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Radu CIOBOTEA 
 
 

BASARAB NICOLESCU  
ŞI LUMEA FEMEILOR CU HAR 

 
Cu scrierea Harului feminin (București, Editura 

Eikon, 2019) Basarab Nicolescu tratează o temă 
care îl ademenea demult. Principiul feminin este o 
dimensiune spirituală care îi completează concepția 
despre univers, divinitate, rostul sau ne-rostul omu-
lui în lume, de la frumusețea pură până la misterul 
iubirii. De altfel, nimic nu rămâne în afara misterului 
în această carte, odată ce femeia este o reprezen-
tare a divinității, o cunoscătoare a lumilor secrete, o 
inițiată în adevărurile ultime. Încă de la primele rân-
duri, autorul intră într-o lume în care extazul este 
cenzurat de mit, iar trupul se pierde în infiniturile de 
oglinzi ale simbolului. În linia gândirii lui Jacob 
Boehme, filosoful român vede harul ca deschidere 
spre îndumnezeire, iar, din această perspectivă, fe-
meia redevine cea care a fost, de-a lungul mileniilor, 
cea care ne duce prin labirint, frumusețea alcătuită 
laolaltă cu înțelepciunea, numai că al treilea termen 
(textul inclus) este harul. Poate fi femeia deschisă 
spre divinitate, poate fi ea posesoarea unei cunoaș-
teri care transcende realitatea vizibilă, dar, ca să se 
ridice la intensitatea care o definește, chiar și fără 
să știe, are nevoie de har. 

Ipostazele harului feminin sunt parcurse în eta-
pe concentrate, fără ocoluri prin istoriile și filosofiile 
lumii, pe care Basarab Nicolescu le-ar fi putut face, 
dar nu i s-a părut că ar fi nevoie. După cărți funda-
mentale, precum Noi, particula și lumea sau Ce es-
te Realitatea?, el își caută coerente limpezi, puncte 
de referință incontestabile, demonstrații care își re-
sorb posibilele obiecții în structuri analitice cristaline, 
ușor de parcurs și imposibil de contestat. 

În mod cu totul neașteptat, celebra statuie grea-
că reprezentând cei 28 de sâni ai zeiței Artemis 
(aflată la Muzeul Arheologic Național din Atena) es-
te analizată numerologic, cu meticulozitatea omului 
de știință care știe să facă din calcule o poveste și 
din poveste un mit. Traducerea simbolică a demon-
strației numerologice este firească, de un rafina-

ment aproape insesizabil, nu fără a atenționa citito-
rul prea entuziasmat de simboluri asupra unui fe-
nomen prea puțin discutat. Entropia simbolurilor, 
procesul prin care acestea se estompează în favoa-
rea decorativului. 

Cartea nu este, însă, construită pe interpretări 
simbolice. De această dată, Basarab Nicolescu se 
ocupă de viață, dar nu de viața cotidiană, ci de mo-
mente marcante ce definesc o serie de femei care 
au dovedit că aveau harul divin. Sfânta Vivia Perpe-
tua este una dintre acestea, rămasă într-o istorie a 
religiei destul de difuză, prea puțin cunoscută de 
marele public. Scrierea asupra căreia se apleacă 
autorul este tocmai definiția autenticității și a intensi-
tății trăirii (în sensul împărtășit de Mircea Eliade și 
de Camil Petrescu), anume jurnalul scris de Vivia în 
închisoare, în așteptarea executării sentinței de con-
damnare la moarte. Păcatul ei era acela de a se fi 
convertit la creștinism într-o vreme (epoca împăra-
tului Septimius Sever, anii 200 e.n.) în care tocmai 
se impusese interzicerea religiei creștine pe teritoriul 
Imperiului roman. Jurnalul cuprinde patru visuri, 
scrise amețitor de frumos și interpretate cu limpezi-
me și sagacitate de Basarab Nicolescu. O serie de 
motive religioase și literare traversează această in-
terpretare, bazată pe ideea de ascensiune, de 
drum al Viviei spre o altă lumină decât cea a vieții 
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terestre. Demnă de remarcat este tema privirii înapoi (o continuare a or-
fismului grec), extrasă de autor din textul jurnalului și readusă în spațiul 
analizei. În momentele-limită ale existenței privirea nu mai poate fi întoar-
să spre trecut, singura iluminare vine de sus, pe măsura ce urcăm scara 
care ne desparte de lumina celestă. „Iar rezistența la întoarcerea privirii 
înapoi, spre starea de involuție, din milă de sine însuși sau de nostalgie 
a vieții de fiecare zi, este cheia suprema a evoluției spirituale”. 

Este pusă în evidență, în mod neașteptat pentru o interpretare care 
părea orientată spre revelația creștina, ideea de erotism, legătura între 
energia sexuală și evoluția spirituală, întreaga teorie fiind guvernată de 
legea divină, căci, conform zicerilor lui Jean Luc Marion (în Fenomenul 
erotic, Grasset, 2015), „Dumnezeu ne depășește, el fiind cel mai bun 
amant”. Simt și o doză de detașare în acest comentariu, o doză de cre-
dință filtrată prin cunoaștere și reflecție, căci sinteza tuturor stărilor Viviei 
nu este neapărat o apologie a sfințeniei, ci o transmutare a dorințelor te-
restre într-o dragoste superioară. Intensitatea sentimentului, ne sugerea-
ză Basarab Nicolescu, nu dispare, totuși. 

Nu dispare nici propensiunea marilor figuri feminine ale istoriei spre 
viața imaginală (în sensul acordat de Henri Corbin), dar, aș spune și 
imaginară, căci femeia dispune și de o imensă capacitatea de imagina-
ție, de trăire interioara și de creație. Odată cu acest tip de cunoaștere pă-
trundem în zona terțului ascuns, atât de familiară lui Basarab Nicolescu. 
E o zona de mister, dar și de miracol. 

Odată cu abordarea vieții Margueritei Porette și a cărții ei Oglinda su-
fletelor simple şi anihilate, autorul abordează tema beghinelor, condam-
nate în 1311 pentru falsă pietate și erezie. Tema e vastă, fiindcă poves-
tea beghinelor interferează cu cea a trubadurilor și cu epoca templierilor. 
Procesul Margueritei este reluat de autor, care constată că Biserica a 
condamnat-o fără temei, pe baza a două extrase din cartea amintită. Im-
portantă este, însă, analiza textului și explicarea celor șapte stări de gra-
ție ale sufletului în viziunea femeii-martir. Simone Weil este studiată, și 
ea, din perspectiva accesului la nivelurile diferite de Realitate (cu referiri 
la cartea ei, Cunoașterea supranaturală). Ideea centrală a analizei este 
specifică autorului, care trece de la nivelurile de Realitate la transdiscipli-
naritate traversând opera scriitoarei: „Perspectiva weiliană este de mare 
actualitate în lumina mecanicii cuantice. Cunoașterea științifică și cu-
noașterea supranaturală nu sunt total separate. Ele coexistă într-o per-
spectiva unificatoare.” 

Unificatoare este și ideea de cuplu, fie el „oficial” sau nu. Dacă e vor-
ba de femei de geniu, atunci problema „politically correct” a cuplului nu se 
mai pune. Pornind de la „relația specială” a Simonei Weil cu poetul René 
Daumal, Basarab Nicolescu studiază cu deliciu iubirile „vinovate” dintre 
Romany Marie (Maria Iuster) și Constantin Brâncuși, sau cea dintre scrii-
toarea Marya Kasterska și matematicianul Petre Sergescu (căsătoriți în 
final, dar cu interesante alunecări ale Mariei către scriitorul Henri de 
Montherlant). Finalul reamintește cu o bine temperata duioșie dragostea 
dintre Maitreyi Devi și Mircea Eliade, rememorată cu ocazia unui congres 
la care Basarab Nicolescu a întâlnit-o pe celebra scriitoare indiană. 

În cele din urma Harul feminin este o sumă de texte care se comple-
tează, construind o viziune unitara asupra unui subiect incitant, profund 
si spectaculos. E o carte care nu își dorește să fie prea serioasă, ci toc-
mai să fie simplă, cu profunzimi neașteptate și serpentine ale analizei, 
dar mai ales cu un ușor zâmbet al autorului care parcă ne sfătuiește să 
trăim viața așa cum e, degustând, măcar prin filtrul inteligenței, frumuse-
țea femeilor de lângă noi. 
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