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Abstract: Through the present paper we are trying to identify and underline those cultural and
religious elements forming a special part of Hinduism (the early Vedic Hinduism), depicting a general high
level status in society for women. Such elements, met in the organization of Vedic early society, in its prepatriarchal period (before suffering deep influence from Brahman Hinduism and from other perspectives,
inclusively those imposed from above- Islamic conquests, European colonization of Indian parts of
territories-) can be used as cultural links in the effort of harmonising Hinduism daily practice about
women’s concrete status with Indian legal provisions and with international documents regarding
women’s rights that India ratified, as sovereign member of contemporary international community.
Identifying historical periods when Hindu women enjoyed a high social, religious, public status, on the
base of sacred texts (Vedas), before patriarchal conception -added as commentaries, stories, laws and
social norms regarding women-, is helpful for our approach interested in searching cultural elements
useful for realising a stable and credible connection between a traditional culture and the contemporary,
laic, universal and legal regime of human rights. Only by realizing such connection the present
stereotypes about Hindu rules and practices regarding women can be surpassed and also (as a transtemporal dialogue of cultures), a real bridge between pre-patriarchal Vedic rules and today high legal
standards about women, in the world, can be promoted. Without this necessary connection, we consider
that, in Indian society persists a great risk of formalism and inefficacity, in daily respect and
implementation of legal provisions regarding women’s rights.
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Notă: Politica statului român este aceea de a se comporta în relațiile internaționale ca un furnizor autentic de
democrație și ca un promotor al drepturilor omului dar și aceea de a încuraja cunoașterea reciprocă a culturilor
și civilizațiilor, studiul lor în profunzime, de a încuraja dialogul între civilizații și găsirea acelor elemente care
permit națiunilor să găsească o bază de afirmare a intereselor lor comune (pace, cooperare, prosperitate,
cunoaștere și respect reciproc).
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1. De la perspectiva unilaterală și „izolaționistă” asupra culturilor la o perspectivă interculturală, dinamică și universală
Încă de la început2 trebuie să precizăm că am ținut cont în prezentul studiu de mai multe
premise: diversitatea practicilor și credințelor acoperite de termenul generic de ”hinduism”; de acele
elemente din hinduismul vedic timpuriu, ne-alterate de influențele patriahaliste de mai târziu și nici de
interpretările defavorabile la adresa statutului femeii și elementului feminin, aduse de hinduismul
sacerdotal (brahmanic) precum și de alte forme de hinduism de mai târziu; de capacitatea de interconexiune a unor elemente din cultura analizată - aici, hinduismul vedic timpuriu- cu perspectiva
juridică laică, contemporană, a drepturilor femeii; de potențialul acestor elemente culturale de a
îmbunătăți statutul femeii indiene, spre atingerea unui nivel cultural universal privind statutul femeii,
bazat pe drepturile femeii (drepturi pe care statele membre ale comunității internaționale s-au angajat,
printr-o serie întreagă de documente juridice și politice internaționale, să le respecte și să le încorporeze
în legislațiile lor).
Dacă ne raportăm la aria culturii hinduse3, trebuie menționat faptul că nu avem în vedere aici
acele aspecte culturale (practici, rituri, obiceiuri) ce au primit o interpretare negativă din perspectiva
studiilor occidentale privind aceste spații culturale din extremul Est. Trebuie să abordăm o arie culturală
respectând întotdeauna specificul acesteia dar, în același timp, fără să o privim dintr-o perspectivă
izolaționistă, unilaterală (aici, din perspectiva europeano-occidentală, adesea marcată, în analizarea
anumitor perioade istorice și spații non-europene, de o percepție rigidă, superficială sau imperialistă).
Considerăm că se impune, în cadrul dialogului inter-civilizațional, o identificare a acelor elemente
comune sau cu potențial de inter-conexiune culturală care se pot constitui în piese de legătură între
culturi și civilizații și care pot îmbunătăți și ridica statutul femeii la nivel global, indiferent de specificul
ariilor civilizaționale de pe glob.
Abordând aici perspectiva hindusă asupra lumii, universului și femeii, încercăm să identificăm
în mod preeminent acele elemente din viziunea ariei culturale bazate pe spiritualitatea hindusă vedică
timpurie ce arată dimensiunea pozitivă, favorabilă femeii, statutului său social, ceremonialo-religios
înalt, până la concepția asupra sacralității femeii și elementului feminin în această arie culturală. De
asemenea, ținem cont și de modul în care aceste elemente culturale specifice se pot converti în
elemente pozitive pentru dialogul între civilizații dar și pentru armonizarea ariilor culturale diverse,
din sec. XXI cu perspectiva laică și universală contemporană, a drepturilor femeii (ca și concepție
juridică asupra femeii, la începutul sec. XXI, concepție pe care statele membre ONU și-au asumat-o
public prin ratificarea a numeroase documente-cheie internaționale privind drepturile femeii și
îmbunătățirea concretă a statutului femeii în societățile lor).
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Acest material reprezintă perspectiva personală a autoarei asupra subiectului tratat şi nu angajează vreo
persoană fizică sau juridică ori vreo instituție de stat.
3
Hindușii reprezintă circa 4/5 din populația Indiei, adică aprox. 800 milioane de persoane; sunt minoritari doar în
Jammu și Kashmir, în Pundjab și în câteva state mici din N-E. Cf. Jean Sellier, Atlasul popoarelor din Asia
Meridională și Răsăriteană, trad. de Irina de Hillerin și Magda Stan, Ed. Niculescu, București, 2006, pg. 61.
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Există deci, un potențial de armonizare a viziunilor sacre asupra femeii pe care le întâlnim în
analizarea diferitelor arii civilizaționale ale globului, cu această cultură universală și laică, juridică, asupra
drepturilor femeii, pe care o considerăm o bornă comună în întâlnirea și dialogul dintre toate aceste
civilizații existente pe glob.
Departe de a le considera niște entități izolate, aflate în relații de inerentă rivalitate, de opoziție
ireconciliabilă, ariile civilizaționale ale globului conțin elemente religioase și culturale, de mentalitate și
sociale, politice ori sacre care pot fi valorificate într-un dialog al civilizațiilor, spre a constitui o bază
comună de raportare a omenirii la anumite concepte. De exemplu, se poate demonstra, cercetând cu
bună-credință specificitatea culturii hinduse vedice timpurii și concepția sa evoluată asupra femeii, că
există suficiente elemente care pot fi învestite cu o conotație pozitivă, de evoluție a statutului femeii
pentru societatea indiană contemporană- încă marcată de diferite elemente de tip patriarhal, ca și alte
arii culturale, de altfel-, elemente care pot fi valorificate într-un autentic dialog al civilizațiilor, inclusiv
din perspectiva universală și contemporană a drepturilor femeii, pentru a duce la rezultatul ameliorării
concrete a situației femeii în societăți percepute azi ca ”închistate, tradiționale, patriarhaliste,
incapabile de schimbare și de adaptare” la cerințele Înaltei Civilizații Juridice Onusiene).
Existența mai multor religii și rituri pe teritoriul Indiei de azi, fiecare raportându-se în mod
propriu la femeie, la elementul feminin și la valorile sale, face dificil de apreciat în mod corect și
cuprinzător -în funcție de fiecare astfel de complex religios și cultural-, statutul femeii în societatea
indiană de azi4. Fiecare grup religios are normele sale de comportament, fiecare religie are setul său de
texte sacre, la care se adaugă ulterior, o suită întreagă de comentarii și interpretări făcute de elitele
teologice ale timpului -brahmani-, ce conțin diferite tipuri de relaționări inter-gen (marea majoritate
fiind defavorabile femeii și elementului feminin)5. De aceea, am ales aici să ne raportăm la rădăcinile
ne-alterate a ceea ce considerăm a fi una din culturile majore, tradiționale ale spațiului indian de azi,
anume hinduismul, care oferă o perspectivă proprie, rafinată, egalitaristă în ceea ce privește
relaționarea inter-gen și statutul femeii în societatea hindusă.
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National Academy for Training and Research in Social Security. Status of Women in India,
http://natrss.gov.in/pdf/reading/women%20in%20india.pdf
5
De pildă, statutul femeii, al copilului și al sclavului sunt asemenea în epoca hinduismului brahmanic, dovedindu-se
o clară îndepărtare de la spiritul egalitarist al hinduismului vedic inițial. În Legea lui Manu, interpretările și
comentariile privind statutul femeii sunt unele clar patriarhaliste, dovedind degradarea suferită de statutul
femeii, căderea sa din poziția înaltă conferită de hinduismul vedic timpuriu, sub impactul reglementărilor
discriminatorii inter-gen introduse de casta sacerdotală (compusă în copleșitoare majoritate din bărbați, începând
cu hinduismul târziu): ”Soția, copilul și sclavul sunt socotiți de rege ca neavând nimic prin ei înșiși; tot ceea ce ei pot
câștiga este proprietatea celui de care depind” (Cartea a Opta, stanța 416) din legea lui Manu sau texte care spun
că femeia este sub paza bărbaților, în toate castele (Cartea a Noua, stanțele 1-7 și urm., din acelasi text ce
consolidează sistemul patriarhalist social și religios hindus). La fel, statutul juridic al femeii și importanța cuvântului
ei în litigii și în societate suferă o puternică decredibilizare sub influența brahmanismului: ”Femeile să dea mărturie
pentru femei” (stanța 68, Cartea a Opta, Datoriile judecătorilor) sau stanța 77 (”Mărturia unui singur om, care să
fie nestăpânit de pofte este de ajuns în unele cazuri, pe când a unui mare număr de femei, fie chiar cinstite, nu
este de ajuns (din cauza nestatorniciei sufletului femeii)”) sau regulile clar patriarhaliste privind femeia cuprinse în
Cartea a Cincea (Datoriile femeilor) din Legea lui Manu, stanțele 146-151. Cf. Legea lui Manu, trad. Ioan
Mihălcescu, Ed. SC Chrater B. SRL, s.a., s.l.
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Odată extrasă din cochilia timpurilor străvechi (re-întoarcerea la studierea formelor de
hinduism din societatea vedică timpurie, aici) și adusă în prezent în forma ei pură (adică, ne-alterată de
elementele și mentalitățile patriarhaliste, adăugate din păcate, mai târziu, de casta preoțească) această
cultură poate reprezenta un stabil punct de legătură între mentalitatea tradițională hindusă (axată pe
respectul față de femeie și pe tratarea ei în societate în mod egal cu bărbatul) și perspectiva universală
laică, a regimului drepturilor omului (perspectivă juridică, la care statele trebuie să se ralieze nu doar
formal ci și prin măsuri concrete de îmbunătățire a statutului femeii și de eliminare a regulilor
patriahaliste care i-au provocat această degenerare de statut). Or, o implementare a viziunii drepturilor
omului, în speță, a respectării drepturilor femeii în India, nu poate avea un real succes (pentru scopul
de îmbunătățire reală al statutului femeii în familia, în societatea, în viața publică indiană-) fără luarea
în considerare a aportului pe care îl poate aduce studiul punctelor de legătură dintre cultura
tradițională indiană -hinduismul vedic timpuriu- (cel ne-alterat de influențele patriarhaliste de mai
târziu) și drepturile femeii (ca set de drepturi pe care statul indian le-a ratificat, ca membru al
comunității internaționale bazate pe ordinea onusiană de drept).
Cu alte cuvinte, nu se poate ajunge la o ridicare autentică a statutului femeii în societatea
indiană (multi-culturală, în esența sa) fără a ne raporta în vreun fel la baza culturală tradițională pe care
s-a edificat în cursul timpului, această societate și nici dacă ignorăm să ne întoarcem la studiul textelor
sacre hinduse6 (cele ne-alterate de influențele patriarhaliste ale comentariilor și interpretărilor
brahmanice de mai târziu, inclusiv ale judecăților alogene, venite dinspre alte culturi marcate puternic
de percepția patriarhalistă asupra organizării societății și asupra rolului femeii) și fără a ne strădui să
găsim elementele culturale, religioase, de mentalitate care arată clar respectul și venerația de care se
bucura femeia indiană în societatea vedică timpurie.
Departe de a fi o muncă inutilă, pur istorică sau cu rol exclusiv de documentar asupra acelei
perioade, ne propunem să arătăm că această cultură străveche poate rămâne în continuare un etalon
în privința respectului față de femeie în aria civilizațională indiană, care nu trebuie subestimat,
marginalizat, răstălmăcit ori privit prin prisma interpretărilor patriarhale (cu care hinduismul, în forma sa
inițială, nu trebuie confundat). Acest standard înalt, pe care îl propune societatea vedică timpurie, pe
baza textelor sacre care tratează femeia cu respect și cu venerație și o așează pe picior de egalitate cu
bărbatul, trebuie re-așezat ca un pilon al adevăratelor tradiții indiene și conectat la regimul
drepturilor omului (în speță, al femeii) care caracterizează comunitatea internațională a sec. XXI. O
implementare directă a drepturilor femeii (concepția juridică onusiană, aici), fără a se ține cont de
tradiția vedică a spațiului indian, nu poate duce decât la eșec, deoarece va fi și ea receptată ca un mod
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Literatura religioasă hindusă se împarte în două mari grupe denumite shurti (în special, texte provenite din
tradiția orală, care se bucură de autoritate absolută și al căror conținut este acceptat necondiționat) și smrti
(cuprinzând tradiția sacră, privită ca lucrare a omului; scrieri cu caracter didactic). Din prima categorie de texte fac
parte Vedele (Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda și Atharva Veda) iar din a doua categorie fac parte Vedangas,
Dharma Shastras (tratate juridice) între care Manu Smrti (legile lui Manu) datând undeva între anii 200 î.e.n. și 200
e.n., legiferând structura societății indene; Puranele (istorisiri vechi) dar și epopeile (Ramayana și Mahabharata), în
special cartea a VI-a din acest poem epic, capitolele 25-42, cunoscută ca Bhagavad–Gita și care a jucat un rol
important în istoria religioasă a Indiei. A se vedea pe larg, Alexandru Stan, Remus Rus, Istoria religiilor. Manual
pentru seminariile teologice, Ed. Institutului Biblic și de Misiune al BOR, București, 1991, pg. 214-216.
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de implementare a unei mentalități laice,”străine de spiritul indian”, ca un fel de colonizare culturală
(soft) sau chiar ca o ”reflecție a mentalității occidentale despre statutul femeii în societatea sec. XXI”.
Numai și o asemenea percepție (deși greșită) este suficientă să ducă la un eșec al receptării, de către
societatea indiană, a nevoii respectării drepturilor femeii în India.
Departe de a mai insista aici pe aspectele cotidiene negative observate în societatea indiană
contemporană la adresa statutului femeii (în zonele urbane sau rurale), unde există o adevărată
literatură juridică și sociologică, dorim să evidențiem acele aspecte pozitive care au fost cunoscute și
respectate de o societate (vedică timpurie) ce nu poate fi înlăturată azi pe motivul „vechimii” și automat,
„al primitivității sale”. Dimpotrivă, dorim a se reține faptul că, în culturile străvechi pot exista, cu cât
cercetăm spre originile lor, elemente de tratament respectuos și egalitar al femeii, elemente care au
fost pe parcursul veacurilor, marginalizate, îndepărtate și înlocuite cu obiceiuri și practici patriahaliste,
bazate pe interpretări și comentarii asupra textelor sacre ale culturii respective7, departe de spiritul
inițial al acestor texte și care au oferit mai apoi, baza argumentației religioase pentru orânduiri sociale și
religioase discriminatorii inter-gen.

2. Femeia în societatea indiană a sec. XXI: statutul său juridic, conform Înaltei Ordini
Onusiene

După cum se recunoaște în literatura de specialitate, valoarea reală a unei civilizații poate fi
apreciată din analiza statutului pe care aceasta o acordă femeilor8.
Înainte de toate, trebuie să precizăm că statul indian alcătuiește o arie civilizațională complexă,
înglobând mai multe culturi, limbi, etnii, diferite tradiții și obiceiuri. De această multi-specificitate
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Începând cu hinduismul sacerdotal sau brahmanic, ca formă de hinduism făcând parte, după unii autori, tot din
perioada vedică și care apare din credința oamenilor că ”jertfele ar fi absolute necesare” și săvârșite într-un ciclu
repetat ”pentru a se menține ordinea în sânul societății și în univers”; este o ideologie elitistă, pentru că își are
originile în textele sacerdotale, elaborate de elitele preoțești (brahmani), texte numite Brahmanas. Această
ideologie bazată pe sacrificii ducea la scăderea credinței în zei și la creșterea importanței sacrificiilor în viața
socială și religioasă a societății indiene, în consecință, ducea direct la o creștere în importanță a castei
sacerdotale, care se punea astfel, pe picior de egalitate cu zeii și care va orândui societatea indiană într-un
sistem de caste. Ideea de bază a hinduismului sacerdotal din perioada vedică se referă la importanța exagerată
acordată ritului și sacrificiului, care pun astfel pe preot în centrul sacru și înlătură zeii vedici, subminându-le
importanța inițială acordată de textele sacre vedice. Această ideologie brahmanică rămâne o coordonată
fundamentală a unei părți a vieții hinduse timp de peste 2700 de ani. La aceste abuzuri comise în ”numele
credinței” și consolidate de elita preoților, apar în timp, în spațiul civilizației indiene, diferite reacții, unele luând
forma unor religii non-violente, care se opun împărțirii societății în caste și ideologiei sacrificiilor: jainismul și
budismul, plecând de la o nouă interpretare a textelor vedice și brahmanice. Cf. Alexandru Stan, Remus Rus, op.
cit., pg. 219-220.
8
Rekha Singh, MDDM College, Status of Women in Indian Society, Paideia, Human Rights,
http://www.bu.edu/wcp/Papers/Huma/HumaSing.htm
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trebuie ținut cont când ne raportăm la societatea indiană din sec. XXI și trebuie precizat că am ales aici
să ne raportăm doar la câteva considerații legate de statutul femeii conform culturii hinduse- perioada
vedică timpurie-, o cultură tradițională indiană dar care nu acoperă fenomenul de co-existență a
culturilor în spațiul indian așa cum îl cunoaștem azi.
Gandhi a scos în evidență faptul că acele interpretări patriarhaliste la textele sacre precum și
unele obiceiuri care justifică la nivel social injustiția și discriminarea între genuri9 sau care se doresc așazise argumente pentru a justifica mai apoi, subordonarea femeilor în familie și în societate pe principiul
patriarhal, nu merită nici respect și nici conformare din partea societății10.
Gandhi a fost un real susținător al accesului femeilor în viața publică dar a cerut societății
indiene, în același timp, să prețuiască și să respecte rolul femeii în familia indiană. Atitudinea sa a
constituit o adevărată bază etică a nediscriminării, ce a dus mai târziu la consacrarea principiului
echității de gen și egalității în Constituția Indiei libere din 1950.
Intrată în vigoare în 26 ianurie 195011, Constituția Indiei a recunoscut participarea feminină la
lupta pentru obținerea independenței acestei țări și astfel, femeia indiană a beneficiat de o grijă specială
din partea legiuitorului constituant12.
Statutul constituțional al femeii indiene în societatea indiană de azi este unul în conformitate cu
regimul general, universal și opozabil erga omnes al ordinii juridice onusiene.
Potrivit Constituției Indiei, femeile sunt cetățeni egali ai statului, având drepturi egale cu ale
bărbaților. Constituția garantează de asemenea, acces gratuit la învățătura primară, până la vârsta de 14
ani, atât pentru fete cât și pentru băieți.
Astfel, în preambulul Constituției indiene este prevăzut principiul egalității de statut și de șanse;
art. 14 prevede egalitatea cetățenilor în fața legii, în timp ce art. 15 interzice orice tip de discriminare
între cetățeni (inclusiv ne-discriminarea pe bază de sex).
Unele aspecte patriarhale, din păcate, nu au fost înlăturate din viziunea modernă, egalitaristă, a
acestei constituții; astfel, conform art. 15, alin.3, statul poate adopta orice prevedere specială pentru
femei și copii, chiar și prin afectarea principiului nediscriminării între cetățeni.
Principiile directoare din Constituție au incidență directă asupra statutului femeii, astfel: art. 39
lit. a prevede principiul unei justiții egale şi dreptul la mijloace adecvate de trai pentru bărbați și femei,
în mod egal; art. 39, lit. d introduce principiul plății egale pentru muncă egală pentru bărbați și femei;

12

Idem.
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Privind diferențierile sociale și implementarea de către preoți a sistemului castelor (varna), prin care brahmanii șiau legitimat poziția în vârful ierarhiei sociale, începând cu perioada vedică târzie, a se vedea și Hermann Kulke,
Dietmar Rothermund, O istorie a Indiei, trad. Loredana Tiron, Ed. Artemis, 2003, pg. 51-52.
10
National Academy for Training and Research in Social Security. Status of Women in India,
http://natrss.gov.in/pdf/reading/women%20in%20india.pdf
11
http://www.constitutionnet.org/country/constitutional-history-india
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art.39, lit. e prevede protecția sănătății și a puterii muncitorilor- bărbați, femei și copii împotriva
abuzului și intrării într-o activitate nepotrivită cu vârsta sau cu puterea acestora; art. 42 prevede
obligația statului de a asigura condiții juste și umane pentru muncă și asistență maternală.
Viziunea Constituției indiene este una modernă, detașată de stereotipul patriarhal al
exclusivismului rolului femeii în cadrul familial; dimpotrivă, femeia este privită ca un cetățean cu
drepturi și libertăți egale cu bărbatul, care poate să își clădească liber o carieră și să fie un partener în
construcția națiunii indiene, indiferent de rolul său social sau de poziția sa socială13. Pe tărâm
constituțional, statul indian se angajează expres să nu opereze discriminări cu privire la cetățenii săi,
inclusiv pe considerente legate de sex și să asigure egalitatea cetățenilor săi în fața legii14.
Pe lângă prevederile Constituției indiene se mai adaugă şi alte legislații, favorabile drepturilor
femeii, începând cu 1950: Legea Căsătoriei Hinduse (1955)15, Legea Succesiunii Hinduse (1956), Legea de
Interdicție a Zestrei (1961), Legea Remunerației Egale (1976), Actul beneficiului de maternitate (1961).
Conform Constituției Indiei, statul nu va nega niciunei persoane egalitatea în fața legii şi nici
protecția egală a legilor pe teritoriul Indiei; o altă prevedere se referă la faptul că niciunei persoane nu i
se poate nega acccesul la serviciile şi facilitățile oferite de stat iar alte prevederi constituționale se referă
în mod deosebit la protecția juridică a femeilor şi copiilor. Cu toate acestea, rapoartele de țară continuă
să semnaleze faptul că legile nu sunt întotdeauna respectate şi implementate în practicile sociale şi
religioase şi în ariile rurale. Legile interzicând violența împotriva femeilor, deşi puternice, sunt larg
ignorate în practică, în comunitățile rurale, îndeosebi16.
Constituția consolidează statutul femeii în societatea indiană contemporană, aceasta având
drepturi politice egale cu bărbatul, având dreptul de a lua parte efectiv la administrarea țării17. Pentru a
garanta în practica vieții politice faptul că nu va avea loc o sub-reprezentare a femeii18, s-a adoptat o
legislație care introduce un drept de rezervare a locurilor pentru femei în Adunările de Stat şi în
Parlament dar şi în organele locale alese (panchayats), astfel încât să fie alocate aprox. o treime din
locuri pentru femei în aceste organe politice (prin amendamentele 73 şi 74 la Constituție)19. De
asemenea, mai trebuie să menționăm numirea, de către guvernul Indiei, a Comisiei Naționale pentru
13
14

Ibidem.
http://lawmin.nic.in/olwing/coi/coi-english/coi-indexenglish.htm

15

Legislație care a dat femeilor dreptul la divorț prin consimțământ reciproc.
Human Rights Brief: Women in India, Publisher: Immigration and Refugee Board of Canada, 1 October 1995,
available at: http://www.unchr.org/refworld/country, accessed 26 February 2013
17
Trebuie menționat şi că guvernul indian a declarat anul 2001 ca An al Împuternicirii Femeii (Swashakti),
adoptând tot în acelaşi an şi o “politică națională pentru împuternicirea femeii”.
18
Mai precis, pe 9 martie 2010 Parlamentul Indian (Rajya Sabha) a adoptat Actul de Rezervare pentru Femei, în
care se impune ca un procent de 33% din locurile din Parlamentul indian şi din organele legislative statale (ale
statelor federate) să fie rezervat pentru femei. A se vedea şi Status of Women in India: Problems and Concerns.
Internship Project (dec. 2010- January 2011), pdf., pg.15; supported by Heinrich Boll Foundation, Germany, Centre
for Study of Society and Secularism, www.csss-isla.com
Sujata
Madhok,
Women:
Background
and
http://infochangeindia.org/women/backgrounder/women-background-a-perspective.html

Perspective,
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Femei, special în scopul de a oferi o protecție juridică largă acestora, inclusiv prin a observa acele situații
în care nu este implementată legislația cu privire la femei, precum şi în situații de ne-conformare cu
deciziile politice, cu principiile orientative şi cu instrucțiunile referitoare la asigurarea protecției
drepturilor femeii20.
Pe plan internațional, India a ratificat Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale
şi Culturale, precum şi Pactul Internațional privind Drepturile Civile şi Politice dar şi alte documente
juridice internaționale privind implicit, drepturile femeii şi ducând la o îmbunătățire teoretică a
statutului în ceea ce priveşte femeile în societatea indiană. Convenția pentru suprimarea traficului de
persoane, Convenția pentru Exploatarea Prostituției, Convenția OIM nr. 100 privind remunerația egală şi
Convenția privind drepturile politice ale femeilor sunt alte exemple de acte juridice internaționale la
care statul indian este actualmente, parte. De asemenea, un alt document ratificat de India în această
materie este Convenția asupra eliminarii tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor, cu rezerva
făcută de guvernul indian (pe cale de declarație), că „nu va interveni în afacerile personale ale oricărei
comunități, fără consimțământul sau inițiativa acesteia” (ceea ce a determinat unele comentarii în
sensul că guvernul nu sprijină suficient schimbarea legilor personale cu specific religios21 conținând
forme de discriminare la adresa femeilor în domenii precum căsătoria, divorțul sau succesiunea22.
Civilizația europeano-occidentală însă, care se identifică (cel puțin, în faza sa postmodernă) cu
statutul (universal și laic) al culturii (juridice, aici) drepturilor omului (în speță, a drepturilor femeii) nu
a avut (în ciuda pretențiilor sale de a reprezenta cea mai evoluată civilizație în perioada modernă și chiar
în cea contemporană) vreo femeie în pozițiile politice și religioase supreme (femeie-președinte de
țară, în arealul civilizațional europeano-vestic sau în cel american; femeie-papă, femeie-cardinal, femeieepiscop, femeie-preot).
Civilizația europeano-occidentală (una bazată pe o interpretare de tip patriarhalist a mesajului
hristic, consolidat vreme de secole prin operele teologice ale unui șir exclusiv de teologi-bărbați)23 a
20

Status of Women in India: Problems and Concerns. Internship Project (dec. 2010- January 2011), supported by
Heinrich Boll Foundation, Germany, Centre for Study of Society and Secularism, www.csss-isla.com

22
23

Idem.
Mihaela Miroiu, Gândul umbrei, Ed. Alternative, 1995, pg. 30-32.
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Aici trebuie făcută precizarea că, dată fiind diversitatea religiilor şi a cultelor în India, deşi toți indienii sunt supuşi
legilor penale naționale, câteva domenii private (precum căsătoria, divorțul, proprietatea) sunt guvernate de
„legile personale”, religioase (în condițiile în care majoritatea populației indiene o formează hinduşii, cu 78,8%,
urmați de musulmani cu 11,6%, de creştini cu 3,9%, de comunitatea Sikh cu 2%, de budişti cu 0, 8%, de jainişti cu
0, 5%, de evrei şi de alte culte şi credințe religioase. Aşa cum observă rapoartele de țară din 1992, 1993, 1994, în
India chestiunile legate de familie, căsătorie şi proprietate sunt considerate chestiuni care sunt guvernate de legile
comunităților religioase şi care, din păcate, conțin discriminări de gen, sancționate de legile naționale şi de
documentele internaționale în materia drepturilor femeii; aceste discriminări sunt cele care creează în practică, un
statut social inferior femeilor, în special celor confruntate cu o situație economică precară. A se vedea Human
Rights Briefs: Women in India, Publisher: Immigration and Refugee Board in Canada, 1 October 1995, Refworld, last
updated 26 February 2013, available at: unchr.org, http://www.unchr.org/refworld/country
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avut, spre sf. sec. XX-înc. sec. XXI, însă cu titlu excepțional, unele femei care să ocupe funcțiile de primministru, fără ca să schimbe însă în mod predominant și în profunzime mentalitatea și majoritatea
patriarhală a vieții politice (ca și grad de ocupare al funcțiilor și înaltelor demnități în stat – inclusiv a
celor de parlamentar- cât și la nivel de mentalitate a permiterii accesului femeilor în viața politică).
India, o țară căreia i s-a reproşat de către europeni, în istorie dar şi astăzi, o insuficientă
protecție, la nivel concret, a drepturilor femeii, în ceea ce priveşte sistemele de organizare socială,
mentalitățile, tradițiile, practicile, cutumele de tip patriarhalist (care tratează femeia la un nivel inferior
bărbatului, o marginalizează şi o exploatează în diferite moduri)24 a avut (şi continuă să promoveze) în
schimb, femei ocupând cele mai înalte demnități ale statului. Aici trebuie menționat doar cel mai
important nume de femeie-lider politic indian, Indira Gandhi, care a devenit prima femeie ocupând
funcția de prim ministru al Indiei, în 196625.
Dintre datele importante din istoria modernă a Indiei, în care femeile s-au remarcat prin
mişcarea continuă de emancipare a statutului lor social, politic şi religios, amintim26:
- fondarea primei universități pentru femei (SNDT Women’s University), în 2 iunie 1916
- prima femeie preşedinte a Congresului Național Indian (Annie Besant, 1917)
-acordarea, pentru servicii sociale deosebite, din partea Rajului Britanic, a medaliei Kaisar-i-Hind
(1919), unei femei (Pandita Ramabai)
-prima femeie născută indiană care devine preşedintele Congresului Național Indian (Sarojini Naidu,
1925)
- fondarea Conferinței All India Women (1927)
- Sarojini Naidu devine guvernatorul Provinciilor Unite (15 august 1947) în urma câştigării
independenței Indiei şi devine prima femeie Guvernator din India
- Vijaya Lakshmi Pandit devine prima femeie indiană deținând funcția de Preşedinte al Adunării
Generale a Națiunilor Unite
- prima femeie indiană care devine judecător la Înalta Curte (Înalta Curte din statul Kerala) este Anna
Chandy (1959)
24

Archana Parashar, http://www.civilserviceindia.com/subject/Essay/women-in-indian-politics3.html

26

http://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_India
Page
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Este remarcata discrepanța dintre nivelul legislativ Indian, conform cu drepturile omului şi practicile religioase,
sociale care discriminează în felurite moduri femeile, mai ales în zonele rurale. Cf. Human Rights Briefs: Women in
India, Publisher: Immigration and Refugee Board in Canada, 1 October 1995, Refworld, last updated 26 February
2013, unchr.org, http://www.unchr.org/refworld/country

- Sucheta Kriplani devine Ministru Şef al statului Uttar Pradesh şi prima femeie care deține această
poziție într-un stat (federat) indian (1963)
- Indira Gandhi, în 1966, devine prima femeie ocupând postul de Prim Ministru al Indiei
- prima femeie cetățean indian care primeşte premiul Nobel pentru Pace este Maica Tereza (1979)
- prima femeie judecător la Curtea Supremă a Indiei, în 1989, este M. Fathima Beevi
- prima femeie candidată la postul de Preşedinte al Indiei este Lakshmi Sahgal, în 2002
-prima femeie Preşedinte a Rep. India , în 2007, este Pratibha Patil
- prima femeie purtător de cuvânt al Camerei Joase a Parlamentului indian, Lok Sabha, este Meira
Kimar, în 2009; la fel, în 2011 femeile au deținut posturile de purtător de cuvânt al Lok Sabha şi de
lider al opoziției în această Cameră
- cea mai bogată femeie din India este Kiran Mayumdar-Shaw, fondatoarea companiei Biocon,
prima companie biotechnologică din India (în 2006)
Cu toate aceste eforturi de promovare a femeilor în societatea indiană, sistemele de gândire şi
de raportare la femei în aria civilizațională hindusă sunt unele milenare, de tip patriarhal (adică, unele
compuse dintr-un ansamblu de norme religioase, sociale, din cutume, practici, ritualuri, atitudini,
mentalități, din comportamente care privesc femeia ca pe o ființă duală, schimbătoare, ambivalentă şi
deci periculoasă, care trebuie să fie stăpânită, îngrădită, controlată de către bărbat). Această mentalitate
a dus la o degradare progresivă şi profundă a statutului femeii, pe parcursul mileniilor, începând cu
epoca ridicării castei sacerdotale şi a structurării de către aceasta a sistemului de caste prin care şi-a
arogat poziția supremă şi de control asupra celorlalte caste dar şi monopolul asupra interpretării
textelor sacre ale ariei civilizaționale hinduse.
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Multe din practicile, mentalitățile şi tradițiile de tip patriarhal continuă să marcheze societatea
hindusă de azi, ele arătând o discrepanță între nevoia de respectare a drepturilor omului, pe de o parte
şi pe de altă parte, existența elementelor sistemului patriarhal milenar, edificat în acest spațiu
civilizațional prin elitele preoțeşti îndeosebi şi prin interpretările lor asupra texelor sacre dar şi prin
contactele cu civilizații de tip patriarhal.
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Degradarea statutului femeii în această arie civilizațională s-a accentuat odată cu invaziile
islamice, primindu-se şi operându-se influențe civilizaționale străine (însă, paradoxal, completând şi
întărind osatura patriarhală a sistemului discriminatoriu hindus) şi a suferit mai apoi, o serie de influențe
mixte (de consolidare a discriminării față de femei, în condițiile procesului de colonizare a Indiei; dar şi
influențe de combatere a exploatării, a oprimării femeilor sau de denunțare a unor practici şi obiceiuri
afectând viața, integritatea fizică şi psihică a femeii ori independența sa financiară).

3. Hinduismul, o viziune a sacralității și a puterii feminine
Așa cum arată unii autori, pentru a înțelege corect viziunea hindusă asupra lumii (și implicit,
asupra femeii) trebuie să ținem cont de faptul că, în hinduism27, practic aproape toate tipurile de
activități cotidiene primesc o amprentă sacră. Societatea hindusă este structurată puternic pe interconexiunea dintre viața cotidiană a credinciosului și ceremonialul religios, inclusiv mergându-se până la
a oferi instrucțiuni descendenților acestuia, astfel încât să i se asigure fericirea28.
Hinduismul vedic timpuriu este o „religie29” în care femeia primește un statut social înalt și
invidiat. Trebuie să distingem aici străvechea societate hindusă, axată pe acest statut respectuos și
înalt, recunoscut femeii30 și societatea hindusă de mai târziu, cea influențată de viziunea brahmanică
ori de cea islamică, puternic patriarhalistă, asupra femeii dar și de societatea indiană din perioada de
colonizare a Indiei de către europeni31 -perioadă percepută ca fiind o invazie a străinilor asupra Mamei
India, inclusiv ca o intromisiune culturală (soft) asupra spiritului și specificului indian32-.
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Hindu este un termen persan (persanii cucerind acest teritoriu în 518 î.e.n.) însă se consideră că rădăcinile
istoriei Indiei merg în timp până la 6000 î.e.n. Hinduismul reprezintă un ansamblu de credințe și de concepții
religioase, de practici și tradiții din cele mai diverse, apărute în diferite perioade de timp și împărtășite în mod
diferit de populația Indiei. Conform legii Orissa privind fundațiile religioase, din 1969, expresia ”religia hindusă”
desemnează religiile jaină, budistă și sikh”. Analiza atentă a credințelor religioase hinduse arată diversitatea lor,
faptul că, sub termenul generic de hinduism nu se află un sistem doctrinar unitar ci o diversitate de credințe și
doctrine, de la cele animiste la cele dualiste, la politeism, monism, monoteism, agnosticism și chiar ateism.
Există temple care promovează non-violența față de orice formă de viață și altele bazate pe ideea că jertfele
animalelor ”îmbunează zeii”. Există un hinduism vedic, unul de tip brahmanic (apărut mai târziu și bazat pe
interpretările sacerdoților la textele sacre), unul clasic, un hinduism medieval dar și un hinduism modern și
contemporan. Nu se pot stabili cu precizie perioadele de timp în ceea ce le privește, deoarece nu există încă un
deplin acord asupra lor. Se admite însă că perioada pre-ariană se întinde până la 1500 î.e.n., perioada vedică
propriu-zisă se întinde până la 450 î.e.n., perioada clasică până la 600 e.n., perioada medievală până la 1000 e.n. iar
perioada hinduismului modern și contemporan se întinde de la 1000 e.n. până în prezent. Cf. Alexandru Stan,
Remus Rus, op. cit., pg. 212-213.
28
Asha Lata Pandey, Hindu View on Women, http://www.infinityfoundation.com/mandala
29
Aici avem în vedere hinduismul vedic timpuriu, nu alte forme de hinduism bazate pe interpretări ulterioare, de
tip patriarhalist, ale elitelor sacerdotale și nu numai (inclusiv formele de hinduism medieval dar și influențele
alogene care au pătruns în India -islam, misionarism european- și care au impregnat cu viziunea lor specifică tot
acest ansamblu de credințe acoperite de termenul generic de hinduism, ducând la diferite forme de degradare a
statutului femeii).
30
www.hinduwisdom.info/Women_in_Hinduism.htm
31
Idem.
32
După unii autori, este dificil să se identifice în India o istorie antică, medievală și modernă, majoritatea istoricilor
preferând să adopte o cronologie a istoriei Indiei în perioadele: hindusă, islamică și britanică, cu tendința istoricilor
hinduși de a glorifica prima perioadă ca fiind epoca de aur a istoriei Indiei și de a considera celelalte două perioade
ca fiind unele de stăpânire succesivă străină. Această periodizare conține însă și unele greșeli, deoarece nu putem
vorbi de omogenitate religioasă și culturală în perioada numită hindusă și nici de o dispariție a tradițiilor hinduse în
perioadele ulterioare (islamice și colonial-britanice). De asemenea, trebuie ținut seama de eterogenitatea
stăpânirii islamice în India și de cooperarea la un nivel ridicat dintre musulmani și hinduși în sferele vieții politice,
culturale, sociale (ceea ce nu permite să vorbim de o perioadă islamică bine definită); colonialismul britanic a fost
unul efemer ca durată și ca intensitate a impactului, deși fiind recent, rămâne încă marcant pentru istorici (însă
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Dacă este ceva de valorificat privind perspectiva hindusă asupra lumii și asupra femeii (din
prisma obiectivului de îmbunătățire reală a statutului femeii în societatea sec. XXI și armonizarea acestei
arii civilizaționale, cu tot specificul său, la standardele juridice înalte privind drepturile femeii, asumate
de state), atunci trebuie să ne întoarcem în perioada străveche a societății hinduse și să privim spre
rădăcinile acestei culturi, cele pure (perioada vedică timpurie, aici)33, neafectate de filozofiile
brahmanice, nici de valurile islamiste, nici de colonizarea britanică (și implicit de viziunea imperialistă
europeană specifică acelei perioade34 însă străine spiritului indian). În această perioadă găsim
elementele necesare (ne-alterate de perspectivele patriarhaliste35 și alogene de mai târziu) care pot
constitui pilonii necesari pentru a îmbunătăți dialogul între civilizații și pentru a oferi conectarea
necesară a acestei culturi la cultura laică, universală, a drepturilor femeii, așa cum este ea astăzi
înțeleasă de statele lumii de la începutul sec. XXI.
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pentru India, această perioadă reprezintă doar un episod al complexei și îndelungatei sale istorii). A se vedea
Hermann Kulke, Dietmar Rothermund, O istorie a Indiei, trad. Loredana Tiron, Ed. Artemis, 2003, pg. 16-17.
33
Este vorba de perioada vedică a culturii hinduse, aprox. între 2500-1500 î.e.n., caracterizată de statutul egal al
femeii cu bărbatul, ulterior și în mod progresiv slăbită, demonetizată și răstălmăcită (sub acțiunea elitelor
sacerdotale care au interpretat textele sacre în defavoarea femeii, creându-i o situație socială din ce în ce mai grea,
justificată religios). Declinul statutului femeii în societatea hindusă începe cu epoca hinduismului brahmanic iar
prin perioada ariană târzie, pe la 300 e.n., dominația brahmanilor ajunge să determine un clar statut patriarhal
asupra femeii și rolului său în societate, în paralel cu creșterea concepției sistemului castelor. A se vedea Sujata
Madhok, Women: Background and Perspective, http://infochnageindia.org/women/backgrounder/womenbackground-a-persepctive.html
34
Hermann Konder, Werner Hilgemann, Atlas de istorie mondială. Vol.2, De la revoluția franceză până în prezent,
Ed. Enciclopedia Rao, trad. Mihai Moroiu, 2001, pg. 366-367.
35
Elementele clare de patriarhalism (fie prohibitive, fie restrictive la adresa concepției asupra rolului social al
femeii în societatea hindusă) apar de ex., în Manava-Dharma-Sastra sau Cartea Legii lui Manu, scriere pentru care
nu s-a stabilit o dată precisă, având un material religios specific epocii de înflorire a brahmanismului și al
concepției sale specifice asupra organizării societății indiene). Religia pe care este bazată legea lui Manu nu este
hinduismul vedic pur ci acela brahmanic (sacerdotal). Acest cod de legi atribuit lui Manu s-a păstrat într-o versiune
datând din sec. II î.e.n.-II e.n. și a contribuit la consolidarea sistemului social bazat pe caste, inițiat și consolidat de
brahmani. În Cartea a Cincea (Datoriile femeilor), stanțele 147-152 se menționează clar statutul inferior în
societate și în familie al femeii în raport cu bărbatul, care are drept de autoritate și tutelă asupra ei. Cf. Legea lui
Manu, trad. Ioan Mihalcescu, SC Chrater B. SRL, s.a., sl., pg. 141.
36
În epoca de înflorire a brahmanismului, de ex., care conferă o re-interpretare favorabilă preoților, în detrimentul
zeilor, în Brahmana dar și în alte texte precum Cartea lui Manu, Cartea a XI-a (Penitențe și expieri), stanțele 83-84
care consolidează clar poziția privilegiată a brahmanului (chiar și în raport cu zeii!) în sistemul de caste edificat de
aceștia: ”Brahmanii sunt socotiți ca temelia iar ksatrya ca vârful sistemului legilor; prin urmare, cine își
mărturisește greșeala în adunarea lor, se curăță. Brahmanul, prin însăși nașterea sa, este obiect de venerație chiar
și pentru zei și hotărârile sale sunt autoritate pentru lume; Scrierile Sfinte îi dau acest privilegiu” sau, în altă parte,
din nou, justificarea poziției supreme sociale, de către casta preoțească: ”Prin urmași, prin superioritatea originii,
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În India vedică timpurie, după cum remarcă până și autorii occidentali, respectul față de femeie
merge până la adorație, recunoscându-se faptul că avem de-a face cu o civilizație mai veche decât cea
occidentală, care plasează femeia la un nivel egal cu bărbatul și care îi acordă un loc egal cu acesta în
familie și în societate. Același autor mai recunoaște și ”superficialitatea obiceiului vestic de a acuza de
barbarie civilizațiile Extremului Est, negând demnitatea femeii și privind-o exclusiv din perspectiva
patriarhalistă (una adăugată ulterior, sub imperiul diverselor interese inclusiv elitiste36,n.n.) ca un

instrument de plăcere și obediență pasivă”37. Perspectiva clasică (aici, colonizatoare) vestică asupra
identității hinduse a fost și ea una superficială, marcată de diverse stereotipuri și interpretări eronate
asupra apariției unor practici și ritualuri, fără să se caute adevăratele origini și motivații ale acestora,
pentru ca să se găsească apoi, soluțiile adecvate de înlăturare a acestora, ca afectând statutul femeii în
societatea hindusă.
În hinduism avem de-a face cu o puternică imagine a femininului și a expresiilor de feminitate, în
toată puterea și specificitatea lor, o concepție diferită de cea occidentalo-europeană istorică (medievală,
îndeosebi) asupra feminității. Însă, chiar și autorii vestici38 care au studiat cultura indiană hindusă
recunosc că înaintea venerării elementului masculin vine venerarea femininului, sub forma a mii de
zeițe, inclusiv a venerării conceptului de India ca țară-Mamă, a Indiei personificate într-o zeiță (Mama
India). Pe de altă parte, imaginea zeițelor hinduse a cunoscut, în perioada islamică sau în cea colonială
europeană a Indiei (derivând aici din încercarea vesticilor de a se raporta la o cultură diferită de tradiția
abrahamică patriarhalistă ce formează baza religioasă a civilizației europene până azi) o serie de
încercări de demonizare, de asimilare cu vulgaritatea, cu opresiunea femeii hinduse, până la a fi
considerată o cauză de violență asupra femeilor în societatea indiană39.
Concepția hindusă despre rolul femeilor în familie este de asemenea, una marcată de
dimensiunea sacralității femininului, materializat în femeia concretă din acea familie, pe care toți
bărbații casei trebuie să înconjoare cu respect și iubire și să o îngrijească cu tandrețe, dacă doresc ca
familia lor să aibă parte de prosperitate și de longevitate40. „Femeile să fie tratate cu tandrețe și atenție
de către tații, frații lor, de către soții lor, de către cumnații lor, dacă aceștia își doresc mare
prosperitate41”. Aceeași concepție a respectului aproape religios acordat femeilor în hinduism transpare
și din cele spuse de un înțelept hindus: ”Nu lovi nici măcar cu un mugure de floare o soție vinovată de o
sută de greșeli”.
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prin cunoașterea desăvârșită a Cărților Sfinte și prin felul deosebit de învățătură, brahmanul este stăpânul tuturor
castelor ” (Cartea a Zecea, Castele amestecate. Datoriile castelor în caz de nevoie).
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Louis Jaccoliot, autorul cărții Bible in India: Hindoo Origin of Hebrew and Christian Revelation, Panini Office
Bahadurganj, Allahabad, 1916, citat în http://www.hinduwisdom.info/Women_in_Hinduism.htm
38
Guy Sorman, The Genius of India, Macmillan India Ltd., 2001, p. 197.
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Malhotra,
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of
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Sameness,
sulekha.com,
citat
în
www.hinduwisdom.info/Women_in_Hinduism.htm
40
www.hinduwisdom.info/Women_in_Hinduism.htm
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Dar deja vorbim aici de o concepție aparent egalitaristă și respectuoasă cu femeile, căci ea devine, în epoca
interpretărilor și a comentariilor elitiste sacerdotale ale textelor sfinte, o viziune clar discriminatorie cu femeile,
chiar și în familie (organizată patriarhal, cu bărbatul drept ”capul familiei”): a se vedea Legea lui Manu, Cartea a
Treia (Căsătoria, Datoria capului de familie), stanțele 55-66.
42
Și alți autori remarcă discrepanța dintre statutul înalt acordat femeii în textele sacre ale hinduismului și practica
socială în care femeile erau considerate inferioare bărbaților (un rol deosebit în fundamentarea acestei concepții
patriarhaliste asupra femeii îl au unele stanțe din legea lui Manu, conform cărora femeia trebuie să se afle
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Cu cât mergem pe firul timpului înapoi, spre societatea vedică timpurie, găsim o neobișnuită
excepție (privind statutul femeii) de la regulile stricte, discriminatorii inter-gen, rigide dacă nu chiar
excluzioniste ale altor societăți42.

În domeniul educației, femeile societății vedice timpurii beneficiau de educație aleasă, erau
considerate ca fiind perfect eligibile pentru privilegiul de a studia literatura vedică. Imnurile vedice
compuse de femeile-poetese sacre (rishnis) precum Visvara, Sikaata, Nivavari, Ghosa, Romasa,
Lopamudra, Apala, Urvasi43 arată că nu exista excludere a femeii din sfera ceremonială sacră, nici din cea
a educației în studiul textelor sacre, nici de la revelarea textelor sacre, de la recunoașterea revelării
primite de femei, nici de la comentarea și compunerea propriu-zisă, de către femei, a textelor sacre.
În India vedică artele frumoase (versificația, literatura, pictura, muzica) erau puse sub patronajul
feminin al zeiței Saraswati, consoarta zeului Brahma, zeiță care întruchipeaza inteligența, armonia,
ritmul și cunoașterea și deci, furnizează ingredientele necesare pentru orice activitate creativă44. Aceasta
reprezintă aspectul feminin al Creației, fără harul (sau grația) dat de Saraswati, Brahma nu își poate
îndeplini sarcina de Creator.
După cum întâlnim această con-lucrare dintre feminin și masculin în activitatea de a crea
(întruchipat prin cuplul Saraswati-Brahma), aceeași îmbinare dintre feminin și masculin apare și în cazul
conservării Creației, a protejării sale (cuplul Lakshmi-Vishnu), unde femininul este generatorul de belșug
și prosperitate financiară. Al treilea cuplu feminin-masculin apare și în cazul aspectului de distrugere al
Creației, unde de asemenea, este izvor de energie (shakti): Parvati/Durga-Shiva, a căror activitate
pregătește de fapt, începutul unui alt ciclu al Creației.
Este foarte important de menționat (ca o parte esențială a specificului hinduismului și care
demonstrează deschiderea spirituală a acestei forme de credință religioasă în relația sa cu femininul)
existența acestor cupluri divine în care femininul este întotdeauna trecut înaintea masculinului,
deoarece, să ne reamintim, în hinduism se consideră că puterea și energia (shakti) sunt feminine și
primordiale (numai în mod derivat, folosind puterea feminină, putem spune că masculinul ”are
putere”)45.
Asocierea între putere, energie și aspectul feminin este esențială pentru a înțelege
superioritatea acestei culturi străvechi (aici, în sensul ei vedic, inițial, ne-afectat de concepții
patriarhaliste ce au terminat prin a slăbi importanța statutului femeii în societate și prin a asimila în
mod nepermis femininul și puterea feminină cu o putere haotică, distructivă, răzbunătoare,
devoratoare, ceea ce este o mare eroare).
De fapt, mai mult decât a alcătui cupluri de zei, aceasta con-lucrare dintre feminin și masculin în
activitatea sacră de a crea/ de a prezerva creația/de a distruge creația/de a re-crea, are la bază energia
permanent sub protecția și tutela bărbaților, precum și alte tipuri de interdicții și restricții impuse femeii de
hinduismul brahmanic). National Academy for Training and Research in Social Security. Status of Women in India,
http://natrss.gov.in/pdf/reading/women%20in%20india.pdf
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feminină și puterea feminină (shakti)46. În al doilea rând, este vorba mai mult decât de o con-lucrare
între masculin și feminin (conceptul de ”cuplu divin”) cât, în sensul ultim, profund, de o monadă
(monadele divine): adică de fuziunea feminin-masculin, de unitatea unei singure acțiuni și a unei singure
persoane, ocupând fiecare câte o jumătate de corp (cu alte cuvinte, ideea că fiecare parte este
incompletă fără cealaltă): cuplul divin feminin-masculin , în care feminin și masculin acționează
împreună, ca parteneri egali în univers este sublimat prin fuziune, într-o singură entitate (monada, unul):
Ardhnarishwara.
În monada divină a hinduismului, întotdeauna energia feminină (shakti) este baza care formează
această monadă și care infuzează tot ce înseamnă viață și toate creaturile, energia care se găsește în tot
ce înseamnă Creație. Hinduismul ne-influențat de formele patriarhale de brahmanism concepe
puterea și energia ca fiind feminine prin excelență, în toate reprezentările lor. Aspectul feminin, chiar
și când este folosit de zeii masculini nu poate ocoli, evita, înlătura, minimaliza, disprețui sau nega natura
feminină a puterii, pe care o folosește doar derivat. Saraswati este în acest sens, zeița venerată
întotdeauna de Brahma, Vishnu, Shiva și de alți zei”.
Tradițiile hinduse ne-influențate de brahmanism consideră că divinitatea trebuie venerată sub
cele două aspecte ale sale: de ex., ca Vishnu și ca Shri (sau Lakshmi, zeița bogăției, a prosperității, a
splendorii). Ei se încarnează împreună (inclusiv sub forma încarnărilor ca Rama și Sita) și sunt venerați
ca un cuplu. Venerarea este egală, la hinduși, în ceea ce privește ambele aspecte ale divinității, cel
feminin și cel masculin, fără a se considera vreun moment că aspectul feminin ar fi inferior sau limitat
în raport cu cel masculin (așa cum se tinde a se considera în alte culturi și civilizații, inclusiv în cea
europeană pornind de la comentariile rabinice restrictive, dacă nu de-a dreptul excluzioniste și
patriarhale pe marginea Vechiului Testament47, comentarii discriminatorii inter-gen care se întâlnesc și
în plină epocă a legii hristice, ca și ”comentarii asupra Noului Testament”, de exemplu48).
În hinduism, când divinitatea este venerată ca «divin cuplu», numele elementului feminin
trece înaintea celui masculin: sunt venerate, de ex., cuplurile Sita-Ram, Radhe-Shyam, Uma- Mahesh,
Shri-Vishnu și așa mai departe.
Un alt aspect non-patriarhal în hinduism este asocierea dintre feminin și aspectul solar
(soarele este aici un element feminin, în timp ce luna este un element masculin: masculinul este născut
din feminin, moare într-ânsul și este născut de elementul feminin din nou, în fiecare lună). De ex., în
hinduism se consideră că Shiva este zeul-lună iar Parvati, consoarta sa, este puterea solară49. Aceste
aspecte sunt esențiale pentru a înțelege corect locul central și preeminent acordat de hinduism
elementului feminin. Asocierea dintre soare și feminin este una care arată clar superioritatea acestei
culturi în raport cu alte culturi de pe glob, în special cu dezvoltările medievale din cultura europeană

46

http://indiatravelz.com/the-goddess-of-india
Paul Evdokimov, Femeia și mântuirea lumii, Ed. Christiana, trad. Gabriela Moldoveanu, București, 1995, pg. 1819 și urm.
48
Mihaela Miroiu, Gândul umbrei, op. cit., pg. 133-135, 146-149. Mihaela Miroiu, Convenio. Despre natură, femei și
morală, Ed. Alternative, București, 1996, pg. 23-28, 36-46, 136 și urm.
49
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Page

15

47

occidentală,
unde
se
insista
pe
asocierea
solar/benefic/masculin/ordine
contra
50
haos/lunar/feminin/distrugere , de unde se justificau mai apoi rolurile sociale de minimalizare, de
excludere ale femeii, precum și diversele seturi de interdicții (de la sfera politică la cea ceremonialoreligioasă).
De asemenea, este relevant de menționat faptul că discipline spirituale precum Sanatana
Dharma și filozofia Yoga învață de peste 5000 de ani că natura are o esență feminină, ca planeta Pământ
nu este creată de Dumnezeu ca să fie partajată de oameni în diferite zone geografice artificiale,
exploatate de către om în scop economic irațional și egoist și pe care omul să poarte prostește tot felul
de bătălii ci dimpotrivă, Pământul este o ființă vie, feminină, pe care omenirea trebuie să o iubească și să
o respecte (Bhu-devi, în hinduism, soția lui Vishnu și personificare a planetei Pământ)51. Literatura vedică
este bazată pe concepția respectării și onorării planetei și a creaturilor sale, ea fiind personificată ca și
zeița Bhumi sau Prithvi52. Această asociere între Pământ și femeie, între natură, ca și eco-sistem și
elementul feminin apare și în cultura occidentală însă, în cazul celei din urmă, ea este puternic afectată
de viziunea patriarhalistă, abrahamică53 și astfel, asocierea în cauză este total desconsiderată în Vest,
din cauza desconsiderării însuși statutului femeii în sistemul patriarhalist social, cultural, ceremonialoreligios bazat pe Vechiul Testament și chiar, la o analiză atentă a textelor, pe comentariile apostolice –
epistolele- la Noul Testament54).
Respectul pentru elementul feminin (în consecință, pentru feminitate, pentru femeie și pentru
valorile și specificul feminin) în hinduismul vedic pre-patriarhal este piatra de temelie pe care se
construiește această cultură. Nu trebuie să confundăm acest tip de hinduism bazat pe textele sacre
vedice cu unele devieri și degenerări ale unor atitudini ale societății sau interpretări patriarhaliste55 ale
textelor sacre de către elitele preoțești care au dus în timp, la decăderea femeii din statutul favorabil
inițial, asigurat de perspectiva vedică ne-distorsionată de viziunea patriarhalistă pe care au dat-o elitele
și factorii alogeni (invazii, cuceriri militare de teritorii, valuri de misionari, educarea elitelor indiene în
alte spații culturale și conform acestor valori, colonizare), pe parcursul veacurilor.
Hinduismul folosește o perspectivă sacră asupra lumii în care femininul este un aspect al
Creatorului, nu este un element exclus, negat, interzis, al divinității atotcreatoare (așa cum este din
păcate, interpretarea elitistă în tradiția veche, abrahamică, raportată la relația sacrului cu femininul, cu
valorile sale și cu femeia, ca ființă umană concretă). După cum remarcă autorii de studii inter-gen, de-a
lungul mileniilor, sistemele patriarhale edificate în diverse societăți de către elitele conducătoare
50

Mihaela Miroiu, Gândul umbrei, op. cit., pg. 50.
http://www.hinduwisdom.info/Women_in_Hinduism.htm
52
Idem.
53
Moira Gatens, Feminism și filozofie. Perspective asupra diferenței și egalității, trad. Olivia Rusu-Toderean, Ed.
Polirom, Iași, 2001, pg. 181-182 și urm.
54
Paul Evdokimov, op. cit., pg. 171-175.
55
De ex., superioritatea puterii masculine față de cea feminină este introdusă în textele brahmanice și nu numai,
fundamentale, prin care elitele preoțești (care aveau accesul la cunoașterea și comentariile asupra textelor sacre)
au organizat societatea conform unei viziuni proprii, depărtate de la ideea egalității dintre femei și bărbați. A se
vedea, spre ex., stanța 35, din Cartea a Noua (Legile civile și penale. Datoriile castei negustorilor și ale castei
servitorilor), Legea lui Manu.
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(preoți, regi, războinici, teologi, filozofi, savanți) au format și au consolidat (prin seturi de asocieri
culturale, de prohibiții, de restricții și de permisivități) un statut inferior al femeii56. Foarte puține
societăți au reușit în aceste condiții, să insiste pe o viziune sacră, socială, politică și culturală
respectuoasă sau onorantă față de femeie, față de valorile feminine, față de elementul feminin.
Majoritatea, din păcate, au desconsiderat elementul feminin, l-au negat, ca aspect al divinității
atotcreatoare, l-au marginalizat sau l-au subminat constant și în mod sistematic (prin organizarea
sistemelor patriarhaliste de conducere a societăților umane de-a lungul timpului). Una dintre
societățile la care s-a regăsit acest respect și venerare a elementului feminin a fost societatea hindusă,
chiar dacă și ea a fost supusă, în diferite perioade istorice, altor valuri de influențe civilizaționale care
impuneau percepții puternic discriminatorii la adresa femeilor.
Deși confruntată cu diferite perspective discriminatorii, superficiale și tendențioase (privită ca
”societate exotică, barbară, primitivă”, marcată prin practici precum sati sau prin prostituția feminină
așa-zis ”sacră”57), societatea hindusă a rămas însă o societate care a continuat să venereze elementul
feminin sub diferitele sale manifestări (Mahalaxmi, Maheshwari, Mahasaraswati), inclusiv să considere
ca însăși țara (India) este feminină (Mama India) și divinizată sub acest aspect (Devi)58.
Femeia este considerată „eterna Mamă, care este toată Înțelepciune, toată Compasiune, toată
Forță, toată Frumusețe și Perfecțiune” (François Gautier59).
În spațiul spiritualității hinduse, cuvântul pentru conceptele de putere și tărie este unul feminin
(shakti). Se consideră că întreaga putere masculină derivă din cea feminină60.
Sita (aspectul feminin al divinității, în cuplu cu Rama) este considerată în hinduism drept o
încarnare feminină a divinității (aspect esențial al concepției hinduse despre divinitate, care nu este
masculinizată, precum în culturile de tip patriarhal). După cum remarcă comentatorii, India este spațiul
civilizațional în care prevalează credința că divinitatea se poate încarna în formă de femeie ca și în cea
de bărbat61. Femininul nu doar că este o parte intrinsecă a divinității, nu doar că el con-lucrează cu
masculinul în crearea, prezervarea și distrugerea Creației însă puterea și energia sunt primordial
feminine și solare (aspecte și concepții pe care nu le găsim, îndeobște, la alte culturi). De aici și
56

Mihaela Miroiu, Gândul umbrei, Ed. Alternative, 1995, pg. 132-134.
Status of Women in India: Problems and Concerns. Internship Project (dec. 2010- January 2011), supported by
Heinrich Boll Foundation, Germany, Centre for Study of Society and Secularism, www.csss-isla.com
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În lucrarea sa, Arise O’India, Har Anand publisher, ISBN 81/241/0518/9, pg. 11-13, citat în
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Să nu uităm însă că imnurile vedice și tratatele brahmanice au fost compuse, spune Eliade, pentru o elită –
aristocrația și preoții- și de către o elită (din care, la origini, femeile nu au fost excluse cu totul însă treptat, rolul
lor în cunoașterea, comentarea și interpretarea textelor sacre a fost diminuat, odată cu consolidarea viziunii
patriarhaliste ce a dus la o decădere generală a statutului femeii până în zilele noastre, începând cu epocile postvedice, n.n.). Cf. Mircea Eliade, Istoria credințelor religioase, vol. 1, trad. de Cezar Baltag, Ed. Științifică, București,
1992, pg. 215.
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superioritatea (ca și concepție despre sacru) a acestei culturi, în raport cu altele în care femininul (și
implicit, femeia) este izgonit din paradis, este culpabilizat permanent, este marginalizat, este scos din
istorie, înlăturat din viața politică și din sfera ceremonial-religioasă, condamnat să ducă o existență în
zona de semi-umbră, disprețuit și inferiorizat.
În hinduism- ca ansamblu ne-omogen de credințe, rituri, practici religioase- , există și concepția
că divinitatea este deasupra genului62 (adică, este acreditat, în ultimă instanță, modelul spiritual de
divinitate63, nu are loc o masculinizare a acestuia, ca în alte culturi -cu consecința imediată a coborârii
statutului femeii în planurile vieții sociale, familiale, politice, ceremonialo-religioase-). Acest aspect este
unul esențial pentru un mod de organizare pe baze inter-gen egalitare a unei societăți determinate (în
speță, societatea hindusă). Fie că divinitatea este în hinduism înțeleasă ca înglobând atât aspectul
feminin cât și cel masculin (cuplul divin sau divinitatea jumătate feminină, jumătate masculină),
exprimată prin conceptul Ardhnarishwara, fie că divinitatea este înțeleasă ca Tat sau dincolo de gen,
ambele modele duc la ideea că femininul nu trebuie ignorat, marginalizat, disprețuit sau negat ci
dimpotrivă, că el este o parte a sacralității, infuzând toată Creația, că el este putere și energie (shakti).
Societatea hindusă din timpurile vedice se baza pe această concepție a divinității ca femininmasculin, laolaltă con-lucrători (cuplurile divine Radha-Krishna, Sita-Rama, Saraswati- Brahma, de ex.). În
hinduism, fiecare zeu din Trimurti (Brahma-Creatorul, Vishnu-Protectorul și Shiva-Distrugătorul) este
însoțit de o Shakti (manifestare feminină a divinității).

4. O cultură axată pe respectul și venerarea femeii
Societatea vedică timpurie (ne-afectată de elementele patriarhale adăugate mai târziu-) arată
un respect până la sublim față de femeie (Rig Veda spune: ”unde femeia este venerată, acolo domnesc
zeii”64).
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Aici este vorba de Upanișade (”învățături secrete”), gândire filozofică adăugată la sfârșitul textelor școlilor de
gândire vedică, în care sacrificiul animalier este re-interpretat în termeni de simbolism cosmic și ca sursă de
meditație. Această filozofie schimbă radical religia vedică și deschide drumul către budism și alte evoluții ulterioare
ale hinduismului, pornind de la ideea atman-brahman (identitatea eliberatoare a sufletului individual prin
contopirea cu sufletul universului). Se trece de la gândirea vedică timpurie și de la gândirea magică din Brahmana
către o filozofie mistică a mântuirii individului. Cf Hermann Kulke, Dietmar Rothermund, O istorie a Indiei, trad.
Loredana Tiron, Ed. Artemis, 2003, pg. 59.

Page

http://www.hinduwisdom.info/Women_in_Hinduism.htm A se vedea, cu privire la modelul spiritual (dincolo de
gen) al divinității, care depășește mileniile de concepții patriarhaliste și de viziuni masculinizate asupra divinității,
David Korten, Marea cotitură: de la imperiu la comunitatea terestră, trad. Mihnea Columbeanu, Ed. Antet, pg. 217218.
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În India vedică, statutul femeii era liber și emancipat, femeile fiind bine educate și membre
respectate ale societății; soțiile împărțeau cu soții lor privilegiile acestora și erau însoțitoare în
activitățile acestora65, ceea ce era o adevărată excepție culturală în raport cu alte culturi din timpurile
străvechi (și chiar cu ariile culturale din zilele noastre, care au suferit profunde influențe de tip patriarhal
ce au coborât statutul femeii la unul inferior, sub pretextul tradițiilor, cutumelor și practicilor agreate
sau introduse de elitele de tip patriarhal).
Trebuie ținut cont, în aprecierea statutului femeii în societatea hindusă că acesta este bazat pe o
cultură ce acordă mamei prioritate în adorație și care consideră puterea și energia ca fiind unele prin
excelență feminine.
Texte despre comportamentul social arată clar modul în care, în societatea hindusă dar și în
familie, trebuie ca bărbații să se comporte cu femeile din familiile lor: „bărbații care caută să prospere,
trebuie întotdeauna să își onoreze femeile, de sărbători și festivaluri, cu cadouri de ornamente, rochii și
mâncăruri rafinate”(Manu Smriti III, 59); „Când femeile sunt onorate, acolo zeii sunt mulțumiți dar unde
nu sunt onorate, niciun ritual sacru nu produce rezultate”(Manu Smriti, III.56). Un imn vechi Shakta
spune că „femeile sunt Devas/zeițe, femeile sunt viața însăși” (Stryah devah, Stryah pranah).
Texte precum Mahabharata descriu amănunțit ceremoniile de swayamvara, prin care tinerele
își aleg viitorii soți, dovedindu-se dreptul străvechi al femeii de a își alege în mod liber soțul (aspect pe
care nu îl vom întâlni în analiza culturilor și a societăților patriarhale). În interiorul familiei, tânăra soție
intră precum „un râu intră în mare, ca să domnească, împreună cu soțul ei, ca o regină, asupra celorlalți
membri ai familiei”, se arată foarte frumos, în Vede (Atharva Veda XIV.I. 43-44). Corpul feminin, conform
legii lui Manu, este considerat sacru şi nu trebuie lovit nici cu o floare (motiv pentru care hinduismul nu
impune pedeapsa capitală pentru femei). Câtă diferență față de alte culturi, din diferite perioade istorice
şi până în zilele noastre, care insistă pe concepția patriarhalistă a inferiorității şi culpabilizării femeii,
desprinzând la nivel de concepții şi mentalitate, sacralitatea de elementul feminin şi mergând până la
asocierea dintre demonic şi feminin66. Asemenea concepții nu reprezintă deloc un nivel rafinat şi
superior de cultură ci dimpotrivă, sunt forme de marginalizare şi culpabilizare ale femeii, prin
desconsiderarea elementului feminin şi prin operațiunea de de-sacralizare a acestuia67. Comentatorii
acestei culturi (hinduismul de tip vedic) rafinate şi respectuoase față de femei, consideră pe drept
cuvânt că nicio altă cultură nu a generat o societate în care femeia să fie tratată cu atâta respect şi
venerație ca la hinduşi dar rețin şi faptul că, pe plan social, familial, religios-ceremonial, femeia şi soțul ei
sunt două jumătăți ale aceleiaşi substanțe, sunt egali în orice aspect şi de aceea trebuie să ia amândoi
parte egală în orice activitate, seculară sau religioasă68 (Rig Veda, Cartea 5, imnul 61, versul 8). Soția este
considerată în hinduism ca un partener în viața spirituală a soțului său, ea fiind numită în sanscrită
Sahadharmini, adică „ajutor spiritual”.
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Astfel, rolul femeii în ceremonialul hindus (deosebit de important în această ”religie”, deoarece
viața cotidiană se împleteşte practic, cu ceremonialul religios, în fiecare din aspectele sale) este nu doar
unul de ne-excludere a acesteia dar şi unul de omniprezență al femeii în aceste diferite forme de
ceremonialuri sacre. De la începutul vieții sale şi până la moartea sa, un hindus trebuia (cerință valabilă
până în ziua de azi) să îndeplinească sute de feluri de ceremonii însă, conform cărții sacre a hinduşilor,
Rig Veda (5.102), niciuna dintre aceste ceremonii nu poate fi îndeplinită în absența soției69.
În ceea ce priveşte practicile, ritualurile şi obiceiurile privind alegerea soțului, străvechea
societate vedică se distingea (în raport cu alte societăți şi culturi locale) prin libertatea femeii de a îşi
alege soțul, prin ceremonii speciale de întrecere între pretendenți, în numeroase forme de luptă şi
categorii de arme (aşa-numita ceremonie swayamvara), precum sunt celebrele cazuri (unele povestite
în epica indiană) ale lui Sita, Damayanti, Draupadi, Shakuntala (fata adoptată a înțeleptului Kanva).
Statutul liber al femeii, în epoca vedică, îi permitea acesteia să se recăsătorească, în caz de deces al
soțului, fără restricții70.
În mod eronat, societatea hindusă a fost considerată (în toate fazele sale) drept una autentic
patriarhală, care desconsideră femininul şi îl vulgarizează şi care este centrată pe o viziune masculină
despre stat, societate şi religie. Dimpotrivă, hinduismul (cel vedic, aici, nu cel brahmanic sau alte forme
ulterioare de hinduism, apărute pornind de la un sistem ordonat pe principiile patriarhaliste și de castă),
în ceea ce priveşte elementul religos este centrat pe atitudinea de respect până la adorație a
elementului feminin (care generează puterea şi tăria masculină, inclusiv puterea în sfera politică).
Shakti, cuvântul feminin pentru a desemna puterea şi tăria, inclusiv sub aspect sacru, arată
limpede atitudinea superioară a societății hinduse despre elementul feminin şi rolul său în creație.
Trimurti (zeii Brahma, Vishnu şi Shiva) sunt lipsiți de putere fără elementul feminin (adică, fără
jumătățile lor feminine).
Din această concepție religioasă extrem de respectuoasă, până la adorație, cu elementul
feminin, a derivat, în consecință, şi concepția socială despre statutul şi drepturile femeii, la hinduşi.
Femeile hinduse beneficiau de aceleaşi drepturi de proprietate în timpurile vedice ca şi bărbații; aveau
un loc recunoscut în îndeplinirea diferitelor ritualuri religioase dar şi a celor sociale. Calea învățăturii
textelor sacre, a studierii lor şi recunoaşterea lor ca autoare de texte sacre, în societatea vedică timpurie
disting poziția femeii, conform hinduismului ne-alterat de influențele altor civilizații, față de poziția
degradată a femeii pe care o întâlnim în secolele în care s-a produs o ciocnire între civilizații (invazii
militare, cuceriri de cetăți, colonizarea teritoriului indian). Timpurile străvechi ale societății hinduse nu
cunoşteau prohibițiile şi separarea absolutistă a femeilor, introduse mai târziu, de către sistemele
organizate patriarhal (începând cu perioada de consolidare a hinduismului brahmanic).
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Statutul femeii hinduse rămâne unul înalt, la fel ca şi accesul său la cultura generală; chiar şi în
cazul în care femeia nu aparținea unei caste înalte, ea beneficia de educație, de învățarea artelor fine

(versificație, muzică, pictură). Femeile puteau fi învățate în ştiințe, de asemenea. Yajur Veda (VIII.1)
prevede că o tânără fată care este inițiată în brahmacaraya ar trebui măritată cu un tânăr care este
învățat asemenea ei. Timpurile vedice nu cunoşteau separarea între femei şi bărbați şi nici excluderea
sau marginalizarea femeilor, aşa cum s-a întâmplat mai târziu. În afară de dreptul lor de a îşi alege liber
soții, având cuvântul decisiv în această alegere, ele puteau să aleagă să rămână necăsătorite, locuind cu
părinții sau cu frații lor (referințe despre aceasta găsim în Atharva Veda). Ele au dreptul la proprietatea
privată, dată lor ca zestre (numită stridhana mai târziu)71.
Există referințe certe cu privire la această poziție favorabilă a femeii în societatea hindusă, în
perioadele istorice în care aceasta nu a fost supusă influențelor culturale străine. Astfel, femeile puteau
exercita direct conducerea unor regate (precum reginele din dinastia Kara, ce au condus în Orissa;
reginele Sugandha şi Didda a Caşmirului care au administrat regate întinse; Shila-Mahadevi, soția
împăratului Rashtrakuta Dhruva, care a domnit împreună cu soțul ei).
Femeile erau încurajate să învețe artele frumoase, să compună versuri şi să susțină dezbateri
filozofice sau teologice pornind de la textele sacre ale hinduismului (Vedele). În perioada vedică a
societății indiene, anterior influențelor islamice şi colonizării europene, femeile beneficiau de un înalt
grad de cunoaştere şi stăpâneau artele literare (doamnele de la curțile regeşti compuneau drame, proză,
versuri sanscrite şi prakrite)72.
Tot în India vedică, femeile puteau ocupa poziții importante în societate, de fapt, după unii
autori, ele erau chiar superioare bărbaților. Trebuie aici precizat că întreaga concepție asupra
sacralității şi asupra puterii, în hinduism, nu poate exclude elementul feminin şi mai mult, se
centrează pe acesta. În ceremonialele hinduse, este recomandat prin textele sacre ca prima venerată să
fie mama (aceasta beneficiază în societatea hindusă de un foarte important statut social, plecând de la
elementul de venerare a sacralității feminine generatoare de viață).
În societatea hindusă străveche, statutul femeii era cel puțin egal, dacă nu chiar superior
bărbatului, pornind de la considerente de ordin sacru, religios. În ceremonialul vedic, femeile
participau alături de bărbați la sacrificiile publice, arătând clar că principiul patriarhalist de excluziune al
femeii din sfera religioasă sau de tolerare a sa (de pe o poziție inferioară celei a bărbatului) era străin
acestei culturi rafinate şi pline de respect față de femeie.
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Nu doar că femeile nu erau excluse din ceremonialul religios hindus ci acesta nu se putea
desfăşura, în cazul soților, fără participarea soției. În societatea vedică antică, existau femei care puteau
studia Vedele, care compuneau texte sacre (câteva imnuri vedice parvenind până la noi, prin veacuri,
sunt atribuite unor femei precum Apala, fiica lui Atri; lui Ghosa, fica lui Kaksivant sau lui Indrani, soția lui
Indra). Există o categorie de femei care studiau textele sacre, nu se căsătoreau şi preferau să îşi petreacă
întreaga viață în studiul acestor texte sacre şi îndeplinind ritualurile religioase vedice. Ele apar
menționate în texte ca brahmavadinis. În acel timp, femeile puteau să fie şi învățători, transmițând

cunoştințele sacre studenților lor. În Upanishade sunt menționate câteva femei–filozof, care s-au
angajat în dispute filozofice cu colegii bărbați (precum Vacaknavi care l-a provocat la o discuție filozofică
pe Yajnavalkya; marele comentator al Vedantei, Sankaracharya a dezbătut probleme filozofice cu o
femeie ce stăpânea studiul textelor sacre ale hinduismului). Brahmavadinis şi rishikas sunt categorii de
femei cărora li s-au revelat textele sacre, imnurile din Rig Veda şi care figurează în istorie ca autoare ale
acestor texte sacre, întocmai ca şi autorii bărbați; istoria acestei societăți evoluate spiritual le
înregistrează numele acestor femei, departe de a le şterge din memoria colectivă (aşa cum vedem că se
întâmplă în alte culturi istorice): Romasa, Lopamudra, Apata, Kadru, Vishvavara, Ghosha, Juhu,
Vagambhrini, Paulomi, Jarita, Shraddha- Kamayani, Urvashi, Sharnga, Yami, Indrani, Savitri, Devayani.
De asemenea, în domeniul militar şi al practicării diferitelor arte militare, în societatea hindusă
întâlnim femei, de unde rezultă că nu exista vreo interdicție ca acestea să activeze în această castă. De
exemplu, Megastene, în sec. V e.n. menționează garda de femei–războinice, înarmate, care protejau
palatul regelui Chandragupta73. Textele din Rig Veda conțin, de asemenea, referiri directe la femei care
purtau bătălii sau care activau în domeniul militar, ca profesie. Conform lucrării lui Pantajali,
Mahabhashya, existau în societatea hindusă femei purtătoare de lance şi, potrivit lucrării lui Kautilya,
Arthashastra, în armata dinastiei Maurya existau femei-războinic, înarmate cu arcuri şi săgeți. Educația
militară nu era doar domeniul rezervat bărbaților, în societatea hindusă. Acest rol al femeii va intra în
declin odată cu introducerea regulilor islamice în nordul Indiei74.

5. Degradarea treptată a statutului femeii în societatea hindusă prin fenomenul „ciocnirii” cu
civilizații de tip patriarhal
Poziția femeii în societatea hindusă a intrat în declin odată cu fenomenul de „ciocnire al
civilizațiilor -aici, înțeles ca o contestare alogenă agresivă, formală sau informală, directă sau indirectă, a
specificității unei culturi determinate, într-o anumită perioadă de timp-).
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Aceste procese (invaziile islamice, colonizarea europeană) au vulnerabilizat statutul femeii
hinduse şi al copiilor, de multe ori căzuți victime în cursul bătăliilor pentru apărarea cetăților de
invadatori. Drept consecință a amenințărilor la adresa vieții, a proprietății şi castității femeilor, la adresa
integrității lor fizice, din partea valurilor de invadatori, comunitățile locale din India, în cursul istoriei, au
construit ceea ce autorii numesc „o fortăreață de norme sociale pentru a proteja femeile lor75”. De aici
au rezultat sistemele de tip rigid, precum stabilirea căsătoriilor între copii (pentru protecția tinerelor
fete), rasul capului la văduve (pentru a le face să arate neatractive), practica sati (fără ca însă aceasta să
presupună obligarea văduvei la auto-imolațiune, ea având întotdeauna dreptul de liberă alegere). În
aceste diferite forme, ale sistemelor cutumiare, de practici şi ritualuri, statutul femeii hinduse a decăzut
treptat, ea ne-beneficiind de egalitate în raport cu bărbatul şi nici de aceeaşi libertate precum în
străvechea societate vedică. Există o parte importantă din istoricii hinduși care consideră că perioadele

istorice în care statutul femeii în societatea hindusă a suferit o decădere au fost acele perioade în care
populația şi părți din teritoriul indian au fost cucerite de străini şi supuse legilor, normelor sociale,
concepției culturale despre ce înseamnă „a civiliza alte teritorii”, ale acestora.
Chiar şi istorici occidentali precum Koenraad Elst au remarcat acest fenomen de interpretare
tendențioasă, simplistă şi voit degradantă asupra femeii, în cultura indiană tradițională (hindusă, aici).
Sunt date ca exemplu „decesele din cauza zestrei” (dowry deaths), fenomene care nu sunt specifice
culturii hinduse ci au început să apară din cauza consumerismului vestic suferit şi de societatea indiană,
în perioadele de „vesticizare” a acestui spațiu civilizațional, ca o modalitate de salvare a familiei de
obligația acesteia de a îi constitui fetei zestrea obligatorie (o adevărată dramă, mai ales în familiile
sărace indiene). Această practică (obligativitatea familiei fetei de a da zestrea aferentă) provine dintr-o
transformare treptată (mai ales în perioada colonizării Indiei şi după aceea, pe fundalul
consumerismului societății şi al sărăciei familiilor, în special în spațiul rural) a unei măsuri de protecție
economică personală a femeii, prin proprietatea ei asupra zestrei sale (văzută ca o expresie a statutului
său independent, menită să îi protejeze siguranța financiară în vremuri de calamitate, restrişte sau al
decesului soțului său) într-o obligație a familiei acesteia, chiar şi în ciuda unei situații materiale
precare. Nu ne confruntăm cu un „fenomen tradițional”, aşa cum tendențios au afirmat unii
comentatori ai acestuia ci cu un caz de pervertire a unei culturi76 (prin pătrunderea în India a
consumerismului77, care pune accentul pe latura materială, egoistă, neinteresându-se de dramele
umane şi de suferința creată din această cauză), o cultură care, departe de a reprima poziția femeii în
societate, i-a recunoscut dreptul de proprietate (zestrea). În perioada pre-colonială, zestrea era o
instituție economică, administrată de femei, făcută pentru a fi folosită în favoarea femeilor, de către
acestea şi pentru a le permite să aibă resurse economice în caz de necesitate.
În perioada colonială, statutul tradițional al femeii a suferit degradări aduse de implementarea
unei concepții economice care a înlăturat controlul femeilor asupra resurselor obținute din terenuri şi
însuşi controlul acestora asupra sinelui. Aceste ”morți din cauza zestrei”, interpretate tendențios ca fiind
generate de barbaria culturii hinduse sau ca defecte inerente ale culturii de castă hinduse au folosit însă
justificării „misiunii civilizatorii” şi culpabilizării sistemului de castă hindus, pentru a ascunde o concepție
agrariană de tip colonial78, agresiv sau consumerist (până în timpurile noastre), străină concepției
hinduse reale (ne-patriarhale) asupra femeii.
Societatea vedică permitea recăsătorirea văduvei iar, un alt aspect important de reținut este
faptul că practica sati era necunoscută în timpurile vedice. Dimpotrivă, textele din Rig Veda conțin
clare îndemnuri ca văduva (după decesul soțului) să se întoarcă la viață, să se întoarcă la rudele sale
(X, 18.8) , să se întoarcă în lumea viilor, departe de soțul decedat”.
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Este important să se cunoască originile reale ale acestei aşa–zise practici (de fapt, un drept
personal al văduvei, la care ea putea recurge sau nu, la libera sa alegere, întotdeauna respectat).
Societatea hindusă nu cunoaşte practica sati, în sensul că niciun text sacru străvechi nu conține referiri
la o astfel de obligație a femeii de a se auto-imola ci întotdeauna textele vechi, pornind de la
concepția respectării şi venerării femeii, a „nelovirii ei nici cu o floare”, pentru ca zeii să nu fie
nemulțumiți, se centrează pe ideea păstrării integrității fizice a femeii şi a unui statut de prosperitate.
Textele sacre, dimpotrivă, comandă văduvei să se întoarcă în lumea celor vii, să se întoarcă în viață la
casa ei (X 18.8). Femeia hindusă, practic, este încurajată să se întoarcă printre ai săi, la rudele în viață, în
lumea celor vii, nu să comită sati.
Comentariile, notele explicative la textele sacre sau povestirile (Brahmanas, Upanishadele,
Puranele, Dharmashastrele, Sutrele nu pot contrazice aceste texte inițiale, sacre. Ele nu se pot pune
deasupra sau în contra a ceea ce conțin textele sacre ale culturii hinduse (Rig Veda, Ramayana sau Gita).
Ca text fundamental al hinduismului, în Ramayana, în partea unde se pomeneşte de moartea regelui
Dasharatha, soțiilor acestuia nu li s-a cerut să păşească în rugul aprins al corpului regelui decedat.
Dimpotrivă, ele au trăit în familie, fiind tratate cu deplin respect. La fel, în alt text străvechi, fundamental
pentru cultura hindusă, Mahabharata, Kunti, mama celor din clanul Pandavas nu a recurs la sati şi nu
există niciunde în vreun text din Ramayana sau din Gita vreun ordin de a comite sati.
Textele sacre nu impun o astfel de obligație văduvei şi nici nu o sanctifică. Rig Veda (X. 8.3)
impune văduvei hinduse să se separe de decedat iar versetul X 18.3 îi impune acesteia să se întoarcă în
viață la copiii săi şi la casa sa79.
Hinduismul vedic este o cultură bazată pe o concepție religioasă non-violentă față de femei,
grijulie în a proteja femeile şi copiii față de orice formă de violență80. Cel mai important argument
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preoțești și re-interpretat de acestea, devenind punctul de plecare și justificare al doctrinei sacrificiului, elaborată
în textele Brahmana. Prajapati, consideră Eliade, ”pare să fie o creație a speculației savante, pornind de la niște
concepții cosomgonice arhaice” prelucrate (identificarea lui Prajapati cu universul). Riturile legate de creațiune
așează preoții în centru, ei ”realcătuind pe Prajapati”, ei plasându-se practic, prin oficierea sacrificiilor, în postura
de zei creatori ai lumii; fiecare sacrificiu ”repetă actul primordial al creației și asigură continuitatea lumii pentru
anul viitor”, arată Eliade cu privire la hinduismul brahmanic. Sacrificiul este activitatea preoților, nu a zeilor și prin
el, potrivit Brahmanelor, se menține lumea vie și armonioasă. Riturilor li se acordă o importanță decisivă, ca și
castei brahmanilor, care se consideră (în cadrul sistemului de castă, construit, sub influența acestei ideologii
elitiste despre societate, tot de preoți) prima și cea mai importantă castă socială. Brahmana, observă Eliade,
ignoră zeii vedici sau îi subordonează puterilor magice și creatoare ale sacrificiului; din divini și nemuritori, zeii
vedici sunt considerați de preoți drept muritori și subordonați riturilor (dependenți de sacrificiu); Brahmanele reinterpretează miturile cosmogonice sau fragmentele de mituri, le re-combină într-o nouă perspectivă sau
construiesc alte mituri pornind de la o enigmă, de la o aluzie erudită sau de la o etimologie fantezistă, observă
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religios în acest sens este absența, în textele vedice, a oricărei sancțiuni pentru auto-imolarea văduvei
şi existența îndemnurilor clare pentru ca ea, odată soțul decedat, să se întoarcă în lumea celor vii, la
casa ei, cu copiii ei. Vehementa denunțare a acestei practici de către membrii castelor superioare ale
societății hinduse, la care s-a adăugat sprijinul viceregelui Indiei (lordul Bentincik) a dus la adoptarea
unei legi împotriva practicii sati. Abolirea acestei practici, în India britanică, s-a produs abia în 1819.
După cum afirmă şi un alt autor, Yvette Rosser, a încerca să defineşti practicile hinduse prin arătarea ca
exemplu a practicilor sati este ca şi cum ai încerca să defineşti creştinismul prin practicile de ardere pe
rug ale femeilor din timpul medieval al Inchiziției. Arderea femeilor în perioada inchiziției, ca
„vrăjitoare”, nu defineşte creştinismul, observă în mod corect această autoare, tot aşa cum nici
hinduismul nu se defineşte prin practica sati, ambele fiind practici discreditate şi condamnate ale
trecutului omenirii81.
Hinduismul vedic, aici ca și concepție asupra femeilor, tratează femeile cu respect şi în mod
deosebit, le-a asigurat (prin regulile impuse familiei lor şi societății) protecția în fața violenței; astfel,
conform normelor sacre ale hinduismului, femeia nu poate fi ucisă, indiferent de ce ofensă s-ar face
vinovată (regulă respectată de toate castele societății indiene). Există o întreagă literatură, atât indiană
cât şi occidentală, care scoate în relief această realitate şi analizează cu atenție apariția şi încurajarea, în
perioada colonială a Indiei, a unor astfel de practici82.
În ceea ce priveşte o altă practică (aşa-numitul sistem devadasi), aceasta a fost privită de
europenii colonizatori şi misionari (ca un alt exemplu de neînțelegere şi conflict între diferite arii
civilizaționale) ca fiind o formă de barbarie şi de exploatare a femeii în hinduism, deci, contrar cu
drepturile femeii.
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Eliade. Casta preoțească își interpretează rolul social și spiritual în sensul de a își asigura poziția cea mai
favorabilă în societate și în structurarea mentalului religios al oamenilor. Prin interpretările date textelor sacre,
considerate de mare autoritate (legea lui Manu), casta preoțească își asigură dominația de ordin spiritual asupra
maselor. De ex., în Legea lui Manu (II, 144), brahmanul, ”cel ce comunică novicelui cuvântul Vedei trebuie
considerat și tată și mamă și este mai sus decât părinții naturali ai novicelui”. A se vedea Mircea Eliade, op. cit., pg.
217, 227-232. Așa se explică și originea sistemelor culturale (de mentalitate) privind degradarea progresivă a
rolului femeii în societate dar și originea separării oamenilor în sistemul de castă, construit ca sistem elitist de
către casta preoților (așezată prima în importanță, în organizarea pe caste a societății indiene). Vorbim de structuri
milenare sociale, de mentalitate, religioase, pe care Constituția Indiei și viziunea sa laică, egalitaristă, reușește, în
mare parte, să le depășească, înscriindu-se în concepția universală a drepturilor omului (aici, avem în vedere
principiul nediscriminării și al egalității între sexe) care constituie baza comunității internaționale a sec. XXI.
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Adevărata problemă însă, o constituie modul în care a degenerat, de-a lungul timpului, dansul
sacru indian practicat de tinerele fete dedicate încă din copilărie cultului unor zeități, în formele de
prostituție aşa-zisă sacră, la care s-a ajuns mai târziu, de-a lungul secolelor.

Inițial, sistemul devadasi presupunea consacrarea unor tinere fete cultului unor zeități (ca un fel
de preotese), acestea putând practica dansul sacru, în templu, dedicat cultului unui zeu sau altuia. Acest
sistem a ajuns la apogeul său în sec. 10-11 însă degenerarea sa s-a produs câteva sute de ani mai târziu,
sub guvernarea mogulilor, care au transformat sistemul într-o formă populară de distracție şi de
spiritualitate laolaltă, deci l-au vulgarizat83.
În unele cazuri (însă nu este o practică generală, aşa cum a fost greşit privită de colonizatorii şi
misionarii creştini veniți în India) sistemul devadasi a degenerat în forme de prostituție sacră folosind
dansatoarele templului şi care apoi au fost exagerate de către colonizatori, cu acceptul elitelor culturale
indigene, ca „reprezentand o practică hindusă, o tradiție a țării” (ceea ce nu corespunde nici realității şi
nici sensului inițial al acestui sistem). Este interesant de menționat cum au pledat devadasi către
guvernul britanic colonial pentru a fi percepute în adevăratul sens, cel inițial, al sistemului lor: ele au
refuzat să accepte abolirea practicii lor (dansul sacru în templu) ca fiind „barbar, primitiv” (pentru că era
asociat în mintea colonizatorilor cu formele restrânse de prostituție feminină, cazuri izolate şi
nespecifice, îndepărtate de la spiritul inițial al acestui sistem); ele au cerut revenirea la spiritul inițial al
dansului sacru, epurat de vulgarizările şi degenerările aduse de epoca mughală şi de secolele ulterioare;
au cerut acces la o educație mai bună pentru a îşi restaura statutul istoric, au cerut educația înaltă a
trecutului vedic, cea de ordin literar, religios, artistic, accesul la textele sacre, la explicarea şi comentarea
lor, posibilitatea de a deveni încă odată, cele care respectă tradiția în forma sa inițială, pre-mughală, de
a ține vie religia indiană în forma sa pură, inițială, depărtată de influențele imorale şi de formele de
exploatare sexuală a femeii adăugate pe parcursul secolelor, până în perioada colonială84.
De menționat aici este şi activitatea lui Rukmini Devi Arundale (1904-1986) care a protejat
dansul sacru indian, l-a reînviat şi a fundat Academia Kalakshetra de Dans şi Muzică în 1936, învățând
fete dar şi băieți din clasa de mijloc să danseze Bharat Natyam (acesta a devenit din nou, o formă
spirituală de artă în India de Sud, fiind recunoscută astăzi, apreciată peste tot în India şi în lume, ca
formă a specificului cultural indian)85.
Organizarea sistemelor patriarhale în aria civilizațională hindusă, în decursul timpului (vorbim
aici de milenii) a început odată cu perioada de decădere a hinduismului vedic86 şi cu epoca de ridicare
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Unii comentatori privind statutul femeii în societatea hindusă, în istorie, folosesc o cronologie pe baza criteriului
gradului de libertate de care se bucura femeia în societate şi al diferențierilor inter-gen în cadrul familiei. Pe baza
acestor criterii şi prin studierea literaturii clasice asupra statutului femeii în această arie civilizațională se consideră
că în perioada Vedelor (aprox. 2500 î.e.n. -1500 î.e.n.) statutul femeii era echivalent cu cel al bărbatului.
Comentatorii sunt de părere că este dificil să se stabilească un moment clar de început pentru deteriorarea
statutului femeii în societatea hindusă însă schimbări graduale în această privință pot fi înregistrate în timpul epocii
brahmanice (de la 1500 î.e.n.). În perioadele mai recente (epocile Sutrelor şi ale Epopeilor, 500 î.e.n.-500 e.n., până
în perioade şi mai recente, de la 500 e.n. la 1800 e.n.), statutul femeii a suferit deteriorări substanțiale, care se
perpetuează şi până azi, ducând la considerarea femeii ca un cetățean de rang inferior. A se vedea şi Pooja
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a elitei brahmanice, interesate să susțină un sistem de caste în care să dețină poziția supremă şi
monopolul asupra interpretării şi comentării textelor sacre (până la formarea de şcoli de comentarii şi
interpretări care depăşesc spiritul Vedelor, până la a fi chiar contrare în conținutul lor ideatic, acestora
-deşi nu vom vedea vreo atitudine de reformă fățişă, de despărțire asumată față de Vede şi față de
spiritul lor-87).
Sistemele de tip patriarhal din această arie civilizațională sunt organizate, perpetuate în timp şi
controlate de casta sacerdotală, pornind de la argumente religioase elaborate de aceasta (de brahmani,
majoritar, dacă nu exclusiv bărbați, pe măsură ce astfel de sisteme evoluează în timp, se consolidează şi
suferă chiar un proces de dogmatizare, dacă am putea spune aşa, în sensul că interpretările lor sunt
învestite cu un sens sacru şi considerate „continuatoare” ale textelor sacre inițiale -Vedele-, deşi
conținutul lor diferă fundamental față de acestea-).
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Constituției Indiei, apare în multe abordări privind statutul femeii în societatea hindusă contemporană. A se vedea,
spre ex., Current Status of Women in India, http://members.tripod.com/global_india1/current.htm. Alți autori au
încercat să explice originea sistemului patriarhalist în aria civilizațională hindusă (şi rămas în picioare, în
organizarea profundă a societății indiene) prin concepția hindusă ambivalentă față de femei (şi ea, una provenită
dintr-o interpretare patriarhalistă despre femei ca despre “celălalt, cel diferit, misterios, dual”): textele hinduse
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familial (în special, pe baza regulilor clar patriarhale expuse în legea lui Manu- Manusmriti). Cf. Jara Van Ham,
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Aceste sisteme de tip patriarhal, identificate de altfel, de majoritatea specialiştilor care au atins
delicatul subiect al drepturilor femeii în societatea indiană contemporană88, reprezintă ansambluri
eterogene de credințe, practici, culte, cutume, tradiții, mentalități, atitudini, comportamente cu rădăcini
culturale vechi, care consideră femeia o ființă inferioară bărbatului şi, prin urmare, o inferiorizează din
punct de vedere social, cultural, economic, familial dar şi public89. Tradițiile patriarhale în societatea
hindusă sunt puternice şi astăzi, înconjurând viața femeii cu diferite interdicții, tabuuri, restricții,
obligații care pornesc de la premisa că femeile sunt inferioare şi deci, subordonate bărbaților90, ceea ce
este o îndepărtare uriaşă față de spiritul egalitarist şi respectuos până la venerație, al hinduismului
vedic, privind statutul femeii în această multi-milenară arie civilizațională.

6. O valorificare a elementelor hinduse de respectare a femeii: re-aducerea lor în
atenția societății, în forma lor vedică pre-patriarhală și conectarea lor cu regimul
drepturilor femeii

Drepturile femeii reprezintă o parte esențială a corpului juridic al drepturilor omului, care îşi are
baza în numeroase documente juridice internaționale şi regionale; în special, trebuie să amintim aici că
sursa principală a unei noi concepții juridice, cu vocație universală, privind persoana fizică o constituie
principiile consacrate în Carta ONU şi mai ales, Declarația Universală a Drepturilor Omului. Pe baza
acestor doi piloni juridici, drepturile omului vor cunoaşte o dezvoltare progresivă, până la a fi
considerate o instituție de drept internațional cu vocație de universalitate. Cu toate acestea, chiar şi la
începutul sec. XXI, există regiuni ale globului unde drepturile omului (şi, în cazul de față, domeniul
drepturilor femeii) nu reuşesc să impună o respectare adecvată de către state şi în societăți,
considerându-se că ele ar trebui să se supună particularităților culturale, religioase, naționale şi
regionale, istorice distincte, din arealul cultural respectiv91.
Drepturile omului sunt drepturi subiective, în sensul că sunt legate de persoană şi de protecția
ființei sale. Ele îşi au originea în filozofia „umanistă” a antichității, reprezentând mai degrabă, un
concept filozofic despre ființa umană, care ulterior, preluat şi dezvoltat progresiv de către statele
națiune, în sec. XX şi până în prezent, a devenit un adevărat regim juridic internațional, un complex de
norme juridice pe care astăzi, cvasi-totalitatea statelor se obligă să le asigure respectarea şi aplicarea.
Conceptul filozofic din care derivă regimul juridic internațional actual al drepturilor omului pleacă de la
ideea că omul este măsura tuturor lucrurilor, că omul este o ființă rațională, născută liberă, care
trebuie considerat ca scop şi niciodată ca un mijloc, că el reprezintă valoarea supremă în jurul căruia ar
trebui să se concentreze scopurile societății şi ale statului92.
Înțeles ca „regim juridic internațional”, drepturile omului (şi, în speță, drepturile femeii)
reprezintă un complex de norme juridice destinate să protejeze femeia (în cazul analizat în prezentul
studiu) ca persoană, ființa sa; să asigure promovarea şi garantarea drepturilor şi a libertăților sale,
precum şi apărarea ei împotriva abuzurilor din partea statelor şi nu numai, şi împotriva pericolelor de
orice natură la adresa sa.
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Idem, pg. 3.
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În speță, este important ca dimensiunea culturală, pentru o țară cu specific multi-cultural
precum India, să reprezinte un impuls şi nu o stavilă sau un pretext de ignorare sau nerespectare a
drepturilor femeii (aici, privite atât ca o instituție de drept intern -de drept constituțional, însumând
ansamblul normelor juridice reglementând statutul juridic al cetățeanului din perspectiva drepturilor şi a
libertăților sale fundamentale-, cât şi ca o instituție de drept internațional -un corp de norme juridice

stabilite în comun de statele suverane, pe plan internațional sau regional, privind protecția drepturilor şi
a libertăților femeii ca ființă umană-)93.
În realitate, în India sunt înregistrate din păcate, numeroase tipuri de practici religioase, forme
de culte, obiceiuri legate de statutul social al femeii în India, care diferă fundamental de spiritul şi textul
cadrului legislativ intern şi al documentelor internaționale privind protecția femeii, ratificate de statul
indian. Abia aici se pune problema ca dimensiunea culturală, tradițională, religioasă să nu fie invocată ca
pretext pentru încălcarea drepturilor femeii sau pentru prezervarea unui cadru social, de mentalitate,
cultural, în societatea indiană a sec. XXI, care corespunde unor tradiții, rituri, practici, obiceiuri
patriarhale sau discriminatorii față de femeile din India. Invocarea respectării tradiției nu poate fi una
folosită în mod absolutist ci trebuie mereu raportată şi limitată la dimensiunea universală, laică, a
drepturilor omului (în speță, a drepturilor femeii).
Este de asemenea, important aici să nu cădem în eroarea de a considera drepturile omului ca o
modalitate de asigurare culturală a dominației de către unele state sau regiuni asupra altora, nici ca o
consecință a globalizării prin care unele state ar fi tentate să înțeleagă „o dominație a culturii americane
sau anglo-saxone asupra unei lumi globale”. Din aceste confuzii au reieşit tensiuni, conflicte, neînțelegeri
între diferitele arii culturale, mai precis între diferiții actori ai unei lumi complexe (care, la începutul sec.
XXI, nu mai poate fi redusă la dimensiunea sa strict „internațională”, în ciuda faptului că statul-națiune
rămâne în continuare actorul principal).
Deci, în ciuda unor opinii restrictive, care fac confuzia între drepturile omului şi o manifestare
conştientă de supremație a unui stat/arii culturale/grup de state, în domeniul cultural (prin folosirea
conştientă a drepturilor omului ca instrument de intervenție în afacerile interne ale altor state sau ca
instrument de soft imperialism), insistăm asupra necesității de a privi drepturile omului (în speță,
drepturile femeii) în contextul şi în înțelesul lor firesc.
Astfel, trebuie să nu privim drepturile omului ca pe „o religie unică, globală”, care înlocuieşte
sau absoarbe culturile, religiile, practicile sau tradițiile locale94, nici ca pe o manifestare a unei
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Chiar dacă spre sfârşitul sec. XX, drepturile omului au fost ridicate la statutul de problemă crucială a relațiilor
internaționale, „devenind un adevărat fenomen politico-juridic internațional”, atingând o asemenea intensitate şi
întindere încât unii autori le-au asimilat cu “o forță religioasă transnațională al cărei impact să fie tot atât de
semnificativ pentru umanitate pe cât au fost vechile religii universale” (cf. M. Cohen, Towards a Paradigme of
theory: The Canadian Charter of Rights and Freedoms. Influences and interactions, în vol. Essay in International
Law, in Honor of Judge Manfred Lachs, Nijhoff, The Hague, 1984, pg. 90, citat în Adrian Năstase, Drepturile omului.
Religie a sfârşitului de secol, IRDO, Bucureşti, 1992, pg. 15), aceasta nu înseamnă, în opinia noastră, că ar trebui să
asimilăm un regim juridic internațional şi regional (drepturile omului), cu un fel de religie globală, supra-națională,
deoarece, să ne reamintim, drepturile omului pornesc nu de la un concept religios (mesaj divin, un fondator) ci de
la o concepție filozofică antică despre om ca ființă rațională şi liberă, măsura tuturor lucrurilor (umanism). Orice
religie presupune o legătură fundamentală, de tip sacru, o comuniune-comunicare între ființa umană şi divinitate,
pe când, în cazul drepturilor omului vorbim de un concept laic, inițial filozofic, apoi dezvoltat şi consolidat la nivel
juridic, care nu are legătură cu domeniul religios ci care reprezintă fundamental o modalitate de protejare juridică
a ființei umane în relația sa cu statul. NU trebuie să confundăm intensitatea acestui fenomen, întinderea sa
(practic, o vocație universală a drepturilor omului) cu a fi automat un indiciu asupra unei “naturi religioase” a
acestui fenomen. A compara drepturile omului cu marile religii transnaționale din istoria omenirii nu este un
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globalizări à l’américaine, nici să le folosim ca pe un pretext de negare a culturilor locale ci să ne
amintim că ele reprezintă, în mod esențial, un regim juridic internațional privind persoana şi relația sa
cu statul, format dintr-un ansamblu de norme juridice cu valoare universală şi supra-religioasă (aici, în
afara religiilor şi cultelor religioase), derivând mai degrabă dintr-o concepție filozofică cu privire la
libertatea şi raționalitatea, unicitatea şi demnitatea omului în lume şi în raport cu statul (mai ales,
printre alte tipuri de actori).
Problema care se pune, în societatea internațională a începutului sec. XXI, este de a reuşi o
armonizare şi o reglementare juridică a drepturilor omului nu doar în ceea ce priveşte relația persoanei
umane cu statul dar şi în ceea ce priveşte relația acesteia cu alți actori care operează în lumea complexă
a epocii globalizării.
Astfel, drepturile omului trebuie să fie respectate nu doar de către state (care au ratificat
documente internaționale ce le consacră juridic la nivel internațional sau regional sau care le-au înscris
în legislația internă) ci şi de către alți actori, precum corporațiile transnaționale, grupurile economicodecizionale informale, organizațiile internaționale de integrare (sau supranaționale, care sunt entități
juridice distincte în raport cu statele membre). Abia la acest nivel, de extindere a sferei reglementării
relațiilor privind drepturile omului, între persoana umană şi alți actori decât statul-națiune, putem vorbi
de o veritabilă vocație universală a acestora, şi mai ales, de o vocație globală (de ele trebuind să țină
seama toți actorii globali, nu doar statele, în societatea internațională compozită a sec. XXI).
Deci, este important de precizat că drepturile omului nu reprezintă un fel de religie globală, nici
că ele ar înlocui sau ar absorbi (transformându-le într-un fel de sincretism pseudo-religios), cultele,
religiile, credințele din diferitele arii culturale ale lumii.
Drepturile omului (în speță, drepturile femeii) constituie un nivel juridic superior dimensiunii
culturale locale, adăugat prin voința suverană a statelor ce au semnat şi ratificat documentele
internaționale şi regionale ce consacră acest set de drepturi şi libertăți fundamentale (aplicabile în acest
caz, femeilor) şi nu o expresie a dominației unui stat-grup de state asupra altora (aşa cum greşit a fost
interpretat de către unii comentatori ai relației dintre drepturile omului şi politica de putere sau
conceptul de supremație politico-culturală).
Drepturile omului reprezintă deci, un „acquis al dreptului internațional public”, consacrat printrun set de norme juridice cu valoare imperativă, opozabile erga omnes, în mod liber şi comun
acceptate de către state ca fiind o bază fundamentală pentru Înalta Civilizație Onusiană. Aceasta este
un tip de comunitate internațională bazată pe respectarea libertății, a demnității ființei umane, pe
considerarea omului ca ființă liberă, rațională, înzestrată cu o serie de drepturi şi libertăți fundamentale,
inerente persoanei sale, care nu îi pot fi negate sau condiționate de către state.

argument pentru a le asimila pe primele sferei religioase (cu care nu au nicio legătură, poate cel mult, la nivel
metaforic).
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Drepturile omului sunt destinate să ducă la îndepărtarea acelor particularități culturale (inclusiv
religioase) care, din perspectiva societății sec. XXI sunt considerate incompatibile sau lezând libertatea,

unicitatea, demnitatea, raționalitatea, viața, integritatea ființei umane (în cazul analizat de noi, al
femeilor din India).
Relația complexă dintre tradiție-religie-culturi locale şi drepturile omului, pe de altă parte, nu
trebuie să o vedem ca pe o relație rigidă, de antagonism absolut. Rostul implementării de către statele
națiune a regimului drepturilor omului în țările şi societățile lor este de a asigura o protecție reală şi la
standardele juridice la care s-au angajat pe plan internațional şi regional, a persoanei umane şi deci,
inclusiv dreptul de a înlătura acele practici care sunt incompatibile cu libertatea, demnitatea, unicitatea,
integritatea persoanei umane (practici religioase sau cultice sângeroase, care presupun afectarea
integrității fizice sau psihice sau chiar a vieții persoanei umane -a femeii, în cazul de față-, obligarea
persoanei la a suporta sau la a săvârşi acte, acțiuni cu consecințe umilitoare, discriminatorii pentru ea,
de explotoare sexuală, de violență şi abuz, de lipsire de educație sau de mijloace de trai. Acestea pot fi
consacrate prin practici, culte, religii, tradiții din cele mai diverse (de la practica sati -care nu are nimic în
comun cu hinduismul vedic autentic şi nici cu cel brahmanic-, la cea a obligării familiei fetei la a da o
zestre consistentă, mult peste mijloacele de întreținere ale familiei sale sau la practica prostituției sacredevas-, ori la cea a căsătoriei între copii, precum şi o întreagă altă suită de practici şi tradiții religioase
sau pseudo-religioase care sunt contrarii drepturilor omului, protejării persoanei la standardele înalte
juridice consacrate de Înalta Civilizație Onusiană.
Multe dintre aceste tradiții, practici cultice sau religioase sunt reminiscențe ale unui trecut
marcat de un vizibil statut discriminatoriu, disprețuitor, de marginalizare al femeii (dacă nu chiar de
izolare al femeii de viața publică, politică sau culturală), în temeiul unor justificări religioase având sursa
într-o suită de interpretări ale textelor considerate sacre pentru aria culturală respectivă, date de castele
sacerdotale, de regi, de înțelepți, de cărturari sau de învățații societății respective.
Vorbim de organizarea, timp de milenii, a unor tipuri de sisteme care, indiferent de distincțiile
şi particularitățile dintre ariile civlizaționale la care ne-am raporta, majoritatea au adoptat o poziție
discriminatorie, dacă nu de-a dreptul ostilă în raporturile de gen, în defavoarea femeii.
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Tradiția şi abuzul, violarea drepturilor femeii prin justificarea pseudo-religioasă (apelarea
superficială la un argument religios fără pătrunderea spiritului său real sau folosirea unui argument cu
aparență religioasă etc.) sau prin diverse practici locale nu trebuie să se convertească în încălcări ale
drepturilor omului, într-o cădere în formalism (neaplicarea la nivel social concret, a protecției drepturilor
femeii) sau într-o pasivitate fatalistă a autorităților unui stat. Tocmai pentru a se evita acest lucru, unii
autori propun „o trecere a normelor proprii şi a principiilor specificității culturale sub regim de drept
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Raportându-ne acum la aria civilizațională hindusă, găsim în acest spațiu multe tipuri de practici,
tradiții, de culte şi comentarii religioase ale textelor sacre care au edificat o raportare inter-gen în
defavoarea femeii (inclusiv prin exploatarea, izolarea, marginalizarea ei, chiar sub justificarea protecției
sale). De aceea, a fost necesară pentru studiul de față, o identificare, în prealabil, a acelor elemente
culturale pozitive din istoria culturală, socială şi religioasă a Indiei, capabile să ofere un liant, la nivel
cultural profund, între societatea hindusă şi drepturile omului (ca un regim juridic internațional).

internațional public”95, inclusiv în ceea ce priveşte corelarea lor cu drepturile omului (care fac parte din
dreptul internațional public ca un corp distinct de norme juridice).
În societatea internațională contemporană, regimul drepturilor omului a devenit unul central
pentru preocupările statelor națiune şi ale organizațiilor internaționale care, în marea lor majoritate, fie
au fost create având de la început o dimensiune dedicată drepturilor omului, fie şi-au adăugat-o pe
parcurs (însă ambele tipuri de actori, atât statele națiune cât şi organizațiile internaționale
interguvernamentale se obligă să fie conforme în acțiunile, măsurile, în obiectivele lor, cu drepturile
omului, un aspect foarte important care le conferă credibilitate şi legitimitate pe plan internațional).
Aşa cum remarcă doctrina, drepturile omului au devenit astăzi una din preocupările centrale ale
societății internaționale, fiind acceptată de state şi de societăți din cele mai diverse regiuni ale globului,
dincolo de diferențele istorice, culturale, ideologice sau religioase, economice sau de tradiție dintre
ele96. Este drept că unele guverne pot accepta de o manieră formală sau superficială regimul universal al
drepturilor omului97 dar, pentru a evita să fie ilegitime sau necredibile sau izolate în comunitatea
internațională, ele nu le contestă fățiş.
Astfel, dacă raportăm regimul juridic deosebit de evoluat, al drepturilor omului (-în speță, al
drepturilor femeii, consacrate în numeroase documente internaționale pe care şi India, ca stat suveran
le-a semnat şi le-a ratificat alături de numeroase alte state-) la societatea hindusă, la tradițiile, cultura şi
istoria sa, putem identifica o serie de elemente pozitive, ce vin să construiască peste milenii, o punte
culturală profundă, solidă, armonizând de la nivel social şi cultural şi până la nivel politico-juridic,
statutul femeii hinduse.
Prin aceasta se arată atât falsitatea mentalității (şi superficialitatea ei) de a ne raporta la cultura
hindusă ca la o cultură „barbară”, „exotică”, „nerafinată”, „discriminatorie” față de femei şi arătăm,
dimpotrivă, că au existat o serie de elemente, practici, concepții, mentalități, forme cultice
compatibile cel puțin cu mentalitatea privind drepturile femeii de astăzi. Mai mult, în societatea
vedică, pre-patriahală, pre-brahmanică, întâlnim forme de respect mergând până la venerarea femeii,
până la posibilitatea reală a femeilor de a ocupa poziții politice sau sacro-ceremoniale ori teologice în
societatea hindusă, în formele inițiale ale acestei culturi (cele neafectate de concepțiile de tip
patriarhalist şi de organizarea castelor de către şi pentru a susține primordialitatea şi supremația
brahmanilor asupra întregii societăți hinduse).
În societatea vedică pre-brahmanică întâlnim forme de raportare juridică, socială, politică,
culturală sacră la adresa femeii care depăşesc chiar şi concepția juridică actuală a drepturilor omului şi
care formează un complex de atitudini, comportamente, ritualuri şi oportunități deschise femeii, pe
care nu le mai găsim azi, în societățile postmoderne, auto-intitulate „evoluate”, din societățile rurale
sau metropolitane de azi.
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Cf. Diana Ayton-Shenker, Drepturile omului şi diversitatea culturală, Departamentul de Informare al Națiunilor
Unite, DPI/1627/HR, martie 1995, citată de Stelian Scăunaş, op. cit., pg. 3.
96
Ion Diaconu, Drepturile omului în dreptul internațional contemporan. Teorie şi practică, Ed. a II-a, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2010, pg. 11.
97
Idem, pg. 11.
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95

Dreptul de a avea acces la cariera militară (care, în societatea vedică –dar şi mai târziu- nu era
rezervat exclusiv bărbaților), dreptul de a participa la conducerea treburilor publice ale cetății (până la a
conduce un regat întreg), le întâlnim într-o formă sau alta, în perioada vedică a societății hinduse, şi cu
privire la femei. În aceste timpuri întâlnim femeile-războinic, femeile-conducători politici ale unor
regate, cetăți, teritorii, femeile care puteau interpreta textele sacre, le putea comenta sau mai mult, le
puteau compune (şi acestea le erau recunoscute de societatea hindusă, ca şi în cazul bărbaților autori
de texte sacre), întâlnim femeile care erau aşezate pe un plan ceremonialo-ritualic şi sacru pe o poziție
egală cu bărbatul (aspect care, ulterior, începând cu perioadele brahmanice şi adăugându-se o serie de
interpretări patriahaliste asupra textelor sacre, au dus la un declin progresiv al statutului femeii în
societatea hindusă controlată şi organizată de brahmani).
În societatea vedică întâlnim aspecte privind statutul femeii ce pot fi legate de principiul
nediscriminării, al egalității inter-gen în sfera ştiinței, a accesului la educație, a dreptului de a învăța pe
alții, a accesului la cultură şi la a-şi forma propria personalitate, a dreptului la liberă exprimare, a
dreptului la creativitate culturală, a dreptului de participare la viața culturală, a dreptului la informație, a
dreptului de autor (de a fi recunoscut ca autorul acelei opere artistice), a dreptului la a îşi avea propria
religie (manifestat în dreptul femeii hinduse de a avea acces la textele sacre, de a le citi şi înțelege
conținutul, de a educa pe alții cu privire la ele, de a elabora propriile sale comentarii pe marginea lor, de
a le compune chiar, fiind recunoscute ca autoare ale acestora, ca şi bărbații).
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Încă o dată, precizăm că, în prezentul studiu trans-cultural (deoarece el priveşte o metodă
trans-temporală de îmbinare a noului cu tradiția, de conectare şi armonizare a elementelor culturale
din societatea vedică, la regimul drepturilor omului din societatea internațională de astăzi), nu am făcut
referire la elementele de tip patriarhal (foarte multe), care încep să infuzeze societatea hindusă odată
cu epoca brahmanică. Aceste elemente se înmulțesc, progresiv, pe măsură ce trece timpul, până când
degradează profund statutul femeii hinduse prin felurite ritualuri, practici, interpretări şi comentarii la
textele sacre, adăugiri care nu au nimic în comun cu aceste texte ba chiar sunt contrarii spiritului lor dar
care, toate slujesc ridicării şi justificării, organizării şi perpetuării unui sistem patriarhal, alături de o
apariție şi dezvoltare similară a altor sisteme de acelaşi tip, în alte arii culturale ale lumii.
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De asemenea, întâlnim şi alte aspecte privind femeia, legate de dreptul său de a avea o familie,
de a îşi alege liber soțul, de a avea independență financiară în cadrul familiei soțului său (dreptul de a
avea zestre şi de a o folosi în caz de calamitate şi în alte cazuri grave), dreptul de a dispune de sine
însăşi, protecția onoarei şi a reputației femeii (adevărata motivație a practicii sati, care nu este nici
prevăzută în textele vedice şi nu este o obligație a văduvei); întâlnim de asemenea, nediscriminarea
inter-gen în practicile hinduse vedice, în care femeile (mama, soția, în special) sunt venerate şi
nicidecum înjosite, marginalizate, considerate spurcate, culpabilizate sau excluse, precum în alte culturi
infuzate de spiritul patriarhal. Dreptul la educație, dreptul la cultură, dreptul la proprietate (proprietatea
femeii asupra zestrei sale) apar cu pregnanță, în forma lor specifică, hindusă, în societatea vedică şi pot
constitui elemente de plecare în calea armonizării profunde a tradiției autentice cu spiritul postmodern
al comunității internaționale bazate pe respectarea drepturilor omului în forma evoluată pe care o
cunoaştem astăzi.

Am plecat în acest studiu de la identificarea acelor elemente culturale tradiționale originare
(aparținând epocii hinduismului vedic, pre-patriarhal, pre-brahmanic), care se pot conecta, peste
timp, cu actualul regim al drepturilor omului, arătând atât modernitatea societății hinduse, în esența
sa, posibilitatea ei de conectare cu un regim juridic specific epocii moderne şi apoi, globaliste (drepturile
omului) dar şi perspectiva clară de ridicare a statutului femeii în societatea indiană, prin evidențierea
acelor tradiții, practici, mentalități de respectare până la venerație a femeii, aparținând culturii hinduse
autentice.
Toate aceste aspecte depăşesc sfera strictă a unei suite de drepturi acordate femeilor în
societatea hindusă, ele înscriindu-se într-un tipar cultural actual, viabil, caracterizat prin respect,
egalitate inter-gen şi mai mult, prin venerație față de femei, față de feminin şi față de puterea/energia
feminină, considerată izvorul oricărei puteri/energii.
În aceasta constă şi originalitatea abordării noastre dar şi necesitatea conştientizării de către
public sau de către cititori asupra potențialului cultural pozitiv din societăți calificate deseori, grăbit şi
superficial, ca fiind „barbare”, „exotice”, „primtive” sau „învechite”, „inapte” să mai ofere conexiuni cu
abordările şi concepțiile evoluate ale lumii de azi.
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Anexe:

Anexa 1: Harta politică a Indiei
Sursa: http://www.timesofindiatravel.com/political-map-india.html,

Map
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(Copyright©2005
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Anexa 2: Pratibha Devisingh Patil, prima femeie indiană care a deținut funcția de Preşedinte al
Indiei, şi cel de-al 12 Preşedinte al Indiei (25 iulie 2007 – 25 iulie 2012). Membru al Congresului Național
Indian şi nominalizată pentru Preşedinție de către Alianța Progresivă Unită şi Stânga Indiană. Anterior, a
deținut funcția de Guvernator al Rajahstanului (8 noiembrie 2004 – 23 iunie 2007). Sursa:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pratibha_Patil; sursa: Bibhudatta Pradhan (19 July 2007). "Patil Poised to
Become India's First Female President". Bloomberg.com. Retrieved 20 July 2007
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Sursa: Hindustan Times, http://www.hindustantimes.com/photos-news/PhotosDayInPictures/jan252012/Article4-802212.aspx

Anexa 3: Religiile din India, în procente
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Sursa: http://godofindia.blogspot.ro/2011_07_16_archive.html

Anexa 4: Harta credinţelor religioase în India
Sursa: http://godofindia.blogspot.ro/2011_07_16_archive.html
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http://www.mapsofindia.com/maps/india/religionsinindia.htm

Anexa 5: Aspecte feminine ale divinităţii la hinduşi (aici, o reprezentare populară a zeiţei Lakshmi,
consoarta zeului Vishnu, simbolul bogăţiei, al prosperităţii, al fericirii)
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Sursa: http://www.goddessgift.com/goddess-lakshmi.html

Cuplurile divine principale în pantheonul hindus

Anexa 6: Cuplul divin Saraswati-Brahma (îmbinarea dintre elementul feminin şi cel masculin, în aspectul
creativ divin)

Page

43

Sursa: http://avatars.imvu.com/Brahma

Anexa 7: Alt cuplu divin, Lakshmi-Vishnu (îmbinarea dintre elementul feminin şi cel masculin, în aspectul
de prezervare şi protecţie al creaţiei)
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Sursa: http://www.godwallpaper.in/articles-page.aspx?artcod=A014

Anexa 8: Cel de-al treilea cuplu divin principal în hinduism, Uma/Parvati-Shiva (îmbinarea dintre
elementul feminin şi cel masculin în aspectul de distrugere a creaţiei decadente şi în pregătirea mugurilor
unei noi creaţii). De asemenea, “distrugerea” mai poate semnifica şi impactul inevitabil al timpului asupra
oricărei creaţii.
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Sursa: http://kshetrapuranas.wordpress.com

Anexa 9: alt cuplu divin, în avatar: Sita-Rama (simbolul iubirii supreme şi al devotamentului)
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Sursa: http://www.krishnasmercy.org/dotnetnuke/News/Blog/tabid/57/EntryId/143/Rules-of-Etiquette.aspx

Anexa 10: alt cuplu divin, tot în avatar, Radha-Khrisna (viziunea iubirii supreme şi a
devotamentului)
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Sursa: http://giga.frendz4m.com/attachments/22/3/5

Anexa 11: Divinităţile masculine şi feminine, în conceptul de «cuplu divin» la hinduşi
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Sursa:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brahma,_Vishnu_and_Shiva_seated_on_lotuses_with_their_cons
orts,_ca1770.jpg

Anexa 12: Trimurti masculin (de la dreapta la stânga, Brahma-Vishnu-Shiva)
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În ceea ce privește pantheonul vedic, există și un fel de trimurti feminin (trei într-una, Unica),
compus din principalele zeițe ale hinduismului (Saraswati, consoarta zeului Brahma; Lakshmi, consoarta
zeului Vishnu și Durga/Uma/Parvati, consoarta zeului Shiva). Într-o formă spiritualizată (conferită mai
târziu de scrierile de tip Brahmana), acestea sunt trei reprezentări feminine ale celor trei forme de
energie care guvernează legile naturii și procesele universului: crearea, păstrarea și distrugerea (însă cea
pentru regenerare, deci numai cea cu scop creativ, nu o distrugere oarbă, haotică, pervertită, precum
cea operată de demoni- căci aici este vorba de distrugerea formelor decadente operată de zei, adică de
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Sursa: http://www.johntyman.com/nepal/06.html

o formă divină a distrugerii, inclusiv în scop de punițiune și curățare a formelor răului, şi nu de formele
demonice, necontrolate, de distrugere).
Anexa 13: Trimurti feminin (de la dreapta la stânga, Saraswati- Uma/Parvati- Lakshmi)
Sursa: http://godofindia.blogspot.ro/2011_07_16_archive.html

Anexa 14: Cele trei forme ale energiei cosmice feminine în ciclul universal (creareprezervare/protecţie-distrugere)
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Sursa:
http://www.netglimse.com/holidays/navaratri/the_nine_nights_of_navaratri.shtml

Alte aspecte feminine al divinităţii la hinduşi

Anexa 15: Shakti sau energia/puterea cosmică feminină. Shakti (folosită atât de
zeii masculini cât şi de cei feminini) este creatoarea-păstrătoarea-protectoareadistrugătoarea creaţiei, în ultimă instanţă
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Sursa:http://www.defence.pk/forums/central-south-asia/236895-exploring-india10.html

Anexa 16: o reprezentare populară a Shakti (Mahashakti), forma feminină a divinităţii/ energia
cosmică primordială

Sursa: http://www.insightfulvision.com/articles.php?page=gods-goddesses-tarot

Anexa
17:
ipostaze
hinduse
ale
femininului
divin,
faţa
teribilă/războinică/distructivo-purificatoare: zeiţa Durga şi ipostaza “celor 10 braţe
glorioase” cu care sunt înfrânte forţele răului şi sunt purificate prin strălucirea
feminină divină, universurile
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Sursa: http://shivasabode.webs.com/shivshakti.htm

Anexa 18: zeiţa Durga (ipostaza “feţei teribile a divinităţii”; femininul, în ipostază divină, purificatoare,
strălucitoare, cosmică, învingând forţele răului).
Sursa: prempriya.wordpress.com

Există în hinduism, de asemenea, și forme feminine ale „teribilului divin” (Marea Putere
Cosmică Tripura Bhairavi), în legătură cu numele femininului războinic, punitiv, distrugător al forțelor
răului (Durga sau Chandi, ”fața teribilă, furioasă a divinității” dar înțeleasă și ca „strălucirea purificatoare
a universurilor”98). Această ipostază a femininului distructiv privește o ipostază divină (și trebuie să
subliniem de la început acest aspect esențial) și nu una demonică, inferioară, așa cum ar fi tentați unii să
înțeleagă (asociind greșit femininul cu demonicul99, așa cum s-a întâmplat și în cultura europeană bazată
pe interpretările patriarhaliste teologice asupra Testamentelor, care culpabilizau și demonizau femeia și
femininul).
Durga este consoarta zeului Shiva, distrugătorul formelor pervertite, decadente, de creație, a
celor desprinse de sacru, a celor care s-au lipit de sfera joasă, a demonicului și au suferit influența lui. Să
fim atenți la a nu confunda, deci, fața divină a purificării prin distrugerea creației decadente, pervertite
(prin ”acțiunea strălucitoare, orbitoare, fața teribilă a divinului”, a zeiței Durga) cu o distrugere de tip
demonic. Durga, ca ipostază a divinului feminin desfășoară o acțiune de purificare, de scoatere a lumii
din ghearele demonilor, de eliberare a creației din pervertirea demonică. Ea înfrânge toți demonii, în
ipostaza sa teribilă, furioasă (Tripura Bhairavi sau femeia războinică). Forma de manifestare a acestei
puteri feminine războinice, divine și purificatoare este venerată la hinduși ca zeița Mahishasura Mardini
(”ipostaza celor zece brațe divine” care înfrâng demonul Mahishasura, adică întruchiparea pasiunilor
josnice, în special a celor sexuale ce prind ființa umană în lumea iluzorie a pasiunilor carnale și o
înlănțuie cu o karmă negativă100).
Atât marea energie cosmică de tip Sundari cât și marea energie cosmică de tip Bhairavi sunt
ipostaze feminine ale puterii și energiei cosmice care reflectă atât ”frumusețea celor trei lumi cât și
aspectul lor teribil”, împreună ilustrând, la hinduși, ”o unitate divină în manifestare”101.

http://sivasakti.net/article
Mihaela Miroiu, Gândul umbrei, Ed. Alternative, 1995, pg. 132-134.
100
http://sivasakti.net/article
101
Idem
99
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Trebuie remarcat deci, că acțiunea zeiței Durga asupra demonului este destinată să distrugă
lanțurile pasiunilor ce leagă ființa umană de lumea inferioară; este o acțiune de purificare, divină,
strălucitoare și războinico-punitivă („fața teribilă a divinității”), deci, în niciun caz nu se referă la o
acțiune distructivă, împotriva oamenilor ci la una împotriva demonilor, împotriva invaziei lumii
inferioare în lumea intermediară a oamenilor. Este mai degrabă, „o tăiere a legăturilor” dintre lumea
inferioară care încearcă să invadeze lumea oamenilor, în care ipostaza „celor zece brațe glorioase ale
zeiței Durga” înfrâng blocajele în calea elevării lumii oamenilor spre lumea superioară, a zeilor.

102

Triadă de zei sau de zeițe, întâlnită în bogatul pantheon vedic. Nu se confundă cu conceptul de ”Trinitate” din
creștinism.
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Mai există și o altă interpretare (aici, ca Trimurti102 feminin) a Marii Puteri Cosmice Tripura
Bhairavi (”fața teribilă a divinității”), ilustrată prin trei zeițe care, împreună, înfrâng demonii pasiunilor
(zeițele Mahalakshmi, Mahakali și Mahasaraswati), reprezentând trei forme ale energiei feminine divine
-și nu demonice, cum ar fi unii tentati să considere, în mod eronat, energia feminină- (creatoare,
susținătoare a creației, purificatoare/distrugătoare a creației pervertite sau decadente).

Anexa 19: Shakti (o altă reprezentare a energiei cosmice feminine primordiale)
Sursa: http://www.the-lifeenergy.com/lifeenergy-beliefs/lifeenergy-S.htm
Dacă inițial se considera că Shakti reprezintă energia, puterea feminină primordială, ulterior, în
decursul timpului și prin formarea diferitelor curente religioase, practici și rituri adăpostite sub umbrela
hinduismului, ea a fost asociată cu zeul Shiva (distrugătorul creației) și considerată o parte feminină a
acestuia (ceea ce reprezintă o restrângere semnificativă a înțelesului său originar și chiar o deformare a
sa- în sensul alăturării conceptului de shakti- energie și putere feminină primordială, din care derivă
orice putere masculină- cu partea distructivă a masculinului, reprezentată de zeul Shiva- în opinia
noastră).
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Prin asocierea (restrictivă, simplificatoare, în opinia noastră) cu Shiva, Shakti devine o contraparte la funcția distructivă a acestui zeu dar și la funcția sa fertilizatoare. De aici și până la distorsionările
născute de această asociere (organizarea unor culte și ritualuri bazate pe sexualitate și pe jertfe
sângeroase, implementate în timp prin sistemele organizate de elitele preoțești- brahmani, pe baza
interpretărilor lor - menite „să îmbuneze sau să domesticească acest cuplu”) nu este decât un pas.
Sacralitatea Shakti, în asociere cu Shiva devine prilej de distorsionare a însuși înțelesului profund al lui
Shakti (energie feminină primordială, pură, luminoasă). Astfel, vedem cum elitele preoțești au preferat
să o asocieze cu partea distructivă și fertilizatoare, întunecată, a masculinității, în loc să o asocieze cu alți
zei din Trimurti vedic (Brahma, Creatorul sau Vishnu, Păstrătorul creației). Aici, rezultat al interpretărilor
brahmanice, energia feminină suferă o degradare a funcției și a esenței sale: ea decade, practic, din
statutul său primordial (”de dinaintea oricăror zei”, ca energie ”din care decurge toată puterea
masculină”). Fiind asociată -în unele culte, rituri și practici, dezvoltate plecând de la texte și interpretări
de tip Brahmana, de diferite școli teologice (asupra textelor sacre)-, exclusiv cu Shiva, până la
confundarea (din nou eronată, n.n.) cu zona inferioară, întunecată, haotică, cu energia distructivă, nu
mai este decât un pas. Asfel, considerăm că, prin această asociere, energia feminină primordială este
asociată forțat unor funcții ambivalente și mai grav, răstălmăcite în sistemele de organizare a venerării
lui Shiva și a energiei feminine înseși, în această arie civilizațională. Prin această asociere, Shakti este
deturnată din plenitudinea sa inițială, pură, primordială, luminoasă, creatoare și este alăturată funcțiilor
haotice, sub-cosmice, ne-ordonatoare, ale distrucției și sexualității neânfrânate: aici se produce în mod
practic, o alunecare în zona funcționalistă inferioară, adică Shakti capătă o funcționalitate care nu îi este
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Din această asociere Shakti-Shiva (una eronată, în opinia noastră), construită în decursul
timpului prin diferitele ritualuri și culte acoperite de termenul generic de ”hinduism”, decurge implicit, o
degradare și o distorsionare a înțelesului de shakti (energie feminină primordială), ea devenind ulterior,
o contraparte a zeului din Trimurti vedic (Shiva) ale cărui funcții principale sunt distrugerea creației și
fertilitatea. În hinduism mai trebuie observat că funcția sacră a fertilității nu este deținută de o zeitate
feminină (ca în civilizațiile pre-patriarhale, unde era venerată Marea Mamă sau Marea Zeiță) ci de un zeu
masculin (influență a sistemelor patriarhaliste stabilite de castele preoțești, bazate pe interpretările și pe
comentariile lor specifice la textele sacre, Vede). Deci, trebuie remarcată și analizată această asociere
Shakti-Shiva, eronată și care distorsionează, în opinia noastră (mai ales pentru perspectiva culturii
europene) sensul inițial al termenului de shakti.

proprie ci care este derivată, în interpretarea patriarhalistă a elitelor preoțești despre ea, despre lume,
despre energia masculină (aici, reprezentată, restrictiv, doar prin zeul Shiva).
În sensul său inițial (la care trebuie readusă), Shakti înseamnă putere, viață, adică referirea la
forța cosmică creatoare, primordială (”de dinaintea tuturor zeilor”), o forță care nu este haotică ci
dimpotrivă, care este pură, luminoasă și creatoare. Aici, Shakti se asociază mai degrabă cu conceptul
divinului feminin etern și primordial (Marea Zeiță, Marea Mamă, Devi). Ea este izvorul întregii puteri și
energii masculine, a tuturor zeilor masculini și le oprește căderea sau deturnarea puterilor acestora spre
zona demonică, inferioară (în special, prin folosirea Shakti de către zeul Shiva). Astfel, distrugerea
creației reprezintă începutul, temelia unei alte creații, are fundamental un sens pozitiv și rațional,
controlat și se produce când are loc o pervertire, o decădere, o îndepărtare de sacru a creației, prin
acțiunea celor implicați în ea. Creația nu suferă o distrugere fără sens ci se produce în momentul unei
decadențe, a unei îndepărtări de sensurile sacre, cele de la temelia ei (Shakti) și care o infuzează inițial.
Când această creație se veștejește, când lianturile cu sacrul (aici, cu Shakti) slăbesc și nu o mai luminează
în toate dimensiunile sale, este vremea distrugerii și începutul unei alte creații, din nou pure, luminoase,
infuzate de Shakti, precum o frunză proaspăt înmugurită. Acesta este sensul corect al acțiunii lui Shiva
asupra lumii și nu un sens malefic, de a distruge o lume bună, pură, infuzată de Shakti (ceea ce ar
însemna o acțiune rea, demonică și nicidecum una divină).
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Desigur, trebuie ținut cont de multitudinea și diversitatea de curente religioase și de culte,
ritualuri și practici prezente în hinduism, cu privire la înțelesul conceptelor de Shakti/Shiva: unele
curente le personifică, le conferă un antropomorfism, reprezentând această asociere sub o formă
umană duală (două jumătăți ale aceluiași corp, una feminină și una masculină; alții văd această asociere
personificat, ca un cuplu divin; alții le consideră o fuziune dintre principiul masculin (căruia, tot sub
influența altor curente sau culte hinduse privind venerarea zeului Shiva, îi dau acest nume) și principul
feminin (Shakti).

Anexa 20: Conceptul de monadă divină la hinduşi (fuziunea feminin-masculin, transcederea
genului, a dualității energiilor cosmice) ARDHNARISHWARA. Uneori, găsim monada
asociată cuplului Shiva-Shakti/Uma/Parvati) însă nu trebuie redusă la acesta.
Sursa: http://www.spiritandflesh.com
Conceptul de Ardhanarishvara este, în opinia noastră, mult mai larg și complex decât acela de
”sinteză dintre Shakti/Shiva”. El nu este limitat la un zeu masculin și la funcțiile acestuia (zeul Shiva), nici
nu limitează conceptul de Shakti la acela de „consoartă a lui Shiva” (prin asimilarea Shakti- Uma/Parvati,
consoarta zeului Shiva), așa cum apar în unele practici și culte hinduse ale acestui zeu.
Ideea de monadă sacră (Ardhanarishvara), ca sinteză a energiei feminine și a energiei masculine
a universului, apare în hinduism într-o etapă ulterioară celei vedice propriu-zise (axate pe ideea de
imanență a zeilor), în care deja zeii vedici se rafinează, se spiritualizează, transformându-se în principii.
Astfel, de la asocierea Uma/Parvati- Shiva (cuplul divin, văzut antropomorfic, ca o pereche de zei), se
trece (prin diferitele texte de tip Brahmana ale diferitelor școli de interpretare ale Vedelor dar și prin
alte practici, culte religioase dezvoltate ulterior din hinduismul de tip vedic) la asocierea mai rafinată,
spiritualizată, dintre principiul masculin sacru (nominalizat prin numele zeului Shiva dar depășindu-i
caracterul antropomorfic și imanent, de tip vedic) și principul feminin sacru (nominalizat prin numele de
Shakti, asimilat forțat cu Uma/Parvati, consoarta zeului Shiva).
Asistăm deci, la o ne-repudiere totală și fățișă a tradiției vedice de către interpreții și
comentatorii acestora- elitele sacerdotale, auto-așezate în vârful societății organizate de aceștia pe
criteriu religios, conform sistemului castelor-, deși conceptele de putere și energie, de masculin și
feminin se spiritualizează treptat, prin comentariile și interpretările la textele sacre (în special, prin
Upanișade, corpuri de texte redactate de brahmani103, care se centrează treptat pe o serie întreagă de
speculații metafizice, filozofice, depărtate de perspectiva vedică propriu-zisă). Trebuie să remarcăm
faptul că autorii scrierilor de tip Brahmana (Upanișadele) se prezintă pe ei înșiși drept „continuatori ai
tradiției Vedelor” (!) și nu ca reformatori ai acesteia, deși conținutul Upanișadelor este radical diferit de
textul Vedelor și de perspectiva lor. Atitudinea novatoare nu a fost apreciată în istoria gândirii indiene,
deci autorii de Upanișade nu se dezic fățiș de Vede ci dimpotrivă, se declară ”în conformitate cu Vedele,
cu tradiția” (deși, ca și conținut, Upanișadele depășesc sau contrazic filozofia vedică).
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Upanișadele sunt texte de tip Brahmana (creații ale elitei preoțești) care corespund, fiecare, câte unei școli de
interpretare a uneia dintre Vede (textele sacre originare ale hinduismului). Cu privire la cele trei Vede (Rig Veda,
Sama Veda și Yajur Veda) care sunt mai vechi, au caracter conservator și strict, sunt acceptate drept scrieri
canonice foarte puține texte de tip Upanișad. În schimb, pentru Atharva Veda, mai recentă, mai deschisă la
interpretările novatoare, sunt acceptate tot restul de Upanișade transmise până în prezent. Deși aprox. două sute
cincizeci de texte s-au auto-denumit Upanișad, nu toate au fost acceptate drept scrieri canonice de către teologii
brahmani. Cf. Upanișad, trad. din sanskrită, note introductive și comentarii de Ovidiu Cristian Nedu, Ed. Herald,
București, 2006, pg. 8.
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104

Idem, pg. 15-18.
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Tocmai datorită acestei reticențe de a își asuma fățis concepția novatoare, găsim în
interpretările de tip Brahmana (ale castei sacerdotale), preluări ale denumirilor vechilor zeități vedice,
însă cu rol simbolic, deoarece aceste denumiri se referă în Upanișade la Brahman, la principiul
transcendent, la sufletul universului și nu la zeitățile vedice propriu-zise. Kaivalya Upanișad, când se
referă la Shiva, nu mai are în vedere zeul vedic cu acest nume ci pe Brahman, sufletul universului,
principiul transcedental. Numit „cel cu gâtul violet”, „cel ce o însoțește pe Uma”, în conținutul textului
nu mai este vorba de zeul vedic Shiva ci de Brahman, în sens ne-antropomorfic. Din respect pentru
tradiție, autorii Upanișadelor preferă să adopte mai degrabă o poziție controversată decât să susțină
deschis o poziție anti-tradițională (post-vedică). Conceptele vedice sunt utilizate în Upanișade în sens
simbolic, ele nu mai fac trimitere la zeii vedici antropomorfi și acționând în imanent, alături de
oameni.104 Upanișadele fac trecerea de la zeul Brahma (Creatorul vedic al universului) la principul
transcendent, non-antropomorfic (Brahman).

Anexa 21: Faţa eternă a divinului feminin, la hinduşi numită Devi (Ma, Jaganmata,
sau Mama universului, care asumă în proporţii cosmice distrugerea răului şi se
raportează la ea însăşi pentru crearea şi distrugerea lumilor. În hinduism e
venerată fie sub aspectul ei creator, fie sub cel distructiv (de unde ambivalenţa
imaginii de feminin, la hinduşi). De reţinut primul său aspect, prin care ea este
distrugătoarea forţelor demonice, care ameninţă echilibrul lumii dar şi aspectul
atotputernic al elementului feminin în sensul unei plenitudini sacre (de creatoare,
de anihilatoare şi de re-creatoare a universului). Un alt aspect de remarcat aici este
faptul că, deşi nu are formă, ea se regăseşte în toate formele, fiind prima cauză a
universului. Această viziune a divinului feminin atotputernic datează din vremurile
pre-patriarhale, pe teritoriul Indiei de azi, cultul ei fiind venerat acum 20.000 î.e.n.,
în cultura Mirzapur (statul indian Uttar Pradesh de azi) dar şi în culturi mai recente,
precum cele din valea Indusului (2500 î.e.n.), de la Harappa şi Mohenjo-Daro, apoi
cultul său a intrat în declin odată cu invazia arienilor care au adus pe aceste teritorii
o cultură de tip patriarhal (1500 î.e.n.). La hinduşi este considerată “atomul
primordial”, “ cea de dinainte de Trimurti” (de zeii Brahma, Vishnu şi Shiva), fără
formă, de dincolo de simţuri şi de percepţii (aici, vedem o evoluţie a concepţiei
despre femininul divin, până la modelul cel mai rafinat, spiritual, dincolo de gen, al
divinităţii); hinduşii o mai consideră puterea primordială sau Mama Forţelor
învingând forţele răului, splendoarea infinită, măreţia nelimitată, jumătatea
feminină a lui Vishnu sau chiar faptul că Vishnu însuşi este una dintre formele ei.
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Surse: http://www.ascendedmasterindex.com/hindu.htm
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Anexa 22:

SRI VISHNU LAXMI DEVI. Aici, din nou, o reprezentare populară a monadei divine

(fuziunea sacrului feminin/masculin într-o unitate/ o fiinţă) dar se poate interpreta şi ca modelul spiritual
(dincolo de gen) al divinităţii (depăşirea modelului patriarhal)
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Sursa:http://tamilvip.com/view/10604/Vishnu-Stuti-ShuklambaradharamVishnum.html

Anexa 23: Jumătatea feminină a zeului Brahma (creatorul lumii), zeiţa Saraswati, a artelor frumoase, a
muzicii, a inspiraţiei, a poeziei, literaturii şi ştiinţei
sursa: http://www.religionfacts.com/hinduism/deities/goddesses.htm
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http://braindrainblog.com/2006/03/02/matsya-purana-myth-of-saraswati

Anexa 24: în hinduismul post-vedic (brahmanic), Brahman (realitatea supremă, sufletul universului) se consideră a
fi atât masculin cât şi feminin. În planul pantheonului hindus, aceasta se traduce prin faptul că fiecare zeu îşi are
jumătatea sa feminină (sau soție). Spre deosebire de asocierea chinezească yin-yang, unde elementul feminin este
considerat “pasiv şi întunecat”, în hinduism asocierea este inversă (femininul este solar şi activ). În etapa mai târzie
a hinduismului (cel brahmanic, influențat de interpretările castei sacerdotale asupra Vedelor,) se consideră că atât
zeii cât şi zeițele sunt simple manifestări ale energiei cosmice primordiale (feminine) sau Shakti.
http://www.religionfacts.com/hinduism/deities/goddesses.htm

Page

63

Mai jos, o reprezentare a dansului cosmic al distrugerii creației (cea decadentă, impregnată de influențele
lumii inferioare, demonice, a « lumii căzute », în termeni accesibili culturii europene): dansul cosmic al etapei
distrugerii are loc prin reprezentarea monadică (unirea energiilor divine masculine şi feminine în realizarea acestui
aspect distructiv-purificator al lumilor -căci este unul divin şi nu unul demonic, aspect important de remarcat-):
monada Shiva-Shakti/Uma/Parvati. Deşi unele curente religioase din hinduism au pus excesiv accentul doar pe
acest tip de dans cosmico-divin, ciclurile lumilor nu se reduc doar la partea purificatoare-distructivă ci monadele
apar şi prin fuziunea celorlalți zei din Trimurti (monada creatorilor, prin fuziunea Brahma-Saraswati; monada
protectorilor/a păstrătorilor şi îngrijitorilor creației, prin fuziunea Lakshmi-Vishnu) şi toate acestea, în etapa
brahmanică a hinduismului, sunt interpretate de casta sacerdotală ca « nefiind entități cosmice, ființe divine
activând şi în planul imanent » (legătura dintre lumea oamenilor şi cea a zeilor fiind considerată firească în filozofia
Vedelor) ci ca « reprezentări ale maya » (iluziei).

Sursa: http://www.elephantjournal.com/2010/02/why-108-sun-salutations/

Anexa 25: altă reprezentare a conceptului de monadă Shiva-Shakti/Uma/Parvati (a distrugerii
creației -aici-, acest simbol fiind dezvoltat excesiv în diferite culte şi practici religioase din
hinduism, în detrimentul altor tipuri de monade). Ardhanarishvara, în sensul său înalt
spiritualizat, este sinteza dintre energiile feminine și masculine ale universului (Purusha și
Prakriti), uniunea acestor două principii fiind originea întregii creații (monada sacră, pură).
Există însă ritualuri și culte, interpretări ale acestui concept care îl restrâng sau îl reinterpretează într-un sens inferior, în opinia noastră, fie prin raportarea la un anumit zeu din
Trimurti hindus (Shiva distrugătorul) și înglobat în cultul acestui zeu, unde este văzut ca o
ilustrare a naturii atotpătrunzătoare a lui Shiva, fie ca reprezentare doar a acestui cuplu
(Uma/Parvati- Shiva)105, ceea, în timp, ajunge o deformare și o vulgarizare a acestui concept,
ilustrând o coborâre a acestuia într-un înțeles inferior, restrâns și deturnat de la cel inițial. La
fel, a asimila pe consoarta zeului Shiva (zeița Uma/ Parvati) în pantheonul vedic, cu conceptul
mult mai cuprinzător de „Shakti” (energia feminină a universului) reprezintă iar, în opinia
noastră, o deformare și o restrângere a conceptului de „Ardhanarishvara” dar și a conceptului
de „Shakti”.

105

A
se
vedea
aceste
intepretări
www.scoopweb.com/Ardhanarishvara

restrictive

sau

deformate

ale

conceptului,

în
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Sursa: https://forums.bharat-rakshak.com/viewtopic.php?f=1&t=6381&start=7360

Anexa 26: mai jos, o reprezentare populară (felicitare religioasă) a zeiţei Gayatri (alt
nume pentru Saraswati).
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sursa: http://wallpaper.365greetings.com/religious/hindu/gayatri/gayatri-3w.jpg.html

Anexa 27: Gayatri Panchamukhi (divinitate feminină vedică)
sursa: http://bharatdiscovery.org/w/images/1/14/
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Gayatri este considerată “Mama celor Cinci Feţe” (Panchamukhi), încarnarea principiului maternităţii,
personificarea tuturor zeităţilor (masculine şi feminine) şi a tuturor mantrelor. Este considerată Mama
Vedelor şi personificarea spiritului vedic, este soţia zeului creator Brahma şi Brahma însuşi. În
reprezentarile populare se foloseşte adesea denumirea de Gayatri Mama iar numele ei sunt Saraswati
(care guvernează simţurile), Savitri (care guvernează prana sau forţa vitală) şi Gayatri (în iconografia
religioasă este înfăţişată cu trei sau cinci feţe). http://www.luzinterior.org/mantram_gayatri.htm

Anexa 28: O interesantă reprezentare populară a cuplului divin (în avatar) Sita-Rama, aici înfățişați cu
nimburi luminoase duble
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Sursa: http://www.scoopweb.com/Sree_Rama

Anexa 29: cuplul divin (în avatar) Sita-Rama, în ipostaza unităţii elementului feminin şi al elementului
masculin (nunta), şezând în aceeaşi slavă, putere şi demnitate divină şi umană (ca avatar); elementul
feminin stă pe tronul puterii alături de elementul masculin, fără vreo deosebire ierarhică sau de putere.
Cuplul anulează diferenţa, o transcede. O ipostază (ca întruchipări în lumea intermediară, a oamenilor) a
zeilor vedici (cuplul divin Vishnu-Lakshmi) ilustrativă pentru respectul, cinstea, veneraţia cu care este
tratat elementul feminin în filozofia vedică (pre-patriarhală), perspectivă care a continuat să reziste
timpului, în diferite curente religioase, în ciuda sistemelor conceptuale patriarhaliste stabilite în decurs de
milenii şi în spaţiul hindus. În civilizaţiile europene, axate pe o viziune patriarhalistă dar şi în spaţiul
civilizaţional islamic este dificil de identificat o asemenea ipostază, în care elementul feminin şade în
aceeaşi slavă şi putere, alături de elementul masculin, pe acelaşi tron.
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Sursa: http://www.scoopweb.com/Sree_Rama

Anexa 30: Ipostaze ale puterii feminine divine, în singularitatea sa: aici, zeița Gayatri Maa, şezând
singură pe tron, având în spate simbolul puterii teribile, invincibile (leul răcnind) şi cu dreapta ținând un
imens sceptru de aur, într-o ipostază mai mult războinică decât maternă (aşa cum este ea asociată, în
mod uzual). Mai degrabă, această ipostază a lui Gayatri (zeița Saraswati, consoarta zeului Brahma
Creatorul) se apropie aici de ipostaza “Celor zece brațe victorioase” ale zeiței Durga/Parvati (consoarta
zeului Shiva, al distrugerii creației).
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Sursa: http://allgodwallpapers.com/religious-wallpapers/Gayatri-Maa-Wallpapers/0/AQFlqLQMMsLjZM

Anexa 31: Dansatorul cosmic divin (zeul Shiva- zeiţa Shakti/Uma/Parvati, aici), care operează monadic
(prin fuziunea energiei masculină cu cea feminină) aspectul distrugerii creaţiei decadente, impregnate de
rău sau căzute sub influenţa lumii inferioare. Este vorba de o distrugere divină, care are scop purificator,
punitiv şi nicidecum unul haotic, inutil sau rău, adică « din plăcerea distrugerii» (aşa cum ar fi unii tentaţi
să creadă). Distrugerea este operată de un cuplu divin şi cade sub controlul şi puterea acestora, nu este
o distrugere demonică sau haotică, fără sens, fără scop. Ea pregăteşte terenul pentru o nouă creaţie,
pentru o nouă manifestare a lui Brahman (conform interpretărilor din etapa brahmanică, post-vedică, a
hinduismului).
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Sursa: http://shivashaktiuruguay.blogspot.ro

Anexa 32: De ce sunt zeii vedici de culoare bleu?
Mai jos, o reprezentare a zeului Vishnu (protectorul, păstrătorul creației), binecuvântând. În iconografia (atât cea
cultă cât şi cea populară), atât zeii vedici cât şi avatarurile lor (Krishna, Rama- în cazul zeului Vishnu-) sunt înfățişați
în chip antropomorf şi având pielea de culoare bleu - care îi evidențiază în raport cu oamenii dar şi cu consoartele
lor-. Într-o interpretare, se consideră că această culoare este un simbol pentru infinit, pentru spațiul ceresc, pentru
cosmos. Pana de păun pe care o poartă Vishnu ar fi o altă manifestare a infinitului, deoarece se consideră că ea
conține tot spectrul de culori. De remarcat că aceste interpretări sunt unele rafinate, insistând pe dimensiunea
spirituală, pe simbolistica detaşată de orice raportare la concret. Sunt interpretări care au suferit influențele
filozofiilor subtile, spiritualizate, de tip brahmanic şi care s-au detaşat cu totul de planul concret de operare al
hinduismului inițial, vedic. În hinduismul vedic avem de-a face cu un pantheon de zei care coboară din lumea
cerească (sau superioară) în lumea intermediară (a oamenilor) şi se amestecă printre aceştia, trăiesc alături de ei,
intervin în viețile lor. În vedismul inițial, zeii erau entități care coborau în imanent şi nu simboluri sau forme
zămislite la nesfârşit de Brahman (cum s-a interpretat mai târziu, în mod spiritualizat, subtil, simbolic, de către
casta sacerdotală).
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Sursa : http://friendfellow.com/images.php?imgcat=5

Anexa 33: De ce sunt zeii vedici de culoare bleu?
Mai jos, o reprezentare cosmică a zeului Shiva, distrugătorul creației, binecuvântand. Poartă pe el simbolul
înțelepciunii (şarpele) şi în păr luna (Shiva fiind, în hinduismul vedic, un zeu lunar). El reprezintă (şi foloseşte)
energia divină distructivă ordonată şi canalizată în scop de purificare, de punițiune şi de reconstrucție. Şi el este
înfățişat tot având misterioasa culoare bleu, interpretată de unii ca fiind un simbol al cosmosului, al spațiului ceresc
sau al infinitului (-posibil şi în sensul de depăşire concretă a distanțelor cereşti?-). În unele texte (comentarii
brahmanice de tip Upanişad) este nominalizat ca fiind ”Cel cu gâtul violet”.
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Sursa: http://www.enlightened-spirituality.org/Hinduism.html

Anexa 34: ipostaza femininului divin distructiv-purificator (distrugerea creaţiei decadente; eliminarea
forţelor răului din creaţie). Mai simbolizează şi epoca de fier a cosmosului, lumea care stă în întuneric şi
iubeşte minciuna, lumea deconectată de la adevăr, lumină, frumos, dreptate. Mai simbolizează şi timpul
inexorabil care distruge orice creaţie. Un alt simbol asociat acestei “feţe teribile a divinului feminin” la
hinduşi este asocierea foc-noapte, cosmosul întunecat şi strălucirea divinităţii feminine care învinge
demonii şi purifică creaţia de forţele răului (dar trebuie remarcată şi asocierea Kali- Durga- Parvati,
consoarta zeului Shiva, din cuplul divin al distrugerii creaţiei decadente). Mai reprezintă şi capcana
timpului, căderea în maya, plasa-iluzie a existenţei din care iniţiatul iese prin purificarea spirituală.
Simbolistica asociată cu Kali este una complexă, spirituală, divină şi nicidecum una demonicodevoratoare (“justificând” ritualuri şi practici sângeroase întâlnite în ansamblul compozit de credinţe
hinduse şi ilustrând astfel, o depărtare de la sensul divin, pur, spiritual, al distrugerii creaţiei -operată
întotdeauna de zei şi nu de demoni - care nu pot controla timpul, creaţia şi nici ciclurile ei-).
De remarcat că “faţa teribilă a divinului feminin”, în ipostaza de Kali, este în general înfăţişată ca
o femeie cu pielea de culoare albastră (spre deosebire de alte divinităţi feminine hinduse care nu sunt
astfel înfăţişate): din nou, o raportare la infinit, la oprirea timpului, la o stăpânire a timpului de către zei,
care-l pot opri sau porni, depăşi sau interveni asupra lui după voinţă. În cazul lui Kali, trebuie să fim atenţi
la asocierea timp-oprire-distrugere-sfârşit, inclusiv aspectul purificator şi cel punitiv (înfrângerea forţelor
răului), care se operează prin elementul feminin, singurul care “pune punct” creaţiei decadente
(corespondenţa cu femininul primordial, cu Shakti). La hinduşi avem energia cosmică primordială (Shakti)
din care decurge toată puterea masculină; Shakti porneşte şi susţine creaţia, infuzându-o cu forţa vitală –
prana-) şi, la sfârşitul timpului, întâlnim simbolul feminin Kali (cea care opreşte timpul, epoca de sfârşit şi
distrugătoarea formelor degenerate dar şi a forţelor răului, purificatoarea). Corespondenţa Shakti-Kali, la
hinduşi, reliefează energia exclusiv feminină (în care masculinul este născut din ea, este derivat şi
foloseşte energia cosmică feminină), primordială (de dinainte de timp şi creaţie) şi care opreşte timpul
(dar şi poate semnifica şi ieşirea din timp). Este un fel de asociere trans-temporală de tip “alfa şi omega”,
“început şi sfârşit” însă una exclusiv feminină şi duală: ordonatoare-distructivă, “de început şi de sfârşit
de ciclu cosmic”. Culoarea albastră, la Kali (în alte reprezentări mergând până la negru- epoca de sfârşit,
oprirea timpului, distrugerea creaţiei decadente dar şi cosmosul întunecat, căruia zeii trebuie să îi dea din
nou strălucire, o infuzie de Shakti-) trimite iar la spaţiul ceresc, la “cea care intervine” în creaţie spre a o
sfârşi, spre a doborî forţele răului şi spre a re-începe timpul cu o nouă creaţie, luminoasă şi pură.
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Sursa: http://mikyag.blogspot.ro/2011/08/hinduism-kali-yuga.html
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Anexa 35: aspectul energiei divine masculine (aici, reprezentate prin zeul Shiva/Distrugătorul, la hinduşi,
cunoscut sub mai multe nume: Mahadeva, Nataraja, Mahayogi, Pashupati, Bhairava, Vishwanath, Bhava,
Bhole Nath), ca purificatoare şi distrugătoare a creaţiei decadente, putregăite, ajunse la capătul unui ciclu
cosmic de existenţă. Distrugerea creaţiei decadente, infuzate de forţele răului are loc printr-o acţiune
divină (“faţa teribilă a divinităţii), nu una demonică; printr-o acţiune de destructurare voită, gândită,
controlată şi nu una haotică (demonică).
Sursa: http://lord-shiva-wallpaper.blogspot.ro/2012/01/new-lord-shiva-images.html
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Anexa 36: tabel comparativ simboluri

Femininul şi femeia în religiile lumii106: Paralelism civilizațional (aici, hinduism vedic şi
creştinism)107

Hinduism vedic (pre-brahmanic, anterior Creştinism (atât ca profeții dar şi în
influențelor patriarhale din această arie accepțiunea inter-gen deja existentă, adică
în cea dată de teologii-bărbați asupra
civilizațională)
Testamentelor şi dezvoltând de-a lungul
mileniilor,
până
azi,
o
concepție
discriminatorie față de femeie şi feminin,
pornind de la interpretarea lor asupra legii şi
a mesajului hristic)
Ipostaza
femininului
divin,
războinic,
purificator-punitiv: Zeița Durga/Chandi („fața
teribilă a divinității”), ipostaza „celor zece
brațe ale zeiței” (ipostaza „Mahishasura
Mardini”) cu care demonii sunt atacați; îi
corespunde Marea Energie Cosmică Tripura
Bhairavi. Durga/Uma/Parvati (consoarta
zeului Shiva, Distrugătorul creației decadente
sau căzute în lumea demonică) este aici
distrugătoarea forțelor răului, „strălucirea
glorioasă care purifică universurile”, „cea care
spulberă toate obstacolele” în calea obținerii
libertății spirituale, a fericirii, a elevării lumii
oamenilor către lumea superioară, a zeilor.
Durga înfrânge demonul cu piciorul ei divin,
zdrobindu-l.

Ipostaza femininului războinic, suprem,
punitiv-purificator, de tip escatologic („la a
doua venire a lui Hristos”): femeia care calcă
în picioare şi zdrobeşte simbolul forțelor
răului (şarpele).

Ipostaza femininului solar: în cuplul vedic
Uma/Parvati- Shiva, consoarta feminină a
zeului este asimilată cu soarele, în timp ce
zeul Shiva este asimilat cu luna

Ipostaza femininului solar: acelaşi simbol,
apocaliptic, al femeii învestmântate în soare,
în apariție cosmică unică (adică, fără asociere
cu vreo jumătate masculină).

Ipostaza feminină cosmico-împărătească
(femeia poartă cunună de stele, este
învestmântată în soare, stă cu luna la
picioare), întruchipare a Marii Energii Cosmice
Feminine, spulberatoare a puterilor răului în
univers (cf. interpretării apariției apocaliptice
feminine, singulare).
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Sunt avute aici în vedere doar elementele pozitive privind femeia şi femininul, nu elementele de influență
patriarhală (foarte multe), negative pentru statutul femeii, adăugate în decursul timpurilor, în fiecare din ariile
civilizaționale analizate.
107
Acest tabel comparativ (de simboluri şi concepte religioase) nu este unul propriu-zis « de corespondențe»,
întrucât vorbim de civilizații diferite, fiecare cu specificul său şi cu o abordare specifică asupra femeii, femininului
şi valorilor feminine, ca rezultantă a unei istorii şi organizări sistemice proprii. Mai degrabă, este vorba de un
tabel privind un paralelism sau o comparație între diferitele perspective privind femeia şi femininul, în cele două
sisteme religioase, fără vreo pretenție de a realiza asimilări forțate între conceptele teologice avute în vedere.
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106

Nu există conceptul de „cuplu divin” în forma
existentă
de
creştinism
(conform
-cuplul Creatorilor (Saraswati-Brahma)
interpretărilor date de teologii-bărbați- căci în
-cuplul Păstrătorilor, Protectorilor de lumi aria civilizațională a creştinismului european,
(Lakshmi-Vishnu), inclusiv ca avataruri mai ales din perioada medievală, influențele
(întrupari) în lumea oamenilor (Sita-Rama; patriarhale au fost foarte puternice, ducând la
o interdicție a femeilor de a se pronunța
Radha-Krishna)
asupra chestiunilor religioase).
-cuplul Distrugătorilor lumilor decadente
Inexistența discursului feminin asupra
(Uma/Parvati-Shiva)
mesajului hristic, inexistența (până azi) a unor
şcoli de interpretare feminină asupra
Testamentelor, asupra mesajului hristic,
implicit, asupra relațiilor inter-gen din
perspectivă religioasă.
Cuplurile divine:

108

Dacă vom asimila aici, civilizația, cu aria religiei dominante dintr-un ansamblu de teritorii organizate sistemic,
pornind de la o suită de interpretari teologice asupra mesajului divin.
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Datorită faptului că femeia şi femininul au fost
diabolizate,
inferiorizate,
marginalizate
sistemic prin interpretările de tip patriarhalist
ale teologilor-bărbați (care au deținut şi dețin
monopolul discursului religios în aria
civilizațională a creştinismului108), nu se
acceptă azi în creştinism ideea de „cuplu
divin” (nici măcar ca posibilitate de întrupare
a femininului divin în lumea oamenilor).
Femininul nu primeşte vreo raportare la
divinitate -care este înțeleasă ca fiind una
exclusiv masculină, după tiparul ierarhicomonarhic-masculin-), în detrimentul tiparului
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Datorită influențelor profunde de tip
patriarhal în această arie civilizațională
(europeană) a creştinismului (aici, privit ca
sistem organizat patriarhal, în ciuda spiritului
de unitate şi ne-diferențiere inter-gen a
mesajului hristic-), femeia şi femininul sunt
izolate, marginalizate, dacă nu chiar alungate
din sfera sacră (de la nivel de discurs religios,
cu consecințe în sfera socială, culturală,
politică, publică).

spiritual (dincolo de gen) al divinității.
Ideea că divinitatea se poate încarna (lua Dumnezeu Se poate întrupa doar ca bărbat
înfățişare umană, în lumea oamenilor) atât ca (Hristos), se admite în forma (încă patriarhală,
din păcate) de creştinism care se practică
bărbat, cât şi ca femeie
până astăzi, aşa cum a fost ea construită de
milenii şi consolidată de teologii-bărbați, în
şcolile lor de interpretare a mesajului hristic
(unul al ne-diferențierii inter-gen şi al iubirii
între oameni). Iubirea de aproapele nu
cuprinde şi femeia (ca „aproape”) ci o
ierarhizează, subordonându-o bărbatului,
după un model ierarhic şi masculinizat al
divinității, acreditat de elitele preoțeşti.

Nu se admite astăzi, în studiile dogmatice
creştine, că ar putea exista o monadă divină, o
sinteză dintre masculin şi feminin (tot datorită
interpretărilor milenare de tip patriarhalist
care au preluat mesajul hristic şi l-au întors în
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Monada divină, realizarea unității femininmasculin,
depăşirea
dualității,
a
antagonismului, con-lucrarea dintre feminin şi
masculin, în mod egal şi complementar;
fuziunea dintre energia masculină şi energia
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Creştinismul, suferind profunde interpretări
patriarhale, în special pe filiera interpretărilor
tot de tip patriarhal ale Vechiului Testament
(care sunt preluate de teologii creştini), este
axat (prin interpretările date de teologiibărbați a Noului Testament, nu prin spiritul
mesajului hristic care este clar unul al iubirii
între oameni, al nediferențierilor inter-gen) pe
ideea (restrictivă, în opinia noastră, căci lui
Dumnezeu nu I se pot pune limite de către
oameni) că Dumnezeu Se poate întrupa doar
ca bărbat. Or, faptul că Hristos, Dumnezeu
adevărat, S-a întrupat ca bărbat, nu înseamnă
că Dumnezeu inferiorizează femeia, că o
consideră subordonată bărbatului sau că nu o
iubeşte ca pe bărbat şi nici nu înseamnă faptul
că El nu Se poate întrupa ca femeie (dacă
doreşte
aceasta,
în
ciuda
tuturor
interpretărilor patriarhaliste date de teologibărbați, care dețin şi astăzi monopolul asupra
interpretărilor în creştinism).

feminină; conceptul de „Ardhanarishvara”

defavoarea femininului, a femeii în concret,
dar şi în defavoarea energiei feminine.
Acesta nu este recunoscută a exista, în
creştinism, aşa cum s-a dezvoltat el până azi,
în urma unui şir de interpretări ale teologilor
bărbați- în exclusivitate, fără a permite niciun
aport feminin de concepție- asupra mesajului
şi legii hristice -fundamental, una a nediferențierii între femei şi bărbați în cadrul
Bisericii hristice-).

Nu este recunoscută în forma actuală de
creştinism (cea construită pornind şi
rezumându-se exclusiv la interpretările date
de teologi-bărbați, fără niciun aport teologic
feminin). Nu se admite că ar exista o energie
feminină primordială; femininul, energia
feminină, femeia, sunt expulzate la periferia
discursului religios, considerate ca neținând
de sacru, mai mult, ca spurcând sacrul cu
prezența lor.

Uma-Parvati- ipostaza femininului divin
distructiv, purificator, consoarta zeului Shiva;
monada Distrugătorilor de lumi; reprezintă
energia feminină în ipostaza sa distructivă
însă purificatoare, care pregăteşte o nouă
creație

Ipostaza unui feminin divin şi purificator
există însă abia în Apocalipsă. Nu operează
monadic la nivel de „consoartă” ci la nivel
matern.
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Shakti: Marea Energie Feminină, considerată
drept sursa întregii puteri şi energii (prana)
care infuzează totul şi îl însuflețeşte. Energia
primordială, din care derivă orice putere şi
energie masculină
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Acelaşi proces de interpretare a textelor sacre
prin depărtare de la sensul lor inițial- în ce
priveşte relațiile inter-gen, aici, pentru
civilizația creştină- al elitelor preoțeşti, ca şi
în hinduism: deşi interpretările castei
preoțeşti sunt în contradicție cu legea hristică
(mesajul ne-diferențierii inter-gen şi al iubirii
între oameni), au fost construite, propagate şi
oficializate în timp doar interpretări
defavorabile la adresa femeii şi femininului.

Saraswati: ipostaza femininului divin,
consoartă a zeului Brahma; monada
Creatorilor de lumi; zeița inspirației, a poeziei,
a ştiinței, a filozofiei, a muzicii şi a tuturor
artelor frumoase.

Nu se admite, în discursul teologic oficial,
ideea de „consoartă”, nici măcar a întrupărilor
divine (aici, de „consoartă” a lui Hristos, ca
Dumnezeu-bărbat întrupat pe pământ);
femininul este desconsiderat total în
interpretările teologilor (nu i se recunoaşte
calitatea de apostol Mariei Magdalena, de ex.,
prezența
ei
printre
apostoli
este
marginalizată, ignorată de-a dreptul; Fecioara
Maria este considerată o excepție între femei,
o femeie aleasă, extraordinară şi tocmai prin
această sublimare şi scoatere din contextul
lumesc, de către teologii-bărbați, a vieții şi
condiției sale extraordinare, ea este separată
de posibilitatea concretă, prin modelul
calităților şi al vieții sale, de ajungere/de
accesare a femeilor, în sfera sacră şi la
bunăvoința Domnului; acestea se găsesc- din
nou, o altă contradicție- prinse în modelul
culpabilizării şi inferiorizării Evei, imagine
specifică a Vechiului Testament, în plină lege
hristică!-); femeile nu pot deveni preoți, nu
pot intra în altar, tocmai în virtutea feminității
lor, care le exclude din preoția haricofuncțională venită prin punerea mânilor, pe
care doar bărbații şi-o transmit, unii altora, în
decurs de milenii, ca „slujitori ai lui Hristos”).
Acestea sunt reminiscențe patriarhale venite
din interpretări ale teologilor creştini (exclusiv
bărbați) care au preferat să preia
interpretările rabinice stricte, patriarhale,
asupra Vechiului Testament şi le-au
transferat, ca şi comentarii, asupra Noului
Testament (deşi suntem în plină lege hristică,

Femeia şi femininul sunt prețuite şi venerate
(inclusiv ca soție şi ca mamă) în aria
civilizațională a hinduismului, în forma sa
vedică.
Femeile au acces în sfera sacră, în diferite
aspecte: ca poetese sacre (inspiratoare,
compozitoare a textelor sacre şi sunt
recunoscute ca autoare ale acestora, întocmai
ca şi bărbații); sunt femei-preoți; au acces la
studiul textelor sacre şi îşi pot dedica viața
acestui studiu; pot învăța pe alții textele sacre
şi interpretarea lor; pot da interpretări proprii
textelor sacre, ca femei-preoți sau ca femeiteologi; au acces în zona sacră –ceremonială
(ca soții, ca mame); mai mult, soțul nu poate
oficia nicio slujbă sacră fără prezența soției
sale.
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Sfârşitul lumii îl operează exclusiv Hristos, în
ipostaza de Împărat şi Judecător al tuturor
neamurilor Pământului, ca Alfa şi Omega
(Punct de început al lumilor şi Punct de sfârşit
al acestora, prin voința şi acțiunea Sa directă,
unică, definitivă, fără recurs).
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Kali- cea care opreşte timpul, sfârşitul
inexorabil al lumilor, cea care depăşeşte
timpul, cea care distruge creația, oferind
terenul pentru un nou ciclu de creație

a ne-diferențierii inter-gen!-).
Se poate discuta despre latura feminină a
Duhului Sfânt (de la Care vin harurile,
inspirația, geniul pentru omul de ştiință şi
pentru artist, opera, rodirea) însă studiile
teologice masculine despre revelarea şi
analizarea acestei laturi feminine sunt rare,
izolate, fără să fi avut posibilitatea de a
influența discursul patriarhal atotprezent şi de
a-i schimba seturile sale de interdicții şi de
restricții privind femeia şi femninul, în această
arie civilizațională milenară (europeană
creştină).
Lakshmi: ipostaza femininului divin, consoarta Nu există în creştinismul actual vreo formă
zeului Vishnu; monada Păstrătorilor, a feminină asociată cu fericirea, bogăția,
Protectorilor de lumi; zeița bogăției, a fericirii, prosperitatea.
a prosperității, a abundenței
Ipostazele feminine ori sunt negate din Ființa
lui Dumnezeu, din opera Sa ori sunt
minimalizate ori sunt de-a dreptul diabolizate
ori asociate cu nevoia de purificare prin
suferință (concepție derivată din asocierea
trupesc-lumesc-feminin-efemer-ispită-păcat).
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Protectorul lumii este Dumnezeu în Treime
(asociat exclusiv, în discursurile teologice ale
teologilor-bărbați) cu imaginea masculinizată,
exclusivă (Dumnezeu reprezentat ca trei
bărbați tineri- apariția în fața lui Avraam, la
stejarul din Maamvri, de ex.), deşi această
imagine este doar una din formele pe care Şi
le poate lua Dumnezeu în lumea oamenilor,
când şi dacă doreşte. El, ca Dumnezeu
(modelul spiritual, dincolo de gen) poate lua
înfățişare de tânăr sau bătrân, de bărbat sau
de femeie, dacă doreşte asta, spre a Se face
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Femininul rămâne o dimensiune ne-înțeleasă,
ignorată sau mai rău, negată ori asociată cu
demonicul ori cel mult, tolerată în sfera sacră
şi de aici, în cea socială, publică.

văzut în lumea oamenilor, căci lui Dumnezeu,
voinței, planului Lui, oamenii nu Îi pot pune
vreo limită sau interdicție.
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Sophia, care este duhul înțelepciunii, duh
feminin, prima zidire a lui Dumnezeu (în
Treime, Cel de dinainte de toți vecii), duh
creat, care Îl însoțeşte apoi la crearea lumilor.
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Marea Mamă, Marea Zeiță, cea fără formă dar
care infuzează toate formele, cea de dinainte
de toți zeii, cauza tuturor universurilor:
Jaganmata, Ma, spiritul Vedelor şi Vedele
înseşi, inspiratoarea lor.

