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„… Trebuie să fi  fost Israel
sau să se fi  dedicat cu o iubire specială Israelului,
 pentru a-i pătrunde imensitatea,
 atât misterul, cât și sfâșierea”. 

Gèneviève Fondane către Jacques Maritain,
19 octombrie 1945

Nu se va căuta în aceste pagini nimic nou1. Doar scrisoarea pe care o vom 
publica la sfârșitul lor este inedită. Am încercat doar să trasăm din nou adevă-
rul, puritatea și densitatea mărturiei pe care Gèneviève a lăsat-o despre voca-
ţia sa și despre itinerarul său, pe parcursul scrisorilor către prietenii săi (în 
special către Jacques și Raissa Maritain) și câteva note intime.2 Această schiţă 
nu are altă ambiţie decât de a dori să facă cunoscută această mărturie discretă 
și captivantă, știind bine că ea se va îndrepta fără zgomot către cei care vor ști 
să o recunoască și să o înţeleagă.

*
1 Articolul a fost preluat din revista Nova et Vetera (Geneva), numărul din ianuarie-iunie 

2003, 102-122. Titlul original al articolului: „Gèneviève Fondaine, une vie vouée au mystère 
d’Israël”. Părintele Michel Cagin, OSB, s-a născut în 1954; a studiat Literatura modernă la 
École Normale Supérieure din Paris; este călugăr la Solesmes, unde predă teologia. 

2 Pasajele citate aici sunt în mare parte extrase din cartea Fondane-Maritain, corespon-
denţa dintre Benjamin și Geneviève Fondane cu Jacques și Raissa Maritain, editată de Michel 
Carassou și René Mougel la Editura „Paris-Mediteranee”, 1997, 216 pag. Câteva scrisori la alţi 
corespondenţi au apărut în Buletinul Societăţii de Studii Benjamin Fondane, publicat în Israel. 
Cf., în special, Buletinul nr. 4 (toamna 1995), care conţine scrisori de la Geneviève Fondane 
către Jean Ballard, director la Cahiers du Sud, și către Claude Sernet, prieten de-al lui Fonda-
ne, care o ajutase pe Geneviève să pregătească ediţia operelor soţului ei, precum și o mărturie 
a părintelui Marcel Dubois: „Soţia lui Benjamin Fondane, Un cântec care răsună în tăcere”. 
(Când citatele vor fi  semnalate numai prin data scrisorii, ele vor fi  luate din corespondenţa cu 
familia Maritain.)
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Gèneviève Fondane (născută Gèneviève Tissier, în 1904) a mărturisit că 
foarte devreme, în copilărie, ar fi  simţit chemarea lui Dumnezeu și ar fi  primit 
„haruri de rugăciune și de viaţă interioară”, care vor pune pentru totdeauna în 
sufl etul său o nevoie de absolut și o atracţie deosebit de profundă spre contem-
plaţie. Această chemare va lua din ce în ce mai mult forma unei chemări foar-
te clare la singurătate, numai cu Dumnezeu, la singurătatea unde Dumnezeu 
este totul și cere sufl etului totul pentru a se dărui „la culme”. Ea nu va înceta 
să-i resimtă exigenţa imperioasă („această exigenţă teribilă a lui Dumnezeu”, 
„gelozia lui Dumnezeu asupra mea”, despre care ea va vorbi deseori), chiar și 
atunci când urma – se gândea ea – alte căi și credea că s-a abătut din drum. Ea 
o va regăsi la celălalt capăt al vieţii sale scurte și intense, grea cu tot ceea ce 
această viaţă îi va fi  încărcat inima mărinimoasă și generoasă.

Doamne – notează ea în Jurnalul său în 1946 – (…) mă prezint în faţa voastră 
aducând cu fermitate pe toţi cei pe care nu vreau să-i părăsesc, pe toţi cei pe care 
vreau să-i precipit cu mine: evreii, comuniștii, ceilalţi... Iată-mă cu ei toţi și resimt 
mai puţină neliniște. Dumnezeul meu, nu voi fi  singură în faţa voastră, singură cu 
dumnezeirea voastră, decât atunci când ei vor fi  trecut în faţa mea, când vi-i voi fi  
aruncat și îi veţi fi  luat.

*
Foarte devreme, de asemenea, ea a cunoscut „o dorinţă nebună de iubire 

umană”, care contrazicea în ea exigenţele exclusive pe care iubirea de Dumne-
zeu le poate avea într-o viaţă. Viaţa ei va fi  astfel marcată, în felul său, de lup-
tele unei inimi umane cucerite, în libertatea ei, de diferitele iubiri care o soli-
cită în întregime.

În 1926 îl întâlnește pe poetul și gânditorul evreu, venit din România, Ben-
jamin Wecsler, cunoscut sub numele de Benjamin Fondane, pe care îl ia în 
căsătorie în 1931. Ea va găsi în această iubire fericirea umană. Se va deschide 
la gândirea existenţială a lui Fondane, în aceeași linie cu Kierkegaard și Ches-
tov. Dar, și mai profund, în poetul exilului și rătăcirii poporului evreu, ea va 
întâlni și, dacă se poate spune, va lua în căsătorie misterul Israelului, soarta sa 
unică și ireductibilă. Prin căutarea fi losofi că, prin poezie, și unul, și celălalt 
aspirau la o experienţă religioasă adevărată. În realitate, erau deja angajaţi în 
ea. Și vor fi  conduși până la capăt.

O adevărată prietenie se legase între Benjamin Fondane și familia Maritain, 
în 1936, pe vaporul care îi aducea înapoi din Argentina. Această prietenie va fi  
în curând împărtășită și de Gèneviève, iar pentru ea va fi  decisivă. Puţin timp 
după deportarea soţului ei și după întoarcerea ei la credinţa catolică, ea va 
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nota, gândindu-se la anii de dinainte de război: „În nostalgia mea după cato-
licism, infl uenţă de neglijat a familiei Maritain, a atmosferei de puritate și de 
fervoare care îi înconjura și unde mă simţeam bine”. 

*

Benjamin Fondane, luându-și naţionalitatea franceză în 1938, este mobili-
zat în 1940. Gèneviève și soţul ei sunt despărţiţi. 

Este foarte greu să fi m îndepărtaţi câtuși de puţin unii de alţii, când am vrea atât 
de mult să trăim împreună neliniștile, speranţele, pericolele... Dar nu trebuie să ne 
plângem. Ce este despărţirea noastră în comparaţie cu coșmarul de neliniști și 
suferinţe pe care le trăiesc alţii? (26 mai 1940) 

Ea adaugă: „(Soţul meu) este plin de încredere, de credinţă în sfârșitul unui 
război care pune în joc mai mult decât vieţile noastre”. 

În iunie, Fondane este luat prizonier la Sens. Evadează. Este prins două zile 
mai târziu, apoi eliberat pentru motive de sănătate și primește îngrijiri medi-
cale la Val-de-Grâce. Demersurile întreprinse de fam. Maritain, începând din 
iulie 1940, pentru a-l trimite în Statele Unite vor fi  zadarnice. Fondane trăiește 
anii ocupaţiei la Paris, în apartamentul său de pe strada Rollin pe Muntele 
Sainte Gèneviève, nu departe de Arene, cu soţia și sora lui, refuzând să poarte 
steaua galbenă.

În martie 1944, este denunţat ca evreu și arestat împreună cu sora lui Line. 
Amândoi sunt trimiși în lagărul de la Drancy. Demersuri ale prietenilor săi 
Paulhan, Cioran și Lupașco, pe lângă ocupant, obţin eliberarea sa, dar nu și pe 
cea a Linei. Fondane refuză să-și abandoneze sora. Pe 30 mai fac parte din 
unul dintre ultimele convoaie trimise la Auschwitz, în locul deportaţilor pro-
venind din Marsilia, al căror tren nu sosise.

Pentru Gèneviève, drama care începe în primăvara anului 1944 este drama 
despărţirii, a îngrijorării, a neliniștii pentru soarta soţului și a cumnatei ei. 
Este în același timp o noapte interioară în care ea luptă cu Dumnezeul său și 
care se va sfârși cu plata unui mare preţ, cu întoarcerea ei la credinţă. 

Criză totală în martie 1944, provocată de arestarea soţului meu... Mai întâi, subor-
donez convertirea mea eliberării soţului și cumnatei mele. După aceea, ideea aces-
tui comerţ îmi produce dezgust. Situaţia soţului meu se înrăutăţește, dar resping 
din ce în ce mai mult ideea de a vedea harul pe care Dumnezeu l-ar acorda elibe-
rându-l, ca un semn al adevărului catolicismului, și convertirea mea ca un act de 
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recunoștinţă către Dumnezeu. Dumnezeu nu-mi datorează nimic... pe când eu îi 
datorez totul3.

Astfel, pentru Gèneviève Fondane crucea intră în viaţa sa și legăturile care 
o atașează în mod nepieritor de Israel sunt inseparabile de întoarcerea ei la 
credinţă. 

„Am citit și recitit poemul atât de frumos și dureros al D-nei Maritain” – îi 
mărturisește ea lui Jacques Maritain, pe care l-a reîntâlnit la Paris în noiem-
brie 1944 și care i-a dat să citească poemul lui Raissa „Deus excelsus terribilis”. 

Mă impresionează atât de mult! Da, cunosc această întrebare disperată, cunosc 
această prăbușire totală în faţa unei suferinţe care nu poate fi  numită, în faţa atâtor 
orori, pentru care nimic, nici una dintre explicaţiile noastre, nici o consolare nu 
mai sunt valabile. Și Dumnezeu, care știe, tace. Câte nopţi am petrecut în a mă izbi 
de acest zid, neputând decât să mă agăţ orbește de Dumnezeu, din adâncul pră-
pastiei (27 noiembrie 1944).

„Dumnezeu nu-mi datorează nimic... Eu îi datorez totul”.
Rareori puritatea motivului formal al credinţei a fost trăită într-o goliciune 

atât de absolută și sfâșietoare. Este credinţa lui Abraham, sperând împotriva 
oricărei speranţe. „Până la ce profunzime ne cere Dumnezeu să-i arătăm în-
credere, să credem în iubirea Sa!”4 Gèneviève va avea nevoie de această puri-
tate a credinţei pentru a traversa și a asuma încercarea care va urma. 

*

Urmează eliberarea. Numeroase demersuri pentru a încerca să-i regăsească 
pe soţul său, cumnata sa sau cel puţin urmele lor. În zadar. Și lunile trec. 19 
ianuarie 1945: „Aceeași neliniște din cauza absenţilor mei”. Totuși, păstrează o 
speranţă perseverentă, nebună, într-o întoarcere din ce în ce mai improbabilă. 

24 mai 1945: „Zilele trec, trec, listele cu cei eliberaţi se prelungesc, repatri-
erea se accelerează și tot nu știu nimic de soţul meu, nimic despre cumnata 
mea, absolut nimic... În schimb, motivele de a-și frământa mintea par fără 
sfârșit”. Este obsesia a tot ce s-a petrecut în lagăre. Tratarea deportaţilor puși în 
carantină de către aliaţi în condiţii neliniștitoare și, în ciuda intervenţiilor în-
altelor personalităţi, tăcerea autorităţilor ruse care au eliberat lagărele din 
Auschwitz și Birkenau. Pe 23 iunie, Gèneviève nu poate totuși să se abţină să 

3 Citat de Marcel Dubois.
4 Charles Journet, Le Mal, DDB, 1962, 315.
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scrie din nou: „Vă mulţumesc că aţi publicat poemul soţului meu. Se va bucu-
ra când se va întoarce”5. Și pe 31 iulie: 

De mult timp mi-am închipuit răul cel mai mare. Dacă soţul meu se întoarce, va fi  
o înviere din morţi. Dacă mai sper încă, este pentru că știu că Dumnezeu poate 
face minuni. Este, de asemenea, faptul că, omenește, speranţa este incredibil de 
perseverentă și se hrănește din nimic.

Pe tot timpul verii anului 1945, „așteptarea îngrozitoare” este întreţinută de 
mărturii fără fundamente reale. Potrivit unui deportat repatriat, Fondane ar fi  
fost la Auschwitz în noiembrie 1944, având moralul bun, și ar fi  fost transferat 
la începutul anului 1945 la Flossenburg, unde acest martor l-ar fi  văzut în martie. 

Nu mi-a raportat absolut nimic de la soţul meu, nici un cuvânt, nici un gest sem-
nifi cativ, nici cel mai mic mesaj. Dar singurele imagini fi zice evocate erau de ajuns 
pentru a fi  de nesuportat. N-am putut să scap de acestea decât strigându-i din nou 
lui Dumnezeu că ofeream împărtășirea tuturor suferinţelor soţului meu. Este ceea 
ce îmi lasă „dreptul” să trăiesc și să spun că îl iubesc (18 iulie 1945).

Este bântuită și chinuită de gândul suferinţelor pe care le-au avut de îndu-
rat soţul și cumnata sa, pe care și-i închipuia „pradă unor persoane capabile 
să-i facă să-și piardă personalitatea și controlul de ei înșiși”. Puţin câte puţin, 
cu ajutorul lui Jacques Maritain, sufl etul ei se liniștește, se abandonează lucră-
rii secrete a harului lui Dumnezeu. („Sunt, de asemenea, momentele trecătoa-
re când mă simt formată, purtată – precum și toate aceste lucruri care se lumi-
nează brusc sau treptat și care mă minunează; într-un mod cu totul special, 
din ce în ce mai mult un refuz de a mă opune suferinţei” - 1 mai 1945.) Jacques 
Maritain a încurajat-o și o încurajează când Dumnezeu se ascunde din nou să 
facă un „act de credinţă absolută” – asemănător cu cel de la convertirea sa:

Nu vă împotriviţi, Dumnezeu însuși vă conduce. Într-un mare act de credinţă, 
închideţi ochii asupra tuturor ororilor descrise la radio și în ziare. Fiţi sigură că, 
orice s-ar fi  putut întâmpla, Dumnezeu i-a copleșit și susţinut pe Benjamin și sora 
lui cu aceeași iubire supremă pe care a avut-o și o are pentru d-voastră. Dacă vă 
face să simţiţi această acţiune a harului Său, este pentru a vă da o dovadă că i-a 
copleșit cu acest har, cu și mai multă tandreţe, pe cei care erau abandonaţi de oa-
meni și pe care îi iubiţi foarte mult (7 mai 1945).

Gèneviève se oferă ea însăși în fi ecare zi, pentru ca supremul abandon al 
alor săi să fi e răsplătit cu întâlnirea copleșitoare cu iubirea supremă – întâlnire 
pe care nu ezită să o defi nească și să o descrie în termeni de „experienţă mistică”.

5 Către Jean Ballard.
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Pentru mine, toată lupta este în aceste două realităţi: pe de o parte, această sufe-
rinţă inumană și imaginile crude, îngrozitoare, care mă atacă din toate părţile; pe 
de altă parte, întreaga mea credinţă care tinde spre convingerea, certitudinea unei 
iubiri infi nite, mistuitoare a lui Dumnezeu, contopindu-i pe soţul meu, pe sora 
lui, învăluindu-i, îmbrăţișându-i, pătrunzându-i, făcând una cu ei, chiar și fără 
știrea lor. Suferinţa până la culme, căderea în prăpastie; dar este căderea în iubirea 
infi nită a lui Dumnezeu. Mi-aţi spus să fac acest act de credinţă. Fie ca Dumnezeu 
să mă ajute să-l fac totdeauna, totdeauna. Fără știrea lor? Nu cred. Atâtea poeme, 
în care soţul meu a exprimat toată tensiunea sa de sufl et, îmi spun că era pregătit 
pentru o experienţă mistică (18 iulie 1945).

Dragă prietenă – îi spune din nou J. Maritain, fără să fi  primit scrisoarea ei – ce 
puteţi face altceva decât să vă retrageţi în credinţă și să închideţi ochii, să acceptaţi 
marea noapte cu certitudinea absolută că, orice s-ar fi  putut întâmpla, Dumnezeu 
a avut grijă de el și de ea și a vegheat asupra perfecţiunii sorţii lor și a iubit sufl e-
tele lor mai mult decât l-a iubit pe al d-voastră – și descleștaţi-vă mâinile, lăsaţi 
deoparte toată această dorinţă de cunoaștere care vă arde și vă consumă, și chiar 
și această dorinţă, acest efort de a-i ajuta prin propriile d-voastră suferinţe, și tot 
acest chin pe care vi-l aplicaţi. Lăsaţi totul deoparte, predaţi-i, dăruiţi-i, pentru că 
sunteţi sigură că sunt iubiţi și ajutaţi în mod absolut și că d-voastră nu-i puteţi 
ajuta mai bine decât dăruindu-i astfel printr-o iubire supremă. Și mulţumiţi-vă (ce 
cuvânt, iertaţi-mi stângăcia) să fi ţi, pur și simplu, prezentă, în cruce, ca o ofertă a 
propriei fi inţe, sperând, dar ca și Abraham, dispusă la marea bucurie, dacă vor reveni 
și când vor reveni, dar de acum înainte fără a vă încorda peste puterile d-voastră 
și fără să vă zbateţi, în liniștea sfâșietoare și întunecoasă, dar înstelată de credinţă, 
de jertfa desăvârșită (19 iulie 1945).

*
Prin suferinţa sa, Gèneviève este într-un fel co-naturalizată Israelului, noii 

înfăţișări a misterului său și sorţii care îi este rezervată în acest secol XX. Ea 
vede, de asemenea, că mulţi în jurul ei nu au înţeles cu adevărat semnifi caţia a 
ceea ce tocmai a trăit Israelul în trupul său și, mai ales, în sufl etul său. 

„Mi se pare că, în ciuda căldurii de compasiune și înţelegere pe care o au cei 
mai buni prieteni pentru a împărtăși suferinţa evreilor, trebuie să fi  fost Israel 
sau să se fi  dedicat cu o iubire specială Israelului, pentru a-i pătrunde imensi-
tatea, atât misterul, cât și sfâșierea” (19 octombrie 1945).

J. Maritain a avut o experienţă asemănătoare, într-un fel, poate și mai ama-
ră, chiar de la prima sa întoarcere la Paris, în noiembrie 1944: 

Este un lucru pe care literalmente nu-l mai pot suporta, care mă distruge – îi scrie 
el lui Charles Journet. Este acest antisemitism care mai fi erbe și care, fără îndoială, 



DIALOG TEOLOGIC 20 (2007)36

va mai crește încă. N-au înţeles tragedia divină, oroarea sacră a acestui Golgota al 
unui popor, chiar și atunci când i-au ajutat, riscând viaţa lor pentru ei. Întrebarea 
rămâne ponderată pentru ei, în termeni în mod josnic umani. În ce mă privește, 
mi se pare că am îmbrăţișat soarta Israelului și mi se pare că voi fi  de acum un 
evreu rătăcitor, fără piatră pe care să-mi plec capul. Sufl etește, exilul nu s-a termi-
nat6.

„Această strânsoare puternică a lui Dumnezeu în infernul lagărelor a fost 
făcută fără voia lor, aparent în abandonul cel mai absolut al condamnaţilor?” 
– se întreabă Gèneviève Fondane. Este întrebarea care se afl ă în inima miste-
rului de la Shoah. Ea rămâne, pentru atâţia dintre cei care l-au trăit sau au fost 
atinși în adâncul fi inţei lor, fără răspuns. Ea silește cel puţin la tăcere7. Jacques 
Maritain este și el obsedat. Noapte îngrozitoare, care l-a lăsat incapabil să poată 
spune ceva pentru un timp, noapte în care parcă au pus stăpânire pe el abisu-
rile părăsirii și primejdiei în care oameni au fost înmormântaţi fără să poată 
măcar să bănuiască de ce, fără ca Dumnezeu însuși să pară că aude glasul lor. 

Ce răspuns se poate da la o asemenea întrebare? Doar aceste cuvinte, care 
vor fi  fost smulse unei asemenea tăceri, pot bâlbâi ceva din acest mister fără 
să-l trădeze și fără să-l profaneze. Nu putem decât să transcriem aici ceea ce 
scriau pe atunci J. Maritain și Gèneviève Fondane:

„Isus Cristos este în agonie până la sfârșitul lumii”. Repetăm acest lucru ca niște 
copii, fără să știm până unde ne conduc aceste cuvinte și ceea ce înseamnă această 
agonie. A fost, într-adevăr, cu totul părăsit, părăsit de oameni și de Dumnezeu, 
care îl iubea foarte mult și veghea asupra lui cu o iubire infi nită, dar cu totul as-
cunsă. În marile suferinţe și agonii ale sfi nţilor încercăm să descifrăm această pă-
răsire a lui Cristos, dar sfi nţii au avut consolarea lor. Ceea ce obsedează gândul 
meu, și aici văd eu într-adevăr cu totul părăsirea lui Cristos, este părăsirea acestor 
oameni sărmani, care nici măcar nu-l cunoșteau și nu știau că suferă cu el, în 
oroarea lagărelor naziste. Este părăsirea Fiului lui Dumnezeu, tratat ca un bleste-
mat, ceea ce ei au trăit, uniţi cu El chiar prin părăsirea lor și într-un mod neînchi-
puit de profund și substanţial – și cu atât mai mult iubiţi de cealaltă parte a vălului 
(a aparenţei). A fi  suferit cu ei, a fi  fost unul dintre ei și în același timp a purta în 
sine misterul poporului ales, precum și a fi  conștient, așa cum el a fost dintotdea-
una, de misterul credinţei și chemării lui Dumnezeu, fără să vorbim de harurile de 
6 Ch. Journet - J. Maritain, Corespondenţă, III, 1940-1949, pag. 23, Scrisoare din 10 

decembrie 1944.
7 La „Yad Vashem”, pe 23 martie 2000, Ioan Paul al II-lea a onorat și a dorit să-și însușească 

această tăcere: „În acest loc al aducerii-aminte, spiritul, inima și sufl etul resimt o mare nevoie 
de tăcere (...) O tăcere, pentru că nu există cuvinte destul de puternice pentru a deplânge în-
grozitoarea tragedie de la Shoah”.
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iluminare pe care le-a primit cu siguranţă în timpul captivităţii sale, și de la ele, 
harurile pe care le-aţi primit erau reverberaţie în d-voastră, mi se pare că acest 
lucru constituie pentru Benjamin Fondane, fi e că va reveni sau nu, o minunată și 
sublimă desăvârșire a măreţiei sale interioare și a operei sale (Jacques Maritain 
către Gèneviève Fondane, 19 iulie 1945)8.

Îmi spuneţi exact ceea ce are importanţă pentru mine mai mult decât orice în 
lume – îi răspunde Gèneviève. Ceea ce îmi scrieţi despre părăsirea lui Cristos și 
despre unirea deosebit de profundă și substanţială a tuturor acestor oameni chi-
nuiţi, cu Cristos părăsit, îmi întărește convingerea că, chiar dacă prin imposibil, 
pentru soţul meu, a avut loc această unire fără știrea lui, ea a avut loc totuși în 
profunzime. Soţul meu mi-a vorbit deseori (era pentru el o idee crucială) despre 
această soartă ciudată de martor orb a poporului evreu. Și cât de mult se simţea el 
martor! Până acolo încât i se părea normal, altfel spus, inevitabil, că a fost arestat 
8 La sfârșitul anului 1945, Jacques Maritain a dat revistei Ecclesia, la cererea directorului 

său, Mons. Montini, câteva pagini care păstrează ceva din această rană rămasă vie, sub titlul: 
„Fericiţi cei persecutaţi...”: „Creștinul se mai gândește încă la alţi oameni părăsiţi, a căror soartă 
trezește în sufl et o neliniște de nesuportat, din cauza nopţii cu totul negre în care moartea i-a 
lovit. (...) Să ne amintim (...) de acești evrei frânţi de oboseală, care, după săptămâni de mers 
însângerat, ajunși la Buchenwald, se întindeau ei singuri pe treptele cuptorului crematoriu, și 
de nefericiţii care au murit de foame în trenurile cu peceţi de plumb. Unde era mângâierea 
acestor nevinovaţi persecutaţi? Câţi alţii au murit cu totul părăsiţi? Nu ei și-au dat viaţa, ci le-a 
fost luată în întunericul groazei. Au suferit fără să fi  vrut. Nu știau de ce mureau. Cei care știu 
de ce mor sunt privilegiaţi. 

Totul pare să se petreacă ca și cum agonia lui Isus a fost ceva cu totul nesfârșit, că a trebuit, 
pentru ca oamenii să participe în întregime la această mare comoară de iubire și de sânge, ca 
ea să se împărtășească în ei sub înfăţișările sale contrastante. Sfi nţii participă la ea de bunăvoie, 
oferindu-se cu El, cunoscând secretele vieţii divine, trăind în sufl etul lor unirea cu El. (...) 
Sunt privilegiaţi chiar și în chinurile trupului sau ale sufl etului, în cele mai crunte dureri.(...) 
Dar cei care sunt cu totul părăsiţi, victimele nopţii, cei care mor drept condamnaţi ai existen-
ţei pământești, cei care sunt aruncaţi în agonia lui Cristos fără să o știe și fără voia lor mani-
festă un alt aspect al acestei agonii. (...) Ca un testament lăsat sfi nţilor săi, El a spus: In manus 
tuas commendo spiritum meum. Ca un testament lăsat celeilalte turme a sa, a spus: «Dumne-
zeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?» Cum nu ar fi  avut El grijă de cei care 
poartă această marcă a agoniei sale, de marea turmă a celor cu adevărat nenorociţi, a morţilor 
fără consolare? Cum nu ar fi  semnătura apartenenţei lor Mântuitorului răstignit și un titlu 
suprem pentru milostivirea Sa, chiar părăsirea lor? La cotitura morţii, în clipa când vor trece 
de cealaltă parte a vălului, când sufl etul va părăsi un trup pe care lumea nu l-a dorit, oare nu 
va avea El timp să le spună: «Vei fi  cu mine în Paradis»? Nu există semne pentru ei, pentru ei 
speranţa este la fel de despuiată ca ei înșiși; pentru ei, până la limita extremă, nimic nu a stră-
lucit în ochii oamenilor, nici chiar din partea lui Dumnezeu. Doar în lumea invizibilă, dincolo 
de tot ce este pământesc, Împărăţia lui Dumnezeu este dăruită acestor persecutaţi și totul 
devine al lor”, Raison et raisons: Oeuvres completes, IX, 435-438.
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de către naziști. Nu voi uita niciodată fraza sa: „Într-adevăr, dacă ar exista în lume 
un evreu adevărat, un evreu autentic pe care ei ar trebui să-l aresteze, acela sunt 
eu”. Acest rol de martor al cărui ecou îl găsesc în poemul D-nei Maritain și despre 
care îmi vorbiţi din nou atât de profund luminează atât de mult aceste tulburătoa-
re și veșnice persecuţii antisemite și îi apropie atât de mult de noi pe toţi evreii, 
chiar și pe cei care nu mai știu că sunt poporul ales” (31 iulie 1945).

Cu mulţi ani mai târziu, Charles Journet, pătruns și el de misterul răului, se 
va întreba, în amintirea unei vizite în lagărul morţii de la Majdanek, aproape 
de Lublin, în Polonia:

În barăci sinistre, încercuite de posturi de gardă și de sârmă ghimpată electrică, 
sunt îngrămădite sărmane resturi omenești, espadrile mizerabile, pantofi  de fe-
mei, încălţăminte mică de copii, se găsesc fragmente de păpuși. Se vede un prim 
model de cuptor, o marmită groaznică adusă de la Berlin. Apoi, clădirea centrală 
din beton, cu băi care preced camerele de gazare, cuptoarele mari paralele, fi ecare 
se umplea cu 6 cadavre odată, scurgerile pentru grăsimi și tocituri. Din punct de 
vedere tehnic, totul era prevăzut, chiar și lespedea din ciment folosită pentru înlă-
turarea aurului din dinţii cadavrelor. Afară este seară, soarele care coboară se as-
cunde într-un nor roz. O mare tăcere pe câmpia poloneză. La câţiva pași în faţa 
mea, un greoi horn pătrat, din cărămizi, construit chiar de prizonieri, domină 
edifi ciul; el se înalţă spre cer ca un fel de clopotniţă. Atâţia sărmani ochi înspăi-
mântaţi, înnebuniţi, l-au privit. Au văzut fl acăra roșie ţâșnind și apoi stingându-se 
într-un nor negru infi nit. Este posibil ca aceste fi inţe slăbite, așteptându-și sfârși-
tul înfi orător în acest lagăr al morţii, să nu se fi  întors spre Dumnezeul atotputer-
nic și nesfârșit de bun, pentru a-l lua ca martor, pentru a-l ruga să-i ajute printr-o 
minune în nenorocirea lor groaznică? Și nici un răspuns n-a venit. Încerc, la rân-
dul meu, să spun «Tatăl nostru», să strig pentru ei către Tatăl care este în ceruri, 
care a văzut toate acestea și care a rămas tăcut. Ce mister! Până la ce profunzime 
ne cere Dumnezeu să avem încredere, să credem în iubirea Sa!9

*

În septembrie 1945, Gèneviève afl ă, prin zvonurile pe care prietenii încer-
cau să i le ascundă, mărturia, mult mai credibilă, a unui tânăr medic scăpat de 
la Auschwitz, doctorul Lazăr Moscovici, care a fost aproape de soţul ei timp de 
trei luni: Fondane a fost condus către camerele de gazare din Birkenau la sfâr-
șitul lui septembrie 1944. „Câteva ore mai târziu, camioanele s-au întors cu 
haine care au fost predate la dezinfectare”. Pe 5 octombrie 1945, se întâlnește 
ea însăși cu doctorul Moscovici, care îi povestește despre viaţa lui Fondane la 

9 Ch. Journet, Le Mal, 314-315.
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Auschwitz, cum îi îmbărbăta el până la capăt pe camarazii săi, cu totul încor-
dat el însuși: „într-o încordare de sufl et extremă, în care îl recunoșteam”, scrie 
Gèneviève. 

O altă mărturie sosește în 1946 și o completează pe cea a doctorului Mos-
covici. Gèneviève știe, în sfârșit, că soţul ei a fost executat pe 3 octombrie 
1944. Era în ajun de Yom Kippur – Marele Pardon – și (în acel timp) ziua săr-
bătorii Sfi ntei Tereza a Pruncului Isus. 

Și apoi, încă o altă mărturie, în „Scrisorile franceze” din 26 aprilie 1946, 
despre ultimele zile ale lui Benjamin Fondane. 

Știţi cât i-am cerut lui Dumnezeu ca soţul meu să moară conștient, lucid și cu to-
tul orientat spre El. Am acceptat să nu o știu niciodată, în această viaţă, numai să 
fi e așa. Și iată că Providenţa îmi trimite acest semn. Două zile în neliniștea aștep-
tării... (23 mai 1946) 

În Jurnalul său, Gèneviève precizează că „soţul (ei) a trăit două zile știind 
că va fi  gazat (...) Două zile! Este timp pentru Dumnezeu să atragă un sufl et la 
Unirea perfectă”.

O nouă lumină strălucește blând pentru Gèneviève. Ea nu înlătură ceea ce 
nu se poate spune pe nume, se ridică dincolo de ceea ce este îngrozitor; împli-
nire misterioasă, într-un fel, a căutării realizate de Benjamin Fondane de-a 
lungul unei gândiri care se rătăcea schimbând sensul a „totul este posibil pen-
tru Dumnezeu” într-un despotism, redând inteligenţa fără nici un rost și ter-
minându-se prin absurd, dar care nu era mai puţin călăuzit de un presenti-
ment ascuns, că dincolo de toate evidenţele și de tot ceea ce putem concepe, 
cineva, în Înţelepciunea Sa, care depășește limitele noastre, ne conduce și ne 
așteaptă. 

*

O primă ședere în Alsacia, la Kolbsheim, la fam. Grunelius, fi nii familiei 
Maritain, în luna octombrie 1945, îi permite să se liniștească încetul cu înce-
tul, după aceste luni, după acești ani îngrozitori, care au istovit-o moral, fi zic 
și nervos. Este „ca un răgaz, o oprire înainte de a merge mai departe” (19 oc-
tombrie 1945).

Câteva săptămâni mai târziu, la începutul anului 1946, ea părăsește Parisul, 
în ciuda unui mare zbucium interior și a sfâșierii de a abandona strada Rollin, 
unde totul îi vorbește despre soţul ei, pentru a merge să locuiască la Kolbsheim, 
la invitaţia familiei Grunelius, pentru a se ocupa de educaţia copiilor lor. În 
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notele sale personale ea rezumă motivele care au determinat-o la această 
schimbare de viaţă: 

Are loc în mine, aici, o muncă de epuraţie care n-ar fi  putut avea loc în condiţii la 
fel de favorabile la Paris (...) Îmi era absolut necesar, după ce am trăit 18 ani în 
medii necredincioase, aproape cu totul separată de medii catolice fervente (las 
deoparte contactele mele cu fam. Maritain, care mi-au fost de mare folos încă din 
prima zi), să trăiesc un anumit timp într-o familie profund creștină.

Viaţa la Kolbsheim este, de asemenea, mai favorabilă refl ecţiei. Gèneviève 
nu mai poate evita mari întrebări care o angajează foarte profund în sufl etul 
său. Experienţa sa foarte pură de credinţă și de abandonare lui Dumnezeu, în 
actul convertirii sale, apoi în predarea sorţii soţului ei și a tuturor martirilor 
din lagăre, în mâinile lui Dumnezeu, simţul ei profund despre „gelozia lui 
Dumnezeu” –conștiinţa că nu trebuie să caute alt sprijin decât în Dumnezeu, 
nici chiar cele mai curate prietenii atunci când se așteaptă de la ele o consolare, 
un imbold –, cu alte cuvinte, totul în viaţa sa interioară o ţine acordată la sub-
stanţa spirituală a gândirii lui Fondane, la intuiţiile autentice pe care ea le 
poartă, la orientarea sa mistică. Dar, pentru Fondane, această atitudine spiri-
tuală se exprimă într-o gândire care nu numai că refuză orice sprijin al raţiunii 
și „zdrobește instrumentul său” raţional, dar consideră raţiunea însăși ca o 
consecinţă a păcatului. De aici, caracterul său fundamental tragic. „Este ade-
vărat, scrie Gèneviève, că de fapt soţul meu vorbește de un singur mod de cu-
noaștere, «gândirea credinţei», credinţa într-un Dumnezeu pentru care totul 
este posibil, și doar pentru acest Dumnezeu sacrifi că el raţiunea, dar cu ce 
preţ!...” (2 ianuarie 1947)

Pentru Gèneviève, această gândire întâlnește, mai ales datorită d-lui Mari-
tain, o altă gândire, cea tomistă, care are încredere în raţiune și în capacitatea 
sa de adevăr. „Nu vă ascund, îi scrie ea d-lui Maritain, că am suferit și continui 
să sufăr din cauza fermentului de contradicţie depus în mine, de mult timp, de 
altfel, de o gândire atât de diferită de cea a soţului meu” (2 ianuarie 1947). Ea 
expune într-o lungă scrisoare – „o scrisoare preţioasă”, va spune dl. Maritain 
– termenii și mizele zbuciumului în care ea încearcă să unească în mod vital, 
în ea, aceste două gândiri care în anumite puncte decisive se opun. Dar ea 
merge mai departe și se îndreaptă deja, poate fără să fi e conștientă, către lumi-
na deplină, în recunoașterea unităţii diferenţiate și graduale a Înţelepciunii 
creștine integrale. 

„Sunt prea impregnată de gândirea soţului meu pentru a nu vedea în raţiu-
ne un instrument sărac, insufi cient, limitat, supus greșelii, dar aceasta, mai 
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ales, în comparaţie cu imensitatea adevărurilor de temut. Mi-ar fi  de ajuns să-l 
înjosesc în faţa lui Dumnezeu”10.

Ea adaugă:

Pentru mine, întrebarea nu se pune din punct de vedere fi losofi c, ci religios. Și 
imediat ce abandonez modalităţile de gândire pentru ceea ce este esenţial, multe 
difi cultăţi dispar. Sunt de acord cu tomismul de fi ecare dată când lumina naturală, 
ajunsă la limită, se dă la o parte în uimirea și căldura focarului divin. Și atunci 
când gândirea își epuizează toate resursele, ea lasă câmp liber contemplaţiei, pe 
care o caut cu atâta lăcomie, și o găsesc în scrierile d-voastră. Și poate pentru că 
itinerarul d-voastră este atât de diferit de cel al soţului meu, întâlnirea defi nitivă 
în Dumnezeu îmi pare atât de bogată în haruri. Și nu vă ajung din urmă la jumă-
tatea drumului, ci la limita extremă a acestuia. Sosește un moment în care absur-
dul, la fel ca și raţiunea, nu mai are nimic de spus, un moment în care totul dispare 
în prezenţa infi nitului, unde nu mai este decât Dumnezeu (2 ianuarie 1947)11.

*

Chiar de la prima sa ședere la Kolbsheim, Gèneviève a înţeles că această 
casă pe care o iubește și unde este iubită nu va fi  decât o „oprire”, o etapă tre-
cătoare, un loc unde se poate lua răsufl area pentru a se pregăti pentru o nouă 
plecare, cu mai multă încredere și libertate, fi ecare pentru a-și asuma propriul 
drum (ceea ce a fost Kolbsheim pentru mulţi). 

10 „Aţi găsit cuvântul potrivit, îi răspunde d-l Maritain, când scrieţi că ar fi  de ajuns să în-
josiţi raţiunea în faţa lui Dumnezeu. Ar trebui arătat că acolo unde Fondane zdrobea în mod 
tragic instrumentul său și «evidenţele» referitoare la raţiune, ele trebuie înjosite și că această 
înjosire merge mult mai departe și mult mai profund, atât pentru a distruge raţionalismul, cât 
și pentru a afi rma transcendenţa de neînţeles a Celui care este mai presus de orice Nume. 
Lectura sfântului Toma nu o să vă fi e de ajuns, vă va fi  necesară cea a sfântului Ioan al Crucii. 
Totul se va clarifi ca pentru dumneavoastră, cu siguranţă, numai în lumina contemplaţiei” (15 fe-
bruarie 1947). În același timp, dl. Maritain redactează Le Court traité de l’existence et de 
l’existant, care în mai multe pasaje se referă explicit la opera lui Benjamin Fondane și îndreaptă 
pe planul clarifi cării doctrinale întrebările angajate în mod vital în refl ecţia lui Geneviève. El 
afi rmase deja în 1929: „Cel mai bun lucru pe care îl poate face un fi losof este de a înjosi fi lo-
sofi a în faţa înţelepciunii sfi nţilor” (Prefaţă la a doua ediţie din La Philosophie bergsonnienne). 
Dar atunci când în cap. V din Court traité, în legătură cu Kierkegaard și Chestov, scrie: „Gre-
șeala lor încărcată de consecinţe a fost de a crede că pentru a glorifi ca transcendenţa trebuie 
zdrobită raţiunea, pe când ea trebuie înjosită în faţa autorului ei și astfel salvată”, cum să nu se 
audă un ecou al refl ecţiei lui Geneviève și însăși expresia ei?

11 Trebuie citită, în prelungirea acestei scrisori, cea din 14 decembrie 1950, citată mai de-
parte.
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Ea își dă seama de acest lucru în primele luni ale anului (ianuarie 1946-pri-
măvara 1947) pe care-l va petrece la Kolbsheim. Ea are nevoie (este înscris în 
ea dintotdeauna și credinţa regăsită nu a întors-o de la această vocaţie, dar i-a 
descoperit sensul și profunzimea) de această întovărășire concretă (cuvânt pe 
care îl repetă deseori) cu lumea celor foarte săraci. Ceea ce dl. Maritain, înainte 
de război, explicase în termeni de „a exista împreună”,12 ceea ce părintele Loew 
numește „comunitate de destin” și ceea ce Madeleine Delbrel (contemporana 
sa exactă) trăiește pe atunci la Yvri, la aceasta Gèneviève aspiră conform daru-
lui său personal. 

Mi se pare că șederea mea la Kolbsheim mă pregătește pentru ceva. Că sunt datoa-
re evreilor, comuniștilor, întregului popor care l-a pierdut pe Dumnezeu, a deve-
nit în mine o obsesie zilnică. Dar nu știu nimic mai mult, nu văd nimic mai clar. 
Sufăr uneori aici (cu toate că este o atmosferă de o mare dragoste!) de a fi  pierdut 
contactul cu o anumită căldură umană, această căldură uneori dezgustătoare, care 
se ridică din sărmana viaţă extenuantă a oamenilor muncii, din nedreptate, viciu 
și necazuri de nerezolvat și atât de amestecate de noroi, că trebuie săpat profund 
pentru a descoperi că Dumnezeu este prezent și acolo, poate mai ales acolo. Nu 
sunt sigură că sunt în stare să trăiesc timp îndelungat pe o insulă plutitoare. Pare 
absurd, dar necredincioșii îmi lipsesc. Este absurd, dar simt mai multă dragoste 
faţă de oameni, aș spune mai multă înţelegere, pentru cel rău, cu toate viciile sale, 
dar, de asemenea, și cu mica scânteie divină care poate îi mai rămâne, decât pen-
tru sufl etele care sunt foarte aproape de Dumnezeu (23 mai 1946).

Acest lucru – care se poate observa anticipând ultimii ani – îi va mai fi  dat 
și după intrarea ei în viaţa contemplativă, când boala o va obliga să petreacă 
săptămâni întregi la spitalul din Villejuif:

... Am regăsit câteva foste colege bolnave, precum și alte persoane fericite că au o 
călugăriţă aproape de ele. Și, mai ales, am afl at că una dintre fostele mele colege, 
pe care o numeam „comunista mea” (aceasta spune totul), este din nou aici, într-un 
alt salon, și se simte foarte rău, săraca... Bineînţeles, chiar din această după-amiază 
o să merg să o revăd, lucru pentru care mă bucur foarte mult. Este „încăpăţânată”, 
12 „A lucra pentru cineva este de domeniul simplei iubiri de bunăvoinţă. A exista și a suferi 

împreună este de domeniul iubirii de unitate. Iubirea se adresează unei fi inţe existente, con-
crete. (...) Fiinţa pe care o iubesc, o iubesc chiar dacă are sau nu dreptate; și doresc să exist și 
să sufăr împreună cu ea. A exista împreună (...) nu înseamnă numai a iubi o fi inţă în sensul de 
a-i dori bine; înseamnă a o iubi în sensul de a fi  una cu ea, de a purta greutatea ei, de a trăi 
împreună cu ea, de a simţi și de a suferi împreună cu ea”. (Exister avec le peuple, 1937, în Rai-
son et raisons: Oeuvres Completes, IX, 379.
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critică, violentă, soţul ei a murit chinuit de miliţiști. Ea a înţeles cât o iubeam și o 
simpatizam și am legat o adevărată prietenie (7 august 1952).

*

Se întoarce din nou la Paris în primăvara anului 1947. O nouă etapă începe 
pentru ea. Cu toate că nu este nici evreică, nici diplomată, a obţinut un post de 
asistentă socială la O.S.E. (Ofi ciul de ajutorare pentru copiii evrei). Vizitează 
familiile de evrei din sectoarele 3 și 4, în mizerie și sărăcie, pentru a aduce 
copiilor ajutor material și moral. „Aceasta nu va constitui poate decât o etapă, 
dar, în orice caz, după singurătatea și liniștea vieţii mele de la Kolbsheim, era 
necesar să reiau contactul, în acest mod concret, cu tragedia și suferinţa evre-
ilor” (14 martie 1947).

Gèneviève este astfel condusă să intre în relaţie cu o ramură a Congregaţiei 
Notre Dame de Sion, „Ancelles”, a cărei vocaţie este foarte asemănătoare cu a ei: 

Aceeași chemare poruncitoare pentru evrei, aceeași conștiinţă a misiunii lor, ace-
eași înţelegere a tragediei lor, aceeași nevoie «de a fi  unită cu ei», cu cei mai săraci, 
cu cei mai părăsiţi dintre ei, a merge în căutarea lor, a merge pentru a le duce pe 
Cristos în mijlocul lor. Și, în același timp, aceeași nevoie de o viaţă interioară pro-
fundă și tăcută, din care va izvorî acţiunea (25 iulie 1947).

Această descoperire este pentru ea o „uimire”, o bucurie, o mângâiere în 
singurătatea ei, dar și o întrebare: „Oare ce mă determină să intru la «Ancel-
les», această uimire sau exigenţa reală a vocaţiei mele?” 

Ea se simte cu adevărat atrasă spre contemplaţie, dar trăită în mijlocul lu-
mii, cu frumuseţea ei, cu necazurile ei, cu iniţiativele sale umane, într-o viaţă 
„oferită tuturor”. Aceasta presupune că, sprijinindu-se în continuare pe „An-
celles” și pe Congregaţia Notre Dame de Sion, ea păstrează totuși „un element 
de libertate, de disponibilitate, la care sunt indirect alăturate atât opera soţului 
meu, cât și un «nu știu ce» pe care Dumnezeu a permis să-l dobândesc prin 
contactul cu el și care își va găsi folosul la timpul său”. Ea deschide larg apar-
tamentul său și face din el un loc de întâlnire pentru tinerele fete evreice. In-
tenţionează, în același timp, să pună la dispoziţia studenţilor evrei biblioteca 
soţului său. Părintele Marcel Dubois a evocat spiritul care domnea în casa ei în 
acel timp: 

... Gèneviève Wecsler primea un grup de tinere israelite scăpate de anii teribili. 
Unele cunoscuseră oroarea lagărelor, altele scăpaseră jafului datorită instituţiilor 
care le ascunseseră. Era un grup frăţesc și voios, plin de viaţă. În mijlocul acestor 
tinere care cunoscuseră primejdia și frica, și cărora sfârșitul întunericului le reda 
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libertatea, Gèneviève Wecsler apărea ca o soră mai mare, înţelegătoare și binevoi-
toare (...) Casa sa de pe strada Rollin era deschisă pentru această tânără populaţie. 
Unele reuniuni ale grupului aveau loc în ea. În acest fel am descoperit locul unde 
Benjamin Fondane trăise anii întunecaţi, între 1939 și 1944, ani care fuseseră în 
mod special dureroși, dar pentru cine cunoaște opera sa, în mod special rodnici. 
După ce urca scara din lemn, toată lumea se întrunea în încăperea care fusese bi-
roul și biblioteca sa13. 

Acolo Gèneviève citea și comenta poemele soţului ei. „Dincolo de soarta 
Israelului, continuă Părintele Dubois, era vorba de singurătatea omului și de 
căutarea sa de adevăr”. 

Cu toate acestea, după un an, ea înţelege că încercarea de viaţă contempla-
tivă în lume nu răspunde la vocaţia sa profundă. „Eforturile mele de a fi  cu 
totul a lui Dumnezeu în lume sunt zadarnice,... irosesc ceva; ...Dumnezeu refuză 
să sprijine eforturile mele de a-mi echilibra viaţa în lume” (7 noiembrie 1948).

Astfel, se simte din ce în ce mai mult atrasă spre viaţa religioasă contempla-
tivă. „Numai în mănăstire voi găsi această posibilitate de rugăciune, de tăcere, 
de singurătate, de studii, care mi-au devenit la fel de necesare ca aerul pe care 
îl respir. De ce Sion? Pentru că aparţin Israelului și este singurul ordin dedicat 
Israelului”.

După ce a discutat îndelung despre dorinţa sa cu părintele Jean de Menasce, 
cu Părintele Marcel Dubois, cu Jacques Maritain, ea intră la „La Solitude”, la 
Grandbourg, aproape de Paris, imediat ce acest lucru îi este posibil, pe 31 mai 
1949. Devine Sora Benjamin-Marie și după câtva timp va primi numele de 
Sora Gratia Maria.

De acum înainte viaţa sa se rezumă în aceste cuvinte pe care ea însăși le-a 
subliniat în scrisoarea sa: „a fi  cu totul a lui Dumnezeu” și „aparţin Israelului”. 
Vocaţia sa pentru Israel se desăvârșește în împlinirea propriei sale vocaţii mai 
profunde, aceea pe care a auzit-o încă din copilărie și care n-a manifestat ade-
văratul ei sens deschis spre profunzimi și spre misterul istoriei mântuirii decât 
la sfârșitul vieţii sale, de-a lungul istoriei sale personale și a dramelor istoriei 
oamenilor.

*

La „La Solitude” viaţa ei se simplifi că. Ea defi nește astfel spiritul care dom-
nește acolo: „un spirit de renunţare în iubire, de libertate în iubire”. Neclarită-
ţile sale în ceea ce privește raţiunea se risipesc și se clarifi că fără ca ea să știe 

13 Articol citat, pag. 18. 
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cum. Trebuie citată în amănunte minunata ei scrisoare în care îi împărtășește 
lui Jacques Maritain „descoperirile” sale, și care este un răspuns la cea pe care 
i-a adresat-o cu câţiva ani înainte (22 decembrie ’46-2 ianuarie ’47):

O să vă amuz cu siguranţă povestindu-vă descoperirile mele, de exemplu, desco-
perirea valorii, aș spune aproape a sfi nţeniei raţionamentului metafi zic. Dumne-
zeu știe cât îmi era de suspect... Puneam așa de rău această întrebare! O puneam 
chiar invers... Mă revoltam la ideea de a întemeia câtuși de puţin credinţa mea pe 
exigenţele raţiunii, pe o necesitate raţională oricât de poruncitoare mi-ar fi  părut. 
Nu înţelesesem că nu raţiunea mea era aceea care pretindea ca Dumnezeu să fi e 
perfecţiune infi nită, iubire infi nită, frumuseţe infi nită, înţelegere infi nită, dreptate 
etc., ci că Dumnezeu este cel care, fi ind toate acestea la infi nit, pretinde ca raţiunea 
mea să aibă în ea această nevoie, această necesitate a unui Dumnezeu perfect și 
infi nit în toate.

Oh! nu regret drumul parcurs! Dimpotrivă, este minunat că am crezut mai întâi 
orbește, pentru că Biblia o spunea și pentru că Dumnezeu mi-a dat harul să cred; 
apoi că am descoperit în mine, în însăși natura structurii mele umane, toate aceste 
refl ectări ale lui Dumnezeu; că am descoperit că toate aceste exigenţe nu sunt de-
cât refl ectări ale lui Dumnezeu. Dumnezeu este atât de infi nit, o astfel de ţâșnire 
de iubire, că există ca un fel de scurgeri ale strălucirii sale, care se înscriu în săr-
manele sale creaturi. Și strălucirea sa este atât de curată, că ajunge în noi, desigur, 
foarte slăbită, dar nu schimbată, pentru că nimic nu poate falsifi ca adevărul. Și 
aceasta garantează corectitudinea înţelegerii omenești, chiar dacă micșorată de 
păcatul originar; în același timp, acest lucru este cel care o menţine în această 
umilinţă totală faţă de Dumnezeu, la care ţin atât de mult... Îmi spuneam altădată: 
«El este», nu am nevoie să «Știu». Dar tocmai pentru că El este și pentru că mă 
iubește, El dorește ca eu să știu și mi-a dat instrumentul pentru aceasta. Vedeam 
în știinţă, în raţionamentul despre Dumnezeu, un prejudiciu adus transcendenţei 
sale. Descopăr acum, în această refl ectare de neînvins a lui Dumnezeu, foarte de-
licată, foarte subtilă, dar adevărată, dar curată, în partea cea mai nevinovată a în-
ţelegerii omului, o dovadă a stăpânirii atotputernice a lui Dumnezeu, a lui Dum-
nezeu totdeauna biruitor. Nici măcar păcatul nu putea să înlăture complet 
imaginea lui Dumnezeu în facultăţile omului (14 decembrie 1950)14.

*

Când a avut ea presentimentul că viaţa ei va fi  scurtă, că timpul era limitat? 
Nu putem să nu observăm notări ca acestea: în 1946, în timp ce pregătește 
editarea manuscriselor soţului ei: „În aceste momente, vă mărturisesc că mi-e 

14 Scrisoare publicată în Cahiers Jacques Maritain, nr. 37 ( noiembrie 1998).
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frică de moarte și că îl rog pe Dumnezeu să mă lase să trăiesc atât timp cât va 
fi  nevoie pentru ca toată opera sa să apară”15. 7 noiembrie 1948: „Sentiment... 
că viaţa este nemaipomenit de scurtă, o exigenţă nerăbdătoare a lui Dumne-
zeu asupra mea”. 

La începutul anului 1952 se descoperă că este lovită de un cancer la plă-
mâni. Profesiunea ei religioasă este avansată pe data de 25 martie a aceluiași 
an, sărbătoarea Bunei Vestiri. Al treilea an de noviciat a fost pentru ea „încăr-
cat de umbre și de furtuni”, dar „Dumnezeu a împrăștiat toate greutăţile (ei) 
într-un fulger cu minunata lui simplitate” (4 aprilie 1952). Ea vede boala și 
profesiunea ca două haruri care sunt legate unul de celălalt: „Experimentez cu 
ce iubire nespusă Dumnezeu ne dă putere și pace de pe o zi pe alta. Nu am nici 
un merit, nici unul: Dumnezeu mă poartă” (4 aprilie 1952).

Ea trebuie, de acum înainte, să meargă deseori și pentru șederi îndelungate 
la spitalul din Villejuif. Raze și transfuzii se succed. Ea trece din ce în ce mai 
mult prin perioade istovitoare. „În ceea ce mă privește, nu mă simt prea bine, 
boala își urmează cursul normal, ceea ce la urma urmei este dreptul ei...” (9 au-
gust 1953) Abatele Journet, care o vizitează la spital în iulie 1953, scrie despre 
ea: „A avut umfl ături mari în jurul trupului, acum cancerul se localizează pe 
osul șoldului. Dar ea era strălucitoare, cu totul liniștită și luminoasă! (...) În 
ajun, Sora superioară de la «La Solitude» îmi spunea cât «se înălţa ea», chiar în 
inima acestei boli groaznice. Era un strop de cer în acest spital din Villejuif ”16.

În 1946, chiar în momentul când afl ase mărturia despre ultimele zile ale 
soţului ei la Auschwitz și Birkenau, ea scrisese: 

Mi se pare că toate acestea sunt ireale, că nu eu, nu soţul meu suntem cei care le-
am trăit, că toate acestea nu sunt decât ceva provizoriu... (...) Sunt unele momente 
când inima mea tresaltă de bucurie la ideea că va veni ceasul când voi muri. Și nu 
este deloc dezgust de viaţă, nicidecum. Nu am văzut niciodată viaţa atât de plină 
încât dă pe dinafară. Dumnezeu face mai mult decât să umple toate golurile. El 
trage înapoi fără încetare, la infi nit, frontierele iubirii, și soţul meu este cu totul 
unit la această iubire17. 

În boala sa, din străfundul suferinţelor și a copleșirii sale, aceeași speranţă 
este cea care o domină. Pr. Dubois dă mărturie despre preferinţa sa pentru 
Psalmul 73, pe care ea îl repeta fără să se plictisească și în care ea pune, alături 
de speranţa proprie, toată speranţa Israelului.

15 Către Claude Sernet.
16 Charles Journet către Jacques Maritain, 27 iulie 1953.
17 Către Claude Sernet.
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Însă eu sunt totdeauna cu Tine,
Tu m-ai apucat de mâna dreaptă.
Mă vei călăuzi cu sfatul Tău,
Apoi mă vei primi în slavă”.
Dumnezeu a luat-o în zorii zilei de 1 martie 1954.

Câţiva ani mai devreme, pe 4 decembrie 1948, cu puţin înainte de a intra la 
„La Solitude“, ea scrisese:

Aș dori, de asemenea, să vă spun (dar cum să explic?) că de mult timp am înţeles 
că latura tragică, ireparabilă, a morţii atât de timpurie a soţului meu, a încurcătu-
rii umane și, mai mult, a încurcăturii spirituale ca urmare a greșelilor mele nu 
putea să se rezolve într-o viaţă creștină normală, oricât de ferventă ar fi  fost. Nu 
este vorba de mai multă sau mai puţină generozitate, ci de o diferenţă de punct de 
vedere, de un schimb de punct de vedere. Numai din punct de vedere pur spiritual, 
pe planul infi nitului lui Dumnezeu, al Veșniciei Sale, totul poate fi  reparat, înnoit, 
creat din nou.

* * *

Gèneviève FONDANE
O scrisoare inedită către Jacques Maritain

Corespondenţa dintre Benjamin și Gèneviève Fondane și Jacques și Raissa 
Maritain a fost publicată în 1977, la Editura „Paris-Mediterrane“, prin grija lui 
Michel Carassou și a lui Rene Mougel. De atunci, mai multe scrisori de la 
Gèneviève Fondane către Jacques Maritain au fost regăsite și completează 
această ediţie. Patru scrisori au apărut în „Cahiers Jacques Maritain”, nr. 37 
[noiembrie 1988], aparţinând ultimei perioade din viaţa lui Gèneviève Fondane, 
după intrarea sa în Ramura contemplativă a Congregaţiei Notre Dame de 
Sion, la „La Solitude”.

Scrisoarea pe care o publicăm aici datează din noiembrie 1944. Jacques 
Maritain a revenit la Paris pe data de 10, pentru câteva săptămâni, după 5 ani 
de exil. O regăsește acolo pe Gèneviève Fondane pe 23 noiembrie, afl ă că Ben-
jamin și sora lui au fost deportaţi în luna mai și că Gèneviève, tocmai în adân-
cul neliniștii sale, a regăsit credinţa. Îi dă să citească poemul lui Raissa „Deus 
excelsus terribilis”, primul volum din „Grandes amities”, apărut la New York în 
1941, precum și propria sa operă despre Drepturile omului și legea naturală.
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Aceasta este deci prima scrisoare a lui Gèneviève Fondane, care deschide 
această etapă importantă și mișcătoare a prieteniei lor și a itinerariului lui 
Gèneviève. Ea se situează între biletul lui J. Maritain de pe 16 noiembrie și 
scrisoarea lui Gèneviève de pe 5 decembrie, trimisă după cea de-a doua întâl-
nire, pe care au avut-o duminică, 3 decembrie [pag. 52-53 din Corespondenţa 
Fondane-Maritain]. Aducem mulţumiri Cercului de Studii Jacques și Raissa 
Maritain pentru că ne-au comunicat-o și ne-au autorizat să o publicăm.

Luni, 27 noiembrie 1944

Drag Domnule Maritain,

Am citit și recitit poemul atât de frumos și atât de dureros al Doamnei Mari-
tain18. Sunt atât de mișcată! Da, cunosc această întrebare disperată, cunosc 
această prăbușire totală în faţa unei suferinţe care nu poate fi  numită, în faţa 
atâtor orori, pentru care nimic, nici una dintre explicaţiile noastre, nici o conso-
lare nu mai sunt valabile. Și Dumnezeu, care știe, tace. Câte nopţi am petrecut 
în a mă izbi de acest zid, neputând decât să mă agăţ orbește de Dumnezeu, din 
adâncul prăpastiei.

V-aș spune cu naivitate că regăsesc în poem accente din Biblie, din Profeţi. O 
astfel de încordare și, în același timp, o astfel de iubire, și această exigenţă, această 
îndrăzneală pe care o au numai prietenii lui Dumnezeu. Fie ca El să audă această 
chemare...

Pentru că nu vă voi vedea decât duminică19, voi lăsa poemul la Dl. S. Fume, 
așa cum m-aţi rugat20.

18 „Deus excelsus terribilis”, apărut mai întâi în septembrie 1944 în Statele Unite, în Com-
monweal, revistă catolică din New York. Jacques Maritain citise extrase dintr-un mesaj radio-
difuzat pe 12 ianuarie 1944. Apare în Nova et Vetera, în 1945, nr. 1, pag. 27-33. Cf. J. și R. 
Maritain, Oeuvres Completes, XV, 625-631. Raissa prezenta poemul ca o rugăciune dedicată 
„Memoriei celor pe care Infernul a vrut să-i nimicească, pe care Hitler i-a asasinat, pe care 
lumea i-a lăsat să piară, dar al căror sufl et îndurerat și umilit aparţine lui Dumnezeu, este 
împreună cu El în viaţa veșnică”.

19 Din carnetul lui J. Maritain, de duminică, 3 decembrie: „Cina la Dna Fondane. Sora ei 
este la fel de entuziastă ca și ea pentru cartea lui Raissa (primul volum din Grandes Amitiés)”. 
Cf. Fondane-Maritain, Correspondance, pag. 52, nr. 2.

20 Stanislas Fumet, cu ajutorul căruia ea a putut să-l întâlnească pe J. Maritain, locuia pe 
strada Linne, nu departe de strada Rollin. 
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Am citit, de asemenea, cu mare bucurie Les Grandes Amitiés. La început am 
plâns la paginile despre copilărie, care îmi evocau într-un mod sfâșietor propria 
copilărie a soţului meu, despre care mi-a vorbit atât de des, că îmi este la fel de 
vie ca și copilăria mea. Apoi, am trecut la capitolele despre convertire, pe care 
le-am citit cu mare interes, înainte de a relua totul de la un capăt la altul, cu 
ardoare, fericită să descopăr o hrană atât de substanţială într-o povestire atât de 
atrăgătoare. Toţi cei cărora le-am vorbit despre această carte mi-o cer cu insis-
tenţă. Nu se va găsi în curând, în librării, la Paris? Și volumul al doilea?21 Îl do-
resc cu nerăbdare! Iată-mă acum cufundată în „Drepturile omului”22, care răs-
pund tocmai la multe dintre preocupările mele cele mai actuale. Vă rog, nu 
uitaţi, dacă este posibil, să-mi aduceţi celălalt volum al dumneavoastră despre 
Democraţie și Creștinism23. Nelămuririle cunoștinţelor mele sociale și politice 
mă apasă din ce în ce mai mult de câtva timp și sunt nerăbdătoare să-mi formez 
o structură. 

Am căutat din nou în colecţia „Timp Prezent”24 acele câteva articole despre 
care v-am vorbit, care mi-au lăsat o oarecare insatisfacţie. Este vorba de nr. 5, 
„În legătură cu epuraţia Episcopatului”, a doua coloană din ultimul paragraf, și 
nr. 6, „De ce Biserica recunoaște guvernările”. De asemenea, la fel de nepotrivită 
mi se pare, tot în nr. 6, la rubrica „Cititorii ne scriu”, scrisoarea fostului medic 
petinist. Credeţi-mă că nu am pretenţia să critic colecţia „Timp Prezent”, ceea ce 
ar fi  cu totul ciudat din partea mea, dar îmi place atât de mult această revistă, 
că sunt nefericită când ceva mă supără.

Frumoasele „Meditaţii despre moarte” ale lui Max Jacob sunt în nr. 3.
21 Les aventures de la grâce, apărută la New York, în 1944. Cele două volume sunt adunate 

în unul singur în ediţia franceză din 1948, sub titlul comun Les Grandes Amitiés.
22 J. Maritain, Les droits de l’homme et la loi naturelle, editată la „Maison Francaise”, New 

York 1942 (Oeuvres Completes, VII).
23 J. Maritain, Christianisme et democratie, editată la „Maison Francaise”, New York 1943, 

(Oeuvres Completes, VII).
24 Temps Present, jurnal creștin, care în noiembrie 1937, sub conducerea redacţională a lui 

Stanislas Fumet, înlocuiește Sept, organul Dominicanilor din Paris, condus de Părintele Ber-
nadot și Părintele Boisselot, interzis în august 1937 sub ordinul Părintelui Gillet, Superior 
general al Ordinului, în urma unor atacuri venind din medii de dreapta, opuse poziţiilor jur-
nalului, referitoare la războiul din Etiopia, războiul din Spania și la Frontul Popular. Temps 
Present a încetat să apară pe 14 iunie 1940, a fost înlocuit momentan de Temps Nouveau, la 
Lion, tot sub conducerea lui Stanislas Fumet și a reapărut după Eliberare, în august 1944, dar 
pentru scurtă durată. 
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Acum, drag Domnule Maritain, pentru că intenţionaţi să-mi faceţi cunoștin-
ţă cu nepoata dumneavoastră25, n-ar putea să vă însoţească și să vină cu noi la 
cină duminică? M-aș bucura foarte mult, doar dacă cererea mea nu este indis-
cretă.

Vizita d-voastră îmi face mare plăcere. Nu puteţi socoti câtă mângâiere mi-
aţi adus, nu puteţi socoti cât îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru o prietenie care 
îmi este atât de preţioasă și la care răspund din toată inima.

Gèneviève Fondane

Nu v-am spus că sărăcăcioasa noastră stradă Rollin a fost bombardată pe 26 
august. Aveţi grijă în întuneric, pe scări, pentru că prima treaptă s-a prăbușit. 

(traducere de Sr. Claudia Mureșan, N.D. de Sion)

25 Eveline Garnier, foarte activă în mișcarea de Rezistenţă, lucra pe atunci la Ministerul 
Deportaţilor. 


