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Summary

This paper is the outcome of a few observation upon contemporary India, with regard
to the visual representation of the theoretical conceps of sacredness in a heterogeneous world;
this heterogeneity covers the whole distance between non - iconicity and the rigor of an iconic
representation so that it is only natural that such reminiscences of the iconic may still be
found in representations. In a space where the human being seems to have no role as a distinct
individuality, these effacements in the relationship with sacredness reveal a kind of
neo – pantheism, mono – idealistic and dualistic (the latter especiality obvious in the
contemporary period) vaguely dissipated in symbolism yet, in this way, still preserving the
wholeness of the universe. Non – iconicity is the starting point and the recurrent return within
the framework of a possible comparative history of the divine.

Also present in a few pre – Christian religions, having re-emerged in the Middle Ages
under the form of the iconoclastic movement, being an invariable characteristic of Judaism
and of the Islam, non-iconicity is not only a primitive way of reference to sacredness but also
a means by which mystery is preserved, enabling one’s creative imagination to run freely,
without any contraints or influences from the visual factor. Contemporary debates are
questioning the usage of the religious image more and more often because religions seem to
meet up in a common space, direct consequences of the latest phenomena of migration and
globalization.
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Aniconic şi iconic necanonic indian în relaţiile cu sacrul

Simbolurile religioase sunt asociate cu diverse forme ale raportării la sacru în toate spaţiile
culturale, unele rămânând în mod tradiţional aniconice (religia mozaică şi cea islamică), iar altele
evoluând spre reprezentări iconice cu canoane fixate în timp. Traducerea plastică, fizică a
concepţiilor teoretice în spaţiul indian contemporan cunoaşte manifestări eterogene, de la
reminiscenţele aniconice la rigurozitatea pe care a căpătat-o reprezentarea lui Buddha - Siddharta
(dar şi a lui Vishnu), simbolul ezitând, uneori, între iconofilie şi iconoclastie. Cum propagarea
credinţelor este dependentă de cei care o fac interpretând-o, hinduismul, spre deosebire de budism,
prin învăţătorii săi, dă diverse sensuri reprezentărilor simbolice, care alcătuiesc, totuşi, o iconografie
consistentă şi unitară, divizabilă în două tipuri de semne: cele exterioare – murti şi cele de ritual

corporal, ale unor gesturi tipice generate de poziţia corpului – mudra. Ezitările iniţiale privitoare
la reprezentarea lui Buddha vin din faptul că nu se ştia cum ar putea fi înfăţişat acesta după sartori1

- adică revelaţia descoperirii unei noi lumi dublu articulate – spiritual şi material – după perioada
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1 Entai Tomomatsu, Le Bouddhisme, Librairie Félix Alcan, Paris, 1935.



de asceză, fapt ce îi provoacă o profundă mutaţie interioară, un şoc psihologic ce-l îndepărtează de
ariditatea experienţelor ascetice, întorcându-se spre experienţele reale cărora le caută cauzalităţi şi
soluţii în plan practic, respingând practicile sacrificiilor, sustrăgându-se dominanţei exclusiviste a
magicului. Iniţial, cercul de adresare era mai restrâns, intelectual, dar umanismul discursului a
cucerit masele. După o perioadă de glorie, retro-hinduismul a reluat în stăpânire spaţiul indian, aşa
cum se întâmplă şi acum.

Impactul imaginii este, adesea, mai puternic decât cel al cuvântului, reuşind să transmită
şi să integreze principii spirituale într-un sistem de cunoaştere. Şi credinţele precreştine europene
cunosc diverse forme de manifestare aniconică – orfismul purităţii şi al ascezei pentru câştigarea
unei stări de graţie generată de armonia cu sinele şi cu lumea, stare propice contopirii cu cosmosul;
panteismul (gr. pan theos, totul e Dumnezeu) – existenţa sacrului în toate elementele universului,
imaginea fiind aceea a unui tot nedisipat în simboluri iconice, a unui univers văzut ca totalitate. Din
cele trei categorii de panteism2 despre care vorbeşte P. Harrison, hinduismul aparţine celei de-a
doua, monist-idealistă, care vede lumea alcătuită dintr-un singur tip de substanţă de natură mental-
spirituală generatoare a unei conştiinţe cu caracter unitar şi sacru, idei regăsibile în Şcoala eleatică
a lui Xenofan şi Parmenide, iar budismul, celei de-a treia, dualiste, pentru că tocmai aceasta este
esenţa iluminării lui Buddha – a ţine cont şi de materie în şirul de ipostaze samsara: „Buddha
plasează filosofia în viaţa reală, în experienţa reală”3. O astfel de viziune este în afara ideii unei
divinităţii creatoare personalizate şi este o alternativă la teismul individualizat şi individualizant,
o topire în sacru detectabilă şi în India contemporană, unde brahmanii nu sunt oficianţi „titulari”
în anumite temple, ci pot efectua ceremonialuri în orice templu, iar limita dintre „altar” – de obicei
reprezentat de statueta vreunui zeu hindus şi restul interiorului fiind indistinctă, astfel că
sentimentul de acces la sacru, la comunicarea cu acesta fără intermediari pare foarte mare, în raport
cu religiile iconice. Aniconismul este o caracteristică a tracilor de nord, geto-dacii, Herodot şi
Strabon făcând referiri concrete la o singură divinitate geto-dacă ce apare cu grafii diferite (deşi se
cunosc aproximativ 160 de teonime trace) – Zamolxis, Zalmoxis, Salmoxis, Gebeleizis, Beleizis.
După cucerirea romană au existat divinităţi autohtone şi romane care s-au asimilat (Diana-Bendis),
dar în perioada preromană „aniconismul este, aşadar, caracteristica esenţială a religiei traco-dace.
Din punct de vedere tipologic, sistemul religios traco-dac pare a fi similar religiilor aniconice ca
iudaismul şi islamismul.”4 Totuşi, iudaismul, spre deosebire de Islam, a cunoscut o practică
fluctuantă a imaginii, existând figurări ale acţiunii lui Dumnezeu, fără imagini antropomorfe.
Precum în credinţele geto-dace, cuvântul are un rol fundamental, creator, pentru că a numi
divinitatea este un act superior imaginii. Acelaşi autor vorbeşte despre un posibil sistem de grafeme
simbolice cu caracter iniţiatic (se presupune existenţa unor iniţiaţi în cultul lui Zamolxe, a unor
şamani ce făceau parte din elita socială), în absenţa unui sistem fonetic de scriere, ca parte a unei
interdicţii privind reprezentările vizuale, interdicţie rămasă multă vreme, în ciuda influenţelor
puternice greceşti şi romane, şi care nu poate funcţiona în societăţile arhaice fără un substrat
religios. Cum muzica juca un rol important în riturile tracilor de nord, vizualul plasticizat cu funcţie
iconică era substituit cu „relaţia acustică şi mentală [în relaţia] cu divinul”5. Pentru perioada
preclasică greacă, semne aniconice ale sacrului au fost sursa de apă utilizată în ritualuri, copacul
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şi piatra, abia mai târziu apărând templele.6 Astfel, Apollo era simbolizat de o piatră sferică ori
alungită, de plante (dafinul, irisul albastru, floarea soarelui, palmier); Zeus – de măslini, specii de
ficus, smochine; Hera – de lemnul de stejar, de prun; Atena – de măslin, Demeter – de stejar, pomi
fructiferi, legume, cereale, fructe; Afrodita – de scoici, flori, mere, etc.

Spaţiul cultural-religios al Indiei a fost şi rămâne unul special; vastitatea teritorială,
intersectarea culturilor şi a religiilor – hinduismul, cultul lui Vishnu, al lui Shiva, al lui Krishna, al
zeiţei Khali, budismul, islamismul (hinduşii care trec la islamism o fac mai ales pentru a scăpa de
legile inexorabile ale castelor, în cadrul cărora individului nu îi este permis să evolueze, să treacă
dintr-o castă în alta, cei din castele inferioare trăindu-şi viaţa ca pe o fatalitate eternă sau pentru că
poligamia este permisă şi astfel au posibilitatea să se căsătorească cu altcineva până la pronunţarea
divorţului ori în cazul în care divorţul îi este refuzat de soţie, de lege, de castă), jainismul ca formă
derivată a hinduismului (echivalent al religiei protestante din lumea creştină, antivedică şi
antibrahmanică), comunităţile parşilor încă existente mai ales în zona Mumbaiului, cele ale
sikhşilor, mici comunităţi creştine care se menţin încă din perioada colonizării britanice,
portugheze, franceze, italiene, vechi comunităţi evreieşti, o societate multirasială şi multiculturală,
primitoare, pentru că aici şi-au găsit locul numeroase grupuri sociale persecutate – fiecare cu istoria,
cu tradiţiile şi cu interesele sale, care transgresează sfera sacrului spre sfere de influenţă în mundan
(totul, de la naştere la moarte şi chiar încercarea de a controla lumea de dincolo este făcut în numele
religiei şi al legii castelor) fac din această ţară un mozaic colorat (la propriu şi la figurat) de poluri
bine închegate şi structurate de-a lungul vremii, dar şi de manifestări spontane aflate la jumătatea
drumului dintre aniconic şi iconic. În budismul timpuriu din mileniile 3-2 î.Hr., simbolizarea lui
Buddha era exclusiv aniconică – prin vasul având ca piedestal un lotus, prin arborele sacrul sub care
s-a produs iluminarea, prin Dharma Chakra (arta comportamentului conform calităţilor naturale ale
fiecăruia) simbolizată printr-o roată cu opt spiţe ce codifică cele opt adevăruri sacre ale religiei
budiste, având ca piedestal un elefant etc. - până prin secolul I d.Hr. (fapt existent în zorii tuturor
religiilor, când evenimentele fundamentale, iluminările în sens mistic sunt evocate aluziv, nu prin
expresii plastice viguroase), când, în nordul Indiei, sub influenţa greco-budismului de la Gandhara,
(după ce grecii au ajuns în Orient, prin cuceririle lui Alexandru Macedon în anul 332 î.d.Hr., până
pe teritoriul actualului Pakistan şi în nord-vestul Indiei, exportând reprezentări ale chipului şi
trupului divin, dar şi uman, bazate pe proporţii clasice, astfel că forma fizică perfectă a lui Buddha
reprezintă una dintre cele zece trăsături ale puterii lui) şi odată cu dezvoltarea artelor sincretice de
la Mathura care exploatează creator simboluri budiste străvechi se conturează tot mai ferm
reprezentările antropomorfe care vor duce la fixarea imaginii Celui mai Mare Yoghin al Tuturor
Timpurilor, cum mai este numit Buddha, datorită imaginii consacrate, şezând cu picioarele
încrucişate, cu tălpile în sus, cum apare în marile temple budiste din Orient – nu de puţine ori, aşa
cum am văzut atât în India, cât şi în Japonia, caracteristicile trimiţând spre un sex indistinct, cum
este Buddha negru, feminizat într-unul din templele de la Nagasaki, aspectul hermafrodit al lui
Shiva, ce poate fi văzut uneori în India ori ambiguitatea sexuală, cu preferinţă spre latura feminină,
a adepţilor lui Krishna. Într-unul din faimoasele temple ale acestui cult din regiunea Mathura,
Krishna nu era figurat în reprezentări plastice, picturi ori statui, ci în adepţi care păreau a-i ţine locul
pe pământ, a-l reprezenta figurativ în zone destinate statuilor în celelalte temple (budiste, hinduse).
Instinctiv, omul admiră imaginile, iar de a ici până la a le diviniza, drumul e scurt. Problema
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reprezentării materiale o pune şi sikhismul, cu rădăcinile în hinduism, în ciuda desprinderii de
acesta: „Dumnezeu este impersonal şi fără formă: « Dumnezeu nu are nicio formă şi nici un semn
material. »

Este mintea într-adevăr capabilă să imagineze ceva ce este fără formă? Este puterea
imaginaţiei care este inevitabil circumscrisă variatelor imagini pe care mintea le-a reţinut.”7 Aşadar
a-l imagina înseamnă a-l limita, a-i limita forţele, ubicuitatea, omnipotenţa. În viziunea aniconică
şi în cea iconoclastă de mai târziu, imaginea, mai ales cea canonică recognoscibilă, este o formă
de sacrilegiu.

În India contemporană, - alături de reprezentările canonice ale lui Buddha pe floarea de
lotus – un întreg oraş, Bodh-Gayâ (locul în care tradiţia spune că Buddha a cunoscut iluminarea,
renunţând la viaţa ascetică, acceptă hrana în care vede o sursă de energie, iar în energie, resursă
pentru activitate) este dedicat templelor budiste din toate ţările lumii în care budismul este o
practică religioasă predominantă sau importantă, exacerbare a perfecţiunii, dar şi a perfectibilităţii
umane în relaţie cu divinul, - fiinţa umană, care nu pare a conta ca individualitate, se dizolvă în
temple închinate cobrei, vacii, maimuţei (Amuna, zeul-maimuţă este frecvent regăsibil aici, alături
de Ganesha, zeul artelor şi al scrisului, cu chip de elefant). O formă de reprezentare aniconică este
şi stupa, o formă arhitectonică ce-l reprezintă pe Budhha încoronat în postură meditativă, aşezat
pe tronul său. Cea mai veche se află la Sarnath; elementul comun al tuturor stupas este arborele
sacru pictat în interior (arborele este regăsibil şi în reprezentările aniconice naturale din vechea
Grecie), alături de relicve considerate sacre. Este un spaţiu care a cunoscut doar vag influenţele
Renaşterii europene, ale iluminismului în sens occidental, ale raţionalismului secolului XIX şi ale
industrializării secolului XX, astfel că întreaga lor lume are alte repere de articulare decât cele sub
influenţa cărora s-a format cultura europeană şi cea tributară ei. Trăirea sacrului în cotidian, nu
doar cu ocazia sărbătorilor speciale, se vede în simbolizările spontane – la rădăcina unui copac, o
figurină cu semnificaţii sacre, fără a fi recognoscibilă imaginea unuia dintre zeii consacraţi devine
loc de adoraţie în jurul căruia se aprind lumânări; la colţul străzilor, la intersecţii de străzi ori de
drumuri mari sau mici există sugestia unei imagini sacre de asemenea imposibil de identificat ca
făcând parte dintre imaginile normate de una dintre manifestările religioase din India; lângă surse
de apă – practică tradiţională a aniconismului atât la indieni, cât şi la vechii greci, pentru care era
necesară baia purificatore şi utilizarea apei în diverse ritualuri. Mici lăcaşuri de cult cu una sau mai
multe figurine sacralizate dincolo de norma iconografică, prin elemente de cromatică, decor, dar
mai ales prin nevoia de a intra permanent în legătura cu sacrul, de a-l avea aproape nu ca excepţie
în cadrul unor spectacole de ceremonial - există în curtea palatelor maharajahilor (unele funcţionând
doar parţial ca reşedinţă a acestora, altele transformate total în hoteluri), folosite mai ales de către
personalul autohton care lucrează în servicii care au legătură cu turismul. Prin ambiguizare, întregul
arsenal sacru aniconic şi iconic necanonic se metaforizează, iar părţile devin simboluri ale
întregului: „Metafore, metonimii – acestea sunt cele două dominante în figurările arhitectonice, cu
o clară preponderenţă a metaforei.”8 Elementele comune şi purtătoare de semnificaţie sacră sunt
ghirlandele din flori portocalii şi veşmintele portocalii ale figurinelor, aşa cum portocalie este ţinuta
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celor aflaţi în pelerinaj – indienii îşi petrec o parte importantă din viaţă în lungi pelerinaje – şi a
unei comunităţi interesante, acceptate de către toate castele pentru că din ea fac parte persoane
aparţinând tuturor castelor, un fel de călugări-pelerini, numiţi sâdhu, care au renunţat la toate
bunurile pământeşti, se mulţumesc cu foarte puţin, din cele lumeşti acceptând doar darurile care îi
ajută la stricta supravieţuire, îmbrăcămintea este sumară, dar există, cum am văzut, şi nuditate sub
soarele torid al tropicelor, fără ca acest lucru să surprindă pe cineva, un sadhu nu se mai supune
regulilor lumeşti ale locului, devreme ce a renunţat la bunurile materiale şi nu râvneşte la altele.
Oameni care trăiesc, aparent, în universul paralel greu perceptibil pentru cei încă prizonieri ai
rafinamentelor culturii materiale.

Un loc special rămâne regiunea arhaică Bassi din provincia Rajsasthan, legată de istoria
fondatorului său principatului, Maharana Pratap, a clanului Chundawat şi de dominaţia mogulă
din timpul lui Thakur Jaimal cu forme de viaţă discret tribale şi cu mecanisme de autoprotecţie bine
conservate de-a lungul vremii. Fortul Chittorgarh şi palatul aferent înfăţişează episoade din lupta
eroică dintre hinduşi şi musulmani. Lacul Bassi format de căderea apelor cascadei a devenit loc de
pelerinaj atât pentru băile sacre, de purificare, cât şi pentru participarea la diverse forme de ritual
în jurul unor reprezentări aniconice. Totul se bazează pe sugestie, nimic nu este ferm recognoscibil
ca aparţinând unui sistem canonic iconografic – pietre suprapuse sugerând un templu sau chipuri
umane, statuia lui Shiva cu trăsături indistincte, doar cromatica – în mod tradiţional, el apare în
tablouri şi statui în culoarea albastră – stabilindu-i identitatea. În apropierea lacului, un mic templu
sacru cu reprezentări aniconice unde călugării sadhu petrec o parte din timp pe parcursul
nesfârşitelor pelerinaje, iar templele nu sunt doar vizitate, ci şi locuri de popas. Numeroasele temple
în ruină devin adăposturi pentru călugării pelerini, dar şi pentru pelerinii săraci, în general. Aceştia
reprezintă o formă de moksha, cea din urmă etapă a existenţei din concepţia hindusă, după dharma,
kâma (plăcerile simţurilor din perioada tinereţii) şi artha (vârsta adultă a realizărilor socio-
materiale, în limita castei sale) – şi care se referă la eliberarea lăuntrică, la realizarea spirituală
legată de renunţarea la kâma şi artha, categorie din care fac parte şi intelectualii. Trecerea la o nouă
etapă presupune renunţarea la cea anterioară după ce se interiorizează experienţele trăite şi se trag
concluziile necesare. Deşi moksha este văzută ca ultimă etapă de vârstă biologică, aceşti călugări
sadhu aparţin tuturor vârstelor şi tuturor castelor. Pelerinajul este un mod de viaţă nu doar pentru
un sadhu fără normări stricte; se vede permanenta nevoie de sacralizare a locurilor, sacralizare ce
devine şi o formă de artă prin funcţia de simbolizare a limbajului imagistic: „Unii filosofi au
identificat arta cu limbajul şi cu simbolismul. Benedetto Croce a afirmat că experienţa estetică este
o formă primitivă de cogniţie, că arta comunică emoţii şi precepte morale, aşadar estetica este
ştiinţa generală a limbajului”9 – limbaj care poate fi unul plastic, în care diverse forme materiale
comunică, sunt rezultate ale comunicării, mediază cu sacrul. Astfel, aniconicul devine, în India
contemporană, o formă a iconicului necanonic, pentru că figurările există, însă în multe locuri ele
nu respectă imaginea canonică a zeităţilor, sugerarea lor fiind suficientă în procesul de sacralizare
a naturii şi a Cosmosului – inedită formă de neo-panteism modern devenit din monist dualist,
îngemănând liber materia spirituală cu cea fizică. Majoritatea fiind practicanţi ai unei religii
nedogmatice, hinduismul, lipsa dogmei este firească şi în reprezentările figurative, iar frecvenţa lor
în mediul rural şi urban, în peisajul construit şi neconstruit ţine de „participarea voluntară a omului
la ordinea universală care îl apropie de Fiinţa Cosmică şi, în cele din urmă, îi permite să se identifice
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cu aceasta, necesitând o realizare constantă a valorii ritualice a fiecărui act.”10 Panteismul este,
astfel, mereu reactualizat, fiind urzeala cea mai rezistentă a raportărilor la sacru în spaţiul indian.
Prin reprezentările aniconice budiste şi prin cele iconice necanonice mai ales hinduiste, oamenii
îşi exprimă mai onest şi mai profund starea emoţională, nu sunt sub presiunea dogmei formale
plastice, ale cărei produse rămân într-un cadru suprauman şi cu slabe efecte ale propagării credinţei.
Odată cu perfecţionarea reprezentării iconice a lui Buddha, în planul realului hinduismul se
strecoară tot mai mult în locul budismului.

Forme interesante de sacru laic sunt, în contemporaneitatea indiană, cinematografele şi
noile universităţi. Cinematografele (Bollywoodul este un nou mega-templu postmodern) uriaşe
satisfac nevoia de fabulos, cinematografia indiană, în general romance şi soap-opera, brodând pe
structura morfologică a basmelor, oferă universuri compensative, o alternativă la mizeria cotidiană,
dându-le senzaţia de accesibilitate, fie ea şi temporară. Imaginea peliculei este trăită intens,

fetişizată, devenind o formă narcotică de ieşire din realul cotidian prin narcoza imaginii, a muzicii
şi a dansului. Dacă teoriile generale spun că artele plastice şi arhitectura sunt inanimate prin însuşi
materialul folosit, spaţiul indian dă impresia că animă inanimatul prin suflul sacru spontan al
reprezentărilor – mai ales ale celor iconice neconvenţionale: „Pictura, sculptura, arhitectura, dansul,
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teatrul, filmul, orice fel de artă animată utilizează materiale naturale care sunt caracterizate prin
propria lor materialitate. Totuşi, în sculptură, pictură şi arhitectură materialul original este inanimat,
în dans şi în tot ce presupune acţiune este fiinţa umană, iar în teatru şi film materialul şi imaterialul
apar în ipostaze combinate.”11 Numeroasele universităţi noi devin, de asemenea, temple „laice”
alternative la viaţa grea a majorităţii covârşitoare a populaţiei, oferindu-le speranţa într-o viaţă mai
bună prin accesul la o categorie socio-profesională care să le satisfacă nevoia de autodepăşire
într-o lume în care legea castelor, chiar dacă nu făţiş şi legal, funcţionează impecabil, fixând India
în structurile de profunzime arhaice.

După o lungă perioadă a exacerbării formei plastice, a cultului imaginilor sacre,

creştinismul a cunoscut, pentru o scurtă perioadă, drumul înapoi spre epoca iconoclastă şi iconofobă
(gr. eikon, klast – imagine, a sparge), pornind de la pretextul că natura divină nu poate fi întruchipată
într-o imagine materială limitativă, chiar dacă icoanele, statuile au contribuit şi contribuie pe mai
departe la câştigarea de noi adepţi ai unei credinţe şi la menţinerea unei religii. Promotoarea acestei
retro-mişcări a fost Biserica Orientală prin împăratul de origine siriană, educat în Tracia, Leon al
III-lea, în secolul VIII d.Hr., în această perioadă Biserica Apuseană cu centrul la Roma devenind
polul opoziţiei anti-iconoclaste, implicit anti-bizantine, opunând Roma Constantinopolului. Iată,
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11 Jiri Veltrusky, cap. Comparative Semiotics, în Image and Code, University of Michigan, 1981, p. 110, (trad. aut.).



aşadar, o mişcare din mileniul I d.Hr., regăsibilă tot mai mult, sub alte forme, la început de mileniu
III, şi anume aceea a libertăţii de expresie, a dreptului de a pune în discuţie o anume utilizare a
sacrului, specificitatea statutului şi folosirea imaginilor de către fiecare tradiţie12. În societatea
contemporană, utilizarea religioasă a imaginii, respectarea tradiţiilor iconografice în zone cu
populaţie eterogenă – loc de întâlnire a religiilor - datorită migraţiilor, globalizării devine parte a
dezbaterii privitoare la respectul alterităţii culturale.

Aniconismul este o formă primitivă de raportare la sacru, înainte de fixarea doctrinei
religioase (când devine religie de stat, creştinismul face din imagine un element fundamental al
transmiterii învăţăturilor bisericii; nu altceva face budismul contemporan asimilat hinduismului
prin „politizarea” imaginii lui Buddha), o formă de păstrare a misterului, de protejare a lui spre a
nu se demonetiza (ca în credinţele geto-dace ori în cele orfice, dar şi o formă de libertate, prin
sacralizări spontane ale elementelor lumii – aşa cum se întâmplă în India contemporană; de
asemenea, favorizează iniţierea în mister, lăsând mai mult loc imaginaţiei fecunde, mentalului
nedirijat (nemanipulat) de vizual. India trăieşte, în plină epocă mondială tehnologizată, o formă de
panteism a sacrului cvasi-ascuns în cotidian, continuând să relativizeze importanţa imaginilor
normate şi normative ce reprezintă spiritul divin. Imensitatea spaţiului indian, suprapopularea
halucinantă – deşi multă vreme s-a practicat infanticidul pe linie feminină, iar copiii nu erau şi nu
sunt educaţi în sensul european al cuvântului, asigurarea hranei fiind cam tot ce familia consideră
că este obligată să le ofere, în rest sunt lăsaţi să descopere singuri lumea, binele şi răul, concepte
în mare parte diferite de ale noastre - este, de altfel, propice, refuzului limitării, în măsura în care
imaginea canonică este astfel văzută. Hinduismul este o religie fără dogmă, permiţând asimilări şi
manifestări spontane, văzute ca fiind superioare altor civilizaţii dogmatice: „Peste tot unde s-a
produs modernizarea în India, în cadrul societăţii tradiţionale, ea a fost mult mai uşoară, mai
eficace, mai completă şi mai durabilă decât acolo unde s-a dorit a fi legată de transformările sociale
de tip islamist sau occidental.”13 Că este vorba de vechi credinţe şi religii sau de mai noile relaţii
ale maselor cu cinematograful şi cu universităţile, nevoia de sacralizarea a tuturor elementelor
lumii – materiale şi spirituale – este evidentă, profund emoţională, dincolo de raţiunea celor care
aparţin unor spaţii culturale structurate de umanism, iluminism, raţionalismul pozitivist, rămânând
la jumătatea drumului dintre natură şi convenţie şi refuzând mereu abstractizarea totală, chiar şi în
reprezentările aniconice. Perfecţiunea la care s-a ajuns în reprezentarea lui Buddha reprezintă
seninătatea, dar nu mai împărtăşeşte tristeţi şi bucurii ale fiinţei simple, trăiri transferate mai ales
în imaginile iconice necanonice.
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