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INTRODUCERE 

 

Georges Bernanos (1888-1948) face parte din acea pleiadă de scriitori – Léon 

Bloy, Charles Péguy, 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 Dumnezeu şi Satana. 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 credinţă creştină. Pentru a 

înţelege virulenţa scrisului său, patosul cu care se exprimă, mi-am propus în capitolul 

I a acestei lucrări o scurtă incursiune în societatea timpului său pentru a-l vedea pe 

om, ca şi riscurile şi ameninţările prin care trece, teribilul pericol modern care îl 

determină pe Bernanos în spiritul său de credinţă trăită 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 dimensiunile 

sale spirituale. Având acces prin credinţă la cunoaşterea adevărului, 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 pe calea 

încredinţării totale lui Dumnezeu.  

În timpul nostru există o sensibilitate aparte la faptul că lumea şi oamenii sunt 

expuşi puterilor abisale ale răului. Literatura modernă se complace să discute despre 

ademenirea tuturor de către rău. Refuzând a pune problema în sens metafizic şi 

teologic, psihologia, ştiinţele sociale şi cele ale comportamentului sunt angajate la 

nivel empiric în examinarea mecanismelor şi structurilor răului, cu speranţa că, o dată 

cunoscute, devine posibilă prezentarea strategiilor pentru depăşirea răului. Paralel cu 

aceasta, conştiinţa păcatului pare că se fărâmiţează. Dispariţia conştiinţei păcatului 

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 
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omul ca păcătos par să piardă mereu mai mult din conţinutul lor concret. Cu toate 

acestea, a afirma că omul de astăzi nu mai are un simţ al realităţii păcatului ar fi fără 

îndoială o judecată pripită. Păcatul a devenit un fel de ceaţă. 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 vorbească despre păcat şi despre har într-un 

limbaj literar? Nu există riscul de a nu fi înţeles sau chiar înţeles greşit? Georges 

Bernanos vorbeşte şi scrie atât despre păcat cât şi despre har, asumându-şi rolul 

intelectualului laic care să formuleze adevăruri vechi, să le prezinte ca fiind foarte 

noi. 

 Momentul istoric trăit de Bernanos impunea această datorie ca exigenţă nouă 

şi urgentă. În acest sens, scrie 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 şi că are nevoie de o aprofundare, la care omul de litere poate 

să contribuie cu ajutorul limbajului şi imaginilor sale poetice. De fapt, literatura vine în 

întâmpinarea acestei necesităţi. Aici trebuie 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 romanele sale descriu erorile inimii umane coborând până în profunzimile 

abjecţiei sale prevestind toată puterea păcatului. Însă numai pe fundalul sfinţeniei 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.  

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 realitate 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 

exigenţele evangheliei şi viaţa celor care se numesc creştini. De aceea în scrierile 

sale vorbeşte despre sfinţenie ca despre „singura aventură” pe care omul merită să o 



Omul între păcat și har în scrierile lui Georges Bernanos (de Isidor Chinez) - rezumat 

  

4 

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 

Bernanos 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. 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.  

În capitolul al III-lea al lucrării vreau să scot în evidenţă figura sfântului 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 marelui autor francez: viziunea pe care 

o are despre om cere sfinţenia, impunându-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. 

 Finalizarea acestei teze de doctorat nu ar fi fost posibilă fără atenta îndrumare 

a conducătorului ştiinţific, arhiepiscopul dr. Ioan Robu, profesor universitar, atât 

pentru încrederea pe care mi-a acordat-o în realizarea temei propuse, cât şi pentru 

marea sa generozitate cu care m-a călăuzit şi încurajat de a da frâu liber fluxului 

creator, dar şi pentru înţelegerea cu care mi-a întâmpinat ideile. 
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Exprim mulţumiri distinşilor membri ai Comisiei de doctorat pentru bunăvoinţa 

de a accepta şi analiza această lucrare. Mulţumesc pr. prof. univ. dr. Vladimir 

Petercă şi îmi exprim pe această cale gratitudinea pentru competenţa cu care m-a 

introdus în tainele teologie bibice şi pentru disponibilitatea arătată şi ajutorul preţios 

oferit în realizarea cercetărilor tezei de doctoral. Recunoştinţă pr. prof. univ. dr. Isidor 

Mărtincă, Decanul Facultăţii de Teologie Romano Catolică Bucureşti, pentru sprijinul 

şi sfaturile de care m-am bucurat în toţi aceşti ani de studiu doctoral.  

Un distins omagiu profesoarei mele Nella Filippi (1921-2004), pe lângă care 

am petrecut doi ani la Roma, ascultându-i fascinat cursurile şi seminariile. Teza de 

licenţă (masterat): „Il peccato nei romanzi di Georges Bernanos” (Roma, 1994) am 

elaborat-o sub stricta îndrumare a domniei sale.  

CAP. 1.  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. Rebel la 

educaţia iezuiţilor, a învăţat până la bacalaureat (1906) în diferite colegii şi seminarii 

de la Paris şi din provincie, fiind clasificat 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.  

În acelaşi timp a activat în cercurile monarhiste ale Acţiunii franceze,  

consacrându-se unei intense activităţi jurnalistice. 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 suferinţele 

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 



Omul între păcat și har în scrierile lui Georges Bernanos (de Isidor Chinez) - rezumat 

  

6 

în întregime literaturii, constrâns totuşi, până la moarte, de obositoare angajamente 

faţă de editori.  

În 1934 se transferă cu familia în insulele Baleare, la Palma de Mallorca, unde 

rămâne până în 1937 din motive economice dar şi pentru a maturiza evoluţia sa 

politică. 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.  

Crescut în timpul celei de a III-a Republici (1870-1940) burgheze, democratică 

şi anticlericală, unul ca el, 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 deziluzionat de violenţele 

represiunii franchiste şi de atitudinea ierarhiei ecleziastice spaniole. Întors în patrie în 

1937, experienţa din Spania îl face să încheie practic activitatea de romancier, pentru 

a se dedica scrierilor politice.  

Speriat de evoluţia triplei corupţii naziste, fasciste şi marxiste, temându-se că, 

după Spania, acum războiul avea să cuprindă întreaga Europă, în 1938 reia de 

bunăvoie calea exilului. Părăseşte Franţa plecând peste ocean, în Brazilia, de unde 

va continua să urmărească evenimentele din Europa. Bernanos aşterne pe hârtie 

principalele „scrieri de luptă”. 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, Bernanos refuză postul de ministru. 

Într-o Franţă atât de resemnată la mediocritate el nu poate să trăiască şi din nou ia 

calea exilului, în Tunisia. Termină redactarea testamentul său spiritual, Dialogues 

des Carmélites, 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 transferat 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”: 

„între noi doi”.  
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1.2. Bernanos – creştinul şi scriitorul 

În contextul literar al începutului de secol XX, opera lui Bernanos 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. 

1.2.1. Contextul socio-cultural al anilor 1920. Sfârşitul secolului al XIX-lea este 

marcat în Franţa de creşterea laicităţii. Cât priveşte filosofia franceză, ea cunoaşte acum 

o puternică dezvoltare; prin aportul lui Bergson (1859-1941) şi Blondel (1861-1949) se 

impune un curent de „spiritualism catolic”. 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) 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, 

Gabriel Marcel în 1929. 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.  

1.2.2. Unitatea dintre om, creştin şi scriitor. 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. Este un creştin adevărat şi este conştient de aceasta. Şi-a 

însuşit credinţa cu toată seriozitatea. Pentru Bernanos credinţa rămâne mereu darul lui 

Dumnezeu. Înrădăcinată în copilăria sa, credinţa catolică 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.  

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”. 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. 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. 
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2. PREMISĂ ISTORICO-ANTROPOLOGICĂ 

2.1. În mijlocul unei lumi secularizate 

Lumea contemporană este calificată adesea ca o lume mondenă. Concepte ca 

secularizare, desacralizare, pot servi la caracterizarea ei în termeni globali. Ne aflăm 

la începutul secolului al XX-lea: este epoca în care febra edonismului şi a vrajbei 

autosuficienţei alungau în umbră morala creştină şi goleau de semnificaţie adevărurile 

de credinţă. 

2.1.1. Secolul al XX-lea şi criza omului modern. Conceptul de identitate a intrat 

în criză la începtul secolului al XX-lea. Pierderea identităţii implică sfera percepţiilor şi 

a emoţiilor individuale dar şi a unui ansamblu de valori sociale, etnice, culturale, 

estetice. Criza individului implică şi sfera metafizică, adică aceea care priveşte 

conceptele de autenticitate şi de adevăr. 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 expresionist. Ceea ce-i caracterizează pe expresionişti 

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). Pictura sa 

exprimă singurătatea şi dezumanizarea societăţii burgheze, neliniştea şi simţul morţii 

care marchează condiţia omului contemporan. Această viziune pesimistă se naşte ca 

urmare a necazurilor familiale şi problemelor existenţiale care îl fac să picteze în 

1893 capodopera sa Strigătul1. Se poate vorbi astfel despre un strigăt care anticipă 

la sfârşitul anilor 1800, drama individului care se va dezvolta în secolul următor: 

urletul devenind astfel emblema durerii universale.  

2.2. O lume mondenă 

Omul vrea să considere şi să trateze lucrurile din lume în mod monden, 

servindu-se exclusiv de o gândire raţională. Problemele „absolute” şi ultime, care nu 

pot fi rezolvate pe plan raţional, sunt considerate nesemnificative şi trebuie trecute cu 

vederea, pentru a înfrunta problemele care pot fi rezolvate şi care corespund mai 

                                                 
1 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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mult exigenţelor efective. „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 Dumnezeu”2. Ia naştere astfel o existenţă autonomă a lumii, 

desprinsă de influenţele creştine directe. Refuzând orice ingerinţă a puterii spirituale, 

puterea temporală a reuşit 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 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. 

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. 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. Nu se mai simte necesitatea unui Dumnezeu ca ipoteză de 

cunoaştere şi de lucru, lumea este demitizată şi desacralizată. Revoluţia 

antropocentrică nu va căuta niciodată să-l înţeleagă pe om plecând de la Dumnezeu, 

ci invers, pe Dumnezeu plecând de la om. Principiul care stă la baza acestei gândiri 

antropocentrice a fost deja enunţat de Protagoras (481-411 î.C.): „Omul este măsura 

tuturor lucrurilor”3.  

2.4. În faţa răsturnării valorilor de la începutul secolului al XX-lea 

Bernanos, părtaş la dramatismul existenţei umane, se gândeşte şi orientează 

privirea sa şi a cititorilor spre un viitor nou care se naşte din frământata mişcare 

interioară pe care el a intuit-o. Trăieşte în mijlocul acestei lumi secularizate, dar aici 

inserează propunerea de credinţă: este mesajul despre „sensul” existenţei, afirmaţia 

că credinţa dă plinătate vieţii. 

                                                 
2 G. BERNANOS, La grande peur des bien-pensants, în G. BERNANOS, Essais et écrits de combat, I, 
Gallimard, Paris 1971, 350 (de aici se va cita EEC I). 
3 PROTAGORAS, Fragmente 1, în PLATON, Teeteto, 151d-152e. 
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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 spirituală marea nenorocire umană. Problema 
Vieţii este problema Durerii4.  

Încă de la apariţia primului său roman, Sous le soleil de Satan (1926), 

Bernanos i-a nedumerit pe cititori şi pe critici pentru că era mărturia unei conştiinţe 

creştine în faţa răsturnării valorilor din secolul al XX-lea.  

3. ANTROPOLOGIE BERNANOSIANĂ 

3.1. Omul în societatea contemporană lui Bernanos 

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. 

Omul este lăsat în cea mai completă solitudine, care este cu atât mai profundă cu cât 

s-a îndepărtat mai mult de creştinism. 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.  

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 Dumnezeu5. 

3.1.1. Omul şi cunoaşterea de sine. În orizontul fără margini al întrebărilor 

umane se distinge o întrebare diferită de celelalte: despre sensul existenţei sale. 

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 umană. 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 acestei 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, 

                                                 
4 G. BERNANOS, „Lettera a Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1049. 
5 G. BERNANOS, La liberté pour quoi faire? (de aici înainte La liberté), în G. BERNANOS, Essais et écrits 
de combat, II, Gallimard, Paris 1995, 1312 (de aici înainte se va cita EEC II). 
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înveninată, a angoasei lor metafizice. Ei par că fug după noroc, dar nu după avere 
fug ei: ei fug de ei înşişi6. 

3.1.2. Necesitatea unei cunoaşteri complete: sensul existenţei. Cunoaşterea 

pe care o are omul despre sine însuşi nu-i este suficientă. Nici chiar o foarte mare 

cunoaştere a datelor nu poate să spună ceva despre destinul ultim al omului. În 

acest sens, omul are nevoie de o cunoaştere mai profundă. Numai credinţa dă acest 

indicativ: Dumnezeu este destinul ultim al omului. Acceptându-l, existenţa sa este 

transformată radical. Doar în creştinism, spune Bernanos, poate fi găsit ceea ce este 

autentic uman. Creştinismul cunoaşte neadevărul ideii de autonomie şi ştie că un 

edificiu cultural care-l dă deoparte pe Dumnezeu nu poate izbândi; el arată că există 

o relaţie strânsă între afirmaţiile despre Dumnezeu şi cele despre om. În acest sens, 

mereu răsună strigătul de atenţionare al lui Bernanos:  

Drama Europei este o dramă spirituală, drama Europei este o dramă a spiritului7. 
Omenirea în întregime este bolnavă. Această omenire trebuie vindecată. Trebuie 
mai întâi şi înainte de toate respiritualizat omul8. 

 
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 contrară, dependenţa 

absolută a individului de comunitate”9. Cu toate acestea nu se descurajează căci „cât 

mă priveşte  oamenii nu m-au deziluzionat [...]. Ceea ce văd mai presus de orice în 

om este nefericirea sa. Nefericirea umană este minunea universului”10. 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.  

 3.2.1. Imagini şi metafore folosite pentru a descrie omul. Pentru a indica esenţa  

omului, Bernanos foloseşte accente armonioase, exprimate în imagini seducătoare: 

scânteie, apă vie, abis de azur şi, în sfârşit, chip şi asemănare a lui Dumnezeu, care le 

                                                 
6 La liberté, EEC II, 1334. 
7 La liberté, EEC II, 1341. 
8 La liberté, EEC II, 1321. 
9 G. BERNANOS, Lettre aux Anglais, EEC II, 118. 
10 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, 525-526, EEC I.  
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cuprinde pe toate celelalte. Toate imaginile de care se foloseşte Bernanos pentru a 

indica realitatea 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 Dumnezeu» – cât 

de misterioasă şi de temut este o astfel de expresie!”11. 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”12. 

3.2.2. 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 e bună, în schimb, existenţa sa, situaţia sa istorică este în mod teribil 

lovită de rău. Esenţa omului este în contradicţie cu existenţa sa. 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, dar ea se prezintă aproape o ideogramă a 

realităţii omului. În situaţia istorică în care se află omul nu se află adevărul său complet. 

Acest adevăr trebuie căutat în altă parte. 

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”13. 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 infernul descris în Monsieur Ouine, un infern de 

neîncredere şi de ură, în care oamenii se agită înnebuniţi fără să ştie încotro se 

îndreaptă. Drama care dobândeşte adesea formele cele mai violente, până la asasinat 

şi la suicid, este locul şi încarnarea sensibilă a luptei dintre bine şi rău. 

3.2.4.  În realitatea totală: supranaturalul. Supranaturalul este pentru opera lui 

Bernanos ceea ce destinul, istoria sau libertatea sunt pentru alţi scriitori. În această 

                                                 
11 La liberté, EEC II, 1377.  
12 La liberté, EEC II, 1382. 
13 G. BERNANOS, Correspondance inèdite (1904-1934). I. Combat pour la vérité, Plon, Paris 1971, 123. 
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lume fără Dumnezeu autorul face să irupă prin scrierile sale o altă dimensiune a 

realităţii: cea metafizică şi teologică a supranaturalului. Pentru autorul nostru nu 

există două lumi, realul şi supranaturalul: există doar una singură, disputată de 

Cristos şi de Satana.  

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 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 „tragica solitudine” a fiinţei umane pentru a 

înţelege în cele din urmă necesitatea harului. 

4. CONCLUZIE 

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, absurdul condiţiei umane, este asumat pentru a fi transfigurat în 

dar de iubire şi de răscumpărare. Astfel, numai cel care, deşi trăieşte într-o lume 

dezrădăcinată 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.  

CAP. 2. OMUL ÎN FAŢA PĂCATULUI ÎN SCRIERILE LUI GEORGES BERNANOS 

În timpul nostru există o sensibilitate aparte la faptul că lumea şi oamenii sunt 

expuşi puterilor abisale ale răului. Literatura modernă se complace să discute despre 

ademenirea tuturor de către Cel Rău. Dispariţia conştiinţei păcatului se constată în 

primul rând pe planul limbajului. Cuvântul "păcat" apare mai puţin frecvent decât mai 
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înainte în vorbirea de fiecare zi. 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? Bernanos vorbeşte şi scrie atât despre păcat cât 

şi despre har, asumându-şi rolul intelectualului laic. 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. 

1. RAUL ŞI DIAVOLUL 

Pentru Evul Mediu infernul şi Satana au fost un discurs esenţial. Scenele 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. 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 persoană, putere şi prezenţă, 

„principele acestei lumii”, cum îl numesc evangheliile.  

 1.1.  Motivaţia temei în scrierile bernanosiene 

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.  

 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 
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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”. 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. 

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. 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. În primul său roman, prezenţa Satanei este bine plasată în timp şi în spaţiu, este 

o prezenţă vizibilă, căci se întrupează luând chipul unui geambaş. Abatele Donissan 

îl întâlneşte în timpul nopţii. „Mi-a fost dat să te văd, pronunţa încet sfântul din 

Lumbres. Atât cât este posibil 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 

răsucea în noroi, tras de spasme oribile”14. Pentru Bernanos, Satana este cineva între 

Dumnezeu şi om; 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.  

2. CONCEPTUL DE PĂCAT LA BERNANOS 

În scrierile sale, autorul nu caută o sistematizare a temei păcatului, el se 

gândeşte 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 

                                                 
14 G. BERNANOS, Sous le soleil de Satan în G. BERNANOS, Oeuvres romanesques suivies de Dialogues 
des Carmélites, Plon, Seuil, Gallimard, Paris 1961, OR, 179. 
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întâlni. Conceptul de păcat nu apare „accidental” în opera sa, dar prin acţiune lasă să 

apară tocmai fundalul teologic. 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. 

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 Lefèvre, 

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. 

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 
dur15. 

  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, filosofic 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, încălcarea este păcat. Dar încălcarea externă a normei nu epuizează esenţa 

păcatului care rămâne de la început la sfârşit o măreţie religioasă şi nu morală. 

Păcatul există doar acolo unde există Dumnezeu şi se trăieşte relaţia cu el. 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 

atitudine edificatoare, sufletul lor este mort. Abatele Cénabre îl întreabă pe 
                                                 
15

 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1052. 
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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? [...] Dar 

dumneavoastră!... Dar dumneavoastră... Viaţa voastră interioară, fiul meu, poartă 

semnul minus”16. Acolo unde omul nu mai stă în faţa lui Dumnezeu, acolo şi simţul 

păcatului dispare. Păcatul este un concept strict religios. 

2.1.2. Un concept relaţional. Păcatul nu există independent de om, dimpotrivă, 

punctul de plecare trebuie să fie omul concret în orientarea sa spre Dumnezeu. Omul 

este subiectul păcatului. Păcatul nu poate constitui o temă de sine stătătoare. În el 

însuşi este pură negaţie şi obscuritate. 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 Cristos. 

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.[...] 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 împotriva Iubirii, Iubirea 
răspunde în modul său şi conform esenţei sale: printr-o dăruire totală, infinită. 
Aşadar unde va avea loc unirea dintre creator şi creatură, dintre victimă şi călău? În 
durere, care le este comună la amândoi. Suntem în centrul acestei drame imense, 
suntem în chiar inima Preasfintei Treimi. [...] Dar definiţia lui Dumnezeu nu este 
aceea înainte de toate: El este înainte de toate caritate. Dumnezeu este Iubirea 
Absolută. Iubirea absolută! [...] Pentru iubire, nimic nu este mediocru, totul este 
mare17.  

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”. În care sens? În romanele sale, autorul vede omul păcătos în 

încercarea sa de a se ridica împotriva lui Dumnezeu – care este „plinătatea” – cu 

„golul” său. Şi acest gol – expresia nimicului – devine pentru Bernanos imagine 

semnificativă în definirea păcatului. Păcatul este ruperea relaţiei cu sine şi cu ceilalţi, 

este locuirea celui rău în persona omului. Prin intermediul păcatului, Satana pune 

stăpânire pe suflet şi îl ţine prizonier.  

2.1.3. Aspiraţia enormă a vidului. Păcatul apare în romanele lui Bernanos ca 

un principiu de negaţie, 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 

                                                 
16 G. BERNANOS, L'Imposture, în G. BERNANOS, Oeuvres romanesques suivies de Dialoques des 
Carmélites, Galimard, Paris 1961, OR, 319-320. 
17 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1052-1053. 
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să nu cadă”18, este constatarea parohului de ţară. Această negaţie în sine însăşi, 

acest nimic în sine este văzut de Bernanos în dimensiunea sa dinamică drept 

„enorma aspiraţie a vidului”. De fapt, această „nimicire” este consecinţa păcatului, 

dar numai privind la efecte putem ajunge să cunoaştem ceea ce stă la bază, 

rădăcina, „nulitatea” păcatului, care rămâne mereu acelaşi: ridicare împotriva lui 

Dumnezeu. Plecând de aici se înţelege ce vrea să însemne „deicid”. Dacă „pentru 

iubire nimic nu este mediocru, totul este mare”19, atunci, doar plecând de la „această 

minunată chemare care a fecundat haosul”20, 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”21.  

2.2. Satana şi păcatul 

 În al doilea rând trebuie să vedem păcatul din perspectiva acţiunii Satanei, 

subliniind împreună cu autorul influenţa diabolică asupra omului care săvârşeşte 

păcatul.  

2.2.1. Acţiunea distrugătoare a Satanei. Propunând condiţia umană în 

adevărata sa lumină supranaturală, Bernanos 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. Pentru acel „asasin de suflete”22, pentru acel 

„duşman care fură totul”23, „cutezătoarea disperare” rămâne „arma pe care atât de 

des duşmanul i-o va îndrepta împotrivă, chiar în centrul inimii”24. 

2.2.2. Crima de nedescris a Satanei în suflete. Pentru a vorbi despre păcat este 

necesară o metamorfoză, în sensul că acţiunea satanică trebuie să intre înăuntru, în inimă 

şi să devină răspunsul omului. Doar atunci putem numi această operă a Răului şi a 

omului, adică păcatul, o „crimă de nedescris care se consumă în sărmanul trup 

                                                 
18G. 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), 1152.  
19 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I,1053. 
20 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1053. 
21 Journal, OR, 1087. 
22 Sous le soleil de Satan, OR, 176. 
23 Sous le soleil de Satan, OR, 261. 
24 Sous le soleil de Satan, OR, 148. 
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omenesc”25. „Păcatul 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”26. Păcatul 

constă în mod esenţial în a renunţa la luptă, a obosi. „Păcatul împotriva speranţei – cel 

mai mortal dintre toate – este poate cel mai bine primit, cel mai dezmierdat. (...) Este cel 

mai plin de elixirurile diavolului”27. Sub soarele Satanei şi sub influenţa sa, păcatul rămâne 

„un act misterios al cărui secret diavolul nu-l posedă poate în întregime”28: este „rebeliune, 

sacrilegiu, blasfemie, totul de o anumită grandoare feroce, care va trebui înăbuşită”29. 

3. PĂCATELE SPIRITULUI 

Atent observator al comportamentelor fiinţelor umane, Bernanos, examinând 

pasiunile spiritului în lumina slăbiciunii trupului se opreşte cu precădere la păcatele 

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.  

3.1. Impostura şi minciuna 

Bernanos descoperă în sufletul omului, sub pojghiţa subţire a mediocrităţii, chinul 

teribil provocat de impostură şi de minciună. În opera sa, autorul vorbeşte de mai multe 

ori despre minciună trecând mereu din registrul psihologiei în cel al metafizicii. „Dacă mă 

întreabă cineva care este simptomul cel mai general al acestei anemii spirituale, i-aş 

răspunde desigur: indiferenţa faţă de adevăr sau minciuna”30. Ceea ce este mai rău este 

faptul că ipocrizia distruge nu numai persoana ipocritului, dar creează 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 

                                                 
25 Sous le soleil de Satan, OR, 256. 
26 Sous le soleil de Satan, OR, 261. 
27 Journal, OR, 1116 ş.u. 
28 G. BERNANOS, Monsieur Ouine  în G. BERNANOS, Oeuvres romanesques suivies de Dialogues des 
Carmélites, Edition Plon, Seuil, Gallimard 1961 (de aici înainte OR), 1509. 
29 Sous le soleil de Satan, OR, 262. 
30 La liberté, EEC II, 1320. 
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dacă se înşeală pe ei înşişi; această înşelătorie de sine însuşi este fără îndoială, în cele 

din urmă, mobilul secret al minciunilor lor”31.  

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: „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 său”32. Cufundarea 

în minciună este păcatul care conduce la moarte.  

3.2. Orgoliul şi ura 

Pentru Bernanos orgoliul este o formă de ipocrizie care distruge omul în 

dimensiunea sa spirituală căci „în adâncul oricărui orgoliu există o veche plămadă de 

idolatrie”33. Acest păcat care „asemenea avariţiei este un viciu solitar”34 şi „nu are 

vârstă”35, poartă pe Cénabre la o „incredibilă degradare a întregii sale vieţi care era 

condusă de orgoliu”; 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”36. 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”37. 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 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 înainte de toate cu un foc aşa de dureros că nu a putut să se 

                                                 
31 La liberté, EEC II, 1338. 
32 Cf. G. BERNANOS, La Joie, în G. BERNANOS, Oeuvres romanesques suivies de Dialoques des 
Carmélites, Galimard, Paris 1961, OR, 718. 
33 Nous autres Français, EEC I, 622. 
34 Monsieur Ouine, OR, 1506. 
35 Journal, OR, 1139. 
36 L'imposture, OR, 446. 
37 L'imposture, OR, 446. 
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gândească decât la acela; dar el nu se referea la nimic: era o ură impersonală, una plină 

de ură pură, esenţială”38. 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”39. 

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 curiozitatea 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”40, 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”41. 

Marii păcătoşi ai lui Bernanos sunt marcaţi cu această ură faţă de celălalt sub 

formă de dispreţ care se numeşte curiozitate: Mouchette „nutrea în ea, ca un fruct 

care se coace, curiozitatea plăcerii şi a riscului”42; Fiodor, „o adevărată vulpe”43, are 

ca trăsătură caracteristică o curiozitate care se arată „crudă” pentru Chantal „pe care 

o pândeşte fără încetare, cu o răutate infernală”44. Domnul Ouine descrie dinamismul 

păcatului, descoperind toată puterea ucigaşă a „excesivei sale curiozităţi, pentru care 

                                                 
38 L'imposture, OR, 375. 
39 Journal, OR, 1193. 
40 La joie, OR, 703. 
41 L'imposture, OR, 330. 
42 Sous le soleil de Satan, OR, 68. 
43 La joie, OR, 451. 
44 La joie, OR, 457. 
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şi-a sacrificat adesea odihna”45, care îl „devorează”, îl „macină şi îl roade” ca o 

„foame” nepotolită46.  

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 coincide cu 

propriul păcat: el îl ţine prizonier şi îl poartă la moarte.  

4.1. Omul lui Bernanos este liber în faţa păcatului?  

 Începem cercetarea cu această întrebare întrucât lectura textelor bernanosiene  

ridică „problema” libertăţii omului. Cu aceasta se intră în conştiinţă omului, iar 

Bernanos spune că e greu. Analiza pe tema libertăţii omului presupune în mod 

evident convingerea 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. Este vorba despre libera 

decizie prin care omul este responsabil. 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. Libertatea este 

pentru el „ceea ce are mai preţios, singura sa 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”47. 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. 

4.2. Între libertate şi determinări 

 În faţa misterului răului omul simte un fel de ameţeală. În acelaşi timp se simte 

atras de rău. Omul vrea să facă experienţa răului, vrea să încerce beţia coborârii la 

                                                 
45 Monsieur Ouine, OR, 1465. 
46 Cf. Monsieur Ouine, OR, 1557-1559. 
47 „Une vision catholique du réel”, EEC I, 1074. 
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cele de jos. Este tentaţia pomului cunoaşterii binelui şi a răului: „soarele Satanei”. 

Autorul lasă să transpară convingerea sa că omul nu este lăsat în voia 

determinărilor. Măreţia păcătosului stă în aceea că rămâne un subiect responsabil. 

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”48. Este 

libertatea „sfântului”, care în viziunea lui Bernanos este o libertate totdeauna 

cucerită. Şi nimeni nu poate să o învingă, nici chiar Satana. 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, determinându-şi astfel el însuşi propriul viitor în ceea ce priveşte harul şi 

păcatul.  

4.3. Păcatul originar şi libertatea omului 

 Vrem acum să vedem dacă există o legătură între libertate şi păcatul originar 

şi, în consecinţă, dacă omul apare ca şi condamnat la păcat sau este cu adevărat 

liber în faţa păcatului. 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. 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. 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 

                                                 
48 G. BERNANOS, „Correspondance inédite” (1935-1940), în A. BEGUIN, Les Cahiers du Rhône. Essais 
et témoignages, Neuchatel, Paris 1949, 49 (de aici se va cita Les Cahiers du Rhône). 
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Creatorului. Aici se află adevărul omului: a fi în această relaţie de iubire pe care o 

dăruieşte El, cu care vine în întâmpinare.  

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”49. 

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 întregime aproapelui, lui Dumnezeu. Întreaga operă a lui 

Bernanos poate fi considerată un imn al unui om liber pentru libertatea.  

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, păcatul 

compromite orientarea omului spre bine, acţionând asupra lui în diferite feluri. 

Încercăm acum să surprindem în scrierile lui Bernanos câteva aspecte ale 

manifestării acestei puteri a păcatului. 

5.1. Confuzie şi ambiguitate  

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”50. 

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 

                                                 
49 Lettre aux Anglais, EEC II, 187. 
50 P. RENARD, Georges Bernanos, 147. 
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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. 

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”)51 nu întârzie 

să se manifeste în viaţa păcătosului şi prin el în societatea umană. 

6.1. Păcatul dezumanizează şi devastează totul 

Tema dezumanizării coincide cu pierderea dimensiunii spirituale 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 creştinilor că a fi oameni înseamnă, înainte de 

toate, a rezista puterii răului. Un rol semnificativ în demascarea acestei „stări 

mizerabile a păcătoşilor” o au imaginile legate de simbologia răului, de prezenţa 

nimicului: tăcerea, noroiul, moartea, putrefacţia, descompunerea şi, mai ales, golul. 

Pentru a pătrunde „în grosimea vechii minciuni” este nevoie de „o anumită puritate, o 

anumită simplitate, divina neştiinţă a Sfinţilor, fugind de rău”52 asemenea sfântului 

paroh din Ars, sau „trebuie să fii un simplu sărman preot pentru a cunoaşte 

înspăimântătoarea monotonie a păcatului”53, aşa cum constată parohul din Lumbres, 

care petrece tot timpul în confesioanal spre „a dezlega şi a plânge”54. 

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 

                                                 
51 L'imposture, OR, 320. 
52 Cf. La joie, OR, 561. 
53 Sous le soleil de Satan, OR, 234. 
54 Sous le soleil de Satan, OR, 234. 
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construiască. 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 dez-

umanizează. Păcatul constă în siguranţa de sine. In romanele lui Bernanos se 

găsesc multe exemple referitoare la acest „gust tainic al înjosirii”55 omului. Putem 

începe urmărind evoluţia stării lui Cénabre, din primul moment al degradării sale, 

atunci când „descompusă lent de delectareaa dubiului voluntar, de sacrilegiul unei 

curiozităţi fără iubire, credinţa a dispărut total”56. 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 trupul 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. 

6.2.2. O lume devorată de plictiseală. 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"57, afirmă parohul de ţară. 

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”58. 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”59. Păcatul face 

lumea tristă. Este tristă şi din cauza izolării. 

6.2.3. Singurătatea fără comuniune. Este important a nota că păcatul poartă la 

izolare; păcatul este refuz al iubirii şi al comunicării. Există o solitudine bună şi o 

solitudine rea. Dacă solitudinea bună este reîntoarcerea în noi înşine care este 

                                                 
55 Sous le soleil de Satan, OR, 221. 
56 L'imposture, OR, 334. 
57 Journal, OR, 1032. 
58 Journal, OR, 1111. 
59 Journal, OR, 1206. 
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cerută pentru a fi autentici în comuniunea noastră cu lumea, cu aproapele şi cu 

Dumnezeu, solitudinea rea consistă în incapacitatea de a stabili contacte din cauza 

circumstanţelor interne sau externe. Aceasta este singurătatea fără comuniune: o 

consecinţă teribilă a păcatului care loveşte omul şi lumea. Izolarea supranaturală în 

rău care pune stăpânire pe parohienii din Lumbres sau pe cei din Ambricourt, atinge 

punctul cel mai înalt în „parohia moartă” din Fenouille. „Singurătatea îmi provoacă 

acum mai multă frică încă decât pietatea. Singurătatea m-a uzat mult înainte ca eu 

să fiu la vârsta de a o suporta”60, sunt cuvintele sărmanului paroh care se destăinuie 

domnului Ouine şi care simte singurătatea ca izvor de teamă. Este amestecată aici 

cu o altă singurătate aparte, aceea a preoţilor, care este „singurătatea perfectă”61.  

 

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 îl izolează de 

Dumnezeu, îl pune în luptă cu aproapele, îl face ostil creaţiei. Este ceea ce este 

definit ca păcat originar, adică pretenţia de a sustrage lui Dumnezeu definirea a ceea 

ce este bine şi a ceea ce este rău. Fără a se preocupa să dea o sistematică 

conceptului de păcat, Bernanos îl prezintă ca adevăratul rău care poate să-l lovească 

pe om. Binele este perceput ca o forţă, ca ceva care determină viaţa în întregime. Pe 

acest fundal, în contra-lumina harului, se distinge cu claritate pata neagră a 

păcatului. Planul este cel al acţiunii, al experienţei. Realitatea păcatului se poate 

defini în raport cu harul. Păcatul, în acest context, este refuzarea „iubirii absolute” 

căreia i se opune într-o adevărată aversiune împotriva lui Dumnezeu în dinamismul 

„enormei aspiraţii 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.  

 Pe scurt, putem afirma că starea omului în faţa păcatului apare dramatică în 

scrierile lui Bernanos. Acest dramatism 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 şi mai mult limitată din cauza păcatului 

originar; libertatea sa trebuie să fie totuşi cucerită mereu în mijlocul multor 

                                                 
60 Monsieur Ouine, OR, 1468. 
61 Monsieur Ouine, OR, 1469. 
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determinări, acceptând riscurile iubirii. Deşi păcatul 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, dezumanizante 

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. Lumea apare ca ideograma 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. 

Pentru aceasta este necesar ca omul să se deschidă lui Dumnezeu prin credinţă, 

lăsându-l ca el să-l scoată din abisul păcatului.  

CAP. 3.  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 spirituale creştine. Aminteşte 

că omenirea rămâne 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. „Dintre darurile sale, Dumnezeu nu ne-

a lăsat decât sentimentul profund al absenţei sale, care este pecetea sa 

predestinată”62, scria încă în 1918 unui prieten pe când se afla pe front.  

1.1. Experienţa dialecticii dintre har şi păcat în viaţa autorului  

Bernanos a cunoscut lumina harului ca şi rânjetul batjocoritor al răului. Nu este 

un teolog şi este important a da cuvântului său interpretarea corectă. 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. Tinereţea sa ne descoperă o 

luptă imperioasă, puternic animată şi dramatică cu Dumnezeu. Întunecimi profunde şi 

îndoieli apăsătoare alternează cu certitudini pline de lumină. O frază obscură, 

                                                 
62 G. BERNANOS,  „Correspondance inédite” (17 septembre 1918), în Les Cahiers du Rhône, 34. 
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inspirată din Léon Bloy, descoperă starea de spirit a scriitorului: "Eu sunt între Îngerul 

luminos şi Îngerul întunecat şi îi privesc pe rând, cu aceeaşi foamete pătimaşă de 

absolut"63. 

 

1.2. Un binom de nedespărţit: păcat – har 

   

 În opera sa, Bernanos lasă să transpară credinţa în triumful lui Dumnezeu. 

Pentru el victoria asupra răului nu constă în a refuza să-l denunţe, dar în a-i nega 

victoria 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. Personajele în contrast din romanele sale au ceva în comun: tentaţia 

disperării. Este aceeaşi disperare 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”. Este o prezenţă împreună 

a binelui şi a răului în lume şi în inima omului.  

 1.3. Omul în mijlocul luptei spirituale dintre păcat şi har 

Opera lui Bernanos răsună de tumultul luptei spirituale. Imaginea bătăliei 

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. Cei care-l citesc pe Bernanos vorbesc despre „eroii” 

bernanosieni pe care îi identifică cu „sfinţii”. Fiecare carte a sa poartă spre privirea 

milostivă a lui Dumnezeu 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.  

                                                 
63 G. BERNANOS, „Correspondance” (Amiens, 17 janvier 1926), în  A. BÉGUIN, Bernanos, 112.  
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 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 Journal d'un curé de campagne în care contesa, 

împietrită din cauza problemelor 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 ajunge să-şi deschidă inima harului, şi aceasta se 

întâmplă după o discuţie 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 nevăzut, şi pacea 

năvălea din toate părţile – nivelul ei se ridica maiestuos – o pace necunoscută pe 

pământ, blânda pace a morţilor, asemenea unei ape adânci”64.  

 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. Abatele Chevance din La joie, care este 

întruchiparea harului, îl provoacă pe 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”65. 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 

milostivire 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”66. 

 

                                                 
64 Journal, OR, 1162. 
65 L'imposture, OR, 347 
66 L'imposture, OR, 347. 
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2. SFINŢENIA ÎN SCRIERILE LUI GEORGES BERNANOS 

 Numai pe calea apropierii de „chipul” lui Cristos omul ajunge să se unească cu 

Dumnezeu, ajunge la sfinţenie. 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 sfântul Dominic, căruia i-a consacrat o monografie în 1926, sfântul 

Francisc din Assisi, sfânta Ioana d'Arc şi sfânta 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.   

2.1.  Cristos – adevărul şi împlinirea omului 

 În lumea lui Bernanos persoana lui Cristos constituie centrul de gravitate. În 

creaţiile sale literare ceea ce rămâne ca esenţial este prezenţa lui Cristos, este 

voinţa autorului de a-l descoperi pe Dumnezeu şi pe Cristos prin „semnele” care sunt 

Biblia, istoria şi lumea. Cristos este pentru el realitatea absolută, alimentul zilnic al 

vieţii sale interioare, care aprofundează mereu această relaţie. O dată întâlnit Cristos 

nu a mai încetat de a i se prezenta ca salvare a omului, izvor şi garant al libertăţii. 

Pentru el omul ca să se împlinească pe sine însuşi trebuie să facă un drum de 

„pelerin al Absolutului”67, 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”68. Aceasta este 

realizarea deplină a omului şi aceasta este propunerea pe care Bernanos o face 

contemporanilor săi care fac experienţa profundă a angoasei. 

 

 

                                                 
67 L. BLOY, Le Pèlerin de l'Absolu, Paris, Mercvre de France, 1914. 
68 Journal, OR, 1051. 
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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. Motivul pentru care 

autorul introduce în scrierile sale această temă este necesitatea „respiritualizării 

omului”. El ştie că sfinţenia este un dar al lui Dumnezeu, chiar dacă sfântul poate 

trece prin experienţa negativă a păcatului. Viaţa sfinţilor nu este caracterizată de 

gesturi eroice, dar de faptul că au un unic centru de iubire, care este propriu celui 

care se lasă condus de Dumnezeu: sfinţii sunt cei care îşi asumă riscul dăruirii totale. 

Bernanos repetă că lumea are nevoie de sfinţi, la fel cum şi „Biserica n-are nevoie de 

reformatori, dar de sfinţi”69. De aceea vrea să pună umărul la edificarea unei lumi noi, 

eliberată de aceste grozăvii, punând în faţă faptul că creştinismul a generat 

remarcabile forţe ale iubirii, făcând apel la omul de astăzi care să ia în calculul său o 

mare „necesitate”: sfinţenia şi sfântul.    

2.3. Conceptul de sfinţenie la Bernanos 

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. „Sfinţenia – cea mai sublimă realitate pe care poate să o cunoască omul 

ajutat de har”70 – este mărturia sfântului „smulsă cu fierul”71. 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 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 muritor o altă teroare 

decât cea a morţii, o experienţă supraumană”72.  

                                                 
69 Martin Luther, EEC II, 913. 
70 „Interview de 1926”, EEC I, 1040. 
71 Sous le soleil de Satan, OR, 308. 
72 Cf. G. BERNANOS, Jeanne, relapse et sainte, în G. BERNANOS, Essais et écrits de combat, I, 
Gallimard, Paris 1971, EEC I, 40.  
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 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 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. [...] Dar 
Biserica noastră este Biserica sfinţilor. Pentru a fi un sfânt, ce episcop n-ar da inelul 
său, mitra sa, cârja sa episcopală, 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 aventură73. 

 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 nostru. Al tău, al meu”74. Este riscul 

adevărului Evangheliei care l-a pus chiar pe Cristos pe cruce75.  

 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 total. Sfinţii sunt cei 

care au curajul de a coborî în adâncul fiinţei lor propunându-ne „măsura” justă a 

persoanei umane. Este important 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 sfântă76.  

 2.3.3. Sfântul – „instrument” de comuniune a harului divin. Dumnezeul creştin 

este Dumnezeul-Comuniune, pentru că este Dumnezeu-Trinitate. Isus este acela 

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 

                                                 
73 Jeanne, relapse et sainte, EEC I, 40. 
74 Journal, OR, 1122. 
75 Cf. La liberté, EEC II, 1317. 
76 Cf. Lettre aux Anglais, EEC II, 195.   
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din bucuriile noastre, el n-a refuzat decât păcatul”77, cum îi explică parohul din Torcy 

mai tânărului său confrate. De aceea disponibilitatea la împărtăşirea adevărată este 

forma cea mai tangibilă a iubirii creştine, căci nu se trăieşte credinţa creştină dacă nu 

se trăieşte comuniunea. 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 mizeriile noastre.   

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. 

Orice har când este primit de om dobândeşte un aspect concret şi istoric. De aceea, 

în acest punct, vrem să vedem care sunt diferitele forme de manifestare ale harului 

în actele umane. Reţinem dintre toate pe cele care sunt scoase mai mult în evidenţă 

de autor ca: spiritul copilăriei, rugăciunea, evlavia, bucuria, credinţa. 

 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. De aceea afirmă Bernanos: „Biserica a primit de la bunul Dumnezeu 

misiunea de a menţine în lume acest spirit de copilărie, această ingenuitate, această 

prospeţime”78. 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”79. Se simte în opera sa nostalgia după 

copilărie. Toată viaţa sa este o angajare constantă pentru a ajunge să intre din nou 

în simplitatea şi în libertatea copilăriei. 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'Arc, parohul de Ars – „bătrânul copil sublim”80 – şi mai ales 

                                                 
77 Journal, OR, 1193. 
78 Journal, OR, 1046. 
79 Grands cimetières, EEC I, 404.  
80 La joie, OR, 561.  
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Fecioara 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”81.  

2.4.2. Rugăciunea. Realitate divino-umană, rugăciunea ocupă un loc important 

în experienţa 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 rugăciune în 

diferitele sale forme şi pe rezonanţele pe care această experienţă le are în existenţa 

celui care o trăieşte.  Astfel rugăciunea devine moment concret al harului. Nu este 

vorba doar de a recita rugăciuni. „Ce om al rugăciunii – se întreabă abatele de 

Ambricourt – a mărturisit vreodată că rugăciunea l-a decepţionat?”82. O rugăciune 

autentică poate să fie făcută doar într-o inimă săracă, simplă, spaţiu unic în care poate 

Dumnezeu să reverse darurile sale. 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...”83. 

2.4.3. Bucuria. Este şi un roman care se numeşte La joie, plin de un tragism 

îmbrăcat în lumină – lumina harului. Bucuria este secretul lui Chantal. Iar această 

bucurie este sinonimă cu libertatea interioară, cu adevărata sărăcie evanghelică: 

este „viaţa nouă”, viaţa de adevăraţi fii ai lui Dumnezeu: „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 tine”84. 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”85.  

 

 

                                                 
81 Journal, OR, 1194. 
82 Journal, OR, 1112. 
83 Sous le soleil de Satan, OR, 256. 
84 La joie, OR, 603. 
85 Journal, OR, 1046. 
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 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 

despre sfinţenie”86.  

 3.1. Preotul – icoana lui Cristos Răscumpărătorul 

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 comuniune cu Dumnezeu. 

Suferinţa este cu siguranţă „substanţa inimii divine”87, dar este şi „ceea ce cere 

Dumnezeu prietenilor săi privilegiaţi ceea ce el însuşi a oferit”88. Durerea este pentru 

Bernanos un semn al vieţii autentice. „Cel care caută adevărul omului trebuie să 

devină stăpânul durerii sale”89.  Este „durerea de neînţeles, (…), aşa încât se poate 

vedea în ea doar răsplata dreaptă a greşelii. Ea este fără îndoială aceasta. Dar ea 

este şi altceva. Este pâinea pe care Dumnezeu o împarte cu omul. Ea este imaginea 

temporală a posedării divine la care suntem chemaţi”90.  

Nu putea să lipsească din opera lui Bernanos reflectarea lui Cristos răstignit şi 

în agonie în cei care sunt alter Christus: preoţii. I-a iubit, i-a studiat şi i-a ales ca 

protagonişti ai romanelor sale mai cunoscute. 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.  

                                                 
86 M. ESTÈVE, „Notes et variantes”, OR, 1791. 
87 La joie, OR, 352. 
88 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1053-1054. 
89 La joie, OR, 561. 
90 „Lettre à Frédéric Lefèvre”, EEC I, 1053. 
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 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 Vianney. 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 incapabil91. Parohul din Campagne, debordând de 

admiraţie pentru forţa vicarului său, descoperă că vocaţia sa este să atingă sfinţenia, 

„soarele lui Dumnezeu”, exact inversul „soarelui Satanei”. În acea noapte a Naşterii 

Domnului parohul ajută la naşterea dureroasă a fiului său spiritual. 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 dispară obstacolele unul după altul: 

studiază textele, îşi depăşeşte timiditatea sa bolnăvicioasă mergând să-i viziteze pe 

parohieni, găsind cuvintele potrivite şi atrăgând respectul. El nu a cunoscut răul, „a 

urât păcatul”92, „a învăţat să-l cunoască din gura păcătoşilor”93, iar atunci când are 

revelaţia păcatului, intuieşte că misiunea sa este să lupte cu el, cu orice preţ. Orele 

petrecute ascultând confesiuni sunt însoţite de posturi, penitenţe, renunţări de orice 

fel. Pentru a-l alunga şi a-l îndepărta pe Satana din suflete, renunţă la toate: odihnă, 

pace interioară, onoare, mângâieri umane. 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”94. 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”95, „nevoia de a muri, ca şi dorinţa lacrimilor”, o „oboseală disperată”96, 

chemarea abisului şi a întunecimilor, convulsiile disperării, sufocat de nelinişte 

ajunge să dubiteze de mântuirea sa. Ca şi Cristos, Donissan are pasiunea sufletelor 

şi de aceea îl înfruntă pe Cel Rău cu hotărâre, refuză orice compromis cu răul. Ultima 

                                                 
91 Cf. Sous le soleil de Satan, OR, 127-129.  
92 Sous le soleil de Satan, OR, 263. 
93 Sous le soleil de Satan, OR, 140. 
94 Sous le soleil de Satan, OR, 308. 
95 Sous le soleil de Satan, OR, 228. 
96 Sous le soleil de Satan, OR, 237-238. 
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pagină a romanului 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”97. 

 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 infernului care „ilar” „aclamă la cuvântul său 

sărac abia inteligibil, apărare confuză fără delicateţe şi fără artă”98? „Ceva îi mai 

rămâne de spus. Pentru că, este adevărat, ultimul său cuvânt nu a fost spus 

încă...”99. Da. „În momentul decisiv, în clipa unică a vieţii sale extraordinare – 

derâdere suverană, absolută – nu era decât un sărman animal uman, incapabil de 

altceva decât să sufere şi să strige”100. 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]”101. Acesta este răspunsul 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 strigăt, ţinând în braţe Crucea...”102. Este răspunsul 

„altuia” care „îl ascultă”: „ascultă strigătul fiilor săi”103; 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”104. Este 

minunea 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 sărman bolnav de cancer, timid şi stângaci, cu aspect exterior puţin funebru, 

dar şi profund de umil, blând, pur, abandonat voinţei divine, dăruit exerciţiului carităţii 

                                                 
97 Sous le soleil de Satan, OR, 307. 
98 Sous le soleil de Satan, OR, 306-307. 
99 Sous le soleil de Satan, OR, 306-307 
100 Sous le soleil de Satan, OR, 263. 
101 Sous le soleil de Satan, OR, 307. 
102 Sous le soleil de Satan, OR, 308. 
103 Sous le soleil de Satan. OR, 308. 
104 Sous le soleil de Satan, OR, 285. 
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până la uitarea de sine, ancorat într-o credinţă adâncă şi plină de suferinţă, însetat 

de rugăciune şi penitenţă. Atunci când are revelaţia 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 sfintei agonii. „Adevărul este că, dintotdeauna, mă 

aflu în grădina Măslinilor”105. Asemenea lui Cristos el se dăruieşte total: „Dumnezeul 

meu, îţi dăruiesc totul, din toată inima”106. El ajunge să transforme până şi agonia sa 

într-un act de iubire107. 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 săi. Este experienţa nopţii, 

chemarea abisului, perceperea golului şi a nimicului. 

 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. 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”108, 

mărturiseşte el. Povara la care face aluzie este ura şi orgoliul contesei109, dar mai 

este şi povara altor parohieni, nu mai puţin grea. Desfrâul, de exemplu, care inundă 

sufletele şi se fărâmiţează în torente ca angoasa, lăcomia, obtuzitatea spiritului, 

ipocrizia110; şi apoi, profanarea sufletului copiilor cu exemplul rău; sărăcia disperată 

şi umilită111; plictiseala care roade şi corupe societatea, transformând-o într-o mică 

împărăţie de morţi112.  

 Sunt „înfricoşătoare” Ghetsemani şi Golgota, însă aici Cristos, pe cruce 

împlineşte „perfecţiunea Umanităţii sale Sfinte”113, pentru că realizează acel miracol 

                                                 
105 Journal, OR, 1187. 
106 Journal, OR, 1245. 
107 Cf. Journal, OR, 1256: „agonia umană este înainte de toate un act de iubire”. 
108 Journal, OR, 1184. 
109 Cf. Journal, OR, 1145 ş.u. 
110 „Cum nu-şi dă mai adesea seama că masca plăcerii, despuiată de orice ipocrizie, este tocmai 
aceea a angoasei?” (Journal, OR, 1127); „Desfrâul îmi face frică. Necurăţia copiilor, mai ales” (ibidem, 
OR, 1106).  
111 Cf. Journal, OR, 1069.  
112 Cf. Journal, OR, 1031. 
113 Journal, OR, 1255. 
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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”114. Va reuşi să pronunţe aceste cuvinte – 

reluate de autor de la sfânta Tereza din Lisieux115 – chiar înainte de a muri: „Ce 

importanţă are? Totul este har”116. O altă provocare a harului. Cu alte cuvinte: ce 

importanţă are să mori aşa „spoliat”, murdar de sânge, fără sacramentul bolnavilor, 

departe de ai tăi, asistat de doi sărmani 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. 

3.2. Laicul – transparenţa lui Cristos în agonie 

 Chantal de Clergerie – protagonista din La joie – reprezintă pentru autorul 

nostru tânărul şi laicul creştin în căutarea sfinţeniei. Este o Tereza de Lisieux în 

lume, miracol de frumuseţe şi puritate, eroină a harului, împărţitoare 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 sufletelor, „pentru a împlini opera unică pentru care s-a născut: mântuirea 

acelor sărmani de care se simţea responsabilă în faţa lui Dumnezeu”117. Vocaţia sa 

are deci dimensiune expiatorie. 

                                                 
114 Journal, OR, 1230. 
115 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). 
116 Journal, OR 1259. 
117 La joie, OR, 680. 
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 Ca şi Domnul său, Chantal este un dar răstignit: şi ea este despuiată ca nici o 

altă creatură118, pierde totul – este momentul decisiv al pătrunderii forţei divine în cea 

mai mare profunzime a inimii sale; ca şi Cristos, este dăruire totală de sine pentru 

alţii, în voinţa de a se abandona complet Domnului. „Nu! Nu vreau să fiu cruţată!”119, 

îi repetă lui Cénabre. Singurătate, frică, neputinţă, golire de sine: acceptă totul 

abandonându-se iubirii.  

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 sa”120. 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 curajul să-i ofere121.  

Chantal este cufundată în misterul răscumpărării şi este total îndreptată spre 

sfânta agonie. Reuşeşte astfel să trăiască momente de înaltă tensiune mistică, 

alături de al său „Dumnezeu solitar, refugiindu-se în noapte ca un tată umilit în 

braţele ultimei sale fiice, consumând lent teama sa umană în revărsarea sângelui şi 

lacrimilor, sub măslinii negri”122. 

Darul Răscumpărătorului, oferit în Cenacol şi consumat pe Golgota, s-a prelungit în 

timp. Cénabre 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 omul este mereu „ameninţat” de harul supranatural cu un reflex capabil să 

realizeze o adevărată „metamorfoză” a fiinţei umane. Aproape toţi protagoniştii din 
                                                 
118 „Mai mult decât oricui, tocmai mie îmi lipseşte Dumnezeu” (La joie, OR, 704).  
119 La joie, OR, 699. 
120 La joie, OR, 723.  
121 „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).  
122 La joie, OR, 683. 
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romanele lui Bernanos sfârşesc astfel: în mod mizerabil, în cea mai completă dezolare. 

Este despuierea completă a creaturii, dar paradigma acestei despuieri a oferit-o 

Cristos. Suferind, omul îl imită astfel pe 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 

deschide planului iubirii lui Dumnezeu.  

 Figura sfântului este prezentă în multe din lucrările lui Georges Bernanos. 

Condiţionat de credinţa sa, a căutat să dea un răspuns omului 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 limitele condiţiei umane şi apropiindu-se de Cristos, care a 

luat asupra sa natura noastră umană, se lasă antrenaţi în marea aventură a iubirii 

divine, capabilă să transfigureze totul, ajung la măreţia de colaboratori, de 

instrumente în mâna lui Dumnezeu prin care este revărsat asupra tuturor oamenilor, 

în toată mizeria lor, darul mântuirii. Astfel devin icoana lui Cristos, mereu în agonie în 

orice existenţă umană, până la sfârşitul timpurilor. 

 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 semnificative ale urmei lui 

Dumnezeu în ceara acestei lumi. Toţi parcurg, în nelinişte 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 oamenii; 

sfântul se deschide planului iubirii lui Dumnezeu, unde „totul este har”. 

 

CONCLUZII  FINALE 

 

Prezenta lucrare, după cum indică şi titlul, îşi concentrează atenţia asupra 

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 
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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”123, 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 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 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 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 
                                                 
123 Cf. La France contre les robots, EEC II, 1003. 
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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 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 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 „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 istorice.   

  Omul în faţa păcatului. În efortul de a încarna în scrierile sale supranaturalul, 

Bernanos prezintă intuiţia sa despre misterul omului şi al adevărului său, angajându-
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se să pună omul de astăzi în faţa prezenţei adevărului 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 ideologic. Păcatul, în acest context, 

este refuzarea „iubirii absolute” căreia i se opune cu adevărată aversiune lui 

Dumnezeu, în dinamismul „enormei aspiraţii 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 speranţă” 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 personajelor 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 deprimării, şi pe de altă parte o insistenţă asupra efectelor harului care se 

descoperă 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 răscumpărarea lui Cristos. Omul 

răscumpărat se întoarce şi este făcut părtaş la sfinţenia 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 
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victoria asupra răului nu constă în a refuza să-l denunţe, dar în a-i nega victoria 

definitivă, afirmând existenţa lui Dumnezeu şi puterea lui salvatoare. 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. 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 dramatica 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 implicaţi în acţiuni care ţin de domeniul spiritual. Fiecare carte a lui Bernanos 

poartă spre privirea milostivă a lui Dumnezeu care se aşează asupra omului, 

provocându-l la o alegere. Este dialectica prezentă în întreaga tradiţie creştină între 

simţul angoasei, al disperării 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. 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 oamenilor, 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, creştinul trăiesc în viaţa lor. Ca regulă şi normă 

pentru a judeca spiritul timpului, 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 înainte a 

riscat totul până la dăruirea totală de sine din iubire faţă de Tatăl şi de oameni. În 
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opera lui Bernanos 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 odată acceptată, 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. 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 primească punându-se total la 

dispoziţia sa. 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. 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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