
BER
NARDY 

1 ALBA 
1 GARCIA 

LORCA 



l-:rak 7. 1kl r al 

Federico Garcia Lon·a 

Motyki kogutów grzebią 
w ziemi, szukając jutrzenki 
kiC'dy Soledad Montoya 
z:tc:puie nocą z gór ciemnych. 
racy się 1ęka i koni, 

a ciało jej jest mosiężne. 
·Prz ·ćmione kowadła jej piersi 
kr gł mi p' śniami i czą. 
- So1edad, ·czego ci trzeba, 
samotnej i o tej porze? 
-Trzeba mi, czego trzeba 
i nic mi nic dopomożesz. 
Wiem ja, czego mam szukać: 
radości i siebie samej. 

- Soledad, o moje smutki 
koń, gdy poniesie w szale, 
w końcu do morza wpada 
i pochłaniają go fale. 
- Nie mów mi nic o morzu, 
nam wschodzą czarne smutki 
na ziemiach sadów oliwnych, 
gdzie liście szumią cichutko. 
- Soledad, jal-że' t smutna! 
Sam smutek, rozpacz sama! 
Ty płaczesz sokiem cytryn 
cierp ·im od dni czekania. 
- O, jakiż smutek! W ·biegam, 
przez dom mój szalona kroczę, 
od kuchni aż do sypialni 
wloką się moje warkocze. 
O, smutek! Z Wl.gla i ciała 
i z szat dzisiejszy mój obraz! 
O, moje koszule płócienne! 
O, moje makowe biodra! 

„ 
,) 



- Solcdad. wodą skowronkóv.· 
obmyj dziś ciało sv.·oje 
i serce własne pozostaw 
w pokoju. Solcdnd Montoya. 
W dole śpiewa iąca rz 1 ka 
nieba i li 'cia folbnnka. 
W górze na no\ ·iu k:1 zyc 
w kwiatów dvnio\\·ych wianku. 
O, ciężki smutku yganów! 
O, smutku źródeł ukryty ·h! 
Smutku samotnv i czysty 
nierychł,vch. dalekich świtów! 

Przelo:3:yl: Jerzy F'icowsl~i 

Stefania Cicsiebka Borkowska 

FEDERICO GARCIA LORCA 
DOM BERNARDY ALBA 

(La casa de Bernarcla Alba) 

Młodość i d •namizm charak eryzują 
37 l ż rcin Lor ·i. zan rdo\: 1 o n 
czątku bratc bóiczej wojny domowej 
w Hiszpanii w roku 1936. 

Obudzenie picrwsz i wrażliwo "ci ar ~ -
st:vcznei jest u Federica związane z Mu
zyką. We wczesnym dzieciństwi u<'z ~iq 
grv nn fortepianie. śpiewa i rvs•tie. p·P-n\•_ 
~zv utwór literacki zawdzi cza wy ·icc · • 
szkolnej po star:vch miastach his? tl kich. 
Do poprzc>dnich zamiłO\\ ań do~ącz 1 sil. 
odtad chcć wyrażania slow m wrnz n 
i myśli. Studiuje w najpi kniej zvm mi _ 
'cie Hi zpanii - Granadzie, o której po
d bnie jak o Neapolu mó• ią: .,Quien no 
ha vi.<;to Granada, 1'1() ha i;isto nrrrfo" <Kto 
nie widział Granady, nic nie wid ·ia1!). 

W r. 1919 przyjeżdża Lorca dJ Madry
tu. awiązuie serdeczne kontakty z bra
cią art . •styczną stolicy i bierze żywy 
udział w tettidias (zeb1 ani„ch literackich) 
w Caf e del Pracln (naprzeciw towarzv
stwa literatów hiszpańskich An e eo), 
gdzie m. i. bywali wtedy Pol· cv: ma arz 
WJady ·ła\\" Jahl i Marian Pa zkicw·cz. 

W tym ~rodowisku ulega przyjściowym 
wply\\'om modernizmu francuski g , u l
traizmu (czasopi mo Ultra w Sewilli) 

•) czyt. Garsija Lorka. 



i surrcaliz nu. Pisze pr,ezj Ni • spiE ·z · 
·iq z dnikiem utworów. Pc.1ddajl" jt• rfu1o
krytvce i ustnwicznie poprawh~ Nnto
m(ast w kolach przyj<i.ciól poeta chętnie 
recytuje swoje wiersze, u świc! ną inter
prct·1cją lirvc?no-pla" vc1ną uwielo1·ro•
nin i-::h war1ość wewnąlrzną, przcz co zy
skuje przydomek ,,cl ultimo aecłe" (o tat
ni pi<·"niarz). 

.Terlv~ym zdarzeniem litern.ckim o rE'
;:on;insic wyrnźnie pnlitycznym w twór
czości Lorki jest wystawienie jego tr~ge
dii .,Mariana Pineda" w r. 1!1~7 w Mmh Y
cie w czasie nienawistnej dykiatury 
Primo de Rivera. 

Dwukrotna porlróż pocl ' do Am ryki 
w r. 1929 i Hl34. zetkniGcie siG z inną 
przyrodą, ze światem zmechanizowanym. 
jego jaskrawe dvsproporcje spolecznf' 
i niesprawiedliwość rmmwn, poezja wiel
kica-o dC'r:1okraty, Wnlt Whilmana. WY\.·~
rają d0cydujący \vpJyw na idco1ogię Lor
ki i wynik~jąc<1 z nic.i aktywność spo
łeczną. . 

Po powror.ie d(l Hiszpanii w r. rn:n, gclv 
ogłoszono Republikf', spf'łnia •powierzone 
mu przez rząd rcpub1ikm1ski w;iżnc znda
nie kultura1ne. Organizuje stud12ncki teatr 
ohi8zdowv „f-a Rorraca", z którvm mło
dzi entuzja~ci docierają do naidalszych 
za'!t:a'ków Hiszpanii, wystawiaiąc stary 
z1pomniany repertuar wieku XVI: .Tuana 
del Encina. Lope de Rueda. en~rcmr'"('S 
(intermedia) Cervantesa oraz klasyków 
wieh."U XVII Lope de Vega (szczególnie 
„Owcze Żródło") i Calderona, sztuk~ Lorki, 
,,Krwawe gody", dając również rr•cytacje 
romanc i pieśni ludowych. 

Wvbuch wojny domowej zash iP Lorkę 
w Granridzie. ·a iuż 6 sierpnia lCl:lfi ginir 
z ręki znienawidzonej przez naród policji 
(guardia ciiiil) na gościńcu pod swym u-

k~)ch~nyni miastem. Nie podi:iorzą.dkov:a~ 
si~ rządom Franco, a w sweJ tworczosc1 
tylokrotnie zakładał protest przeciw pa
nującym w Hiszpanii stosu~k.om, że to 
już wystarczalo faszysfnwskteJ Falandze, 
aby go zgładzić ze świata. 

Częsio, zapomiw ]qc nawet o Roman 
cach cyghń kich", kwe tionujr si 1 u na:. 
dzisia.i wartość poezji L{)fki. Ale gdyby 
nawet pa1mQ pierwszeI'ist~va wśród poe
tów hiszpaf1skieh wieku XX oddać Al

'ber1iem1.1 lub z przedwcześnie zmarłych -
Antoniemu Machado, czyż jest drugi pi
sarz narodowy nowej Hiszpanii o tak 
szeroki'm zakresie pomysłów i zaintereso
wari, o tak zwartej ideologii spolccznej 
Jak F'cdcrico Garcia Lorca? 

Jego tendencje wybitnie nowatorskie 
obejmują zaró\vno po~·zję jak teatr. Syn 
ch1opa andaluzyjskiego i wiejskiej nau
czycielki (ur. 1899 w Fuentevaqueros pod 
Granadą), styk::i się z bliska z ludem. 
Z cza ·t>m staje się gł!ibokim znawcq lu
dowego folkloru, pilnym zbieraczem pieś
ni luclu, zarówno tekstów jak muzyki. 
zachowanych w mtnej tradycji i sam pod 
ich wpływem pisze artystyczne romance. 
wydane w r. H.128 pt. Homanci:ro gztmw 
(Zbiór romanc cygańskich) .. Bo elemer:t 
cygański 1radycji narodowe.1 wysLQpuJe 
w Andaluzji bardzo silnie. 

W ostatniej fazie rozwoju, na kilka lat 
przed :;micrcią. Lorca przenosi punkt 
ciężkości ambicji twórczych do teatru. 
Jego dramalyc.tne utwory mają z po
czątku liryczne tony. Ale w miarę kry
stalizowania się jego pogląd6w nu teatr 
pojęty jako ipisjo społeczna, tony te m1Jkmt. 
Autor wplarn już rzadzieJ w akc.j~ ro
mance, wstl\1'.'ki lirycr.nc, narzuca dzie
łom swym większl\ surowo· ć i pro-to tę. 

Lorca nil· doszrdł jnko pisarz drama~ 
tyczny do pełni rozffoju, ale jego trzv 



ostatnie dzi eła zn aczą coraz w~·ż.,,zy sto
p; ń dojrzałości w tej d7.icdzin ic. T wo
rzn\'l m jci:!o dramatu cz ł o\\' i ck. 
nową wspólną a spccjal1 ą - t rag e

l · a k o o i e ty. A wi c w , I Wa\\'\ eh 
1 d eh (13uclas de mngre) traged a 

matki w Yerma (Bezpłodna) tragcdb 
maci rzvństwa. a w . Domu Bernardy" -
t;ragedfa m Io dej dziewczyny. 

* 
Akcia , De mu Bernardy Alba" zanz\ n·i 

się momen tern pogrzebu drugieg'l męża 
l3 mardy. Rodzina (matka i pięć có
r ·) - schurakteryzow na najogólni .i 
w rozmowie sh1żacych. które eł pro
wadznj a w międzyczasie dom do wzoro
wej czy tości - wraca z kościoła i przyj
muje kondolencje sąsiadek . 

,D m Bernardy" to „dom-klasztor". jak 
mó\v1 Poncja, pełen Z\\'iędlych i więdną
cych kobiet. nie wprzągniętych w rj'tm 
pracy, która t n proce..<i biologicznv opóź
nin wzg! dni modyfikuje. Dom - więzie-
111 zam\ ka się je zcze szczelniej z po
\ ·odu żaloby. Dziewcz ta dla zabi~;a cza
su zyją prześcieradła na wy J ·r:łwę. 
Wsz · tkie marzą o zamążpójściu, boją się 
m •żczyzny, l zazdro zczą IH j:tar ·zej io
strze, 39-letniej Angu tias (córce Bemar 
dy pierwszego małzcń ·twa), o którą star<i 
si młody, najpi~knie·.zy chłopi c we w i. 
Pepe el Romano. Powoli w zystkie siostry 
wczyna.1ą się w nim kochać, a on przy
chodzi wieczorami do kraty ol·na Angu
stia na rozmowę - w dług Z\ ~lCZaju 
hiszpańskiego, ale kocha 20-letnia 
Ad l , najmłodszą z sió ·tr. Adela z całą 
nami~lno ~cią wyłamuje się pod suro
w. rch nakazów matki oraz norm etycz
nych wsi, gdzie na uchybienie honoru ko-

iety grozi śmierć. 

Nikłość akcji zewnętrznej, pozorny na
w et b rak akcj i przvrzvria !' ie d o nr>h
stvcznicnia p. vchologii o ób i wvd lr cia 
glównych zagadni01i. p r zeb oica . sty :1 
dzień za dniem wlokący siG w z-s'yg"yrn 
w martwocie domu - to obrazy w"dzi<•l
nr. na scenie. Ale poza sceną narastają 
fakty. prowadzące do katastrofy. . 

Lorca połączył tu przede w.>zystk1m 
problem freudowski z atmosferą kra1u 
południowego i katolickicg'.J. Kułacka 
wieś o sztywnvch, okrutnych normach 
•tycznych. · Ciasny krąg zaintcresawa/1. 
Dotyczą one jedynie plotki. zł 'i o zcnr
czej plotki o bliźnim wybuiawj w·~ród 
pozornie gł bokiej religijności Parad:>ks 

odzenia komvenansÓ\" z temp.:.ramen
tem, gorącej krwi południowej z naka-
ami obyczaju i religii, zakłamany p•ny

tanizm, niezdrowy erotyzm - wszystko 
realistyczni · przedstawia e i ko . kutek 
blqdnego wychowania dziewcząt - to je
den z celów autora. Lorca zaznacza 
uwagą wstępną (umieszczoria zara! po 
spisie osób), że „te trzv ak'.y stanowić 
mają dokument fotngraficz'1 ". 
Jednakże nie dla tych ątków, ni z po

wodu fabuły sztuki wvwożono ją uk "d
kiem, po śmierci po ty, w r. 1D3 do 
Am rvki. I nie tylko powyższe c chy 
charakterystyczne stara si wydobyć 
obecna reżyseria. 

Jeżeli niewatpliwie ważne są szczegóły 
folklorystyczne. la j cszcz"' ważni 1:n je. t 
krytyka rewolucyjnn i nicz· k amana 
stosunków \\·śród małej burżuazii czy po 
wsiach hiszpańskich. Dotyczy o a p zede 
wsz •stkim stosunków mi dzy „p ństwe n" 
a siużbą przepa ·ci dzielącej p'.J iada · ą
cych i biednych. I możemy być pewni, że 
a·d czasów Lor ·i w macien:yste.i _ fiszpan:i 
pod patronatem Fi anka niew;ele ie zmi -
niło, a ci którzy by walczyli o zmianę na 

!J 
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m1e1scu. nie poza l?'ranicami oiczyzny, 
Z/!iną tak jak zginął Federico Garcia Lor
ca. boiownik o nową Hiszpa11i~. 
/\.przepaść dzieląca biednych i bog 1tv„h 

i i, zdaniem Bernardy, nie do przebycia. 
,Ęi dni są jak zwierzęta - mówi - zro

bieni z innej materii". Ma również wv<J..ó
row~rne poj cie klasowe i odwiecz!1e hisz_ 
p~f1skie, fałszywe pojt;-cic honoru. Nie 
pozwala córkom patrzeć na mężczyzn, bo 
nikt ich nie jest godny. Bogaty. który 
płaci, może, według Bernardy. biednego 
nic tylko wyzyskiwać, ale poniżać na każ
d •m kroku. Drwi wiqc bezlito.;ni'• z Pon
cji, z podejrzanej profesji jej matki i ż'ld
nym uc;rnriem ludzkim nie odwzajemnia 
jej psiego przywiązania. 

Dynamizm tej tragedii przewyższa inne 
sztuki Lorki. O ·zczędno~ć środków artv
stycznych, usunięcie prawie zupełne e1e
men tów poetyckich, zastąpieni" ·eh fol
klorem, najmniej przejawiaJą"ym się 
w języku. bo wyraźnych nali:~ciahści 
gwarowych nie ma - oto cechy wyróż
niaiace ten utwór od poprzednich. Winę 
tragiczną ponosi z a kłamany ustrój 
s n ole cz ny, który po\voduje zniszcze
nie jednostki, zaprzeczenie jej prawa do 
wolności, nic dając nic, co by kształciło 
wolq i w karbach trzymało temperament. 

,.Dom Bernardy" jest dramatem 
t y p o w o h i s z p a ń s k i m. Często się 
nadużywa terminu „hiszpańskość", nie 
wyjaśniając go wcale. Tu - poza ogólną 
pesymistyczną atmosferą środowis a 
przedstawione.go, hiszpańska jest archi
tektonika sztuki. .Tak w starej hiszpań
skiej komed ii nie ma u Lorki głównego 
bohatera. Wszvstkie drnmntis per.~rnne 
są ważne i mają swą funkcjG w budowie 
całości. Szesnaście kobiet w akcji, a każ
da z nich jest indy~idualnie scharakte
ryzowana. 



Prz dstawienie u troju p cznego 
\' którym moż istnieć w wieku XX tnkie 
·-rodowi. ·o domowe, u azani rro na tle 
z cof nej fanal vzo\ n j w i mnJąc j 
poza tym \ z ' tkic m żliwo i inneg zy
cia i roz v ju - to \ ł, nie jedna z prz ·-
cz n tragiczni go la u Lorki. Ale ła 
hi zp, 1) ki ni 1icz 1 ię z t rm. ŻC' p ta 
i ulubiony dramatopisarz pozo tanie na 
zawsze popu1a1 ny br w ich ta11owi ku. 
Romance je o są lszeroko rozpO\V zcch
mon \ śród ludu hi. zpań kiego któr 
umie je na pamięć, śpiewa i rozumie 
Dzi la Lorki ą już zr zt 711 n na 
l 'fi 'wiec11" i tłumaczone na w z st ·i 
n· ma1 j zyki. 

, Dom Bernardy Alba· grano w P 1 
p raz pierv.sz. w r. 1948 w Łodzi w Do
mu Kultury. również wedłui::{ (nied k 

anego) przekładu Jana Winczakicw'c 
.i ko p uc warsztatow, Wvższ j S 

· or ·tórcj ó c1 n m r kt 
b l Leon Schiller. 

. C'fani c· 

UWAGI REŻYSERA 

Prz stępując clo pracy nud dramatem 
L ki, umie·zcz n m w k nkr tn m z -
:i : tuż przed OJ : domo • , w r J ·u 
IH35, i w konkretnym miejscu: ' Anda
luzji. co atwo można odczytać z t I· tu -
mu ieliśmv wziąć pod uwagę, ż dramat 
kobiet z hiszpań 1 iej wsi jest tr dn do 
zrozumienia dla wspólczesnei na zej p -
chiki, u~posobi r1 i 'wiatopog1ądu. 

Ni znamy Hi zpanii; jes obca i ta
i mnicza - trzeba więc było · ą sobie 
pr;~:·:b1iżyć, skoro nie można do niej po
jechać. 

Sf!!dniły to k. iążki. Oprócz w zystkich 
utw rów Lorki w pici • ·1.. m iz dz.t 
dzi Jo ni micckie pt. , Dns 1111bekannt 
Spnnien", zaw rnjace 310 la11 z foto-

raficznych. 
Od 7.nmków fl ucl In eh ich pol żnej 

architektur\' i ni pra \Cłop1 a bn go prze
pychu wnet r7. do 1inianych ja kń w ka
lach Andaluzji - zami szkał 'Ch prz z 
najbiedniejszą ludno'ć tei p ·o ·incji. (.Jak 
lnÓ\Vi służąca u bogat i Bernard c· b 
rodzina - j dcn ma t· 1 rz i JCdną łvżkę. 

mi zl·n \ I piance. A pt śrniPrc dfił 
wt j ziemi spraw· •dl'v,,.o~ci' Kościoły -
kapiqce zlot m i boqact 'I." m p nu· 
wszechwładnie i gro'· w pomn'en·cm I -
k\ ·izvcji. Klasztor. kolo " Taj mni
cze pc'zaże. Ulice i z ułki miao.;t i mia-
st czek. Charakterv t. czn wewn~trzn 
podwórza w do ach mi 1 ich - ,.nati ''. 
gdzie koncentruje si życie rodzinne. 
Okna z misternvmi. a więziennymi kra
tami - przez które rozmawiają narze-

15 



czeni. Studnie zamykane na kłódki. bo 
\vody brak. Wude nt si siC' w dzbanach th1 

głowie, nieraz z bardw dL1l0k1. 
Bo,f..Taci chłopi posiada i<1 cl nw bardzo 

rozlc,qłe. U B rnardy Alb::i każch córkl 
ma swój Pl ko.i, a 1 ':-.t ich 5; ponct llo -
matka babka. zmaih· mąż. c:łuż<1c ': da
le.i - kancelaria, świetlica. Razem okol J 

15-stu izb. 
Druga książka, która d po ogh m 

zrozumieć „Dom Bernardy", to - „Czer
wona Hiszpania" KsawPrPgo Pm z ·1)
skiego - wnikliwie napisany rr>portaż 
z podróż przez Hi. zpani • - od Pir oi 
po Gibraltar. podróżv odbvtei w czasie 
wojny domowej w r. 193G, kiedy-to fowa·· 
rzyszył autorowi / ndaluzvjc7.. k, r \\'Ol '

cjonista, spelniajac · rol mądrego pn:c
wodnika. 

Trzecia książka która przvbliżyłn nam 
„Dom Bernardy" to - „Donja P rfcL:
ta" - Ga1dosa. Powi ść o życiu w m łvm 
miasteczku andaluzyjskim i świątobliwej 
damie, która przez poczucie honoru. pur -
taństwa i bzdurne.go poczucia przemożnej 
władzy kościelnei - doprowadza u'kn h„_ 
ną córkę do obł du a utalentowanego jej 
narzeczonC'go zabija we własnym ogrodzie 
pozorując to jego samobójstwem. 

* 
Pisząc swój dramat Lorca ni<' m;al n 

celu, można przypuszczać. przeds aw:!' 1ia 
tylko konfliktu rodzinnego w skali m1tu
ralistycznei. Dlatego też inie pre acj l 
te.!!o realistvcznego dramatu musi mieć 
patos traf!edii. 
Wystepujące postacie raczej są symbo

lami żywych ludzi. 

* 
Bernarda nie jest zła dla zł ~ci. nie icst 

zimna, ani nieczuła, nie tyranizuje ::rn;oii.:h 

córek dla prz.v.iemności i sadyzmu - nie 
wymyśliła dla nich wyiątkowego kla~z
toru w swoim domu. Ona kocha je po 
swoiemu. Cierpi nad ich osamotnieniem. 

„Przez osiem lat żalobv - wiatr z uli
cy nie wcidzic do tego domu - zamuru
jemv cegłami okna i drzwi" - decyduje 
z.godnie z purytańskimi zwyczajami Ber
narda. 

I iakże mo.ehby wydać córk~ za syna 
parobka, za człowieka niewiadomego po
chodzenia? Któż to bowiem są parobcv? 
Wiosną wychodzą chłopcy i młoddutkie 
dziewczęta paść owce w górach. Żyją sta
dowo. Jesienią dziewczęta wracają w cią
ży - rodzą w zimie - na wiosnę znów 
idą w góry i znów wracają w ciąży - ży_ 
jąc z przypadkowymi mqżczyz aini. C~y 
Bernarda może wydać córkę za nielegal
nie zrodzonego, za biedaka lub sługę? 
Parobcy są w absolutnej pogardzie. Dla 
BC"rnardv biedni sa jak zwierzqta, co to: 
„Zapominają o bólu przy misce grochu". 

* 
Kościół odgrywa wielką rolę. święta 

Inkwizycja zaważyła nad umysłami i oby
czajami; dowodem - samosąd tłumu n::id 
dziewczyną, która zabiła dziecko nie
ślubne, zam~czoną przez tłum na drodze 
pod domem Bernardy. 

* 
Obłęd jest na.gminną chorobą na po

łudniu. Maria-Józefa, obł;:ikana matka 
Bernardy, zachorowała z tęsknoty za wol
nością. To cygańska dusrn z południa 
Andaluzji. z nad morza. itdzie leżała wieś, 
w której mieszkała, gdzie była szc7.ęśliwa 
i wesoła. Chce - jak mówi - domów, 
szeroko otwartych, morza i fal. Chce być 
pianą i widzieć wszystko biało, jasno. 
Chce mieszkać w chacie z koralu i witać 

l'i 



Bram B t jemsk. gałE~zi· mi. Che wol
no„ci, ' obody. 

:Nnjb rdziej podobną do babki - jakb 
b. a jej córką - je t Adela. Otwarta, ży
·ioło\\ a, n dobrym sercu i jasnym 11 mk'

ch11. I ·ccważy nakazy etyczne. obowiq
Zll j, ce w ca lej wsi. gdzie za uchybienie 

on u kobiety _grozi &,ni rć. Adela ma 
dużo c eh c~·gańskich. Andaluzja w poło

ie je t cygań ka; wolni cyganie koczują, 
ta czą śpiewają - chodzą na robot do 
dalekich nawet w i. Poncja, która kochn 
wobod~· „Bo oni nie stąd - przyszli 

z daleka. z. gór. może z nad morza". 

W inscenizacji, w w •razie plastycz
nym - w scenografii - chodziło o ~two
rzenie ntmo fcry zamkni cia, n·e voi:. 
Adela: ,,Gdyby n1ożna wyj' ć i pokosić". 
Magdalena: .,Chc;tnie nosiłabym \•orki ,,.e 
młynie. a tymczasem - mówi z ironia 
każdy robi to co mu przypada z urodze
nia". 

„ ... Nawet oczy na ze nie naJeżą do nas". 

Uwaga o Poncji. Zaufana ochmistrz •ni, 
szpica domowy i donosiciel, niańka 
dziewcząt. Przebieała i perfidn . Obłudna. 
po swoj mu przywi:izana do dziewcząt -
zwłaszcza do Adeli. (. Z tym dzieckiem 
d7.i je się coś niedobrego".) 

Nienawidzi Bernardy - pierwsza pój
dz.ie z nożem rżnać panów, pierwsza za
bije BernardQ. Córka prostytutki, sama 
pozornie moralna, lubi mówić o sprawach 
1ni10 n eh, na polłaz ma ,,słowo Boże" n::i 
ustach i nie pozwala sprzeciwiać się 
Bożemu prawu. 

Z domu Bernardy nie odejdzie, bo: 
„Los wsadził mnie do tego klasztoru". 

Halina Gall 
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