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Gdybym miał odwagę, powiedziałbym, że wy

stawienie w 1954 roku sztuk dotyczących proble

mów jansenizmu albo zakonów rycerskich jest 

rzeczą niepoważną. Bez względu na to, jakie ra

cje się tu wskazuje i bez względu na pewność sie

bie, z jaką się je przytacza, jest hańbą współczes
nego teatru, że -pod groźbą niepowodzenia nie 

można przeniesc na scenę żadnego z wielkich 

problemów aktualnych, którymi żyje i od których 

umiera człowiek 1954 roku (a jeżeli się to nawet 

robi, to tylko -pośrednio). 

* 

O OBRAZIE EL G Kr~~< :O: 

Julian Romera komandor Zakun1L Santi.agu przed
stawionn Bogu przez Rycerza z liliq (Prado) 

... Ale szczytem dzieła El Greca, w ikażdym razie we
dług mojego odczucia, je.st Prezentacja Juliana Romero 

przez Rycerza z lilią. Oto El Greco - „mistrz wzniosło
ści" bardziej jeszcze niż w innych obrazach. 

Ten iklęczący człowiek i tamta druga postać jakby 
podnosząca go i.z klęczek, czyż >to nie don Rodryg de Ca
stro i Carranza, bisku.p Toledo, tań·czący razem wielką 
pawanę Jezusa Chrystusa? Całość jest tak piękna, że 

muszę ją opisać, chociaż nie ma 'Dna zwią~lrn z moim 
tematem. Inkwizycja kazała Rodrygowi towarzyszyć Car
ranzy, pozornie - żeby oddać honory arcybiskupowi, w 
rzeczywistości - żeby mieć ;go na obu i aresztować 

w razie potr<zeby. W chwili kiedy Rodryg decyduje ·się 

w końcu aresztować arcybiskupa, •klęka przed .nim i prosi, 
żeby mu przebaczył to co uozyni. A Carranza łagodnie 

podnosi .go z klęczek. Ta przepiękna scena nie ma związ
ku z tą, którą namalował El Greco: 1tutaj chodzi o nie
jakiego 'kaipiitana Romero, !którego prezent.wje Bogu -
sy·mboli<:znie - •rycerz o nieznanym nazwisku. Zdaje mi 
się, .że srowa „Ojcze, w ręce twoje oddaję ducha moje
go" nigdy nie zostały wyrażone w równie przejmujący 
sposób. 

Błaganie oczu, łagodność ust u dwóch żo~nie.rzy! Ust, 

stworzonych do przyjęcia komunii pod postacią garści 

ziemi i trawy, braterski gest rycerza (jakże •przygarnia 
tego, który go błaga!), dłonie klęczącego pięikne jak 
wzniosłe przeznaczenie, kaiż.dy element obrazu jest strzałą 
trafiającą do celu. Wreszcie malowidło katolickie, które 

osiąga s•wój cel: uszlachetnia i buduje. Autor darował 
nam tym razem ·swoją wi:ziję nieba. Nadprzyrodzoność 

nie jest tutaj wyrażona prostackimi środkami, drogimi 
El Greco: tą deformacją ciała ludzkie-go, która nie tylko 
jest obrazą dla najpiękniej;szego z boskjch stworzeń, ale 
zaprzecza dogmatowi o zmartwychwstaniu ciał w naj
piękniejszej pootaci. Dwaj. ry·cerze z Romera są rzeczy
wistością, bo Jest możliwe, że w jakiejś chwili mieli ten 
wyraz, jakiego udzielił im mafal'lz, dokładnie .taki jak na 
obrazie; a jednocześnie przewyiszają rzeczywistość. Są 

ludzcy do grani<: moż!iwości, a jednocześnie .gą odbiciem 
piel'lwias1lka boskiego. Pamiętajmy jes:zicze, że nie jest 
to król ami książę, !który ,przywdziewa <Szatę pokutną, któ
ry stara ·Się ,ponitżyć i robi to, jeżeli nie z ostentacją, to 
w ka:Z.dym razie z pewnym akcentem pozy. ·Nie jest to 
tak,że - 1jeżeli śmiem 1się tak wyrazić - jakiś rcxlzaj 
specjalisty od poniżenia, jak św. Franciszek z kolekcji 
Zuloaga. Jest to kapitan 1Ramero, zwany tak.że kapitanem 
Durand, który składa w ofierze swój mały dorobek czy
nów patriotycznych i całą :swoją rdoczesność, doczesność 
twoją i moją. Nfo jest pyismie ubrany, jego !Płaszcz nie 
ma złoceń, i coś mi mówi, że Romeronie ,jest inteligentny. 
Ale chociaż jest tego niewiele, roZkłada !Przed swoim 
Sędzią iwszystko co posiada i mówi, ·tak j21kby w .jego 
ży<:iu była nie sama ty.lko iołnierska czytstość: ,,Przebacz 
mnie, biednemu gl'lzesznikowi". A iten 1który przedstawia 
go Bogu gestem tak czułym, mówi tak jak chłopiec \Ze 
„Snu" mówi za 1siwego zabitego kolegę: „Ojcze, przedsta
wiam ci tego brata .. .'' A czy 1ja nie 'byłem ikiedyś taki 
jaik on?" 

Na obrazkach religijnych ·rozdawanych na pogrzebach 

najbliższych, chrześcijanie 1kaźą zamieszczać reprodukcje 

obrazów często wątpliwej wartości. Jak 'to się iclzieje, że 

nigdy :nie pomyśleU o zamie's-zozenil'.l tego iobrazu? 

A zwłaszcza, jeżeli są to pamiątki po -zabitych żołnie

rzach? 

Istnieje to co realne i istnieje .to, co .nierealne. !Poza 

realnym i poza nierealnym istnieje to, co .głębokie. Pre

zentacja kapitana Romero .każe mi my-śleć 'O tym, co głę

bokie. 

* 

ALVARO: ... niech ginie świat! Jeśli osiągnę 

zbawienie .. . 

Nie tmilujcie świata, 'ani tego, co jest na świe
cie. Jeśli kto 1miluje !świat, nie masz w nim oj
cowskiej milości. (Jan l- list I T. II, 115) 
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ALVARO: Rodzi~ trzeba mieć tylko z wyboru 
i z ducha; rodzina ;i krwi jest przeklęta. 

Jeżeli kto idzie do mnie, a nie ma w nienawiści 
ojca swego i matki i żony i braciej i sióstr, jesz
cze też i dusze swojej, nie może być uczniem 
nwim. (Lukasz r. XIV, 26.) 

Bom przyszedł rozłączyć człowieka przeciw 
ojcowi jego, i córkę przeciw matce jej, i niewia
stę przeciw świekrze jego. I będą nieprzyjaciele 
człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca, mat
kę więcej mż mię, nie jest mnie godzien, a kto 
miłuje syna albo córkę nad mię, nie jest mnie go
dzień. (Mateusz, r. X, 35-37) 

Bo i.kto sieje na swem ciele, z ciala też żąć będzie 

skażenie; a kto sieje na duchu, z ducha żąć będzie 

żywot wieczny. (Paweł - list do Galatów r. VI. 8) 

* 
CZY M JS' 'HZ ~ A Tr AGO JEST 

CHRZE CJJA INEM? 

W Mistrzu Zakonu Santiago konstatuję dość wyrażną 

nieobecność miłości Boga. Sb nie 1z miłości do Boga Ma
riana w trzecim akcie wyprowadza z <błęd.u swego ojca 
i wszystko rzuca w ogień wdzięcznych iproje!którw szczęś
cia we dwoje - ale z miłości rdo ojca, do istoty .Iud:zkiej. 
I z 1Pewnością nie dla miłośd Boga kizie za o}cem do 
klasztoru. Zafascynowana, omotana, urzeczona przez nie
go, godzi się na wszystko, czego on chce: na końcu 

wkłada .w to tl'ochę uduchowienia, ale to trwa krótko 
i myślę, .że po 1Ząpadnięciu ikurty,ny poleje się wiele łez. 

Dodajmy, że wchodząe do klasztoru Mariana w. ·ozysto 
kobiecy sposó!b wprowadza tam swego narzeczonego: 
,,Dzięki niemu poznałam pełnię poświęcenia. Jakże 

mogłabym ·nie kochać go na za1wsze?" 

Co do Alvara, czymże jest jego mirość do Boga jeżeli 

nie miłością do wyobrażenia, ja'kie ma o sobie? Jeżeli 

nawet kocha cór:kę, to fatkte poprzez to wyobrażenie, to 
znaczy kocha ją ,paprzez !Siebie; kocha ją w dzień i tyłko 
w dzień '<>na zachowuje dla niego ·Swą czystość. Alvaro 
jest zniechęconym zdobywcą, który ponad 1wszelk!e zdo
bycze przedkłada siebie. Składa Bogu dzięki, że uwolnił 
go od ludzi. Jego Bóg jest nicością bardziej niż mi
łością. iRozrzucił imię Boga tu i tam po swojej duszy, 
która jest tylko duszą wyniosłego i zmęczonego mizan
tropa, miza'l'ltropa, !który równie dobrze mógłby być bud
dystą jak !katolikiem ... 

Kierowany przez rtendencję bardzo we mnie zaikorze
nioną, tendencję ucz,dwego brania ·POd uwagę przeciw
ni-ka, mówiłem 1tatk w przyipisach 1do ksią:ż;kowego wyda
nia ,sztuki, w wywiadach, w artykułach .. \Ale ponieważ 

słyszę jaik powtarza się {l>zisiaj, rże Alvaro jest fałszywym 
chrześcijaninem i ponieważ nieorna:! nic innego nie sły
szę, zaczynam się buntować. I rw końcu podtrzymuję 

wszyistko co nll!Pisałem, ponieważ w szeregach ch_rześci

jaństwa widzę wielu podobnych do Alvara, ,którym jed
nak a1bso'Iutnie nie można odmówić miana chrześcijan. 

Nie są oni heretykami bardziej niż heretycka jest do
miemana nieludzkość Alvara, o której muszę także 

wspomnieć kilka !Słów. 

Na dwóch przedstawieniach Mistrza Zakonu Santiago, 

na których byłem obecny - i na innych taik.i:e, ja'k mi 
mówiono - po słowach Mariany: „Przyjmuję je (bo
gactwo) jako doświadczenie i lbędi;: się starała 1e prze
zwyciężyć" na wiidowni powstaje s:mner dyskretnych 
śmiechów. Tak reaguje społeczeńsbwo, które sieibie uważa 
za .chrześcijańskie, ina uczucie tark autentyc2mie chrześci
jańskie, ;stanowlą<ie ABC chrystianizmu i .katechizmu. 
Ten jeden tylko rys 1wskazuje, że społeczeństwo. to nie 
posiada już 1kwalifikacji do sądzenia co jest, .a co nie 
jest chrześcijańSkie. 

Rrawda zaś ipolega na tym, że Alvaro i jemu po
dobni - rasa twardych - stanowią jed~ą "z „ducho
wych rodzin" chrześdjańistwa: należą do niego w tym 
samym stopniu .co rasa łagodny1ch. Raz jeszcze: nie ma 
wy.boru. Jeżeli umęczony Chrystus Marian o Andre u (na 
scenie), jeżeli wylbuchy i szatański gryma'S Henri Rollaina 
skłaniają nas czasem do dostrzegania w moim 1bohaterze 
czegoś trochę .potwornego, ty1powo hiszpańskiego, to 
wprowadzają nas w błąd. Rasę nieprzejednanych, ito 
znaczy srogi.eh odnajduję najpierw w prymitywnym 
chrystiani:z:mie, gdzie panuje ona i nadaje ton, a póżniej 
w historii chrystianizmu francuskiego, w historii ·chry
stianizmu niemieckiego, w historii chrystianizmu włoskie
go, prawie tak samo jak w Hiszpanii, przykładów jest 
bardzo dużo. Powiedziałbym więcej, lecz raczej pozwolę 
powiedi7.Jeć to memu ikoleclze, Jacques Lemaiichand, kry
tykowi teatralnemu jednego z dzienników, w którym 
napisał: ,,Zaniedbani chrześcijanie dwudziestego wieku 
będą może mieli gorzką 1niespodzi!lll1kę, odnajdując w ca
łej sztuce, w ka.iiciej repUce., w kaiwym ak.cie - oblicze, 
którego .sami już nie posiadają. Powinni się wstydzić, że 
są inni". Tak, tego właśnie nie miałem już odwagi 
powiedzieć. Nie do •zniesienia jest myśl, że ta rasa nie
przejednanych mogła by zostać 1wy.kluczona ze zbioro
wości, którą kocha, za ito, że ze 2'JbY'tnią czystością i siłą 
stosowała się do jej 1praw, że wzięła ·dosłownie to, co 
dla jej szczęśliwych braci jest tylko niesz!kodHwą i błahą 
retoryką. Nieczyiste sumienie kOJI1jpromi•sowych chrześci

jan nieusta·nnie 1Prześla<iuje tę rasę na ziemi. Nieustannie 
prześladowana na ziemi bierze odwet w niebie. 



• 

I I 
ODPO~ IEDŻ KRYTYKO 'I 

Prasa teatralna z uznaniem przyjęła Mistrza Zakonu 
Santiago i jestem jej ,za to wdzięozny. 

Tutaj odpowiadam na ,pewne zarzuty, które mi posta
wiono. 

„Wielu krytyków orzekło, że główna postać jest dla 
nich antypatyc.zn a, a nawet wstrętna; ale jest to inte
resujące tylko dla nich, tylko dla ich własnej psychiki, 
ja.ki zarzut przeciwko autorowi można stąti wyciągnąć? 

Wyznaję, że nie rozumiem". Tak mówi w zwią7Jku 

z Santiago pan Cabriel Marcel w „Nouve!les Literaires" 
i ja sam nie umiałbym lepiej tego powiedzieć. Ale jeżeli 
on nie rozumie, to ja pomogę mu zrozumieć. Chodzi o to, 
że kqtycy o których mówi, poprzez postać starają się 

dosięgnąć autora, z którym rozsądniej byłoby się soli
daryzować. 

Gdyby taka metoda „krytyki" była powszechna, rnożna
by marzyć o kra:ju, gdl.ie elli'ta i:ntelektua1ina reagowa
łaby jak ulicz,nik, który w •teatrze krzyczy: „Swinia!" 
do aktora grającego 2ldrajcę. Na szezęście ten rodzaj 
kryty.ki jest zarezerwowany wyłącznie 'dla mnie: nigdy 
nie czytałem artykułu, który.by na trzech szpaltach sta
rał się udowodnić, że Racine by.ł człowiekiem godnym 
pogardy dlatego, że .jego Neron jest ohydny. Bo uważa 
się, rże Racine świadomie dąrżyl do tego, żeby bohater 
jego był właśnie taki, ,ponieważ jego dzieło ią:dało takie
go bohatera; moiina .tylko ehwalić autora, skoro udało 

mu się spełnić to ·CO zamierzył, ·czy>1i os.iągnąć jedyny cel 
nai:zPi sztuki. 

Poza tym wyd~je mi się, że niewielką zasługą jest kry
tykowanie oblicza moralnego Alvara, skoro ja sam to 
już zrobiłem: 1° w ,przypisach d-0 sztuki w •wydaniu 
ksiąiJkowym; 2° w artykule opublikowanym na osiem 
dni przed ipremierą przez tygodnik „Spectateur", 3° w lko
menta1'zu zamieszczonym w <program.ie; 4° wreszcie i !Prze
de wszystkim robię to przez usta wszy st ik i c )1. 1boha
terów si.tuki (oprócz A·lvara i jego córki) n ie u •S ta 1n
n i e w ciągu tych trzech aktów, które nie są niozym 
innym jaik wiel:kirrn aktem oska<rżenia przeciwlko A•lvairo
wi. Jakaż zasługa z triumfowania nade mną dzięki ar
gumentom, których .sam dostarczyłem aż nadto, i któ
rych być może nie znalezionoby, gdyibym ich •sam nie 
dn~tarciył! 

Ponieważ z góry ,przytoczyłem o.v:szystkie te za!·zuty 
w artykule „Specta.teura", przewidziałem tam również, 

że w Mistrzu Santiago wielu dostrzeże aluzję do współ
czesflości, ałe zauważyłem, że wszystkie te zaprzeczająee 
sobie nawzajem alu71je „nie mają już IŻadnego sensu". 

I rzeczywiście, pan Pierre-Henri Simon zalicza Mi
strza Zakon.u Santiago do „literatury opozycj.i" (opozycji 
przeciwiko obemiernu reżimowi, to znaczy pośrednio opo
zycji przeciwko Ruchowi Qporu), podczas gdy pan Fran
cis Ambriere przeciwnie, widzi w niej „sztukę o Ruchu 

Oporu, gdzie autor pokazuje nam po niewczasie, jak 
oszukuje się o~anta" i gdzie „nie ma wątpliwości, że 
pisarz pr.zedstawia rsiebie jako niezrozumianego wie1kiego 
człowieka, może jako jedynego :bojownika", gdy tym
czasem pan Paul Gaillard dostrzega w pewnym fragmen
cie sztuki ataik •skierowany przeciwko „stano.wisku, jakie 
zajął de Gaulle wobec Ruchu Oporu po sierpniu 
1944 roku", to znaczy aprobatę tezy komunistów! Tak jaik 
przewidywałem, twierdzenia te, wykluczając jedno dru
gie, nie trzymają się kupy. 

Czytałem także psychoanalityczne wyjaśnienia mojej 
sztuki. Głos.zą one, że miłość All.vara i jego córki jest 
kazirodcza: występuje to naiprzykład nieZJbicie w geście, 

jakim Alvaro strąca włos z kołnierza Mariany (w rze
czywistości rabi lto dlatego, że córka go irytuje i że 

w swojej irytaeji zauważa jej 1zanied:banie). Santiago 
po:iiwala jednemu twierdzić, że „zabijam nim pierwia
stek kobiety, który ijest we mnie", drugiemu - wniosko
wać, ie moja matka .była „matką falliczną", trzeciemu -
zadawać mi !PYtamie, czy w dzieciństwie nie prześlado
wała mnie obsesja strac.hu przed wykastrowaniem. 

Istnieje we Francji długa tradycja błazeńskiej ·pedan
tyczności (scholastyk;, „wykwintnisie", spory religij ne 
XVII-go wieku, itd) i można by się poprostu śmiać, 

gdyby tymi szaleństwami zajmowali się ,pretensjonalni 
nieucy. Ale ;znalazłem je także u naprawdę wybitnych 
literatów. To jest smutne i •wskazuje, jak bezbronny 
jest czasem umysł ludzki. Głupota głupkh nie zasłu

guje na to, żeby. się nią zajmowano. Ale jeżeli inteligen
cja staje się głupia na skutek tego, że zbyt wiele chciała 
zdziałać i jeżeli miesza do tego nutę aktualności, to to 
może być przedmiotem refleksji. 

Widziałem trzy przedstawienia mojej sztuki i mogę 

zapewnić, że uczucia tam •wyrażone i nawet język, jakim 
się tam mówi, są dla publiczności chińszczyzną. (Na wi
downi były między innymi, także znakomite mordy 
z czair,nego ryn'ku. No cóż, trzeba się •pogodzić z istnie
niem bogactwa). Życzliwi sprawozdawczy mówią o „peł

nym szacunku milozeniu" publiczności, która słucha 

Santiago. W rzeczywistości publiczność jest przygnębiona. 
Nie nie wybije mi z głowy przekonania, rż.e ta ·sztuka 
napełnia ją .wstrętem. A jednak publiczność 1!>pieszy ją 

zobaczyć. Spieszy bez wątpienia po to, żeby odczuć ten 
wstręt, tak jak nieiktónzy wierni spieszą do kościoła, 

gdzie - jak mówią - kaznodzieja napełnia ich prze
rażeniem. 

Pewna mniejszość canajduje tu jedna.k uczucia, które 
w młodych ilaitach uczono ją rozumieć. Zdumiewa się sły
sząc rzeczy, których od dawna :nikt jej nie mówił i jest 
tym wzruszona. Ale to •jest nieznaczna mniejszość. 

Wydaje mi się, że w tych warunkach - w przeci
wień·stwie do prognozy fachowców - sztuka tego ro
dzaju może z nienacka osiągnąć granicę frekwencji i za
łamać się nagle (mówię o rachunkach), jak ci bokserzy, 
którzy wydają się .pełni sił i nagle walą się na ziemię 

bo otrzymali cios, którego publiczność nie dostrzegła . 



ALVARO: ... Dalem te talary klasztorom za
konu. 

BERNAL: I nigdy nie przyszlo ci na myśl, żeby 
je gdzie ulokować na posag dla Mariany? 
Nie, to bylby odruch naturalny. '.Z'obie trzeba 
odruchów nadnaturalnych, trzeba ci milo
sierdzia. Nie dać wlasnemu dziecku, ale dać 

biednym idiotom, którzy nienawidzą cię za 
to, żeś im dal. 

ALVARO: Milosierdzie nie ma sensu, jeśli nie 
jest 'zaplacone nienawiścią. 

BE RN AL: Och, :zbiera mnie na wymioty .. od tego 
miłosierdzia! 

ALVARO: A mnie na wymioty od odruchów, 
które nazywasz naturalnymi. Miłosierdzie jest 
mi policzone przed Bogiem. 

* 
Ilf.O. 'IEHDZIE 

Istnieje reguła, że dzieło miłosierdzia możemy pełnić 

tyUrn z ·dala od siebie, nie •w ,pobliżu, IPOdobnie jak po
ci·sk z 'broni 1Palnej może trafić do celu tyliko •na pewną 
odległość: oj-ciec jest członkiem Stowarzyszenia św. Win
centego a Paulo, ale dla swokh dzieci jest twardy i obo
jętny. Towarzystwo dobroczynności jest miłosierne dla 
biednych, bo jego rolą jest zajmowanie •się biednymi, 
aile obrzydliwie wy.korzystuje .swój personel itd„. Ohcia
łem, żeby Alvaro nie uchylał ·się od tej reguły . 

Kiedy ikazałem mu mówić o miłosier-clziu zdarzyło mi 
się skreślić na ma'l"\gi1nesie 1jego słów 1następującą uwagę. 
Wynika ona z jego charakteru. Bo myślę, że miłosierdrzie 
Alvara jest sztucz"'le. Powiedziałem •o nim: widzę go 
ja-ko stojącego poza Ewan:ge'lią. lstni-eją ta·kże drapieżne 

ptaki miłosierdzia. 

Namiętność polega zawsze na uśmiercaniu tysiąca rze
czy, które nie są nią sarną. Jeżeli mogłem naipisać 

(w Mors et Vita), ie obojętność była jedną z namiętności 
mojego życia, to pewnie dlatego, że jako równie ważną 
wymieniłem inną namiętność, która stworzyła we mnie 
tę zbawienną obojętność. Jak drzewo zrzuca zeschłe 

kawałki kory i .zatrzymuje jedną ty.Urn, młodą i silną 

osłonę, talk namiętność przenosi istotę ludzką ze świata 

wielk'ości, w którym się rozdrabniała do świata jedności, 
który jest samą namiętnością, do świata, 1w którym od
mładza się i nabiera sił. 

Innym d~odziejstwem namiętności jest to, że stany 
duszy dakie iwy·wołuje są wolne od rPró:źiności, która je.st 
jednym z najśmiesz,nieJszy>eh uczuć na tym świecie. 

Jaikież byłoby to piękne, gdyby dusza mogła bez na
miętności być tym, czym staje się w namiętności! Bo 

wtedy jest wolna od ipróżności, ijest gwałtowna, .t.warda, 

gotowa na ·wszystkie •poświęcenia i na wszeillką wspa
niałomyślność, a także przemyślna i pomysłowa; po
na'Clto energiczna, szaleńczo energiczna. Mężczyzna może 
dla swojej namiętności zużyć tyle ener.gii, tak do głębi 
wysą·czyć swoje zasoby, ·Że wyczeripie je wszystkie i że 
do niczego innego nie ma już zapału. Swiat myśli 

o nim, że jest mięk!ki i apatyczny, a on jest potiworem 
woli, ale w dziedzinie, kitórej świat nie zna. 

To wyzwolenie przez namiętność ukrytych sił, to ma
gnetyzowanie przez namiętność, 'które niemożliwe robi 
możliwym, przypomina mi hi-storię owych dwóch sta
rych .panien, które słysząc włamywaczy - w swoim 
przerażeniu - znalazły siłę, żeby ruszyć z miejsca i przy
sunąć do drizwi olbrzymi kufer tak ciężki, że ,potem 
trzeba było czterech silnych mężczyzn do odstawienia go 
na miejsce; al•bo historię zaipaśn~ka, któremu przez 
piętnaście minut nie udaje się przemóc przeciwnika 
i który nagle, kiedy tamten SiPróbował za,kazanego ciosu 
znajduje - 1w swoim oburzeniu - siłę, żeby go powalić 
na ziemię. 

Miłosierdzie posiada wiele rysów namiętności, bo coś 

z namiętnośd jest w lkawym uczuciu natury religijnej, 
dążą.cym do aibsolutu. Z namiętności jest w nim wszystko 
co jest ogniem, gwałtownością, ·srogością, wyłącznością, 

tyranią, ale z.4chowuje ono przy tym jakąś cząstkę \kon
templacyjną, czystą i bezinteresowną. Istnieją choroby, 
które - posiadając własne, specyficzne cechy - są 

częścią innej choroby. Cechą miłosierdzia jest t-0, że jest 
ono namiętnością, ale namiętnością zdolną do -stracenia 
nagle z oczu swojego celu. Wstrzymuje się wtedly 
w biegu, 1nieruchomieje. Utożsamia ·się ze sobą, chociaż 

tylko ·odwróciło twarz w inną stronę. 

Wtedy właśnie iwydaje si ę, że miłosierdzie ,zwróciło 

twarz do siebie, .skąd nabiera blasku diamentu. Wtedy 
, właśnie rzuca diamentowe 1błyski. Czystość miłosierdzia 

oderwanego od celu, tkiedy sta je się ono nieświadome 

tego co robi, czego dotyczy i czego chce, kiedy jest jmi: 
tylko <samą esencją. Jego stałość. Miłosierdzie stałe 

i ustalające człowieka. Jest ta:kże angiel skie wyrażenie, 
tra.nfixed: ustalony i przeszyty na wylot. To znierucho
miale miłosierdzie przeszywa cię swoim straszliwym 
promieniem, jeżeli raz izostałeś nim ugodzony, nie możesz 
go już nigdy za.pomnieć. 

I właśnie wsipomnienie tego blasku zmusza ~ię do 
podjęcia zwykłego tryibu miłosiernej działalności. Wtrąca 

w męty obowiązków pozornie pospolitych i niszczących 

dla •ciała i duszy. Ta właśnie chwila znieruchomienia 
każe ci iść naprzód. Namiętność ,znowu rozpoczęła swój 
marsz i ju.ż cię nie opuści. Idzie naiprzód, aby pewnego 
dnia odnailetć ów moment ekstazy bez modlitwy, mo
ment swojej 1nieruchomości i czyiSltości. 
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