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INTRODUCERE

Scopul și structura lucrării
Această lucrare reprezintă o încercare de
sistematizare a învățăturii tradiției hinduse Mīmāṃsā pentru
a demonstra caracterul puternic etic al acesteia, dar și
înscrierea preceptelor în filosofia practică. Atunci când ne
referim la Mīmāṃsā, avem în vedere doar ramura
premergătoare, adică cea denumită pūrva – nu din motive
cronologice, ci datorită secțiunii de acțiune (karma kāṇḍa)
de care se ocupă. În ceea ce privește ramura succesoare, sau
uttara – cunoscută sub numele de Vedānta – ne dorim o
reconciliere
între
perspectivele
incompatibile
ori
contradictorii dintre cele două ramuri, propunând un
sincretism cu caracter incluziv reciproc, nu excluziv, așa
cum adesea se petrece. Pentru liniștea mentală și sufletească
a omului modern, o unire între acțiune (karma) și
contemplare (jñāna, cunoaștere) constituie terenul fertil în
care fiecare să-și sădească propriul vlăstar, pe care să-l
cultive cu instrumentele oferite de aceste două direcții – idee
la care am ajuns în urma studierii unor ipoteze care
promovează unitatea celor două jumătăți (pūrva și uttara) ale
sferei Mīmāṃsā (vezi capitolul II, Dharma – conceptul de
datorie). Sincretismul acesta ar contracara efectele negative
ale epocii în care trăim, conform concepției hinduse, căci în
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epoca prezentă (Kali Yuga)1 legea morală se află la cea mai
redusă cotă; începând cu Satya (sau Kṛta) Yuga, continuând
cu Tretā și Dvapara, adevărul, moralitatea, virtuțile,
cunoașterea, speranța de viață a oamenilor scad progresiv, iar
fărădelegile, bolile și nenorocirile cresc exponențial, până
când ating punctul critic (minim, respectiv maxim) în cea dea patra epocă, Kali Yuga2.
Prin deschiderea subiectului dharmei, ne propunem
să subliniem latura morală a învățăturilor lui Jaimini, cel
căruia i se atribuie lucrarea de căpătâi a școlii Mīmāṃsā,
introducând riturile de trecere în structura împlinirii datoriei
(dharma). Dacă ne este permis, vom înainta până într-acolo
încât să susținem că această tradiție promovează un
sentiment al comunității, al îndeplinirii ritualisticii cu ținta
de a contribui la binele comun, un summum bonum al
acțiunilor înfăptuite. Din acest punct de vedere, perspectiva
școlii este una de natură antropocentrică, căci omul este
agentul care susține mersul universului și îndepărtează
posibila disoluție a lumii prin fiecare act ritualic împlinit –
antropocentrismul poate fi, cu adevărat, susținut numai în
condițiile în care nașterea umană este apreciată ca fiind cea

1

Nu există unanimitate în ceea ce privește epoca prezentă, însă
majoritatea vocilor susțin că trăim în ultima etapă înainte de marea
disoluție, Kali Yuga; acestea își bazează concluzia pe surse scripturale
din perioada purāṇică, de pildă, Viṣṇu Purāṇa, V.38, unde se
accentuează ideea că, odată cu moartea lui Kṛṣṇa, a început perioada
întunecată (Kali Yuga).
2
Vezi descrierea din Manusmṛti, I.68‒86; dacă citim cu atenție I.86,
vedem că pentru fiecare „vârstă‖ a lumii este prescrisă o anumită virtute:
pentru Satya, practicile ascetice; pentru Tretā, cunoașterea divină; pentru
Dvapara, sacrificiile, pentru Kali, spre surprinderea cititorului, libertatea
(chiar către libertinism). Iată, dacă ar fi promovat sincretismul Mīmāṃsā
ca întreg compus din ritualism și cunoaștere, s-ar contrabalansa
comportamentul imoral și neliniștea, atât de pregnante în prezent.
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mai bună dintre toate, restul ființelor (chiar și cele celeste)
putând doar să viseze la o astfel de existență3.
Un alt scop important al prezentei lucrări este să
clarifice utilizarea unor termeni și concepte, specifici zonei
de interes. Prin explicarea folosirii și modului în care fiecare
dintre aceste noțiuni este aplicat într-un cadru mai larg sau
mai îngust, de la caz la caz, sperăm să eliminăm orice
pricepere eronată sau interpretare defectuoasă care ar putea
duce la diluarea esenței; iată, în această listă înscriem:
tradiția orală și cum a afectat aceasta modul de gândire
arhaic, literatura sūtra și subdiviziunile sale (śrauta, gṛhya,
dharma), ce înțelegem prin text sacru, conceptul de religie
într-o accepțiune largă, diferența dintre ritual, sacrificiu și
ceremonie, de ce Brahman, brahman, Brahmā, brāhmaṇa nu
sunt sinonime, respectiv preferința pentru convenționalul
hinduism, în detrimentul Sanātana dharma.

3

Nașterea în chip de om este socotită drept cea mai bună dintre toate având
în vedere că doar omul, capabil de gândire, raționare, limbaj și cunoaștere
discriminatorie, este în stare să se desăvârșească, atingând punctul maxim
prin eliberare (mokṣa). Necuvântătoarele (animale și plante) nu au nici o
șansă la ieșirea din ciclul renașterilor fiindcă le lipsește intelectul,
conștiința, cunoașterea, fără de care le este imposibil să recunoască
picătura divină dinlăuntrul lor. Ființele celeste (chiar și zeii), în schimb, se
situează deja pe o treaptă superioară, însă eternitatea aproape de principul
suprem, și totuși departe de el, este grea de îndurat. Așadar,
necuvântătoarele trebuie să consume karma negativă pentru a evolua, iar
ființele celeste karma pozitivă pentru a involua – omul este cel privilegiat,
însă și cel care se poate mișca liber în ambele direcții (evoluție și
involuție). Genul acesta de argumentare este preferat de membrii
mișcărilor vedantine moderne (ca ISKCON – adică International Society
for Krishna Consciousness, înființat în 1966 cu sediul în New York, sau
Chinmaya Mission – 1951, cu sediul în Mumbai).
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