Şi acum, continuă abatele Menou-Segrais, şi acum eu am nevoie de voi. Nu! 
altul decât mine, presupunând că a văzut aşa de clar, n-ar fi îndrăznit să vă 
vorbească aşa cum fac eu în această seară. Trebuie să o fac totuşi. Suntem la 
acest ceas al vieţii (el sună pentru fiecare) când adevărul se impune de la sine 
într-o evidenţă irezistibilă, când fiecare din noi n-are decât să întindă braţele 
ca să urce dintr-o dată la suprafaţa întunecimilor până la soarele lui Dumne-
zeu. Atunci, prudenţa umană nu-i decât capcane şi nebunii. Sfinţenia! Striga 
bătrânul preot cu o voce profundă, pronunţând acest cuvânt înaintea voastră, 

273 Cf. J. ImBaCh, Senso della vita e problema di Dio, 20-21.
274 P. EvdoKImov, Femeia şi mântuirea lumii, 225-226. 
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pentru voi singur, ştiu răul pe care vi-l fac! Să nu ignoraţi ceea ce este ea: o 
vocaţie, un apel. Acolo unde vă aşteaptă Dumnezeu, va trebui să urcaţi, să urcaţi 
sau să vă pierdeţi. Nu aşteptaţi nici un ajutor uman. În deplină cunoaştere a 
responsabilităţii pe care mi-o asum, după ce am încercat o ultimă dată asculta-
rea şi simplicitatea voastră, am crezut că fac bine vorbindu-vă astfel. Îndoindu-mă, 
nu numai de puterile voastre, dar de planurile pe care Dumnezeu le are cu voi, 
vă angajaţi într-un impas: pe riscul meu şi cu pericolele pe care mi le asum, vă 
pun pe calea voastră; vă dăruiesc celor care vă aşteaptă, sufletelor cărora le veţi 
fi victimă... Domnul să vă binecuvânteze, copilul meu!275.

Prin „da”-ul lor, care înseamnă angajarea întregii lor fiinţe în „aventura” 
iubirii, sfinţii sunt o „breşă” şi un instrument în mâna lui Dumnezeu care 
lucrează pentru a face să curgă în lume apa vieţii. Abatele Donissan, din 
Sous le soleil de Satan, este acest intrument, căci el continuă cu orice preţ 
să-şi împlinească obligaţiile slujirii sale, cum este ascultarea spovezilor 
până la epuizare şi chiar până la dezgust. „Pironit pe gratia sonoră a con-
fesionalului, cu şalele apăsate dureros pe scaunul pe care nu îndrăznea să 
se aşeze, cu gura deschisă ca să respire aerul slâios, plin cu totul de sudoare, 
nu simte decât acel murmur indistinct, glasul fiilor săi în genunchi, în 
umilinţă” el este „omul Crucii prezente nu pentru a învinge, dar pentru a 
fi martor până la moarte”276 al harului Răscumpărătorului. Pare că Bernanos 
insistă mult pe o mărturie care nu se epuizează în cuvinte, dar care se plasează 
pe linia „memorialului” şi a „semnului eficace”. În acest fel, Donissan apare 
ca instrument, martor şi rugăciune arzătoare: „Pater, dimitte illis, non 
enim sciunt quid facient!”277. Cu alte cuvinte, el este o cale, un instrument 
în mâna lui Dumnezeu prin care face să intre harul în lume.

În ochii noştri problema stă într-un alt mod. Delincventă sau nu, acea copilă a 
fost sau nu obiectul unui har excepţional? Şi dumneavoastră, abate, aţi fost 
instrumentul acestui har? Înţelegeţi-mă... Înţelegeţi-mă! În fiecare moment 
poate fi inspirat cuvântul necesar, singurul de neînlocuit pentru acea interven-
ţie infailibilă. Şi atunci, asistăm la adevărate învieri ale conştiinţei. Un cuvânt, 
o privire, o strângere a mâinii, şi vedem căzând dintr-o dată aroganţe care păreau 
invincibile 278.

„Sfinţenia – cea mai sublimă realitate pe care poate să o cunoască omul 
ajutat de har”279 – este mărturia sfântului „smulsă cu fierul”280. Acţiunea 
sa, oricare i-ar fi puterea, se încheie în mod necesar cu o confruntare dură 

275 Sous le soleil de Satan, OR 133-134.
276 Sous le soleil de Satan, OR, 276.
277 Sous le soleil de Satan, OR, 276. 
278 Sous le soleil de Satan, OR, 223.
279 „Interview de 1926”, EEC I, 1040.
280 Sous le soleil de Satan, OR, 308.
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cu realitatea iubirii şi a libertăţii interioare. Toată lupta spirituală stă în 
renunţarea la propria voinţă dezordonată pentru a intra în planul lui 
Dumnezeu, pentru a-şi însuşi voinţa sa, care presupune un discernământ 
la care se ajunge prin rugăciune. Sfinţenia nu înseamnă a face minuni, 
ceva senzaţional, a avea daruri extraordinare care ar provoca mulţimile să 
se adune. Este o umilă şi constantă asceză interioară pentru a ajunge să se 
angajeze într-o relaţie interpersonală responsabilă. 

Astfel omul supranatural este în largul său aşa de mult încât iubirea îl poartă 
şi viaţa sa spirituală nu comportă nici o ameţeală de vreme ce el primeşte daruri 
măreţe, fără să se oprească pentru a le defini şi fără să caute să le numească. 
„Ce vedeţi? a fost întrebat un om sfânt. Când vedeţi? Ce avertisment? Ce 
semn?” Şi el repeta cu o voce de copil sârguincios căruia îi scapă noţiunea ele-
mentară: „Mi-e milă... Mie îmi este doar milă!...”281.

Şi comentează autorul: 
Atunci când l-a întâlnit D-ra Malorthy pe marginea drumului, nu vedea în faţa 
ei decât o umbră aproape imperceptibilă, o milă violentă se afla deja în inima 
sa. Nu este exact ca atunci când o mamă se trezeşte tresărind, ştiind cu toată 
certitudinea că pruncul său este în pericol? Caritatea marilor suflete, compasi-
unea lor supranaturală par să le poarte dintr-o dată în intimul cel mai adânc al 
fiinţelor. Caritatea, ca şi raţiunea, este unul dintre elementele noastre de 
cunoaştere282.

Asemenea lui Bloy, de care este atât de aproape şi în acelaşi timp atât de diferit, 
Bernanos a fost „un pelerin al Absolutului”. Că acest Absolut s-a identificat 
pentru el „cu acest Domn pe care noi am învăţat să-l cunoaştem ca un minunat 
prieten viu, care suferă pedepsele noastre, se emoţionează cu bucuriile noastre, 
va împărţi cu noi agonia noastră, ne va primi în braţele sale, la inima sa”, este 
un fapt pe care-l dovedesc întreaga sa operă şi întreaga sa viaţă. Căutarea abso-
lutului înseamnă atunci căutarea sfinţeniei, aceasta ne fiind un obiect de atins 
în sine, dar condiţia unei întâlniri plenare cu acest Dumnezeu care este un foc 
care devorează. Iată pentru ce opera romanescă pune aproape totdeauna în 
primul rând un „sfânt” care joacă toată viaţa sa pe această căutare pasionată a 
Domnului său. Că Bernanos a ajuns la un anumit grad de sfinţenie, este secre-
tul Judecătorului care pătrunde rărunchii şi inimile. Dar că el a dus lupta creş-
tină în ciuda obstacolelor întâlnite în el însuşi şi în ceilalţi, că a purtat victorii, 
aceasta este foarte important pentru noi, căci această luptă, este a noastră. În 
lupta pentru sfinţenie de care nici un creştin nu scapă, decât dacă reneagă bote-
zul său, noi nu suntem nişte izolaţi. Acest frate, dacă va cădea, noi prin aceasta 
suntem slăbiţi. Dacă triumfă cu harul lui Dumnezeu, aflăm aflu Duşmanul mai 
puţin puternic. Şi curajul nostru, în mod tainic, creşte. Trebuie să privim în 
faţă acest adevăr: Bernanos n-a pus niciodată creştinismul său în buzunar. „Eu 

281 Sous le soleil de Satan, OR, 198.
282 Sous le soleil de Satan, OR, 198.
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sunt un scriitor catolic, eu vreau să spun un om care se consideră responsabil 
de ceea ce scrie, nu numai faţă de catolici, dar de primul venit care citeşte, şi 
căruia îi datorează tot adevărul de care dispune”283.

Fidel spiritualităţii sfintei Tereza de Lisieux, Bernanos ştie că sfinţenia 
este un dar al lui Dumnezeu, chiar dacă sfântul poate trece prin experienţa 
negativă a păcatului. El este departe de a fi maniheu. Sfinţenia este pentru 
el o aventură, singura aventură adevărată.

Sfinţenia este o aventură, ea este chiar singura aventură. Cine a înţeles-o o 
dată, a intrat în inima credinţei catolice, a simţit tresărind în trupul său muri-
tor o altă teroare decât cea a morţii, o experienţă supraumană 284. 

Părintele Donissan, abatele Chevance, tânăra Chantal de Clergerie, paro-
hul de Ambricourt răspund cu umilinţă şi pasiune la chemare sfinţeniei 
întrucât nu ştiu să afle un alt sens al vieţii lor decât aici. Ei îşi asumă con-
diţia umană şi iau calea acestei aventuri a mântuirii. Bernanos nu ezită 
să-l numească pe Donissan „sfântul din Lumbre”, iar eroii săi privilegiaţi 
sunt pentru el sfinţi. Dar el nu a căutat să dea acestui cuvânt sensul teolo-
gic comun. Sfinţii săi sunt fiinţe devorate de iubirea lui Dumnezeu şi a 
aproapelui, locuite de duhul copilăriei în sensul evanghelic al cuvântului. 
Bernanos a căutat toată viaţa secretul fascinant al sfinţeniei pentru a con-
chide că deşi „unele vieţi de sfinţi apar de o monotonie înspăimântătoare, 
un adevărat pustiu”285, şi puţini ştiu că sfinţenia este asemenea unui copac 
„cu atât mai fragil cu cât este de esenţă mai rară”286, bătut de toate vântu-
rile, ameninţat de toate furtunile; că ea este un dar plin de teamă, o alegere 
plină de mister de a purta crucea tuturor mizeriilor, de a suporta în sine 
bătălia dintre cer şi infern, în care nimeni nu poate spune vreodată că a 
reuşit să învingă până la depăşirea ultimului gând şi a ultimei imagini; 
este o oboseală în care nu-i este permis omului să spună „ajunge”, o „nere-
semnare” mereu încăpăţânată287. După Bernanos, mare parte dintre oameni 
nu angajează decât o mică parte din fiinţa lor: doar sfinţii angajează în tota-
litate persoana lor. Viaţa lor nu se caracterizează prin gesturi eroice, dar 
prin faptul că au un unic centru, un centru simplu, un centru de iubire, 
care este propriu celui care se lasă condus de Dumnezeu: sfinţii – aşa cum 
am afirmat de atâtea ori până acum urmându-l pe Bernanos – sunt cei care 
îşi asumă riscul dăruirii totale. De fapt numai ei pot să spună cine sunt şi 
care este mărturia lor „smulsă cu fierul”288.

283 G. GauChEr, Bernanos ou l’invincible espérance, 22-23.
284 Jeanne, relapse et sainte, EEC I, 40. 
285 Sous le soleil de Satan, OR, 222.
286 Sous le soleil de Satan, OR, 229.
287 Cf. T. GallaratI-sCottI, „Introduzione”, 12-13.
288 Sous le soleil de Satan, OR, 308.
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Iar Bernanos a scrutat în scrierile sale, în special în romane, misterul haru-
lui care lucrează în aceşti oameni de mică importanţă, transformarea luminoasă 
a unei naturi cenuşii şi neinteresante, sub influxul acţiunii divine, căci harul 
– vrea să spună autorul – se încarnează pentru a deveni parte din oameni.

Pentru „sfinţii” bernanosieni nu există tentaţii frivole în această lume 
luminată sinistru de Satana. Fructul oprit dă greaţă, iubirea simţurilor nu 
poate să-l atragă pe cel care din confesional îndrăzneşte să înalţe monotona 
litanie a vinei, mirosul urât al acestei omeniri corupte, geamătul de infinită 
plictiseală lăsat de plăcere289. Nici o iubire de tip senzual în această dramă 
de preoţi, căci altele sunt pasiunile, altele sunt tentaţiile mai subtile şi teri-
bile ale confesorului: tentaţii de orgoliu spiritual, tentaţii de neîncredere 
în această turmă obscură, oarbă şi surdă care este târâtă pe pământ în 
spatele micilor lucruri dezgustătoare şi necurate de „duşmanul puternic şi 
şiret, măreţ şi şiret”; tentaţii cu privire la Dumnezeul care tace, care per-
mite răul în lume; tentaţii împotriva luminii care pare învinsă de întuneric; 
simţul rătăcirii, neliniştii de moarte, de aparentă abandonare în mâinile 
puterii duşmane; rugăciunea care se apropie de blestem, credinţa care 
atinge disperarea. Atâtea paradoxuri care scot în evidenţă dimensiunea 
dramatică şi a sfinţeniei. De fapt, mereu trebuie ţinut cont că este mărtu-
ria „smulsă cu fierul”.

2.3.1. Sfinţenia – o „aventură”: sfântul este cel care riscă totul 

După Bernanos, cei mai mulţi oameni nu angajează în viaţă decât o 
mică parte din fiinţa lor: numai sfântul angajează în totalitate persoana sa. 
Iar această angajare totalizantă cere o alegere conştientă de abandonare 
completă în Dumnezeu, un „da” spus fără rezerve. Bernanos pune adesea 
în prim plan un „sfânt” care îşi joacă toată viaţa sa pe căutarea plină de 
pasiune a Domnului său. De aceea el vorbeşte despre sfinţenie ca despre „o 
aventură”, mai mult, „chiar singura aventură”: 

Căci ceasul sfinţilor vine mereu. Biserica noastră este Biserica sfinţilor. Cine se 
apropie de ea cu neîncredere nu crede decât că vede porţi închise, bariere şi 
ghişee, un fel de jandarmerie spirituală. Dar Biserica noastră este Biserica sfin-
ţilor. Pentru a fi un sfânt, ce episcop n-ar da inelul său, mitra sa, cârja sa episco-
pală, ce cardinal n-ar da purpura sa, ce pontif n-ar da haina sa albă, camerierii 
săi, elveţienii săi şi tot pământescul său? Cine n-ar voi să aibă puterea de a 
alerga după această admirabilă aventură? Căci sfinţenia este o aventură, ea 
este chiar singura aventură. Cel care o dată a înţeles-o a intrat în inima credin-
ţei catolice, a simţit tresărind în carnea sa muritoare o altă frică decât cea a 
morţii, o speranţă supraumană290. 

289 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 257.
290 Jeanne, relapse et sainte, EEC I, 40.
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Viaţa sfântului se caracterizează prin asumarea riscului dăruirii totale, 
căci diferenţele dintre oameni se reduc la măsura riscului acceptat sau nu 
în viaţă, spune Bernanos: „trebuie să fii nebun ca să nu pricepi că singura 
justificare a inegalităţii condiţiilor supranaturale este riscul. Riscul nos-
tru. Al tău, al meu”291. Este riscul adevărului Evangheliei care l-a pus chiar 
pe Cristos pe cruce292. Sfântul, aşa cum a primit mai multe daruri suprana-
turale decât alţii, este şi cel mai tentat de Satana, cel mai capabil să-l ofen-
seze pe Dumnezeu, este cel care riscă mai mult să facă jocul răului; şi în 
acelaşi timp, aşa cum a primit mai multe daruri supranaturale, la fel tre-
buie să fie protectorul săracilor, considerat responsabil de mântuirea lor, 
de care va trebui să răspundă în faţa lui Dumnezeu. De aceea, în ochii lui 
Bernanos, riscurile acestei solidarităţi sunt mari pentru sfinţi, pentru că 
destinul lor este legat de cei mai mari păcătoşi sau de cei mai mizerabili 
dintre săraci. Sfântul face să iasă păcatul la suprafaţă: 

De câtva timp, am impresia că singura mea prezenţă face să iasă păcatul din 
vizuina sa, ca şi cum l-ar purta la suprafaţa fiinţei, în ochi, gură, glas... S-ar 
zice că duşmanul nu se învredniceşte să rămână ascuns în faţa unui adversar 
aşa de slab, vine să mă sfideze în faţă, să râdă de mine293.

Astfel, se poate înţelege motivul pentru care Bernanos vorbeşte despre 
„legături tainice” între Donissan şi Mouchette, „mica servitoare a Satanei, 
sfânta Brigita a nimicului”294, între Chevance şi Chantal de Clergerie pe de 
o parte şi preotul renegat Cènabre (din L’Imposture), între parohul din 
Ambricourt şi contesa în revoltă împotriva lui Dumnezeu (din Journal 
d’un curé de campagne), între superioară şi sora Blanche (din Dialogues 
des Carmélites). 

Dincolo de conceptul teologic stă imaginea poetică prin care Bernanos 
vrea să exprime în concretul vieţii adevărul cuvintelor lui Cristos: „cine 
ţine la viaţă o va pierde, iar cine îşi va pierde viaţa pentru mine o va 
regăsi”295. Iată pentru ce, mai ales în romanele sale, scriitorul pune aproape 
totdeauna în primul plan un „sfânt” care riscă dăruirea totală, căci „Dum-
nezeu – cum ne explică G. Thibon – nu primeşte decât ce i se dă cu titlu de 
fond pierdut şi acest fond care trebuie pierdut, fără calcule şi definitiv, 
suntem noi înşine”296. „Trebuia ca sfântul Francisc şi sfântul Dominic să 

291 Journal, OR, 1122.
292 La liberté, EEC II, 1317: „este adevărat că există un scandal al Evangheliei. Adevărul 

Evangheliei este scandalos. El l-a pus chiar pe Cristos pe cruce. Nu putem spera în mod 
rezonabil că nouă ne este deajuns crucea Legiunii de onoare”. 

293 Journal, OR, 1149.
294 Sous le soleil de Satan, OR, 220.
295 Mt 10, 39; cf. Lc 17, 33; In 12,25.
296 G. thIBon, Ignoranţa înstelată, 83.
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fie sacrificaţi (...) – continuă Bernanos – căci aceasta este partea pe care 
Dumnezeu o rezervă sfinţilor săi”297, pe care ei o acceptă în spiritul iubirii 
care îi copleşeşte şi-i face capabili să iubească până la sfârşit, reflectând o 
iubire care poartă până la martiriu şi devenind ei înşişi izvoare de apă vie, 
la un nivel de profunzime care transcende fluxul timpului:

Cei cărora le vine atât de greu să înţeleagă credinţa noastră sunt cei care nu-şi 
fac decât o idee prea imperfectă despre eminenta demnitate a omului în crea-
ţie, care nu-l pun la locul său în creaţie, în locul unde Dumnezeu l-a ridicat ca 
să poată coborî acolo. Noi suntem creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumne-
zeu, pentru că noi suntem capabili să iubim. Sfinţii sunt geniul iubirii. Ah! 
Remarcaţi aceasta, aici nu este vorba despre acel geniu ca cel al artistului, de 
exemplu, care este privilegiul unui foarte mic număr. Ar fi mai exact a spune că 
sfântul este omul care ştie să afle în el să facă să curgă din profunzimile fiinţei 
sale apa despre care vorbea Isus cu Samariteana: «Cei care beau din ea nu vor 
înseta niciodată...». Ea este acolo în fiecare din noi, cisterna profundă, deschisă 
sub cer. Fără îndoială, suprafaţa îi este plină de resturi, de crengi rupte, de 
frunze moarte, de unde se ridică uneori un miros de mort. Deasupra ei strălu-
ceşte un fel de lumină rece şi dură, care este aceea a inteligenţei care raţionează. 
Dar sub acest strat nesănătos, apa este imediat atât de limpede şi atât de curată! 
Încă puţin mai în adânc, şi sufletul se află în elementul său natal, infinit mai 
pur decât apa cea mai curată, această lumină necreată care scaldă creaţia în 
întregime – în El era viaţa şi viaţa era lumina oamenilor – in ipso vita erat et 
vita erat lux hominum298.

Mergând pe aceeaşi idee, 
izvorul există totuşi – ne spune acelaşi G. Thibon – dar este o pânză de apă 
subterană: ea curge din interior spre exterior şi nu invers. La suprafaţă, totul 
este deşert şi miraj, în adâncuri totul este izvor. Iar la acest izvor interior nu 
poate ajunge decât cel care acceptă întreg deşertul şi renunţă la toate mirajele, 
cel care consimte să moară de sete. Căci setea, adâncindu-se până la moarte, 
devine izvor...299. 

În acest sens, da, pentru Bernanos, sfinţenia este o „aventură”, „singura 
aventură” în care se avântă cel care în credinţă l-a întâlnit pe Dumnezeu 
„în adâncul său, acolo unde noi nu coborâm niciodată” pentru ca apoi să se 
lase pătruns de iubirea divină care „l-a dat pe Fiul său”300 pentru „ca să 
avem viaţa şi s-o avem din plin”301, pentru a le da oamenilor viaţa sa divină, 
ca ei, nu doar ca simpli oameni, dar ca persoane introduse şi înălţate la 

297 Saint Dominique, EEC I, 11.
298 La liberté, EEC II, 1382. 
299 G. ThIBon, Ignoranţa înstelată, 57.
300 In 3,16.
301 In 10,10.
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intimitatea supranaturală, să poată să se dăruiască şi să se unească cu 
Dumnezeu cu toate acele bogăţii tipice celui care participă la viaţa divină, 
ajungând astfel să semene cu Dumnezeu mai mult decât am îndrăzni să ne 
gândim.

2.3.2. Sfântul – „măsura” justă a omului

Dacă omul este măsura tuturor lucrurilor, cum spunea Protagoras, 
sfântul ne dă măsura justă a omului, care se realizează pe deplin în iubirea 
lui Cristos încredinţându-se lui total302. Sfinţii sunt cei care au curajul de a 
coborî în adâncul fiinţei lor propunându-ne „măsura” justă a persoanei 
umane. „A vedea lumea pornind din interior. Sfântul o face”303 spunea un 
gânditor francez. Apoi ei sunt acei oameni care iubesc pentru noi care nu 
mai ştim să iubim, căci sfântul este cel care îndepărtează murdăria, luând 
în seamă poluarea sufletească a omului şi configuraţia lui de creatură, cu 
limitele sale umane, pentru ca să poată respira omeneşte, pentru că, în 
interiorul lui omul este o creatură şi are o ordine a creaţiei, iar pentru a 
putea trăi din interiorul lui, trebuie să înveţe să se recunoască el însuşi ca 
şi creatură şi să observe că în el trebuie să existe curăţenia interioară a 
condiţiei sale creaturale, căreia însă îi este dat un dar inefabil: capacitatea 
de a iubi304. Cu iubirea sa eroică, sfântul protejează ceea ce face ca omul să 
fie om, ceea ce îi permite să supravieţuiască, ceea ce îi ocroteşte demnita-
tea şi-l deschide pe om spre înălţimi, spre Dumnezeu, căci numai de acolo 
poate coborî forţa păcii în această lume. Sfântul este cel care, alături de 
omul care se desprinde de Dumnezeu şi păşeşte înspre distrugere, acţio-
nează pe măsura puterilor sale ca omul să nu se desprindă de el şi, prin 
urmare, ca lumea să poată trăi din nou ca şi creaţie a lui, iar omul, ca făp-
tură a lui305.

Sfinţii nu sunt „fiinţe superioare”, care prin meritele lor se ridică în cer, 
ci „trimişi” ai lui Dumnezeu care-l însoţesc pe Cristos în coborârea sa în 
lume şi care sunt astfel purtătorii unui cuvânt de mântuire: acest cuvânt 
este însăşi viaţa lor. Nu toţi sfinţii sunt buni predicatori şi nici în mod nece-
sar oameni de acţiune – ajunge să ne gândim la parohul de Ars, prezenţă 
cu totul semnificativă în spiritualitatea lui Bernanos ca şi la sfânta Tereza 
de Lisieux – ceea ce îi caracterizează este flacăra iubirii care îi animă, ali-
mentată continuu de rugăciune306. Ei ne cheamă să facem la rândul nostru 

302 Journal, 1161: „Cu bunul Dumnezeu nu stai la tocmeală, trebuie să i te încredinţezi 
fără condiţii. Daţi-i tot, că el vă va da şi mai mult” căuta s-o convingă pe contesă parohul de ţară. 

303 G. thIBon, Ignoranţa înstelată, 130. 
304 Cf. J. ratzInGEr, Sarea pământului, 275-276.
305 Cf. J. ratzInGEr, Sarea pământului, 264-265.
306 Cf. M.A. la BarBEra, Invito alla lettura di Bernanos, 160.
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experienţa iubirii. Fiecare dintre noi, dincolo de obositoarea tentativă de a 
ne apropia de izvorul Iubirii, este chemat să se cufunde în mister, cu un act 
liber de abandonare plin de încredere. Bernanos nu ne dă reţete de sfinţe-
nie, ştiind că despre iubirea lui Dumnezeu riscăm să vorbim mult până la 
a ne rupe de „faptul” însuşi în loc să ne abandonăm într-o istorie care ne 
depăşeşte infinit şi care corespunde perfect scopului fundamental al fiinţei 
noastre; el ne poartă în scrierile sale în faţa Domnului pe care îl vede ală-
turi de fiecare dintre noi aşteptând nimic altceva decât „da”-ul nostru, căci 
fiecare dintre noi „ştim destul ca să devenim sfinţi”.

Nimeni dintre noi purtând greutatea sa – patrie, meserie, familie – cu sărma-
nele noastre chipuri brăzdate de angoasă, cu mâinile noastre dure, cu enorma 
noastră plictiseală cotidiană, cu pâinea de fiecare zi de pus la adăpost, şi onoa-
rea caselor noastre, nimeni dintre noi nu va avea vreodată atâta teologie ca să 
devină măcar canonic. Dar noi ştim din ea destul ca să devenim sfinţi307. 

Bernanos nu s-a angajat pe jumătate în această aventură. Cei care se 
apropie de dânsul citind opera sa simt la el această chemare secretă. „Cine 
n-ar vrea să aibă puterea de a face această admirabilă aventură?”308 se în-
treabă el. Sunt destule moduri de a o face, căci sfinţenia nu se construieşte 
pe un singur şablon. „Sfinţenia n-are formule, sau ca să spunem mai bine, 
ea le are pe toate”309. La mijloc însă este totdeauna o luptă care trebuie să 
poarte libertatea noastră umană la identificare cu voinţa lui Dumnezeu. 
Profunzimea darurilor lui Dumnezeu apare la fel de bine în bogăţia tempe-
ramentelor ca şi în diversitatea căilor parcurse pentru a o atinge. La Ber-
nanos găsim „tragicul mister al mântuirii” prezent în toate domeniile: spi-
ritual, politic şi social, pe plan mondial dar mai ales pe planul persoanei. 
Aici este importantă vocaţia creştinului care implică harul din partea lui 
Dumnezeu precum şi misiunea impusă de el, care presupune o obligaţie, o 
responsabilitate atât faţă de Dumnezeu cât şi faţă de aproapele. 

Este important apoi a spune că obligaţia morală de a tinde la sfinţenie este 
dedusă din apartenenţa la Biserică. Credincioşii trebuie să fie sfinţi pentru 
că trebuie să acţioneze în conformitate cu ceea ce sunt ei în ordinea fiinţei, 
adică oameni care trăiesc în Biserica lui Cristos care este sfântă. De aceea 
Bernanos repetă cu convingere, chiar dacă oratoric, în Jeanne, relapse et sainte, 
că „Biserica noastră este Biserica sfinţilor”310, de la care se aşteaptă mult.

Noi aşteptăm de la Biserică ceea ce aşteaptă Dumnezeu însuşi: ca să formeze 
oameni cu adevărat liberi, un fel de oameni liberi în special eficace, pentru că 

307 Jeanne relapse et sainte, EEC I, 67.
308 Jeanne relapse et sainte, EEC I, 40.
309 Saint Dominique, EEC I, 4. 
310 Jeanne, relapse et sainte, EEC I, 40.
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libertatea nu este pentru ei doar un drept, ci o misiune, o datorie, de care ei vor 
da seama lui Dumnezeu311.

Sfântul este cel care l-a ales pe Cristos, dându-i omului „măsura” justă. 
Acum omul trebuie să şi-o însuşească şi să acţioneze ajutat de har ca să 
ajungă „la măsura staturii plinătăţii lui Cristos”312. Este drumul de împli-
nire a vocaţiei sale, un itinerar spiritual pe care-l are de parcurs de la supra-
faţă spre profunzimea fiinţei sale. 

„Creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu” - cât de misterioasă şi de 
temut este o astfel de expresie, dar cum a pierdut puţin câte puţin semnificaţia 
sa prin folosire, aşa cum o monedă şi-a pierdut efigia sa, pentru că a trebuit să 
treacă prin prea multe mâini! [...] Câţi dintre noi, creştinii, avem într-adevăr 
conştiinţa că suntem chipul şi asemănarea lui Dumnezeu? Cine se preocupă de 
sensul real al acestor cuvinte atât de surprinzătoare? Dacă ele sunt adevărate, 
aşadar nu observarea lucrurilor ne-ar revela lumea, secretul său este în noi, în 
adâncul nostru, acolo unde noi nu coborâm niciodată, evident313.

Autorul urmăreşte cele trei acţiuni de bază în desfăşurarea acestui proces: 
acţiunea „eu”-ului individual, acţiunea lui Dumnezeu şi unirea lor finală. 
Acţiunea supranaturalului – lui Dumnezeu dar şi a Celui Rău – în viaţa 
personajelor pune în evidenţă în mod clar limitele umane. Sfinţii bernano-
sieni au de luptat cu ei înşişi, cu Satana dar şi cu mediul în care trăiesc 
pentru a-şi supune voinţa lor la voinţa lui Dumnezeu, care îi înzestrează 
cu daruri importante, cum sunt „darul de a vedea”, „darul tăriei”, „darul 
iubirii”. Luptând cu aceste arme – cea mai eficace este iubirea – sfântul 
ajunge la unirea cu Dumnezeu. Însă spiritualizarea fiinţei presupune o 
trecere prin focul pasiunilor şi suferinţei, actualizarea sfintei Agonii a Fiului 
lui Dumnezeu. Etapa finală este unirea cu Dumnezeu. Aceasta este sfinţe-
nia, darul lui Dumnezeu, pe care dacă omul îl primeşte, poartă la comuni-
une cu Dumnezeu, cu ceilalţi oameni, cu sine însuşi.

 
2.3.3. Sfântul – „instrument” de comuniune a harului divin 

Dumnezeul creştin este Dumnezeul-Comuniune, pentru că este Dum-
nezeu-Trinitate. Isus este acela – ne aminteşte Bernanos făcând referinţă 
la Scriptură – care a împărtăşit cu noi întreaga condiţie umană, în afară de 
păcat. „Domnul nostru a binevoit să guste din triumf ca şi din celelalte, ca şi 
din moarte, el n-a refuzat nici una din bucuriile noastre, el n-a refuzat decât 
păcatul”314, cum îi explică parohul din Torcy mai tânărului său confrate. 

311 Lettre aux Anglais, EEC II, 195. 
312 Ef 4,13b.
313 La liberté, EEC II, 1377. 
314 Journal, OR, 1193.
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De aceea disponibilitatea la împărtăşirea adevărată şi plenară este forma 
cea mai tangibilă a iubirii creştine, căci nu se trăieşte credinţa creştină 
dacă nu se trăieşte comuniunea. Conform autorului nostru tocmai posibi-
litatea condividerii îl face uman pe om, adică cei care nu mai au nimic de 
împărtăşit nu mai sunt fiinţe vii. Este dimensiunea comuniunii trăite mereu 
mai intens, care face creatura totdeauna mai asemănătoare cu Creatorul 
său. Ne aflăm aici în inima unui adevăr teologic la care Bernanos ţine 
mult: comuniunea sfinţilor care presupune reversibilitatea bunurilor, adică 
acel schimb mistic prin care suferinţa omului este oferită ca răscumpărare 
pentru altul. Cristos a suferit agonia pentru a răscumpăra temerile şi mize-
riile noastre. Misiunea sa însă nu s-a terminat încă. Ea se prelungeşte în 
timp şi spaţiu, adică în Biserică, asociată în mod tainic la opera Salvatoru-
lui până la sfârşitul timpurilor. Privirea lui Bernanos este fixată şi asupra 
acestui Cristos care continuă să fie în agonie în noi pentru a extinde opera 
răscumpărării: suntem într-un context nu de pedeapsă ci de mântuire, întru-
cât luând asupra sa agoniile, le-a transformat în instrument de mântuire. 
Durerea dobândeşte o dimensiune nouă: aceea supranaturală de ispăşire 
– reflex de lumină a harului într-o lume tristă, degradată de păcat. Sfinţii 
bernanosieni sunt solidari nu în rău, dar cu păcătosul; iau asupra lor păca-
tele lumii, ca şi Cristos, şi poartă greutatea păcatului. 

Opera de sfinţire se identifică cu situaţia de comuniune cu Dumnezeu şi 
cu semenul, căci sfinţenia îl pune pe om într-o nouă relaţie cu Dumnezeu 
şi cu aproapele. Relaţia cu Dumnezeu este sfinţită prin ascultarea liberă; 
Dumnezeu nu este un obiect sacru atins cu asceza religioasă a omului, dar 
este Dumnezeul absolut liber şi transcendent, cel care eliberează, care situ-
ează omul în faţa lui într-un raport nou, iniţiind o istorie nouă. Am fost 
creaţi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, adică făcuţi capabili de 
iubire, ne repetă Bernanos. 

Inima iubeşte în mod firesc, aşa cum lumina luminează în mod firesc. Or, omul 
nu poate să nu iubească, iată prima şi cea mai categorică intuiţie. [...] Dumnezeu 
a aprins flacăra iubirii în inima omului şi nu va mai putea să o stingă niciodată 
fiindcă ea e îndreptată spre el şi se descoperă a fi o fire cu a lui. Iubirea dă nemu-
rire şi nu are asemuire decât cu veşnicia315,

iar „sfinţenia omului este trecerea în sfinţenia lui Dumnezeu”316. Sfân-
tul este de altfel cel care trăieşte comuniunea într-o intensitate cu totul 
aparte. Iar dacă infernul este „a nu mai iubi”, atunci adevărata fericire 
constă în a fi pentru alţii, în a iubi cu duhul lui Isus. Chiar „a înţelege” – 
care apare de nenumărate ori în Journal d’un curé de campagne – este 

315 P. EvdoKImov, Femeia şi mântuirea lumii, 238. 
316 P. EvdoKImov, Femeia şi mântuirea lumii, 225. 
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pentru Bernanos deja o formă semnificativă de iubire317, care trăită până în 
adânc presupune împărtăşirea, semn concret al realităţii comuniunii sfin-
ţilor, atât de prezentă în toate scrierile sale. Personajele bernanosiene nu 
există de fapt decât în comuniune cu un altul care este important pentru 
eliberarea lor de păcat. Chantal din La joie îi spune mamei sale pe care 
vrea să o „întoarcă la Dumnezeu”: 

Nu vă fie teamă, mai spuse ea. Eu sunt acum aşa de puternică încât o să vă 
port; aş vrea să fiţi grea, mult mai grea, la fel de grea ca toate păcatele din 
lume. Căci vedeţi, mamă, tocmai am descoperit un lucru pe care îl ştiam de 
mult timp: aş! noi nu fugim unii de alţii decât fugind de Dumnezeu318.

Harul este în mod esenţial acţiunea lui Dumnezeu asupra omului şi nu 
poate fi gândit despărţit de iubirea personală şi liberă, cu care Dumnezeu 
se dăruieşte omului. De aceea concreteţea sa în timp şi spaţiu nu este doar 
manifestarea actului spiritual şi existenţial al omului şi depăşirea păcatu-
lui, dar şi „manifestare” a acţiunii salvifice şi a iubirii răscumpărătoare a 
lui Dumnezeu pentru oameni. Aceasta se verifică în viaţa fiecărui „sfânt” 
bernanosian. În comuniunea cu Dumnezeu în Cristos prin har, el este într-un 
fel un mediator pentru aproapele. Pentru Bernanos nu are mare importanţă 
în ce mod această datorie de mediere trebuie să fie înţeleasă mai precis în 
raporturile sale cu harul, că este instrumentală sau pur condiţională. Ceea 
ce îl interesează este să demonstreze că fiecărui om niciodată nu-i este negat 
harul, că nu-i lipseşte posibilitatea de a depăşi păcatul indiferent de cât ar 
fi puterea sa, că dacă este adevărat că „suntem cu toţii în păcat, unii pen-
tru a se bucura de el, alţii pentru a suferi pentru el, dar în cele din urmă, 
este aceeaşi pâine pe care o rupem cu toţii pe marginea fântânii, este acelaşi 
dezgust pe care-l înghiţim o dată cu saliva”319 – cum se exprimă Chantal în 
La joie – la fel este de adevărat – şi aici stă nodul problemei – că există o 
comuniune a sfinţilor care face dintr-o comunitate de credincioşi, constitu-
ită din „păcătoşi şi din ceilalţi”, „un mare trup, în care mila, dacă nu harul 
lui Dumnezeu, circulă ca seva dintr-un copac”320, că harul divin este legat 
adesea în istoria salvifică de mediaţia umană. Orice contact cu care o per-
soană comunică propria viaţă interioară unei alteia este, în mod explicit 
sau nu, o mărturie cu privire la propria relaţie cu harul. Parohul de ţară îi 

317 Journal, OR, 1157: „Infernul, doamnă, înseamnă a nu mai iubi. A nu mai iubi sună 
în urechile dumneavoastră ca ceva obişnuit. A nu iubi înseamnă pentru omul viu a iubi mai 
puţin sau a iubi aiurea. Şi dacă această facultate care ni se pare că nu se poate despărţi de 
fiinţa noastră, că este însăşi fiinţa noastră – a înţelege este tot un mod de a iubi – ar putea 
să nu mai existe, totuşi? Să nu mai iubeşti, să nu mai înţelegi şi să trăieşti totuşi, ce miracol!”

318 La joie, OR, 616.
319 La joie, OR, 671.
320 Monsieur Ouine, OR, 1487.
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spune tinerei Chantal: „răspund de voi, [...] suflet pentru suflet”321, conşti-
ent de puterea legăturii care există între el şi cei care i-au fost încredinţaţi. 
Acelaşi adevăr este scos în evidenţă de Constance din Dialogues des 
Carmélites, care se întreabă cu nedumerire: „Nu moare fiecare pentru 
sine, dar unii pentru alţii, sau chiar unii în locul altora, cine ştie?”322 Clima-
tul în care se mişcă oamenii este cel al comuniunii sfinţilor. Nimeni nu se 
mântuieşte singur: mântuirea lui Cristos îi uneşte pe toţi oamenii. Dar se 
întreabă Bernanos: „cine dintre noi este sigur că-i aparţine? Şi dacă are 
această fericire, ce rol joacă el aici? Cine sunt bogaţii şi săracii din această 
uimitoare comunitate? Cei care dau şi cei care primesc? Ce surprize!”323 

„Dacă Dumnezeu ar insufla o idee limpede despre solidaritatea care ne 
leagă unul de ceilalţi, în rău ca şi în bine, nu am mai putea trăi de fapt”324. 
În acest text, pe care autorul l-a pus în gura abatelui de Ambricourt, apare 
convingerea sa că aici, în istoria fiinţei noastre umane, nu putem avea o 
idee cu totul clară despre ceea ce se numeşte comuniune. Poate de aceea 
scriitorul a aprofundat propria cercetare literară în tema comuniunii sfin-
ţilor. Va exista mereu o confuzie în a surprinde semnificaţia sa, cu toate 
acestea acţiunea şi întreaga viaţă a sfântului bernanosian va oferi mărtu-
ria sa cu privire la acest adevăr de credinţă creştină, aşa încât să nu fie 
negată de nimeni.

Lumea romanului lui Bernanos nu a fost niciodată aceea a solitudinii 
janseniste. Şi dacă Sous le soleil de Satan alunecă adesea spre o concepţie 
eroică a sfinţeniei unde omul lui Dumnezeu lasă mult în spate turma păcă-
toşilor325, întregul roman este dominat de spiritul comuniunii căci nu este 
doar o rătăcire de moment elanul care-l poartă pe abatele Donissan să-şi 
ofere propria mântuire ca zălog pentru mântuirea celorlalţi, dar spiritul 
iubirii care îi dă putere în „munca sa imensă” şi care atrage „această mul-
ţime necruţătoare, înghesuită noapte şi zi în jurul confesionalului omului 
lui Dumnezeu ca al unui alt paroh de Ars”326. Pentru o mai mare clarificare 
pe această temă, putem să ne oprim, împreună cu Giuseppe Fasoli327, la 
propunerea făcută de Maritain lui Bernanos cu privire la necesitatea de a 
schimba în unele puncte textul original, care scoate în evidenţă şi face să 
transpară, dincolo de dezacordul dintre ei doi, insistenţa autorului lui Sous 
le soleil de Satan pentru comuniunea harului. Când în 1925 Bernanos a 

321 Journal, OR, 1226.
322 Dialogues des Carmélites, OR, 1613.
323 La liberté, EEC II, 1380.
324 Journal, OR, 1159.
325 Sous le soleil de Satan, OR, 246: „Cât de departe în urma lui este această lume! De-

parte în urmă, turma sa îndărătnică!”
326 Sous le soleil de Satan, OR, 245-246.
327 G. FasolI, La sfida del povero: Georges Bernanos, 22-29.
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încredinţat editorului de la Plon romanul pentru a fi publicat în coloana 
„Roseau d’or” condusă de Robert Valléry-Radot şi de Jacques Maritain, 
acesta – un riguros filosof tomist – a luat în consideraţie conţinuturile filo-
sofico-teologice ale romanului. Se temea ca romancierul să nu fie suspectat 
pe de o parte de maniheism, şi pe de altă parte de o anumită confuzie, adică 
de o neliniştitoare conotaţie de ambivalenţă între Cristos şi Satana. În plus 
nu-i plăceau unele episoade din roman ca întâlnirea abatelui Donissan cu 
diavolul, sub imaginea unui negustor. Nu accepta imaginea sfinţeniei ela-
borată de Bernanos întrucât nu putea să admită că un „sfânt” ar putea fi 
fascinat de tentaţia disperării şi că ar putea păcătui împotriva virtuţii spe-
ranţei. Ca atare a decis să facă unele intervenţii pe manuscrisul autorului. 
Iată un exemplu. În Histoire de Mouchette, în prologul romanului, Berna-
nos scria: „Mais une autre route, peut être tentée, droite, inflexible, qui 
s’écarte toujours, et dont seul on ne revient pas”328 [dar un alt drum poate 
fi încercat, drept, ferm, care se îndepărtează mereu, şi de pe care nu te poţi 
întoarce singur]. Maritain corijează: „et dont nul on revient” [de pe care 
nimeni nu se întoarce], schimbând proiectul lui Bernanos, pentru care 
adolescenta nu se poate întoarce singură, doar cu puterile sale, din acea 
experienţă disperată, căci pentru a fi salvată trebuie să se implice un altul, 
care are de împărtăşit disperarea sa. Abatele Donissan are de trecut prin 
tentaţia disperării, riscând să-şi piardă sufletul. Într-adevăr este cam para-
doxal să concepi comuniunea sfinţilor în acest fel. De fapt Bernanos expli-
că, într-o conferinţă ţinută la Rouen şi publicată în 1927, relaţia la nivel 
supranatural dintre Donissan şi Mouchette cu aceste cuvinte: 

Să înţelegem bine. Dogma catolică a păcatului originar şi a Răscumpărării apă-
rea aici nu dintr-un text, dar din fapte, din circumstanţe şi din conjuncturi. O 
dată pusă problema, nici o soluţie nu era posibilă decât aceasta. La capătul unei 
anumite decăderi, a unei anumite disipări sacrilege a sufletului uman, se impune 
spiritului ideea de răscumpărare. Nu al unei reforme nici a unei întoarceri 
înapoi, dar de răscumpărare. Astfel abatele Donissan nu a apărut la întâmplare: 
strigătul sălbatic de disperare al lui Mouchette îl chema, îl făcea indispensabil. 
Este exact ceea ce Paul Claudel îmi spunea în una din splendidele sale cugetări: 
„Întreaga voastră carte se zguduie, mi-a scris, ca să vină în ajutor acestui mic 
suflet zdrobit”. Mouchette, [...] pe care unii critici pioşi, în număr mare, m-au 
rugat să o înlătur, nu este doar necesară echilibrului interior al romanului, ea 
este chiar echilibrul. Nu iau în seamă dacă este verosimilă, dar este indispen-
sabil să fie adevărată, altfel lucrarea nu-şi mai are sensul, iar teribila ispăşire a 
parohului din Lumbres nu este nimic mai mult decât o istorie atroce şi demen-
ţială 329.

328 Sous le soleil de Satan, OR, 70.
329 „Satana et nous”, EEC I, 1100.
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Dacă eroismul depăşeşte umanul, sfinţenia îl asumă şi îl poartă la reali-
zarea sa. Tocmai această fugă spre o mântuire comună vrea să ne arate 
Bernanos în romanele sale. Sfântul nu este niciodată cel care luptă singur 
pe ultima frontieră: el este locul de trecere a harului universal, el aparţine 
unei comunităţi. Preot sau laic, el revelează Biserica, acea comuniune a 
sfinţilor şi a păcătoşilor. Iar răul ca şi păcatul (în schimb numai păcătosul 
poate fi atins de iubire) stă în afara comuniunii, poate să intre cel mult în 
domeniul solidarităţii, dar cu fatalitatea solitudinii care devine semn că 
cineva a alunecat din comunitate. Dacă pe de o parte este adevărat că păca-
tul exercită o influenţă asupra propriului semen, privându-l de har şi pur-
tându-l într-un fel la o situaţie de lipsă a harului, pe de altă parte, există o 
comuniune a sfinţilor, în care i-a fost oferită creştinului posibilitatea de a 
depăşi păcatul. În dăruirea de sine, în a fi pentru altul, adică în deschide-
rea spre alţii, care este în totală opoziţie cu starea de egoism, omul, în 
special creştinul, oricare ar fi el preot sau laic, ajunge să se realizeze pe 
deplin. În această solidaritate, sfântul suferă şi moare din cauza altora şi 
pentru alţii şi în locul altora. În dialogul său cu medicul, maica Marie din 
Dialogues des Carmélites îi spune: „Casa noastră nu este o Casă a Păcii, 
domnule. Este o Casă de rugăciune. Persoanele consacrate lui Dumnezeu 
nu se adună ca să se joace de-a pacea, ele se străduiesc să o merite pentru 
alţii. Nu este timp să te joci cu ceea ce dăruieşti...”330. 

În Journal d’un curé de campagne Bernanos foloseşte în mod direct 
expresia „comuniune a păcătoşilor”: „Există o comuniune a sfinţilor, există 
de asemenea o comuniune a păcătoşilor”331. Cu toate acestea dă imediat o 
explicaţie în ce constă această comuniune din urmă: 

În ura pe care şi-o poartă păcătoşii unul altuia, în dispreţul unora faţă de cei-
lalţi, se unesc, se îmbrăţişează, se strâng unii într-alţii, se confundă unii cu 
alţii; ei nu vor mai fi într-o zi, în ochii Celui Etern decât lacul acesta mocirlos 
şi năclăit deasupra căruia trece zadarnic din răstimp în răstimp imensa maree 
a dragostei divine, marea mugind sub flăcările vii care au fecundat haosul332.

Se pare că expresia, deşi este folosită poate pentru un echilibru lingvis-
tic, nu are totuşi aceeaşi pondere ca în cazul grupului de sfinţi: lipseşte 
legătura care este iubirea; poate rămâne la nivel de convieţuire, coexistenţă 
neplăcută, sub greutatea urii, dispreţului. Nu poate fi o adevărată comuni-
une după cum nu este între Isus şi păcatul lumii cu toate că şi-l asumă. În 
plus nu trebuie să uităm că limbajul său este acela de poet şi nu de teolog. 

Iar dacă omul modern este singur între alţi oameni şi acuză mereu singu-
rătatea, neliniştia, dezgustul care îl tulbură, este pentru că sărăcia crescândă 

330 Dialoques des Carmélites, OR, 1591.
331 Journal, OR, 1139.
332 Journal, OR, 1139.
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a vieţii sale interioare îl împiedică să intre în comuniune cu alţii: a pierdut 
simţul iubirii. De aceea Bernanos aminteşte: Dumnezeu „nu este stăpânul 
iubirii, este iubirea însăşi. Dacă vreţi să iubiţi, nu vă plasaţi în afara 
iubirii”333, adică inseraţi-vă în comuniunea sa. În acest sens sfântul, con-
trar păcătosului, vrea să împărtăşească totul în elanul său de iubire: 

Infernul, doamnă, înseamnă a nu iubi. A nu mai iubi sună în urechile dumnea-
voastră ca ceva obişnuit. A nu iubi înseamnă pentru omul viu a iubi mai puţin 
sau a iubi altundeva. [...] Să nu mai iubeşti, să nu mai înţelegi şi să trăieşti totuşi, 
ce miracol! Eroarea comună tuturor este că atribuie acestor făpturi părăsite 
ceva din noi, din perpetua noastră mobilitate, pe când ele sunt în afara timpu-
lui, în afara mişcării, fixate o dată pentru totdeauna. Vai! Dacă Dumnezeu ne-ar 
duce de mână spre una din aceste dureroase făpturi, şi care să fi fost odinioară 
prietenul nostru cel mai scump, cum i-am vorbi noi? Desigur, dacă un om viu, 
un semen al nostru, fie şi cel din urmă dintre oameni, cel mai ticălos dintre tică-
loşi, ar fi aruncat în flăcările mistuitoare, aş vrea să-i împărtăşesc soarta, m-aş 
duce să i-l smulg călăului. Să-i împărtăşesc soarta!... Nenorocirea, nenorocirea 
de neconceput a acestor pietre încinse, care au fost cândva oameni, e că nu mai 
au nimic de împărtăşit!334 

Mai trebuie subliniat că aceşti sfinţi ai lui Bernanos, mari şi „bogaţi” pe 
plan supranatural, în aspectul exterior şi în evenimentele vieţii lor nu 
reflectă această măreţie. Sunt de origine modestă, săraci, timizi, stângaci 
în raportul lor cu oamenii, lipsiţi complet de „simţul practic”, uneori umili 
până la servilism. Autorul a voit să-i marcheze cu spiritul sărăciei şi spiri-
tul copilăriei, dar nu a voit oare în contrastul dintre măreţia supranaturală 
şi sărăcia exterioară să-i apropie de imaginea minunatului mister al întru-
pării Cuvântului? Toată opera lui Bernanos este marcată de acest sens 
profund; sfinţii săi sunt cei care suferă pentru alţii şi îşi asumă sărăcia 
condiţiei omului, căruia îi iau, din iubire, toate mizeriile şi toate durerile 
umane şi care sfinţesc şi transfigurează în iubire şi prin iubire, tragicul 
condiţiei umane. 

În concluzie: dacă pe de o parte este adevărat că păcatul exercită şi o 
influenţă asupra propriului semen, privându-l de har şi purtându-l la o situ-
aţie de lipsă a harului, pe de altă parte, în schimb, există o comuniune a 
sfinţilor, în care i-a fost oferită creştinului posibilitatea de a depăşi păcatul. 
În dăruirea de sine, în a fi pentru, adică în deschiderea spre alţii, care este 
în totală opoziţie cu starea de egoism, omul, în special creştinul oricare ar 
fi el, preot sau laic, ajunge să se realizeze pe deplin. Iar aceasta este o che-
mare stringentă de a acţiona în comuniune ca semn credibil al credinţei 
noastre în Răscumpărătorul lumii. 

333 Journal, OR, 1158.
334 Journal, OR, 1157.
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2.4. Diferite forme de reflectare a sfinţeniei

Harul – darul lui Dumnezeu – se întrupează, adică se concretizează 
într-un act care aparţine lumii sensibile şi se extinde la toate dimensiunile 
existenţei umane. Harul găseşte în fiecare act expresia sa sensibilă în timp 
şi în spaţiu, şi deci, într-un anumit sens în istoria prezentă, ca şi cum sufle-
tul se manifestă şi devine actual prin trup. Orice har când este primit de 
om dobândeşte un aspect concret şi istoric, devine prezent şi se manifestă. 
De aceea, în acest punct, vrem să vedem care sunt diferitele forme de mani-
festare ale harului – mereu pe calea sfinţeniei – în actele umane, propuse 
de Bernanos ca posibilităţi existenţiale pentru om de a-l învinge pe Cel 
Rău şi păcatul. Reţinem dintre toate pe cele care sunt scoase mai mult în 
evidenţă de autor – deşi mai sunt şi altele – ca spiritul copilăriei, evlavia, 
sărăcia, credinţa, mereu în raport între ele.

2.4.1. Spiritul copilăriei

Spiritul copilăriei este chiar ceea ce reflectă mai mult în lume sfinţenia, 
întrucât este strâns legat de ea. Este semnul purităţii, al simplităţii. Acest 
spirit al copilăriei se caracterizează printr-o cunoaştere dezinteresată şi 
naturală. Copilul intră fără prejudecăţi în relaţie cu lumea care-l înconjoară; 
el rămâne uimit în întregime în faţa realităţii şi are acces la supranatural, 
căci percepţia lui este dincolo de aparenţe; el are încredere şi aşteaptă totul 
de la cei care i-au dăruit viaţa. De aceea afirmă Bernanos: „Biserica a pri-
mit de la bunul Dumnezeu misiunea de a menţine în lume acest spirit de 
copilărie, această ingenuitate, această prospeţime”335. Scriitorul caută în 
memorie puritatea copilului care a fost, imaginea emblematică a existenţei 
sale. „Ce importanţă are viaţa mea? Vreau doar să rămân până la sfârşit 
fidel copilului care am fost”336. Se simte în opera sa nostalgia după copilă-
rie. Toată viaţa sa este o angajare constantă pentru a ajunge să intre din 
nou în simplitatea şi în libertatea copilăriei. Aşa cum constată Gaëtan Picon, 

dacă nu a publicat primul său roman decât la treizeci şi opt de ani, nu credem 
că a trebuit să aştepte experienţa capabilă să-i dea un conţinut. De fapt, alţii 
trebuie să aştepte să trăiască, să iubească, să vadă murind, să participe la marile 
acţiuni, să sufere mari evenimente. Dar el posedă de la început fondul pe care 
îl are de exploatat, care nu este altul decât universul copilăriei337. 

335 Journal, OR, 1046.
336 Grands cimetières, EEC I, 404. În altă parte adaugă: „eu nu ştiu pentru cine scriu, 

dar eu ştiu pentru ce scriu. Scriu ca să mă justific. În ochii cui? V-am spus-o deja, risc să 
devin ridicol repetând-o. În ochii copilului care am fost” (G. BErnanos, Verrà il vendicatore, 
Logos, Roma 1980, 150). 

337 G. PICon, „Préface”, în OR, XII. 
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Autorul datorează această spiritualitate a lucrurilor mici sfintei Tereza 
din Lisieux.

Lucrurile mici dau impresia de nimic, însă dăruiesc pacea. Sunt ca florile câm-
pului, vezi. Credem că nu au parfum şi toate împreună îmbălsămează aerul. 
Rugăciunea lucrurilor mici este inocentă. În orice lucru mic este un înger. [...] 
Lumea este plină de îngeri 338.

El îi vede pe toţi sfinţii trăind în duhul copilăriei. Sfântul Francisc din 
Assisi (în care spiritul copilăriei se identifcă cu duhul sărăciei), sfânta Ioana 
d’Arc339, parohul de Ars – „bătrânul copil sublim”340 sunt o prezenţă cu totul 
semnificativă în spiritualitatea lui Bernanos – şi mai ales Fecioara, copila Maria, 
„copiliţa minunată”, „copila regină a Îngerilor”341, căci „privirea Fecioarei este 
singura privire cu adevărat copilărească, singura privire adevărată de copil care 
s-a îndreptat vreodată spre nefericirea noastră şi spre ruşinea noastră”342. 

Tensiunea spirituală a lui Bernanos în faţa supranaturalului se structu-
rează într-o alegere de viaţă interioară care are o caracteristică foarte pre-
cisă: spiritul copilăriei. În operele sale el nu împarte oamenii în buni şi răi, 
dar între sfinţi – care au păstrat fidelitate faţă de copilărie – şi nefericiţi – 
care au pierdut-o. Pe de o parte puterile iubirii exprimate în „spiritul copi-
lăriei”, propus ca stil de autenticitate şi transparenţă şi ca posibilitate unică 
de contrast cu „duhul îmbătrânirii”, adică obişnuinţa compromisului, 
minciunii, mediocrităţii, într-un cuvânt, a păcatului, care stă de cealaltă 
parte ca incapacitate de iubire.

338 Journal, OR, 1192.
339 Vorbind despre intrarea triumfală a lui Isus, Bernanos se face auzit prin gura paro-

hului de Torcy: „Ei, bine, tocmai episodul acela al intrării triumfale în Ierusalim eu îl găsesc 
atât de frumos! Domnul nostru a binevoit să guste din triumf ca şi din celelalte, ca şi din 
moarte, el n-a refuzat nici una din bucuriile noastre, el n-a refuzat decât păcatul. Şi apoi, 
moartea lui, ce bine a mai îngrijit-o, nimic nu i-a lipsit. În timp ce triumful său este un 
triumf pentru copii, nu crezi? O imagine din Epinal, cu fătul măgăriţei, cu ramuri verzi, şi 
cu oameni de la ţară care bat din palme. O parodie drăguţă, puţin ironică, a măreţiilor impe-
riale. Domnul nostru pare a zâmbi. Domnul nostru surâde adesea – el ne spune: «Nu luaţi 
lucrurile astea prea în serios, şi apoi sunt şi triumfuri legitime, nu-i este nimănui interzis 
să triumfe; atunci când Ioana d’Arc îşi face intrarea în Orleans printre flori şi steaguri, în 
frumoasa ei tunică scurtă din postav cu fir de aur, nu vrea să-şi închipuie că face ceva rău. 
Pentru că ţineţi atât de mult, bieţii mei copii, la triumful vieţii, l-am sfinţit, i-am dat binecu-
vântarea mea, după cum am binecuvântat şi vinul din viile voastre»” (Journal, OR, 1193).

340 „Numai o anumită puritate, o anumită simplitate, divina ignoranţă a sfinţilor, luând 
răul ca lipsă, pătrunde în grosimea sa, în grosimea vechii minciuni. Cel care caută adevărul 
omului trebuie să pună stăpânire pe durerea sa, printr-un miracol de milă, şi ce contează 
de cunoaşte sau nu izvorul impur? «Ceea ce ştiu despre păcat, spunea sfântul din Ars, am 
învăţat din gura păcătoşilor». Şi ce-a auzit el, bătrânul copil sublim, în atâtea mărturisiri 
ruşinoase (...)?” (La joie, OR, 561). 

341 Journal, OR, 1192.
342 Journal, OR, 1194.
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Copilăria este o exigenţă a vieţii supranaturale iar abatele Donissan – 
ca şi ceilalţi „sfinţi” bernanosieni – posedă principalele caracteristici ale 
spiritului copilăriei: simplitatea, nevinovăţia, intransigenţa, încrederea, 
generozitatea343.

Secretul spiritualităţii parohului din Ambricourt este spiritul copilăriei: 
harul care emană din el este mai puternic decât angoasa proprie şi a celor-
lalţi, decât neliniştea contesei, o „femeie poruncitoare”, care se arată în 
corectitudinea sa de neclintit, care ascunde incapacitatea de a accepta 
moartea fiului, trădările soţului şi revolta fiicei, Chantal. Sfâşiată în inte-
riorul său de un orgoliu mortal, acum devine incapabilă să iubească. Dialo-
gul care are loc între ea şi paroh este cu adevărat extraordinar datorită 
intensităţii spirituale şi psihologice şi lasă să se vadă mişcarea harului care 
se manifestă în simplicitatea absolută a parohului, care nu a programat 
nimic pentru acea întâlnire şi cu toate acestea simte acţionând în el o putere 
şi o luciditate de viziune care îi permit să atingă inima contesei, să-i des-
chidă o „breşă” prin care să coboare asupra ei pacea lui Dumnezeu. Docili-
tatea parohului de a se face disponibil, fără să ştie în care mod, ca să dis-
trugă zidurile de orgoliu şi să scoată la suprafaţă acea inimă închisă într-
un mormânt de ipocrizie şi de duritate, nu a fost în zadar: 

Am rostit aceste cuvinte deşi aş fi putut pronunţa oricare altele – ce importanţă 
mai avea în clipa aceea! Mi se părea că o mână misterioasă făcuse o spărtură în 
nu ştiu ce perete nevăzut, şi pacea năvălea din toate părţile – nivelul ei se ridica 
maiestuos – o pace necunoscută pe pământ, blânda pace a morţilor, asemenea 
unei ape adânci344.

Spiritul copilăriei se arată a fi mai puternic în faţa păcatului şi duce la 
pace, căci „din sentimentul propriei sale neputinţe copilul scoate, cu umi-
linţă, principiul însuşi al bucuriei sale”345. De fapt, sfântul preot primeşte 
bucuria la capătul unor lungi încercări de purificare. Bernanos, în anumite 
aspecte atât de violent, are pagini de o gingăşie profundă atunci când descrie 
trecerea de la starea de nelinişte la bucuria pură prin spiritul copilăriei”346. 

În faţa lumii moderne care-l respinge pe Dumnezeu, fără tergiversări el 
pronunţă condamnarea sa: „Lumea va fi judecată de copii. Spiritul copilă-
riei va judeca lumea”347. Scriitorul se îndreaptă cu plăcere spre duhul copilă-
riei, căci copiii nu au în traista lor instrumente pentru a ascunde dura lor 
realite cu artificii efemere, nici în inima lor orgoliul care distruge iubirea. 

343 Sous le soleil de Satan, OR, 156.
344 Journal, OR, 1161-1162.
345 Journal, OR, 1045. 
346 Se pot vedea în acest sens ultimile pagini din Journal d’un curé de campagne. 
347 Grand cimetières, EEC I, 506.
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Purificările „revoluţiilor din secolul al XX-lea” cer colaborarea călăului; cele 
pentru care s-a luptat Bernanos cer adeziunea sufletelor, o ridicare a omului 
spre originile sale, o stare de har. Singura revoluţie pe care o recunoaşte el este 
aceea care ar permite celor mai buni dintre noi să regăsească universul minu-
nat al copilăriei, transparenţa sa şi fascinaţia sa: „Noi toţi am păcătuit împotriva 
copilăriei, noi am făcut o lume lacomă şi feroce, uscată şi rece, unde geniul co-
pilului nu poate dărui nici floarea sa, nici rodul său, o lume unde copilăria este 
sterilă şi bătrâneţea activă şi fecundă într-un mod monstruos... Rasa noastră 
îmbrătrâneşte rău, tocmai pentru că Dumnezeu a marcat-o cu semnul tinereţii, 
pentru că ea nu poate să îmbătrânească fără să se renege”348.

Chemarea la spiritul copilăriei, care de fapt este spiritul evanghelic, 
este punctul de referinţă pentru a se orienta spre misterul mântuirii oferit 
de Răscumpărător: duhul copilăriei este bucuria însăşi a răscumpărării, 
primăvara lumii în fiecare generaţie de credincioşi.

Apoi, copilăria în general este semnul nevinovăţiei, al „simplităţii”, „în timp 
ce cel slab şi impostorul sunt totdeauna mai complicaţi”349. „Cum devin trans-
parenţi sfinţii!” exclamă Chantal de Clergerie350. „Singura şiretenie a lui Chan-
tal este exact aceea a unui Chevance, o simplitate explozivă”351. Iar Chan-
tal reuşeşte să păstreze acest spirit în ciuda tentaţiei răului care-o înconjura.

„Odată, ştiţi bine, nu-i adevărat, vă amintiţi? Eram cu mult mai simplă, eram 
o copilă simplă. Domnul atunci nu m-ar fi părăsit aşa. Nu-i adevărat? Nu-i 
adevărat că m-am schimbat mult?” „Nu, zise el [abatele Cénabre] cu glasul său 
totdeauna răguşit, eraţi simplă şi aţi rămas aşa. Sunt puţine fiinţele simple. 
S-ar putea spune despre simplitate ceea ce evreii spuneau despre Yahwe: cine 
i-a privit faţa poate muri”352.

Într-o altă pagină mărturiseşte: „În fond eu nu mă gândeam decât la 
Dumnezeu, nu eram simplă şi veselă decât pentru el... o copilă, o copiliţă... 
Dar numai sfinţii sunt copii!”353. Simplitatea sa, ca şi aceea a „preotului 
sfânt”, „rămâne însă o aşa de mare lecţie pentru noi”354. Iar aceasta este 
totdeauna reflexul „simplităţii lui Dumnezeu, înspăimântătoarea simpli-
tate a lui Dumnezeu care a condamnat orgoliul îngerilor!”355. 

348 J.-L. BErnanos, „Postfazione. Impatto con Bernanos”, în G. FasolI, La sfida del pove-
ro: Georges Bernanos, 122.

349 La joie, OR, 611.
350 „Cum devin transparenţi sfinţii! Iar eu, eu sunt opacă, iată răul. Reflectez puţină 

claritate, uneori, cu zgârcenie, sărac [...] Ar trebui să fiu numai cristal, o apă pură. Ar trebui 
să se vadă Dumnezeu prin mine” (La joie, OR, 603). 

351 La joie, OR, 611.
352 La joie, OR, 696.
353 La joie, OR, 670.
354 Cf. La joie, OR, 631.
355 Journal, OR, 1192.
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2.4.2. Rugăciunea 

Realitate divino-umană, rugăciunea ocupă un loc important în experi-
enţa personală a lui Bernanos şi opera sa de mărturie despre aceasta: în 
special Journal d’un curé de campagne şi La joie sunt structurate pe rugă-
ciune în diferitele sale forme şi pe rezonanţele pe care această experienţă 
le are în existenţa celui care o trăieşte. Ceea ce este oferit nu este un ansam-
blu de reflecţii despre rugăciune, nici de concepte mai mult sau mai puţin 
sofisticate sau de învăţături preconfecţionate. Diferitele situaţii descrise 
de Bernanos sunt unificate de realitatea rugăciunii, totdeauna prezentată 
drept criteriu unic al adevărului. Scriitorul este convins că o cunoaştere 
pur raţională nu atinge niciodată inima realului şi că pentru a avea o intu-
iţie a adevărului în integritatea sa trebuie să se plece de dincolo de raţio-
nalitate: aceasta poate avea loc în experienţa rugăciunii, când devenim 
disponibili să trăim în iubire şi din iubire faţă de Dumnezeu. Astfel rugă-
ciunea devine moment concret al harului. În Journal d’un curé de campagne, 
parohul de Torcy îi arată abatelui din Ambricourt: „Când mi se întâmplă 
să am o idee – bineînţeles, o idee care ar putea sluji sufletelor, cât despre 
celelalte!... – încerc s-o aduc în faţa bunului Dumnezeu, o strecor îndată în 
rugăciunea mea. E uimitor cum îşi schimbă înfăţişarea. Nici n-o mai recu-
noşti, uneori...”356. Şi astfel iubirea, alimentată de rugăciune, îi apare lui 
Bernanos ca unicul drum sigur de cunoaştere357 şi izvorul oricărei comuni-
uni posibile, pentru că de rugăciune este legat darul pătrunderii în inima 
celuilalt şi deci de a-l vedea în adevărul său. De aceea „rugăciunea – măr-
turiseşte parohul de ţară în jurnalul său – în acel moment, îmi era absolut 
necesară cum este aerul pentru plămâni şi oxigenul pentru sânge”358. „M-am 
rugat bine, în dimineaţa aceasta, pentru parohia mea, pentru sărmana 
mea parohie – prima şi ultima mea parohie poate” scrie parohul de ţară, 
„nu fără un avânt de iubire”359. 

Rugăciunea este în plus prezentată ca singura revoltă valabilă împotriva 
mâniei şi resemnării, împotriva judecăţii uşuratice şi interesate şi pline de 
răutate. „Niciodată rugăciunea sa – ne spune autorul despre rugăciunea 
lui Chantal de Clergerie – n-a fost aşa de dulce, unirea sa cu Dumnezeu 
atât de strânsă, ca după aceste rezistenţe zadarnice în care se exercitau 
fără să ştie toate puterile fiinţei sale. Ah! Rugăciunea care nu-i altceva decât 
un deznodământ inefabil, geamăt al naturii trasă afară din sine, epuizată 

356 Journal, OR, 1067.
357 „Tu nu ştii ce este nedreptatea, ai s-o ştii. Aparţii unei categorii de oameni pe care 

injustiţia o miroase de departe, o pândeşte cu răbdare până în ziua... [...] N-o privi decât 
atât cât trebuie şi n-o privi niciodată fără să te rogi” (Journal, OR, 1077). 

358 Journal, OR, 1111.
359 Journal, OR, 1052.
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de har”360. Chantal trăieşte în contextul său o slujire tăcută şi fidelă de 
iubire faţă de toţi locuitorii casei şi ia asupra sa suferinţele şi slăbiciunile 
lor. Şi tocmai din „scrugerea sa în picături” în rugăciune primeşte puterea 
fidelităţii faţă de credinţa sa. Ea „aluneca în rugăciune ca într-un vis magic” 
care pentru ea era 

o suspendare stranie a durerii şi a bucuriei sau dispariţia lentă a uneia şi a celei-
lalte într-un sentiment unic, de nedefinit, în care păreau să se înrădăcineze 
gingăşia, încrederea, o căutare neliniştită şi totuşi suavă şi altceva care se ase-
măna cu evlavia sublimă pe care a văzut-o strălucind de atâtea ori în ochii învă-
ţătorului său361.

Atitudinea sa de rugăciune îl supără pe doctorul La Péerouse care „crezu 
că vede buzele sale mişcându-se. Ideea că s-ar ruga i-a devenit dintr-odată 
insuportatiblă”362: este aceeaşi reacţie ca şi a Satanei363 căruia îi este frică 
de rugăciune pentru că dă putere omului364.

Olivier, în Journal d’un curé de campagne, aseamănă faţa parohului de 
ţară cu un „liturghier foarte vechi sau mai curând cu figurile acelea şterse, 
scrijelite cu un ac de gravat pe soclul statuilor”; îi pare un chip marcat, 
„consumat de obişnuinţă, de preocuparea constantă de a se ruga”365. 

Nu este vorba de altfel doar de a recita rugăciuni. Pentru cel care „o 
dată pentru totdeauna a simţit prezenţa cutremurătoare a divinului în fie-
care clipă a sărmanei sale vieţi” a se ruga înseamnă a face din orice „o 
conversaţie între sine şi Dumnezeu”, a fi în mod constant centrat pe el în 
aşa fel că „totul pleacă de la Dumnezeu şi totul se întoarce la el”. „Ce om 
al rugăciunii – se întreabă abatele de Ambricourt – a mărturisit vreodată 
că rugăciunea l-a decepţionat?”366. 

Iar o rugăciune autentică poate să fie făcută doar într-o inimă săracă, 
simplă, spaţiu unic în care poate Dumnezeu să reverse darurile sale, poate 

360 La joie, OR, 564.
361 La joie, OR, 559.
362 La joie, OR, 663.
363 „Nu bolborosi rugăciuni. Taci. (...) Voinţa ta e aceea pe care n-am putut să o forţez. 

O, ce bestii aparte sunteţi!” (Sous le soleil de Satan, OR, 177). 
364 „De la Dumnezeu primesc în acest ceas puterea pe care tu nu poţi s-o frângi” (Sous 

le soleil de Satan, OR, 189). Această putere vine după rugăciunea pentru care Satana a 
cerut: „Îi voi răspunde. Dar încetează puţin rugăciunea ta” (ibidem, OR, 179). De fapt „tot 
timpul cât dură rugăciunea, celălalt continua să geamă şi să scrâşnească, dar cu o forţă 
descrescătoare. Când vicarul din Campagne se ridică, a tăcut de tot. Zăcea asemenea unei 
piei jupuite de pe animalul vânat” (ibidem, OR 179). Şi puţin după aceea: „Eşti în mâinile 
mele. Îţi voi face ce mă va inspira Dumnezeu. Voi pronunţa cuvintele de care ai oroare. Te 
voi pironi în centrul rugăciunii mele ca pe o cucuvea. Sau vei renunţa la tot ce faci împotriva 
sufletelor care-mi sunt încredinţate” (ibidem, OR, 181-182). 

365 Cf. Journal, OR, 1216.
366 Journal, OR, 1112.
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respira „spiritul rugăciunii”. Şi numai când se renunţă la mască este posi-
bil a se primi unul pe altul cu bucurie, în uimirea unui mister pe care o 
privire cinică raţională ar reduce-o la adunări mizerabile de date prea uşor 
de criticat: „Straniu vis, un opiu cu totul aparte care, în loc să îndoaie indi-
vidul asupra sa însuşi şi să-l izoleze de semenii săi, îl face solidar cu toţi în 
spiritul carităţii universale”367. În acest spirit invită abatele Donissan: „Să 
ne rugăm împreună, Sabiroux, ca să nu dureze încă mult încercarea teribilă 
şi ca la sfârşit să se slaveze sărmana turmă de oameni. Sărmana turmă...”368.

2.4.3. Bucuria

Este şi un roman care se numeşte La joie. Este poate mai mult decât 
alte texte bernanosiene, un roman plin de un tragism îmbrăcat în lumină 
– lumina harului369. Nu este vorba de fapt nici de lumină nici de bucurie 
conform unei logici materialiste, ci despre rodul misterios al celui mai de 
neînţeles paradox umano-divin, acela al Crucii lui Isus Cristos: 

Este bucuria lui Dumnezeu, bucuria în sens absolut – de care fiecare dintre noi 
îşi face o idee. Dar numai cei mari, cu adevărat cei mari au secretul de a o lăsa 
să apară, fără să-i dăuneze aproapelui. (...) Voi ceilalţi aţi trăit, aţi suferit, l-aţi 
ofensat pe Dumnezeu, ce ştiu eu? Aveţi regretele voastre, remuşcările voastre, 
sunteţi ca militarii bătrâni cu cicatricele lor... Domnul nostru nu oboseşte să vă 
ierte; sângele Crucii curge asupra voastră370.

Bucuria, aceea pe care nimeni nu poate s-o zgârie uşor, este secretul lui 
Chantal. Iar această bucurie este sinonimă cu libertatea interioară, cu ade-
vărata sărăcie evanghelică: este „viaţa nouă”, viaţa de adevăraţi fii ai lui 
Dumnezeu, viaţa de înviaţi care radiază mereu pentru ceilalţi: 

Atunci – îi răspundea copila, sfidându-l cu ochii săi liniştiţi – dacă răbdarea şi 
gingăşia nu pot nimic, ajunge bucuria, bucuria lui Dumnezeu de care suntem 
atât de însetaţi. Cine o primeşte este prea tentat să o reţină pentru sine, să o 
secătuiască de consolări pentru sine, în timp ce ea ar trebui, pe măsură ce îţi 
este dată, să iradieze din tine371.

367 Journal, OR, 1112.
368 Sous le soleil de Satan, OR, 256.
369 „[...] ce-i mai rămânea ei aşadar? Nimic. Nici chiar rugăciunea sa, nici o singură bătaie 

a inimii sale. Acest gând o traversă dintr-o parte în alta, ea i-a simţit literalmente săgeata 
orbitoare. Nu era nimic din ea care să-i poată oferi acum lui Dumnezeu fără teamă, fără 
rezerve, sau fără ruşine. Perfecţiunea, excelenţa acestei despoieri, atotputernicia lui Dumne-
zeu asupra unei sărăcii atât de lamentabile, certitudinea de a depinde aproape în întregime 
de ceea ce au numit oamenii hazard, şi care nu este decât una dintre formele cele mai secre-
te ale milostivirii divine, toate acestea i-au apărut împreună ca s-o copleşească cu o tristeţe 
plină de iubire, în care strălucea dintr-o dată bucuria splendidă...” (La joie, OR, 574).

370 La joie, OR, 670-671.
371 La joie, OR, 603.
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Această bucurie, adesea ca sentiment dar şi mai mult decât sentiment, 
aparţine ordinii supranaturale.

Abatele Donissan cunoştea bucuria. Nu aceea ascunsă, instabilă, acum risipită 
şi acum negată; dar o altă bucurie mai sigură, profundă, egală, perenă, ca să 
spunem aşa inexorabilă; asemănătoare dilatării dintr-o altă viaţă în viaţă372.

Şi, cu o certitudine absolută, abatele Donissan cunoscu că acea bucurie insesi-
zabilă provine dintr-o prezenţă373.

Sentimentul acelei prezenţe ascunse fu atât de viu, încât el întoarse capul, 
dintr-o dată, ca şi cum ar căuta privirea unui prieten. Şi totuşi, în tot focul 
bucuriei, rămâne o zgură, pe care extazul nu ajunge să o topească. [...] Dilata-
rea bucuriei a ajuns, după expresia minunată a apostolului, până la despărţirea 
sufletului de intelect. A merge mai departe, fără să mori, nu mai este posibil374.

Această bucurie care izvorăşte din misterul lui Cristos rămâne mereu 
prezentă în lume. Tezaurul îl are Biserica: „Eu port bucuria – mărturiseşte 
parohul de ţară – v-aş da-o pe nimic, dacă mi-aţi cere-o. Biserica dispune de 
bucurie, de toată partea bucuriei rezervată acestei lumi triste”375. 

3. Figuri de sfinţi la Bernanos

Câteva figuri de oameni ai lui Dumnezeu caută să exprime în romanele 
lui Bernanos harul cu care sunt înzestrate şi să-i facă şi pe alţii părtaşi la 
darul pe care l-au primit. Practicând o scriere dialogică, scriitorul propune 
lectorului în mod indirect un tip de lectură verticală care îmbogăţeşte vasta 
temă religioasă a sfinţeniei. Cel mai mult în romanele sale, el prezintă diverse 
aspecte care pot să acopere aventura mistică a sfinţeniei prin intermediul 
unui personaj comun, sfântul, care încetează să mai fie „stăpânul” lui însuşi 
pentru ca să apară în adevărul său de creatură supusă transcendentului. 
Donissan, Chevance, Chantal de Clergerie şi parohul din Ambricourt se 
aseamănă în mod surprinzător, autorul voind „să dăruiască intuiţia sa des-
pre sfinţenie”376. 

3.1. Preotul – icoana lui Cristos Răscumpărătorul

P.-H. Simon, analizând afinitatea lui Bernanos cu Leon Bloy remarcă 
importanţa Crucii în cele două universuri ale romanelor: „afirmarea unui 
creştinism concentrat în jurul misterului Crucii [...] l-a pus în modul cel 

372 Sous le soleil de Satan, OR, 141.
373 Sous le soleil de Satan, OR, 145.
374 Sous le soleil de Satan, OR, 146. 
375 Journal, OR, 1046.
376 M. EstèvE, „Notes et variantes”, OR, 1791.
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mai determinant şi mai constant de partea teologiei tragice a păcatului şi 
a ispăşirii”377. În aceiaşi termeni de comparaţie vorbeşte şi E. Estève: 

Cei doi scriitori inserează Pătimirea lui Cristos chiar în centrul creaţiei lor lite-
rare, dar mai mult decât Bloy, Bernanos va sublinia realitatea tainică a Învierii. 
Şi dacă cei doi oameni aşteaptă cu nerăbdare plină de pasiune să abordeze 
ţărmul împărăţiei lui Dumnezeu, se pare că se poate scrie că Bernanos este mai 
mult un om al lui Cristos iar Bloy un om al Duhului Sfânt378.

Fără prezenţa lui Cristos romanele sale nu-şi au sensul ultim, iar supra-
naturalul care este primul element cheie îi deschide poarta pentru a intra 
în focul luptei dintre bine şi rău. 

Preotul este eroul lui Bernanos pentru că el este singurul peronaj din lumea 
modernă care ştie să primească în tăcerea şi în solitudinea sa această existenţă 
spirituală peste care dă năvală astăzi atâta vanitate şi atâta zgomot. Sufletul 
preotului este această rocă, acest vârf foarte înalt pe care mareea care urcă nu 
poate să-l acopere. Spiritualul în care crede Bernanos este legat de preot, de 
situaţia sa socială, prin legături de nedesfăcut. Experienţa spirituală cu care ne 
întreţine Bernanos nu are nimic echivoc, nimic vag: ea este experienţa religioasă 
creştină a cărei întrupare este exact preotul. Şi mai degrabă decât o experienţă 
spirituală, trebuie să vorbim de o experienţă supranaturală379. 

O Durere adevărată care ţâşneşte din sufletul omului aparţine mai întâi, aşa 
îmi pare mie, lui Dumnezeu. Încerc s-o primesc cu umilinţă în inima mea, aşa 
cum este, mă străduiesc să mi-o apropii, s-o iubesc. Şi înţeleg atunci tot sensul 
adânc al expresiei devenită banală: „a împărtăşi”, căci e adevărat că durerea 
aceea o împărtăşesc380.

Punctul cel mai înalt al dăruirii de sine îl atinge sfântul în suferinţa şi 
moartea sa pentru alţii: se ajunge astfel la cea mai înaltă formă de comu-
niune cu Dumnezeu, în Cristos suferind, şi cu celălalt, fratele său. Este ca 
un „mare fluviu invizibil care ne poartă pe toţi”381. Aici suferinţa este cu 
siguranţă „substanţa inimii divine”382, dar este şi „ceea ce cere Dumnezeu 
prietenilor săi privilegiaţi ceea ce el însuşi a oferit”383. Durerea este pentru 
Bernanos un semn al vieţii autentice: cel care suferă reflectă exact în sta-
rea sa de om care suferă, adevărata natură, esenţa însăşi a omului. „Cel 
care caută adevărul omului trebuie să devină stăpânul durerii sale printr-o 

377 P.-H. SImon, La littèrature, 35.
378 M. EstèvE, Le Christ, les symboles christiques, 116.
379 G. PICon, Bernanos. L’impatiente joie, 43-44.
380 Journal, OR, 1096.
381 Journal, OR, 1152.
382 La joie, OR, 352.
383 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1053-1054.
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minune de înţelegere şi puţin are importanţă că-i cunoaşte sau nu izvorul 
murdar”384, căci – este convingerea autorului – 

se poate trăi în afara realului. Iar realul, aspectul pozitiv al vieţii, nu constă în 
câteva momente de exaltare senzuală sau intelectuală, sau chiar religiozitate 
vagă, este această întindere profundă a durerii care dintr-o dată ţâşneşte la 
suprafaţă, ca o apă a unui fluviu subteran. Cei care o admiră au astupat toate 
ieşirile, trăiesc pe uscat385.

Este „durerea de neînţeles, […], aşa încât se poate vedea în ea doar răs-
plata dreaptă a greşelii. Ea este fără îndoială aceasta. Dar ea este şi altce-
va. Este pâinea pe care Dumnezeu o împarte cu omul. Ea este imaginea 
temporală a posedării divine la care suntem chemaţi”386, astfel că dacă toţi 
„au într-o anumită parte, într-un colţ secret al vieţii lor, un altar dedicat 
suferinţei”, aşa cum spune psihiatrul Lipotte în Un mauvais rève387, numai 
sfinţii sunt cei care propun măsura dreaptă a persoanei umane, ei care nu 
sunt fiinţe superioare care prin meritele lor s-ar ridica la cer, dar adevăraţi 
slujitori ai lui Dumnezeu care îl însoţesc pe Cristos în coborârea în lume şi 
care sunt astfel purtători ai unui cuvânt de mântuire: acest cuvânt este 
viaţa lor, întrucât este oferită sub Cruce. „Aşa cum un copil repetă fără să 
înţeleagă, cu o docilitate sacră, cuvintele pe care le primeşte, unul după al-
tul, cu buzele materiale, ea [Chantal] înainta pas cu pas printre întuneci-
mile unei Agonii al cărei prag n-a fost trecut de nici un înger; ea aduna fi-
ecare firimitură, pe dibuite, din această pâine teribilă...”388.

În orice agonie se reflectă chipul acelui Cristos care întinde asupra isto-
riei umbra sa vie şi dătătoare de viaţă pentru a-şi lua chipul săracilor, al 
celor care se tem, al suferinzilor, al martirilor. De aceea, aşa cum marii 
mistici rămân fascinaţi la contemplarea Răstignitului, la fel lui Bernanos 
îi este imposibil să-şi abată privirea de la Cristos în agonie, mai ales atunci 
când suferinţa apasă asupra vieţii şi se simt paşii morţii.

Citind scrierile lui Bernanos, există riscul de a-l considera un autor de 
spiritualitate doloristă, de o „mistică a durerii”. Dar el nu a făcut curte 
morţii şi suferinţei. Ştia foarte bine că nici Domnul nu le-a iubit şi nu le-a 
căutat, mai ales în faţa morţii. Ceea ce îl interesează este să poată oferi 
omului de astăzi, cel puţin la nivel de meditaţie, posibilitatea de a depăşi 
starea sa de criză provocată de păcat pentru a deveni cu adevărat liber, 
realizat pe deplin în deschiderea la har. Lunga sa meditaţie sub crucea lui 
Cristos pare să fie o provocare cu aceeaşi expresie: „ce importanţă are?” 

384 La joie, OR, 561.
385 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1054.
386 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1053.
387 Un mauvais rève, OR, 941.
388 La joie, OR, 686.

CAP. III: OMUL ÎNTRE PĂCAT ŞI HAR



282 OMUL ÎNTRE PĂCAT ŞI HAR ÎN SCRIERILE LUI GEORGES BERNANOS

Prin această „spoliere” de sine omul a fost răscumpărat, păcatul ispăşit, 
suferinţa devine mântuitoare.

Nu putea să lipsească din opera lui Bernanos reflectarea lui Cristos răs-
tignit şi în agonie în cei care sunt alter Christus: preoţii. I-a iubit, i-a stu-
diat şi i-a ales ca protagonişti ai romanelor sale mai cunoscute, ca în ei, 
întrupându-se la maximum Cuvântul, să se concentreze la maximum ago-
nia. Mulţimi de suflete sunt legate de preot cu fire tainice şi adesea decisive. 
Dacă el cade, totul se darâmă; dacă rezistă, nimic nu este pierdut. Toate 
dramele – pasionale şi spirituale – fac referinţă la drama sa, alimentându-se 
şi luminându-se reciproc. Atârnat între cer şi pământ, se ridică precum 
acei eroi mitologici de care depinde mântuirea sau ruinarea unui întreg 
popor şi care înfruntă, în fiecare luptă, duşmani supraumani389.

3.1.1. Abatele Donissan

Protagonistul din romanul Sous le soleil de Satan este un preot tânăr 
pentru imaginea căruia autorul s-a inspirat din viaţa sfântului Ioan-Maria 
Vianney390. Fiu de ţăran, Donissan, ca şi sfântul său model, a mers greu cu 
studiile în seminar. S-a distins printr-o voinţă excepţională. Pietatea sa 
nemăsurată, energia sa precum şi stilul său rustic îl fac să apară ca un mic 
sălbatic. Personaj ieşit în afara normelor mediului său, uimeşte chiar şi 
atunci când nu deranjează. În momentul intrării sale în scenă doreşte să se 
retragă într-un convent ca să scape de ministerul de care se crede incapa-
bil391. Plecând de la etimologia numelui pe care i-l dă autorul, W. Bush observă 
că Donissan poate face trimitere la două noţiuni: mai întâi la dar [le don], 
apoi la nimicire [la consumation], el fiind cel care dăruieşte şi se epuizează 
în dăruirea a tot ceea ce este şi-i aparţine392. Parohul din Campagne, debordând 

389 Cf. F. CastEllI, I volti di Gesù nella letteratura moderna. I, 169-170. 
390 De două ori, în a doua parte a romanului, face referinţă în mod explicit la model. 

„Cinci ani mai târziu, vechiul vicar din Campagne era numit paroh care să slujească într-o 
mică parohie, un cătun din Lumbres. Faptele sale sunt cunoscute acolo de toţi. Gloria, în 
faţa căreia toată gloria omenească păleşte, mergea să o caute în acest loc pustiu noul paroh 
de Ars” (Sous le soleil de Satan, OR, 232). „Şi apoi… Şi apoi… munca imensă, şi acum 
această mulţime necruţătoare, înghesuită noapte şi zi în jurul confesionalului omului lui 
Dumnezeu ca al altui paroh de Ars, separarea voluntară de tot ajutorul omenesc; da, omul 
lui Dumnezeu disputat ca o pradă” (ibidem, OR, 246). 

391 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 127-129. Este o altă trăsătură care îl apropie de sfân-
tul Ioan-Maria Vianney care de trei ori a încercat să fugă din parohia sa, considerându-se 
nedemn de misiunea de paroh. Mai ales în 1853 a voit să se retragă la mănăstirea trapistă 
din Notre-Dame de la Neylière, dar, asaltat de parohienii săi, el acceptă să revină la Ars. 
Biografii săi văd aici o viclenie a diavolului care-l ispiteşte pe sfânt prin descurajare şi o 
umilinţă iluzorie ca să-l îndepărteze de ministerul împăcării şi al iertării. Ca şi Donissan, el 
a scăpat de cursă ascultând.

392 Cf. W. Bush, „Sous le soleil de Satan (1926). Le combat de l’esprit d’enfance”, în www.
etudes-litteraires.com/img/contrib/bernanos-sous-le-soleil-de-satan.pdf.
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de admiraţie pentru forţa vicarului său şi cu o afecţiune faţă de dânsul 
mult timp ascunsă, descoperă că vocaţia sa este să atingă sfinţenia, „soarele 
lui Dumnezeu”, exact inversul „soarelui Satanei”. În acea noapte a Naşte-
rii Domnului, noaptea când „lumea începe”393, parohul ajută la naşterea 
dureroasă a fiului său spiritual. Privirea vicarului, cu sufletul neliniştit, 
„întâlni crucea atârnată pe perete”, iar „decanul nu citi decât o supunere 
oarbă pe care dezordinea tragică a acestui suflet, încă cuprins de frică, îl 
făcea sublim”394.

Şi acum, continuă abatele Menou-Segrais, şi acum eu am nevoie de dumneata. 
Nu! un altul decât mine, presupunând că el a văzut aşa clar, n-ar fi avut îndrăz-
neală să vă vorbească aşa cum fac eu în această seară. Trebuie să o fac totuşi. 
Suntem la această oră a vieţii (ea sună pentru fiecare) când adevărul se impune 
de la sine cu o evidenţă irezistibilă, când fiecare dintre noi nu are decât să-şi 
întindă braţele pentru a se ridica dintr-o mişcare la suprafaţa întunecimilor şi 
până la soarele lui Dumnezeu. Atunci, prudenţa umană nu este decât capcană 
şi nebunie. Sfinţenia! strigă bătrânul preot cu o voce profundă, şi pronunţând 
acest cuvânt înaintea voastră, pentru voi singur, eu ştiu răul pe care vi-l fac! Să 
nu uitaţi ce este ea: o vocaţie, un apel. Acolo unde Dumnezeu vă aşteaptă, va 
trebui să urcaţi, să urcaţi sau veţi pierde. Să nu aşteptaţi nici un ajutor omenesc. 
[…] vă pun din nou pe drumul vostru; vă dăruiesc acelora care vă aşteaptă, 
sufletelor a căror victimă veţi fi… Domnul să vă binecuvânteze, dragul meu copil!395

Eliberat şi stimulat de grija dar şi de cererea insistentă a decanului său, 
Donissan se ataşează cu o voinţă încordată până la extrem să facă să dis-
pară obstacolele unul după altul: studiază textele, îşi depăşeşte timiditatea 
sa bolnăvicioasă mergând să-i viziteze pe parohieni, mai ales pe fermierii 
grosolani, neîncrezători şi zeflemitori, găsind cuvintele potrivite şi atră-
gând respectul. 

El nu a cunoscut răul, „a urât păcatul”396, „a învăţat să-l cunoască din 
gura păcătoşilor”397, iar atunci când are revelaţia păcatului, intuieşte că 
misiunea sa este să lupte cu el, cu orice preţ. Atunci tânărul vicar taciturn, 
s-a oferit în tăcere şi în umbră păcătosului, stăpânul său – „un copilandru 
plin de vicii şi de plictiseală”398 – care pe tot parcursul vieţii nu avea să-i 
mai dea nici un răgaz. Orele petrecute ascultând confesiuni sunt însoţite 
de posturi, penitenţe, renunţări de orice fel. Pentru a-l alunga şi a-l înde-
părta pe Satana din suflete, renunţă la toate: odihnă, pace interioară, 
onoare, mângâieri umane; pe de altă parte, atunci când priveşte Crucifixul 

393 Sous le soleil de Satan, OR, 125.
394 Sous le soleil de Satan, OR, 134.
395 Sous le soleil de Satan, OR, 133-134.
396 Sous le soleil de Satan, OR, 263.
397 Sous le soleil de Satan, OR, 140.
398 Sous le soleil de Satan, OR, 235.
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sesizează o aşa atracţie încât crede că trebuie să blesteme şi să alunge de 
la sine chiar bucuria şi speranţa399. Convins că slujitorilor Domnului nu le 
rămâne altceva decât suferinţa unită cu aceea a lui Isus, se transformă 
într-o agonie vie: acesta este „secretul suferinţei rodnice, al durerii care 
purifică”400. Este de fapt rezultatul unor experienţe teribile: siguranţa plină 
de teamă de a fi învins chiar înainte de luptă; „insuportabila senzaţie că 
este prins într-o capcană”, „secătuirea speranţei”401, „nevoia de a muri, ca 
şi dorinţa lacrimilor”, o „oboseală disperată”402, chemarea abisului şi a întu-
necimilor, convulsiile disperării, sufocat de nelinişte ajunge să dubiteze de 
mântuirea sa.

Sufletul lui Donissan este sub greutatea păcatului pe care el, ca şi Cris-
tos, l-a luat asupra sa. Ştie că „poartă în sine acest balast şi nu are curajul 
să-l descarce: unde să-l arunce? Într-o altă inimă?”. Este necesar să rămână 
„la picioarele crucii, fără prieteni, mereu singur”, expus tuturor furtunilor 
tentaţiei care îi apare ca şi „zămislirea unui altul în sine”403. Poate dărui 
altora consolare în măsura în care el rămâne lipsit de ea404; atât poate fi 
instrument de mântuire (mai ales pentru Mouchette) cât este dispus să 
suporte – dacă aşa îi place lui Dumnezeu – condamnarea sufletului său: 

Nu vreau gloria! Nu vreau bucuria! Nu mai vreau să ştiu de speranţă! Ce mai 
am de suferit? Ce-mi mai rămâne? Această speranţă singură? Ia-o şi pe aceasta! 
Ia-o! Dacă aş putea s-o fac fără să te urăsc, ţi-aş jertfi sănătatea mea spirituală, 
m-aş condamna pentru slavarea sufletelor acelora care mi i-ai încredinţat în 
râs, mie care sunt un zdrenţăros!405

Vederea atâtor suflete stăpânite de păcat... mi-a provocat uneori accese de ură 
împotriva Duşmanului... Pentru salvarea lor am oferit ce aveam sau nu voi 
avea vreodată... viaţa mea, înainte de toate... – ce să mai fie? – mângâierile 
Duhului Sfânt... Salvarea sufletului, dacă aşa îi pace lui Dumnezeu406. 

O „ofertă temerară”, „acceptată până la un anumit punct”, o dată făcută, 
îl poartă pe o cale cu totul aparte: „Pe calea pe care ea a ales-o; nu, pe aceea 
pe care ea s-a aruncat: el va fi singur, absolut singur şi singur va trebui să 
meargă. Cine ar urma-o s-ar pierde fără să o poată ajuta”407. Însă „de soarta 

399 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 154 ş.u.
400 Sous le soleil de Satan, OR, 308.
401 Sous le soleil de Satan, OR, 228.
402 Sous le soleil de Satan, OR, 237-238.
403 Sous le soleil de Satan, OR, 239.
404 „Nu sunt decât un nefericit. De ani de zile nu ştiu ceea ce este o oră de pace. [...] 

Exact, eu nu-mi mai aparţin... Eram în convulsia disperării...” (Sous le soleil de Satan, OR, 
252-253). 

405 Sous le soleil de Satan, OR, 154-155.
406 Sous le soleil de Satan, OR, 227.
407 Sous le soleil de Satan, OR, 228.
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sa este fără îndoială legată soarta atâtor alţi oameni”408. Dacă reuşeşte să 
îndepărteze Satana din suflete, aceasta se datorează faptului că Cel Rău 
poate să se cuibărească în al său. Trăieşte, pe scurt „sub soarele Satanei”. 
Părăsirea este totală: „Harul divin îi este ascuns sub un văl care i s-a pus 
pe ochii, încă plini, puţin mai înainte, de misterul divin”409.

Câteva trăsături ale chipului său reflectă, şi aceasta într-un mod elocvent, 
acel Cristos despre care Scrisoarea către Evrei spune că participă la condi-
ţia umană „pentru ca prin moarte, să reducă la neputinţă pe cel care avea 
putere asupra morţii, adică pe diavol şi să-i elibereze pe aceia care, de frica 
morţii, toată viaţa lor erau reduşi la sclavie. [...] De aceea, trebuia să se 
facă în toate asemenea fraţilor”410. Şi limbajul folosit de parohul din Lumbres 
face referire la cuvântul lui Cristos şi la ceea ce a avut loc în Ghetsemani: 

Ah! tată, tatăl meu! Am dorit, da, să îndepărtez de la mine această cruce! Este 
posibil? Mereu eram constrâns să o iau din nou: fără ea viaţa noastră nu are 
sens: cel mai bun dintre noi devine unul dintre acei călduţi pe care Domnul îi 
scuipă afară. În mizeria noastră profundă, umiliţi, oprimaţi, călcaţi de primul 
zdrenţăros care trece, ce am fi noi dacă nu am avea cel puţin sensul insultei 
suferite? Stăpân al lumii nu va reuşi niciodată să fie, cât timp ne umflă inima 
mânia divină; cât timp o creatură umană va şti, la rândul său, să-i arunce sub 
bot al său „non serivam”411. 

Ca şi Cristos, Donissan are pasiunea sufletelor şi de aceea îl înfruntă pe 
Cel Rău cu hotărâre, refuză orice compromis cu răul, face din existenţa sa 
un dar necondiţionat lui Dumnezeu pentru salvarea sufletelor, moare într-o 
singurătate atinsă de amărăciune şi abandonare. Ultima pagină a romanu-
lui îl prezintă pe sfântul din Lumbres slăbit în confesional, înţepenit în 
imobilitatea morţii, dar cu „o provocare cutremurătoare” – aceea a harului 
– pe gura sa, reluată de autor cu aceste cuvinte: „ce importanţă are? Un 
altul îl ascultă, pe care cerurile nu-l vor ţine ascuns pentru totdeauna”412. 
Sunt cuvinte care fac referinţă la Scrisoarea către evrei care vorbeşte des-
pre Isus, marele preot în stare să sufere şi despre care se spune: „în zilele 
vieţii sale pământeşti, el a oferit, cu strigăte puternice şi cu lacrimi, rugă-
ciuni şi cereri către acela care avea puterea să-l salveze de la moarte şi a 
fost ascultat datorită evlaviei lui”413. „A fost ascultat”: nu în sensul că el a 
fost sustras morţii, care era scopul vieţii sale414, dar a fost sustras puterii 

408 Sous le soleil de Satan, OR, 229.
409 Sous le soleil de Satan, OR, 237.
410 Evr 2,14-17.
411 Sous le soleil de Satan, OR, 225.
412 Sous le soleil de Satan, OR, 307.
413 Evr 5,7.
414 Cf. In 12,27.
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morţii415, căci Dumnezeu a transformat moartea sa într-o înălţare de glo-
rie. Această victorie a harului sugerează la sfârşitul său sărmana moarte a 
sfântului din Lumbres. Ce importanţă are acea „înţepenire grotescă” a 
trupului său, ce importanţă are „descurajarea neprevăzută” de care „a fost 
surprins”, ce importanţă are „furtuna de strigăte şi de râsete” ale infernu-
lui care „ilar” „aclamă la cuvântul său sărac abia inteligibil, apărare con-
fuză fără delicateţe şi fără artă”416? „Ceva îi mai rămâne de spus. Pentru 
că, este adevărat, ultimul său cuvânt nu a fost spus încă...”417. Da. „În 
momentul decisiv, în clipa unică a vieţii sale extraordinare – derâdere suve-
rană, absolută – nu era decât un sărman animal uman, incapabil de altceva 
decât să sufere şi să strige”418. Dar plânsul suprem al abatelui sugerează 
puterea şi curajul său; este ultimul strigăt de luptă lansat Celui Rău, este 
un simbol al luptei sale continue cu păcatul, căci suferinţa sa este „durerea 
cea bună [...] care este partea noastră comună cu tine [Doamne]”, „semnul 
alegerii”, „mai activ decât focul incoruptibil şi cast”419. Acesta este răspun-
sul harului în sfântul care „suferă”. Dar dialogul nu se va termina, pentru 
că există încă un răspuns dat sfântului în „explozia strigătului suprem”: 
„După mine un altul, şi apoi încă un altul, din an în an, înalţă acelaşi stri-
găt, ţinând în braţe Crucea...”420. Este răspunsul „altuia” care „îl ascultă”: 
„ascultă strigătul fiilor săi”421; este acel „altul”, „pe care cerurile nu-l vor 
ţine ascuns pentru totdeauna”; este „miracolul pe care noi toţi îl aşteptăm, 
[...] şi tot universul, în tristeţea sa, îl invocă împreună cu noi”422. Este minu-
nea harului care învinge moartea şi păcatul prin suferinţă şi Cruce. 

3.1.2. Parohul de ţară

Parohul de ţară din romanul Journal d’un curé de campagne, a cărui 
existenţă se desfăşoară pe fundalul sfintei agonii a lui Cristos, este un săr-
man bolnav de cancer, timid şi stângaci, cu aspect exterior puţin funebru, 
dar şi profund de umil, blând, pur, abandonat voinţei divine, dăruit exerci-
ţiului carităţii până la uitarea de sine, ancorat într-o credinţă adâncă şi 
plină de suferinţă, însetat de rugăciune şi penitenţă. Atunci când are reve-
laţia că viaţa sa va fi marcată de suferinţă, îşi dă seama că nimic nu va 
putea să-l smulgă din locul ales pentru el din veşnicie, acela de a fi prizonierul 

415 Fap 2,24 ş.u.
416 Sous le soleil de Satan, OR, 306-307.
417 Sous le soleil de Satan, OR, 306-307
418 Sous le soleil de Satan, OR, 263.
419 Sous le soleil de Satan, OR, 307.
420 Sous le soleil de Satan, OR, 308.
421 Sous le soleil de Satan. OR, 308.
422 Sous le soleil de Satan, OR, 285.
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sfintei agonii. „Adevărul este că, dintotdeauna, mă aflu în grădina Măslinilor”423. 
Asemenea lui Cristos el se dăruieşte total: „Dumnezeul meu, îţi dăruiesc 
totul, din toată inima. Numai că nu ştiu să dau, eu dau întocmai ca acela 
care lasă să i se ia. Cel mai bine e să stau liniştit. Căci, dacă nu ştiu să dau, 
tu, tu ştii să iei... Şi totuşi aş dori să fiu o dată, o singură dată, generos şi 
măreţ cu tine!”424. El ajunge să transforme până şi agonia sa într-un act de 
iubire425. Nu se lasă învins de suferinţă, pentru că o transformă cu iubirea 
sa. Suferă pentru suflete şi acceptă nenumăratele suferinţe pe care i le 
provoacă parohienii săi. El ştie că nu este iubit de ei, dar continuă să-i iubească. 
La fel este şi atitudinea sa faţă de Biserică: suferă pentru Biserică şi acceptă 
cu o admirabilă supunere umilinţele la care-l supun superiorii şi confraţii 
săi426. Suferă şi se roagă ascultând tăcerea lui Dumnezeu, în singurătate, 
nelinişte şi gol:

Încă o noapte înfiorătoare, un somn întretăiat de coşmaruri. Ploua aşa de tare 
că n-am avut curajul să mă duc până la biserică. Niciodată nu m-am străduit 
atâta să mă rog, mai întâi încet, liniştit, apoi cu un fel de vehemenţă concentrată, 
sălbatică, şi apoi – după ce mi-am recâştigat cu mare greutate sângele rece – cu 
o voinţă aproape disperată (ultimul cuvânt îmi inspiră groază), cu o furie a 
voinţei, din pricina căreia inima îmi tremura de spaimă. Dar nimic!427

Dacă greutatea tristeţii este prea apăsătoare de purtat, invocă ajutorul 
divin. Dar Dumnezeu tace, e departe: „Dumnezeu nu a venit”428. Aici Ber-
nanos introduce o temă foarte dragă lui: aceea a tăcerii lui Dumnezeu. 
Dumnezeu se revelează sfinţilor bernanosieni prin tăcerea sa, absenţa sa, 
sau mai degrabă, pentru Bernanos, cel care-l doreşte pe Dumnezeu este cel 
căruia Dumnezeu îi lipseşte mai mult. Dacă drumul uman al lui Isus este 
un drum care culminează cu crucea, cel a parohului este marcat de tăcere 
şi de noapte: „Sufletul tace. Dumnezeu tace. Tăcere”429. „Din cap până-n 
picioare, nu mai eram decât tăcere. Tăcere şi noapte”430. Pentru Bernanos, 
răscumpărarea stă tocmai în această tăcere: „Domnul nostru s-a rugat pe 
cruce şi a strigat, a plâns, a fost luat în zeflemea, a scrăşnit din dinţi, cum 
fac muribunzii. Dar mai era ceva acolo foarte preţios: clipa, lunga clipă de 

423 Journal, OR, 1187.
424 Journal, OR, 1245.
425 Cf. Journal, OR, 1256: „agonia umană este înainte de toate un act de iubire”.
426 În ianuarie 1926 Bernanos i-a scris prietenului său Henri Massis: „Trebuie să fi su-

ferit nu numai pentru Biserică dar prin Biserică” (G. BErnanos, Correspondace. I. Combat 
pour la vérité, 295).

427 Journal, OR, 1111.
428 Journal, OR, 1112.
429 Journal, OR, 1129.
430 Journal, OR, 1189.
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tăcere, după care totul s-a împlinit”431, cum se exprima bătrânul Chevance. 
În viaţa parohului de ţară, acest „ceva foarte preţios”, care este răscumpă-
rarea, se manifestă ca „noaptea înfiorătoare”, experienţa nimicului, sufe-
rinţa sufletului lăsat de Dumnezeu numai în puterile sale, care simţindu-se 
rupt de izvorul său vital experimentează tăcerea lui Dumnezeu, dar toto-
dată îi percepe prezenţa cu o evidenţă foarte misterioasă.

Înţeleg prea bine ca Domnul nostru să ia şi el parte la ostenelile noastre, chiar 
zadarnice, şi să nu dispreţuiască nimic. […] Când mâzgălesc la lumina lămpii 
paginile acestea pe care nu le va citi nimeni, am sentimentul unei prezenţe 
invizibile care, cu siguranţă, nu-i aceea a lui Dumnezeu – ci mai curând a unui 
prieten făcut după chipul meu, deşi deosebit de mine, dintr-un alt aluat... Aseară, 
prezenţa aceasta a devenit atât de palpabilă, că m-am surprins aplecând capul 
spre nu ştiu ce ascultător imaginar432. 

Cu toate acestea paradoxul pe care-l trăieşte între absenţa lui Dumne-
zeu şi misterioasa prezenţă îl lasă în acea stare de nelinişte care vesteşte şi 
precede păcatul împotriva speranţei. Este o stare atât de dulce încât e nevoie 
de mult timp înainte de a se putea scurge în el „cel mai bogat dintre elixi-
rurile diavolului, ambrosia sa”433. Este experienţa nopţii, chemarea abisu-
lui, perceperea golului şi a nimicului. „În spatele meu nu era nimic. Iar în 
faţă un zid, un zid negru”434. 

Depăşită fiind această încercare, noaptea înspăimântătoare se deschide 
spre lumina divină. Din întuneric izvorăşte lumina, din durere bucuria. 
Parohul din Ambricourt cunoaşte momente de bucurie extatică: „Dumnezeu 
mă umple cu atâtea haruri şi aşa de neaşteptate, aşa de ciudate. Izbucnesc 
de bucurie şi de pace”435. 

Parohul de ţară îşi asumă toate limitele umanităţii sale, cuprinsă fiind 
aici diagnoza cancerului care de acum a slăbit organismul său, şi acceptă o 
„moarte mică”, după măsura sa. Agonia sa este alimentată de prezenţa 
păcatului care stăpâneşte sufletele, mascată şi camuflată, dar pe care el 
reuşeşte să o zărească, printr-un dar special al lui Dumnezeu. Nu este vorba 
atât de păcatul personal, cât mai ales de păcatul care domină omenirea. Ca 
şi Cristos în Ghetsemani, ia pe spate păcatele parohienilor săi şi tremură 
de teamă, de dezgust şi de nelinişte. „Poate că Dumnezeu a vrut să pună 
pe umerii mei povara de care a eliberat făptura sa istovită”436, mărturiseşte 
el. Povara la care face aluzie este ura şi orgoliul contesei437, dar mai este şi 

431 La joie, OR, 675.
432 Journal, OR, 1049.
433 Journal, OR, 1116-1117.
434 Journal, OR, 1111.
435 Journal, OR, 1223.
436 Journal, OR, 1184.
437 Cf. Journal, OR, 1145 ş.u.
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povara altor parohieni, nu mai puţin grea. Desfrâul, de exemplu, care inundă 
sufletele şi se fărâmiţează în torente ca angoasa, lăcomia, obtuzitatea spi-
ritului, ipocrizia438; şi apoi, profanarea sufletului copiilor cu exemplul rău, 
înveşmântat în ipocrizie439; sărăcia disperată şi umilită440; plictiseala care 
roade şi corupe societatea, transformând-o într-o mică împărăţie de morţi441. 

Dacă fiecare creştin trebuie să poarte, după puterile sale, această povară, 
preotul mai ales trebuie să o poarte cu iubire şi răbdare. Aceasta înseamnă 
a se consacra unui martiriu cu atât mai dureros cu cât este mai inspirat de 
iubire; dureros, dar şi exaltant. Atunci când micul paroh sesizează irupe-
rea păcii în sufletul contesei, după atâta furtună, descoperă că „tristeţea a 
pus stăpânire pe mine, o tristeţe de nedefinit, în faţa căreia eram complet 
neputincios. Poate că a fost cea mai mare ispită din viaţa mea”442 şi-şi dă 
seama că este – el, „distratul cerşetor de viaţă din uşă în uşă, fără nici chiar 
să îndrăznească să bată” – instrument de har şi atunci o uimire înseninată 
îi inundă sufletul: „E bine când eşti trist. Asta răscumpără păcatele, îmi 
spun uneori” îi zice Serafitei443. Contesei îi spusese că „chinurile noastre 
nu ne aparţin, el [Dumnezeu] şi le asumă, sunt în inima lui. Nu avem drep-
tul să pornim în căutarea lor pentru a le sfida, a le huli”444. De aceea şi el le 
poartă în inima sa, în spatele Domnului său pe calea crucii, aşa de dură, 
totuşi revelatoare de atâtea minunăţii: 

O, minune! Să poţi dărui astfel ceea ce n-ai tu însuţi, o, dulcele miracol al mâi-
nilor noastre goale! Speranţa muribundă din inima mea a înflorit în inima ei, 
spiritul rugăciunii pe care-l crezusem pierdut, fără întoarcere, Dumnezeu i l-a 
dăruit şi, cine ştie?, în numele meu, poate... Să-l păstreze şi pe acesta, să păs-
treze tot! Iată-mă despuiat, Doamne, cum numai tu ştii să despoi, căci nimic nu 
scapă înfricoşătoarei griji ce mi-o porţi, înfricoşătoarei tale iubiri!445. 
438 „Şi demonul angoasei este în esenţa sa, cred, un demon necurat” (Journal, OR, 

1107); „Cum nu-şi dă mai adesea seama că masca plăcerii, despuiată de orice ipocrizie, este 
tocmai aceea a angoasei? Ah! Aceste feţe lacome care-mi mai apar în vis – o dată la zece 
nopţi, poate – aceste feţe îndurerate!” (ibidem, OR, 1127); „Desfrâul îmi face frică. Necură-
ţia copiilor, mai ales” (ibidem, OR, 1106). 

439 „Îl auzi pe ipocritul, pe desfrânatul, pe avarul, pe bogătaşul înrăit – cu buzele lor 
groase şi ochii pofticioşi – gângurind Sinite parvulos, fără a părea atenţi la cuvintele care 
urmează – cele mai teribile, poate, pe care le-au auzit urechea omului: «Dacă nu sunteţi la fel 
ca unul dintre aceştia mici, nu veţi intra în împărăţia lui Dumnezeu»” (Journal, OR, 1073). 

440 „Fireşte, este vorba tot de examinarea săracului – săracul este martorul lui Isus Cristos, 
moştenitorul poporului evreu, nu? – dar în loc de a-l reduce la o vită, sau de a-l omorî, ei 
şi-au închipuit să facă din el un mic rentier sau chiar – presupunând că lucrurile merg din ce 
în ce mai bine – un mic funcţionar. Nimic mai cuminte, mai ordonat” (Journal, OR, 1069). 

441 Cf. Journal, OR, 1031.
442 Journal, OR, 1157 ş.u.
443 Journal, OR, 1206; cf. Journal, OR, 1162 şi 1176.
444 Journal, OR, 1164.
445 Journal, OR, 1170.
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Sunt „înfricoşătoare” Ghetsemani şi Golgota, însă aici Cristos, pe Cruce 
împlineşte „perfecţiunea Umanităţii sale Sfinte”446, pentru că realizează acel 
miracol de iubire care este transmutarea suferinţei. Micul paroh acceptă 
ca şi în el să se împlinească această perfecţiune, cu părăsirea iubirii şi cu 
umilinţa cerşetorului din sufletul de copil. De fapt, aşa cum scrie în jurnalul 
său, el se abandonează „mişcării acelei dulci milostiviri a lui Dumnezeu”447.

„Oribil de impresionabil” aşa cum este, înţelege bine că nu va şti să 
moară, că agonia sa nu va fi una perfectă şi împlinită, ca aceea a unui om 
sigur de sine şi de propriul curaj. Însă, dacă „agonia umană este înainte de 
toate un act de iubire” şi nu de curaj, el va pune iubire cât va putea, atât 
încât să spună cu Învăţătorul: Consummatum est! Este oferta sa totală. Şi 
atunci să vină nimicul, teama, lacrimile, părăsirea, numai să fie iubire.

Înainte de a mă lămuri asupra soartei mele, nu o dată mi s-a făcut teamă că nu 
am să ştiu să mor când îmi va veni clipa, căci e neîndoios că sunt îngrozitor de 
impresionabil. […] Se spune că agonia călugărilor sau a maicilor nu este tot-
deauna dintre cele mai resemnate. […] Înţeleg prea bine că un om sigur de el, 
de curajul său, doreşte să facă din agonia lui un lucru perfect, desăvârşit. În 
lipsă de ceva mai bun, agonia mea va fi ce s-o putea, nimic mai mult. […] agonia 
umană este înainte de toate un act de iubire. E posibil ca bunul Dumnezeu să 
facă din agonia mea un exemplu, o lecţie. Aş dori totodată să trezească milă. De 
ce nu? I-am iubit mult pe oameni, şi simt că într-adevăr tărâmul acesta al celor 
vii mi-era drag. N-am să mor fără lacrimi. Atunci când nimic nu mi-e mai străin 
decât o indiferenţă stoică, de ce aş dori o moarte ca a acelor impasibili? Eroii lui 
Plutarh îmi inspiră teamă şi totodată dezgust. Dacă aş intra în Paradis deghi-
zat astfel, mi se pare că l-aş face până şi pe îngerul meu păzitor să zâmbească. 
De ce să mă neliniştesc? De ce să mă gândesc cum va fi? Dacă îmi va fi frică, voi 
spune: mi-e frică; fără ruşine. Fie ca întâia privire a Domnului, când îmi va 
apărea Sfânta Faţă a lui, să fie o privire care linişteşte!448.

 Va muri „spoliat”, în casa unui prieten ex-preot, curgându-i sudoare de 
pe frunte şi de pe faţă, cu stomacul devorat de cancer şi cu o mare nelinişte 
– aşa părea – în privire, între buzele semideschise. Va reuşi să pronunţe 
aceste cuvinte – reluate de autor de la sfânta Tereza din Lisieux449 – chiar 
înainte de a muri: „Ce importanţă are? Totul este har”450. O altă provocare 
a harului. Cu alte cuvinte: ce importanţă are să mori aşa „spoliat”, murdar 

446 Journal, OR, 1255.
447 Journal, OR, 1230.
448 Journal, OR, 1256.
449 Această expresie nu-i aparţine lui Bernanos, ci sfintei Tereza de Lisieux. În acest 

sens, Michel Esteve scrie în nota despre acest „totul este har”: „Scriitorul a fost surprins şi 
s-a amuzat de confuzia cititorilor Jurnalului. Câteva zile înainte de a muri, l-a întrebat pe 
abatele Pezeril: «Şi dumneavoastră credeţi că totul este har este al meu?»” (M. EstèvE, 
„Notes et variantes”, OR, 1885).

450 Journal, OR 1259.
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de sânge, fără sacramentul bolnavilor, departe de ai tăi, asistat de doi săr-
mani nefericiţi, ex-preotul şi însoţitoarea sa? Totul este har, adică totul 
intră în planul iubirii. Iubirea este aceea care se întinde la toţi şi la propria 
persoană. În ultima pagină a jurnalului său a scris: 

A te urî este mai uşor decât crezi. Harul constă în a uita de tine însuţi. Dar dacă 
ar muri în noi orice orgoliu, harul harurilor ar fi să te iubeşti cu umilinţă pe 
tine însuţi, ca pe oricare dintre cei care suferă întru Isus Cristos451.

Până când ochii noştri se chinuie să vadă în noi persoana noastră, viaţa 
noastră, suferinţa noastră, este greu să ne iubim. Dacă reuşim să trecem 
peste şi să urcăm până la înălţimea Crucii ca să avem „privirea pe care 
Dumnezeu a văzut-o de la înălţimea Crucii”452 pentru a-l vedea pe Cristos 
în noi, agonizând în noi, este posibil să ne privim cu iubire, aşa cum s-a 
văzut el, micul paroh din Ambricourt, în ultimele clipe ale vieţii. „Privirea 
sa era mai calmă, chiar a zâmbit”, după ce i-a cerut ex-preotului să-l dezlege. 
Aceasta este lucrarea harului care dă totdeauna oamenilor posibilitatea de 
a învinge păcatul şi de a ajunge la o comuniune şi la o perfecţiune indicibilă: 
de a deveni icoana lui Cristos. 

3.2. Laicul – transparenţa lui Cristos în agonie

Chantal de Clergerie – protagonista din La joie – reprezintă pentru auto-
rul nostru tânărul şi laicul creştin în căutarea sfinţeniei. Este o Tereza de 
Lisieux în lume, miracol de frumuseţe şi puritate, eroină a harului, împăr-
ţitoare de bucurie. Trăind într-un ambient viciat psihic, aşa încât sfinţenia 
sa este considerată un caz clinic, ea îşi asumă mediocritatea tatălui său, 
siguranţa plină de plictiseală a doctorului La Pérouse şi iubirea faţă de rău 
a lui Feodor, poartă la eliberarea de minciună pe bunica sa şi, împreună cu 
abatele Chevance, smulge din abisul nimicului pe abatele Cénabre prin 
viaţa şi moartea sa.

În realitate, Chantal este şi ea icoana lui Cristos. Datoria sa este – ca 
toţi ceilalţi sfinţi ai lui Bernanos – de a-l face văzut pe Cristos; destinul său 
personal nu are multă importanţă, dar descoperă ceva din unicul necesar: 
iubirea lui Isus suferind. Vocaţia sa este de a purta cu Cristos povara sufle-
telor, „pentru a împlini opera unică pentru care s-a născut: mântuirea ace-
lor sărmani de care se simţea responsabilă în faţa lui Dumnezeu”453. Vocaţia 
sa are deci dimensiune expiatorie454. Într-un episod al romanului descoperă 
acest adevăr. Aceasta se întâmplă când trebuie să o poarte în spate pe bunica 
nebună al cărei păcat de asasinat l-a luat asupra sa cât şi datoria de a-l ispăşi:

451 Journal, OR, 1258.
452 Journal, OR, 1152.
453 La joie, OR, 680.
454 Cf. H.U. von Balthasar, Le chretien Bernanos, 155-156.
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Bunică, spuse Chantal, după o lungă tăcere, trebuie să intrăm din nou acolo 
jos, dumneavoastră şi eu. Trebuie să intrăm înapoi în Domnul […] Nu vă fie 
teamă, a adăugat. Acum sunt destul de puternică pentru a vă purta şi aş vrea 
ca dumneavoastră să fiţi grea, mult mai grea, grea cât toate păcatele lumii. 
Pentru că, vedeţi, bunică, am descoperit acum un lucru pe care îl ştiam de mult 
timp: nu este posibil să fugim unii de alţii mai mult de cât ne este posibil să 
fugim de Dumnezeu. Avem în comun un singur lucru, păcatul. Şi-a apropiat 
gura de fruntea transpirată a bătrânei şi şi-a întipărit bursc buzele. Capul ascul-
tător a alunecat moale şi s-a lăsat cu ochii închişi. Deja Chantal ducea, strâns 
la piept ca pe un lucru preţios, prada mizerabilă. Soarele puternic îi ardea ceafa 
şi mâinile, aspira aerul din plămânii săi, îi absorbea până şi gândurile, dar ea 
simţea că nici un soare de pe lume n-ar fi putut de acum să-i sece bucuria. „Bu-
nică”, murmură gâfâind, oprindu-se ca să-şi tragă sufletul, „am impresia că te 
duc eu, dar tu eşti aceea care mă porţi... Nu mă mai lăsa să plec”. Privirea sa 
beată de oboseală şi de lumină era plină de o provocare liniştită455. 

Nu numai această bătrână nebună este povara lui Chantal: mai are de 
purtat tristeţea abatelui Chevance, părintele său spiritual, „confesorul 
servitoarelor”, umil şi simplu, mort într-un mod misterios, lipsit de ulti-
mele sacramente, cu „ochii posomorâţi, aproape secaţi de lacrimi, cu gura 
strâmbă, enorma oboseală a braţelor lăsate deasupra cuverturii roşii de 
sânge”456. „Moartea abatelui Chevance marca fără întoarcere – ne face cu-
noscut autorul – marca pentru totdeauna, pasul decisiv”457. Chevance era 
un suflet plin de Dumnezeu. Cum se explică acea moarte cruntă? Chantal 
ajunge să afle după aceea că, pentru a-l salva pe Cenabre, omul lui Dumne-
zeu a renunţat şi la moartea sa: a voit să intre în moarte „cu adevărat gol” 
şi singur, asemenea lui Cristos pe cruce, părăsit de Tatăl.

Eu trebuie să intru în moarte ca un om, un om cu adevărat gol. Eu nu mai sunt un 
păcătos, eu nu sunt nimic decât un om, un om gol. Nu încerca să găseşti sensul 
la toate acestea. Nu-i bine să te apropii prea mult de un muribund ca mine. 
Scoate-mă din inima ta, fiica mea, aruncă-mă aşa cum m-a aruncat El însuşi, 
fără să se învrednicească să se întoarcă încă o dată spre slujitorul său umilit458. 

În faţa unei astfel de goliciuni umilitoare459, Chantal nu poate sta inertă. I-a 
dăruit bucuria sa primind în schimb o alta misterioasă şi profundă460, aceea 
care rămâne după dăruirea totală de sine461. Bucuria lui Cristos pe cruce.

455 La joie, OR, 616.
456 La joie, OR, 559.
457 La joie, OR, 553.
458 L’imposture, OR, 528).
459 „Eu n-am nimic, îi plăcea să spună abatele Chevance. Mi-au trebuit treizeci de ani ca 

să recunosc că n-am nimic, absolut nimic. Ceea ce cântăreşte în om este visul...” (La joie, OR, 
615); „Iubirea se arată aşa cum este, goală ca mâna, goală ca un vierme” (La joie, OR, 618). 

460 „«Vă dau bucuria mea!» Ea i-a dat de fapt bucuria sa, şi a primit o alta, imediat, din 
bătrânele mâini legate de moarte” (La joie, OR, 553). 

461 „Cine poate dezamăgi umilinţa plină de bucurie? Cu toate acestea, agonia bătrânului 
preot a făcut acest miracol” (La joie, OR, 562). 
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În noaptea şi în ceasul în care Chantal cade sub loviturile de revolver ale 
lui Feodor, se întâmplă cu Cenabre ceva neaşteptat şi misterios. Harul, plătit 
aşa de scump, va acţiona în întunericul sufletului său cu strălucirea unui 
fulger. Înainte de a-şi pierde uzul raţiunii, cu voce supraomenească, se va ruga 
Pater noster 462. Era breşa la care Cenabre se gândea adesea, acel palid reflex 
al zilei, în cele din urmă intră „în mormântul în care îngropase viaţa sa”463.

Ca şi Domnul său, Chantal este un dar răstignit: şi ea este despuiată ca 
nici o altă creatură464, pierde totul – este momentul decisiv al pătrunderii 
forţei divine în cea mai mare profunzime a inimii sale465; ca şi Cristos, este 
dăruire totală de sine pentru alţii, în voinţa de a se abandona complet 
Domnului. „Nu! Nu vreau să fiu cruţată!”466, îi repetă lui Cenabre. Singu-
rătate, frică, neputinţă, golire de sine: acceptă totul abandonându-se iubirii. 

Şi nici chiar propria suferinţă nu-i mai aparţinea, ea nu ştiu să o reţină în sine: 
era ca revărsarea afară din trupul său zdrobit, nimicit, a sângelui preţios dintr-o 
altă inimă. „Eu nu mai posed nimic?”, se gândea ea cu o bucurie încă naivă şi 
totuşi gravă, augustă, pe care ar fi voit să o strângă cumplit la pieptul său, ca şi 
rodul sublim al extraordinarei sale uniri... „Dacă El ar voi, aş putea să mor”467. 

Va muri de fapt de o moarte „goală”, ca aceea a lui Chevance. Chantal 
dăruieşte totul, şi suferinţa sa. A renunţat şi la moartea sa, cum se exprimă 
Fernanda în faţa trupului neînsufleţit şi desfigurat a lui Chantal: 

Domnule, nu-mi voi scoate din cap ideea că ea a voit această moarte – nu alta 
– aceasta. Ea nu era niciodată atât de umilită, nu dorea decât dispreţul, ar fi 
trăit în parf. [...] Şi acum oamenii merg scuturând din cap, bârfind, se spune că era 
nebună sau mai rău... A renunţat la totul, domnule, vă spun, chiar la moartea sa468.

Principala sa preocupare era numai să-l urmeze pe Domnul, încrezătoare 
fiind că Dumnezeu ar fi smuls de la ea cu forţa ceea ce ea nu ar fi avut cura-
jul să-i ofere469. Cu puţin timp înainte de a cădea sub loviturile lui Feodor 
îi spunea lui Cénabre:

462 Cf. La joie, OR, 724.
463 „Dar Cénabre visa adesea la această fisură invizibilă în zid, acest palid reflex al zilei 

într-un mormânt în care închisese viaţa sa” (La joie, OR, 690).
464 „Mai mult decât oricui, tocmai mie îmi lipseşte Dumnezeu” (La joie, OR, 704). 
465 „Acest muribund avusese experienţa sa, onoarea sa, mândria sa, scumpa siguranţă a 

vieţii sale, şi ea le pierdea dintr-o dată. [...] Stătea în faţa lui Dumnezeu, aşa despuiată ca 
nici o altă creatură, dar nezdruncinată în voinţa sa de a accepta fără rezerve, de a suferi fără 
să se plângă. În acea clipă decisivă, marele său efort nu ducea decât să se plaseze cu umilinţă 
pentru ca lovitura divină să-i fie dată până la capăt, comod, până în inimă. [...] ea se mărită 
pentru veşnicie cu misterioasă umilire a unei astfel de morţi” (L’imposture, 529-530).

466 La joie, OR, 699.
467 La joie, OR, 682.
468 La joie, OR, 723. 
469 „Nu am nevoie să văd clar în mine, spuse ea, este prea târziu. Ce contează ce sunt, sau 

nu sunt? Iată-mă acum aruncată în teasc: Dumnezeu va scoate de la mine cu forţa ceea ce eu 
n-aş fi avut curajul să-i dăruiesc. Nimic de acum înainte nu-l va opri” (La joie, OR, 700). 
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Vă voi spune că dacă chiar ar trebui să mor peste zece minute, aş vrea, cu îngă-
duinţa Domnului nostru, să fiu în felul unui copil, ba nu, în felul unei mici 
bestii nevinovate care ia ultima gură de aer proaspăt, de apă proapătă şi merge 
spre sărmanul său sfârşit pe urmele stăpânului său. Stăpânul ţine funia, n-are 
decât să-l urmeze... Şi atunci ce importanţă are să fii înţeleaptă sau nebună, 
sfântă sau vizionară, şi chiar înconjurată de îngeri sau de demoni, incapabili şi 
unii şi alţii să mă abată de la drumul meu, numai cât lungimea funiei?470 

Chantal este cufundată în misterul răscumpărării şi este total îndreptată 
spre Sfânta Agonie iar aceasta o duce mai departe între ghearele sale471. 
Reuşeşte astfel să trăiască momente de înaltă tensiune mistică, alături de 
al său „Dumnezeu solitar, refugiindu-se în noapte ca un tată umilit în bra-
ţele ultimei sale fiice, consumând lent teama sa umană în revărsarea sânge-
lui şi lacrimilor, sub măslinii negri”472.

Într-o zi i se întâmplă să se apropie de marele eveniment al lui Cristos 
în agonie: el plânge şi asudă din cauza trădării lui Iuda, simbolul omului 
care îl refuză şi îl vinde, deşi în seara trădării binecuvântase „începuturile 
apropiatei sale agonii, cum binecuvântase în aceaşi zi via şi grâul” şi a ofe-
rit Trupul său tuturor oamenilor. Atunci, ca Isus în Ghetsemani, Chantal 
recunoaşte „tovarăşa fidelă, prietena umilă şi sinceră a vieţii sale, suferinţa 
umană, în acea scânteie uimitoare, insuportabilă care era însăşi suferinţa 
lui Dumnezeu”473. Atunci: 

Simplu, aşa cum s-a oferit de atâtea ori pentru păcătoşi, merse cu aceeaşi miş-
care a sufletului spre acest păcătos al păcătoşilor, deschizând braţele. S-a oferit 
aceste disperări de nepătruns cu un sentiment misterios care nu era cu totul 
nici oroare nici compasiune, dar un fel de curiozitate sacră474. 

Darul Răscumpărătorului, oferit în Cenacol şi consumat pe Golgota, s-a 
prelungit în timp. Cenabre va regăsi prezenţa care salvează, dar Chantal 
va fi jertfită, ca şi Cristos, pentru că era transparenţa sa. 

4. Concluzie

Din ceea ce am prezentat în acest capitol putem conchide că în dialectica 
dintre păcat şi har, unde este plasat omul în prima sa fază existenţială, 
fluxul dramatic al timpului este mereu „ameninţat” de harul supranatural 
cu un reflex mereu posibil – manifestat ca „irupere” sau „iradiere” în sfin-
ţenie – capabil să realizeze o adevărată „metamorfoză” a fiinţei umane. 

470 La joie, OR, 700.
471 Cf. La joie, OR, 683.
472 La joie, OR, 683.
473 La joie, OR, 685.
474 La joie, OR, 689.
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„Agonia umană este înainte de toate un act de iubire”475. Aproape toţi pro-
tagoniştii din romanele lui Bernanos sfârşesc astfel: în mod mizerabil, în 
cea mai completă dezolare. Este despuierea completă a creaturii, dar para-
digma acestei despuieri a oferit-o Cristos. Toţi parcurg din nou în nelinişte 
mai întâi şi apoi în pace, agonia lui Cristos. Suferind, omul îl imită astfel 
pe Isus Cristos, suferind se oferă, oferindu-se – adică a fi pentru alţii – nu 
numai că depăşeşte starea propriului păcat, dar se lasă purtat la perfecţiune 
care se manifestă în comuniunea cu Dumnezeu şi cu oamenii; omul se des-
chide planului iubirii lui Dumnezeu. 

Figura sfântului este prezentă în multe din lucrările lui Georges Berna-
nos. Condiţionat de credinţa sa, a căutat să dea un răspuns omului, con-
temporanului său, pe care acesta îl caută la întrebările pe care şi le pune în 
tragicul existenţei sale. Dezrădăcinat de valorile credinţei, experimentează 
angoasa, plictiseala, dezgustul, absurdul, neantul. Bernanos spune că şi 
sfinţii trăiesc aceeaşi existenţă, cu aceleaşi experienţe, numai că ei, ajutaţi 
de har, îndrăznesc să facă un pas înainte, trecând dincolo de toate acestea, 
asumându-şi – şi nu revoltându-se împotrivă – limitele condiţiei umane şi 
apropiindu-se de Cristos, care a luat asupra sa natura noastră umană, – 
„s-a făcut întru totul asemenea nouă în afară de păcat”, dar şi pe acesta l-a 
luat asupra sa – se lasă antrenaţi în marea aventură a iubirii divine, capa-
bilă să transfigureze totul (chiar şi cea mai teribilă agonie fiind transfor-
mată într-un act de iubire), ajung la măreţia de colaboratori, de instru-
mente în mâna lui Dumnezeu prin care este revărsat asupra tuturor oame-
nilor, în toată mizeria lor, darul mântuirii. Astfel devin icoana lui Cristos, 
mereu în agonie în orice existenţă umană, până la sfârşitul timpurilor. De 
aceea Bernanos îi propune ca modele de urmat, iar cinstitorii dacă i-ar 
urma pe sfinţi „în loc să-i aplaude”, lumea ar fi cruţată de multe dintre 
relele care se abat asupra ei. 

În viaţa sfântului, şi prin el în viaţa multor oameni, Dumnezeu realizează 
o adevărată „metamorfoză” a fiinţei umane, purtând-o la împlinire. Ultima 
dovadă este suferinţa care rămâne, una dintre trăsăturile cele mai semni-
ficative ale urmei lui Dumnezeu în ceara acestei lumi. Toţi parcurg, în neli-
nişte mai întâi şi apoi în pace, agonia lui Cristos. Suferind, omul devine 
ucenic al Domnului, suferind se oferă, oferindu-se în iubire nu numai că 
depăşeşte starea păcatului propriu sau a aproapelui său, dar se lasă purtat 
la perfecţiune, care se manifestă în comuniunea cu Dumnezeu şi cu oame-
nii; sfântul se deschide planului iubirii lui Dumnezeu, unde „totul este 
har”. 

475 Journal, OR, 1256.
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Prezenta lucrare, după cum indică şi titlul, îşi concentrează atenţia asu-
pra omului din scrierile lui Georges Bernanos, aşa cum îl vede şi îl descrie 
el, într-o tensiune continuă spre împlinire sau spre distrugere, mereu fiind 
atras de harul lui Dumnezeu care lucrează în el pentru a-l smulge de „sub 
soarele Satanei” şi a-l purta în împărăţia luminii.

Omul este chipul lui Dumnezeu. Viziunea lui Bernanos despre om 
îşi are rădăcinile în misterul lui Cristos, Cuvântul întrupat. Numai cel care 
se apropie de Cristos şi crede în el ajunge să dea un sens celor care nu au 
sens, află semnificaţia vieţii şi a istoriei ajungând să trăiască pe deplin viaţa 
umană. Creat după chipul lui Dumnezeu omul este destinat să devină el 
însuşi un alt Cristos, devine „măsura” justă a omului. Această situaţie a 
omului modern apare clară în lumea în care trăieşte şi pe care caută să o 
construiască. În consecinţă lumea ar putea fi distinsă după esenţa sa şi după 
existenţa sa. S-ar putea aproape susţine că toate formele de speranţă umană, 
toate visele pe care şi le face omul, sunt o „imagine slabă şi palidă, aproape 
de nerecunoscut a Împărăţiei lui Dumnezeu”476, spre care înaintează. 

Omul în societatea contemporană lui Bernanos. Persoana umană 
cu demnitatea sa şi cu destinul său veşnic este ceea ce îl interesează cel mai 
mult pe Bernanos. La acest nivel de înţelegere a omului se plasează o mare 
parte din operele literare ale secolului al XX-lea, care se îndreaptă spre 
omul concret, situat în această lume, văzut în suferinţa şi solitudinea sa, 
în neliniştea unei libertăţi la care a fost condamnat, nemaiavând încredere 
nici în filozofiile „obiective”, nici în sistemele metafizice. Este prezentat 
„omul fără chip”, apoi omul rănit în raportul său cu cosmosul, care a pier-
dut relaţia cu acel „cer” care îi dădea coordonatele pentru construirea „locu-
inţei” sale. Acest om este pus să se confrunte dur cu negaţia, cu durerea, 
cu moartea, cu forţele de dezagregare ce acţionează în istorie. Aceasta este 
drama lui şi a civilizaţiei moderne prezentată într-un mod tulburător de 
scriitorul nostru Bernanos.

Intrat în existenţă şi dotat cu o libertate care i-a fost dată, omul este 
constituit ca o datorie pentru sine însuşi: este datoria pe care nu poate să o 
eludeze. Fie că vrea, fie că nu vrea, el este chemat să se realizeze în noutatea 

476 Cf. La France contre les robots, EEC II, 1003.
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care-i stă în faţă: situat în prezent este proiectat în viitorul care-i apare 
ascuns încă, dar care îi este motiv de speranţă. 

Omul în condiţia sa istorică. Chipul lui Dumnezeu a fost dăruit 
omului. Dumnezeu nu şi l-a retras nici chiar după căderea în păcat. Dar 
omul nu mai este ceea ce ar trebui să fie: s-a stabilit o divergenţă între 
adevărul său profund şi realitatea sa istorică. Esenţa sa este bună, în 
schimb existenţa sa, situaţia sa istorică este în mod teribil lovită de rău. 
Esenţa omului este în contradicţie cu existenţa sa.

Pentru Bernanos, omul este chipul lui Dumnezeu, este adevărul său, 
dar care a căzut sub imperiul păcatului: aceasta este realitatea sa istorică. 
Acum omul este bun conform creaţiei, însă este rău conform situaţiei sale 
istorice. Această situaţie a omului modern apare clară în lumea în care 
trăieşte şi pe care caută să o construiască. Nu există lume rea în sine, căci 
lumea este în căutarea Împărăţiei lui Dumnezeu, dar ea se prezintă aproape 
ca o ideogramă a realităţii omului. 

Chemat să iasă din solitudinea sa existenţială în realitatea 
supranaturală. Viziunea solitudinii supranaturale a omului la Bernanos 
se naşte din experienţa sa trăită în solitudine, în sărăcie materială şi morală. 
Lumea este un univers dramatic. Lăsată în cea mai completă solitudine, 
care se arată a fi cu atât mai profundă cu cât s-a îndepărtat de creştinism, 
societatea contemporană este pentru Bernanos un infern de neîncredere şi 
de ură, în care oamenii se agită înnebuniţi fără să ştie încotro se îndreaptă. 

Supranaturalul este pentru opera lui Bernanos ceea ce destinul, istoria 
sau libertatea sunt pentru alţi scriitori. În această lume fără Dumnezeu, 
devalorizată din cauza lipsei valorilor spirituale, autorul face să irupă prin 
scrierile sale o altă dimensiune a realităţii: cea metafizică şi teologică a 
supranaturalului. În acest ambient al supranaturalului îşi află omul ade-
vărul: păcătos, da, însă totdeauna chemat de har ca să depăşească această 
condiţie a sa şi să ajungă la comuniunea cu Dumnezeu. De aceea Bernanos 
îl pune pe pista Celui Rău pe omul care nu dă supranaturalului importanţa 
cuvenită. Răul, păcatul în rădăcina sa, este refuzarea supranaturalului, în 
timp ce binele este aderarea completă la acesta, pentru că numai în Dum-
nezeu este posibilă iubirea de sine şi de alţii. Celor care mai cred că omul 
este capabil să se realizeze în mod autonom şi să construiască o lume nouă 
doar cu propriile forţe, Bernanos le pune în faţă lupta crâncenă dintre bine 
şi rău, dintre păcat şi har, în care fiecare om este implicat, şi le arată „tra-
gica solitudine” a fiinţei umane pentru a înţelege în cele din urmă necesi-
tatea harului. Martor al supranaturalului, Bernanos nu trăieşte dincolo de 
mormânt, dar mărturiseşte în favoarea unui supranatural încarnat în 
structurile istorice. 

CONCLUZII FINALE
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Omul în faţa păcatului. În efortul de a încarna în scrierile sale supra-
naturalul, Bernanos prezintă intuiţia sa despre misterul omului şi al ade-
vărului său, angajându-se să pună omul de astăzi în faţa prezenţei adevă-
rului veşnic pentru a avea experienţa supranaturală a credinţei, care-i 
descoperă „densitatea” păcatului şi să-l înveţe că păcatul ca realitate, o 
dată comis, nu mai poate fi depăşit fără intervenţia harului lui Dumnezeu. 
Fără a se preocupa să dea o sistematică conceptului de păcat, Bernanos îl 
prezintă ca adevăratul rău care poate să-l lovească pe om în integralitatea 
sa. Binele, a cărui expresie prin excelenţă este harul, este perceput ca o 
forţă, ca ceva care determină viaţa în întregime, ca o experienţă de fiecare 
zi. Pe acest fundal, în contra-lumina harului se distinge cu claritate pata 
neagră a păcatului. Planul este cel al acţiunii, al experienţei şi nu cel ideo-
logic. Păcatul, în acest context, este refuzarea „iubirii absolute” căreia i se 
opune cu adevărată aversiune lui Dumnezeu, în dinamismul „enormei aspi-
raţii a golului” până la a împlini în sine, prin tentativa sa de „anihilare”, 
un adevărat „delict împotriva Iubirii”, adică „un deicid”, după afirmaţia 
lui Bernanos. 

Insondabilul mister al harului şi al păcatului – un binom de nedespărţit 
– este prezentat cu o forţă şi o vitalitate extraordinare. În toate textele 
sale, autorul reuşeşte să facă vizibilă ciocnirea violentă dintre „dulcea spe-
ranţă” care conduce la Dumnezeu şi adânca disperare care poartă la nimic. 
Plecând de la experienţa personală în această privinţă, Bernanos foloseşte 
toate posibilităţile tehnice ale scrierii pentru a întrupa în umanitatea per-
sonajelor sale dialectica dintre păcat şi har. De aici o insistenţă asupra 
consecinţelor păcatului pe de o parte ca dezumanizare şi devastare a unei 
lumi triste, devorată de plictiseală în solitudine, de gustul misterios al depri-
mării, şi pe de altă parte o insistenţă asupra efectelor harului care se des-
coperă în comuniune şi în dăruirea totală de sine ca seninătate, bucurie, în 
ciuda suferinţei pe care o poartă. 

În ultimă analiză realitatea păcatului se poate defini în raport cu harul, 
adică cu situaţia mântuirii restabilită pentru omul păcătos prin răscumpă-
rarea lui Cristos. Omul răscumpărat se întoarce şi este făcut părtaş la sfin-
ţenia şi prietenia lui Dumnezeu. 

Omul între păcat şi har. Bernanos aminteşte că omenirea rămâne 
totdeauna în ciuda tuturor distragerilor de orice tip terenul de luptă dintre 
har şi păcat, dintre Dumnezeu şi Cel Rău. El a cunoscut lumina harului ca 
şi rânjetul batjocoritor al răului. Mai mult decât oricare alt scriitor creştin 
din timpurile moderne, Bernanos rămâne „cântăreţul harului”, aşa cum 
este şi heraldul libertăţii umane a omului. Cheia de sinteză pentru toate 
aceste teme se află în experienţa sa religioasă. Pentru el victoria asupra 
răului nu constă în a refuza să-l denunţe, dar în a-i nega victoria definitivă, 
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afirmând existenţa lui Dumnezeu şi puterea lui salvatoare. Misiunea scri-
itorului nu este aceea de a-l justifica pe cel păcătos nici de a spune doar că 
adevăratul păcat există atunci când omul caută răul nu atât datorită slăbi-
ciunii ci pentru el însuşi, cât de a recunoaşte că nu există abis pe care milos-
tivirea lui Dumnezeu să nu fie în stare să-l umple. Natura omului este rănită, 
coruptă, nu poate să se sustragă misterului răului, însă cel care este cuprins 
de rău, este cuprins şi de har. Păcatul este văzut şi se vorbeşte despre el în 
toate romanele autorului nostru doar din orizontul răscumpărării, în lumina 
harului care salvează şi eliberează. 

Omul în mijlocul luptei spirituale dintre păcat şi har. Opera lui 
Bernanos răsună de tumultul luptei spirituale. Imaginea bătăliei se referă 
la lupta continuă în domeniul moral din viaţa omului: este eterna şi dra-
matica luptă dintre bine şi rău, dintre iubire şi ură, dintre har şi păcat. Cei 
care-l citesc pe Bernanos vorbesc despre „eroii” bernanosieni pe care îi 
identifică cu „sfinţii”. Viziunea autorului este că toţi eroii săi sunt impli-
caţi în acţiuni care ţin de domeniul spiritual. Fiecare carte a lui Bernanos 
poartă spre privirea milostivă a lui Dumnezeu care se aşează asupra omu-
lui, provocându-l la o alegere. Este dialectica prezentă în întreaga tradiţie 
creştină între simţul angoasei, al disperării pe care omul îl poartă în inte-
riorul său atunci când alege falsele obiecte ale iubirii şi puterea de conver-
tire pe care i-o adresează mereu harul divin. Pentru Bernanos, în conflictul 
dramatic al omului este victoria binelui asupra răului, a vieţii asupra morţii, 
a divinului asupra omului, asupra părţii decăzute. De aceea este necesară 
intervenţia harului: harul se încarnează pentru a deveni parte a oameni-
lor, se instalează în aventura umană. Aceasta este marea şansă a omului. 
În deschiderea sinceră şi umilă în faţa acestui mister inefabil stă salvarea 
sa, stă rezolvarea problemelor, a neliniştilor omului modern.

Cristos – adevărul şi împlinirea omului: sfinţenia. În scrierile 
sale, Bernanos se arată angajat pentru un creştinism încarnat în spaţiu şi 
în timp. Nu există ruptură între spiritualitatea cărţilor sale şi aceea a vieţii 
sale. Cu limbajul său, face vie în imaginaţie ceea ce sfântul, preotul, creşti-
nul trăiesc în viaţa lor. Ca regulă şi normă pentru a judeca spiritul timpu-
lui, are un singur criteriu: persoana lui Isus Cristos. De aceea în scrierile 
sale vorbeşte despre sfinţenie ca despre „singura aventură” pe care omul 
merită să o întreprindă, riscând totul din iubire faţă de acela care mai îna-
inte a riscat totul până la dăruirea totală de sine din iubire faţă de Tatăl şi 
de oameni. În opera lui Bernanos găsim „tragicul mister al mântuirii” atât 
în domeniul spiritual cât şi în cel politic şi social, pe plan mondial şi indivi-
dual, dar mai ales pe planul persoanei. Este importantă „vocaţia” creştinu-
lui care implică harul din partea lui Dumnezeu precum şi misiunea pe care 
o cere odată acceptată, care presupune o obligaţie, o responsabilitate faţă 
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de Dumnezeu şi faţă de aproapele. Numai pe calea apropierii de „chipul” 
său – Cristos, Cuvântul întrupat – omul ajunge să se unească cu Dumne-
zeu, ajunge la sfinţenie, ajunge la împlinirea existenţei sale. Iar sfântul nu 
poate veni decât de la izvorul limpede al sfinţeniei: Cristos. În lumea lui 
Bernanos persoana lui Cristos constituie centrul de gravitaţii. Cristos este 
pentru el realitatea absolută, alimentul zilnic al vieţii sale interioare. Sedus 
mereu de chipul lui Cristos, Bernanos se opreşte să-l contemple mai ales în 
agonia sa: plin de tristeţe, sfâşiat de durere. 

Sfinţenia este înainte de toate răspunsul liber, dat în întregime de către 
o persoană care a descoperit chemarea divină de a-l sluji pe celălalt, dar şi 
fidelitate îndelungă şi plină de răbdare zilnică faţă de această chemare. 
Sfinţenia este prezenţa lui Dumnezeu într-un suflet care acceptă să-l pri-
mească punându-se total la dispoziţia sa. Toată lupta spirituală stă în renun-
ţarea la propria voinţă dezordonată pentru a intra în planul lui Dumne-
zeu, pentru a-şi însuşi voinţa sa, care presupune un discernământ la care 
se ajunge prin rugăciune. Viaţa sfântului se caracterizează prin asumarea 
riscului dăruirii totale. În dăruirea de sine, în deschiderea spre alţii, omul, 
în special creştinul oricare ar fi el, preot sau laic, ajunge să se realizeze pe 
deplin. Iar aceasta este o chemare stringentă de a acţiona în comuniune ca 
semn credibil al credinţei noastre în Răscumpărătorul lumii.
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