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Notă 
 

 Ce v-ar motiva să citiți o astfel de revistă? În primul rând, nu există nici o revistă dedicată Indiei 

în România. În al doilea rând, este o revistă de cultură; așadar, chiar dacă este dedicată unei anume 

culturi ori țări, scopul ultim este lărgirea perspectivelor și îmbunătățirea culturii generale. 

 Ne-am propus să cuprindem cât mai multe domenii din civilizația indiană: istorie, cultură, 

tradiție, muzică, dansuri, călătorii, cinema, religie, educație, recomandări. Ceea ce ne dorim este ca 

scurtele articole însoțite de imagini din lumea virtuală să aducă India mai aproape. Important este ca 

publicul să afle lucruri interesante și utile, materialele fiind scrise într-un limbaj ușor accesibil. Nu ne 

dorim să ne înscriem în categoria revistelor academice, cel puțin deocamdată, motiv pentru care nu vom 

specifica nici o bibliografie (ea constând în mare parte din cărți în limba engleză, română sau articole din 

enciclopedii virtuale).  

 Toate imaginile ce vor fi cuprinse în revistă sunt incluse strict cu scop informativ și estetic, nefiind 

vorba de deținerea drepturilor de autor pentru nici una dintre ele. 

 

 Ne dorim ca această revistă să apară semestrial și deocamdată va fi lansată doar în mediul 

virtual. Sperăm că va genera o tradiție în acest sens și, de ce nu, o tradiție tipărită de această dată. Suntem 

deschiși colaborărilor și sugestiilor publicului cititor. 

 

 

 Cu speranța că vă vom aduce puțină bucurie în case, 

  Hedwig Silver, redactor  
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 După cum bine știm, civilizația Indusului a constituit un subiect de studiu pentru 

arheologi și istorici încă de timpuriu. Două din cele mai cunoscute situri arheologice se află la 

Harappa și Mohenjo-Daro, în Pakistan-ul de astăzi. Dholavira este un alt exemplu de 

civilizație harappa a cărei popularitate a crescut în ultimii ani. Situat în vestul Indiei, în statul 

Gujarat, districtul Kutch, a fost descoperit în anii 1967-68, iar săpăturile intensive sunt de 

dată recentă (anii 1990-prezent). 

 Locuit din 2650 î.e.n. până în 2100 î.e.n. și urmat de o perioadă de declin în care a 

rămas nelocuit, a fost în final părăsit în 1450 î.e.n. Desigur, anii sunt menționați orientativ 

deoarece în India există o problemă arzătoare cu privire la datare – ele sunt nesigure tocmai 

pentru că nu există informații clare în izvoarele scrise. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 În harta alăturată, avem o 

schiță ce prezintă structura 

orașului: partea superioară – 

castelul și „bailey” (A și B) unde 

trăiau conducătorii și oamenii de 

vază; partea de mijloc (C) – 

locuită de bogați; partea inferioară 

(D) – negustori, comercianți și 

restul populației. 

 

Exista și un cimitir (K) și 

un loc dedicat ritualurilor 

specifice (E). 
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Cu ce se deosebește Dholavira de celelalte așezări ale civilizației Indusului? Are o 

formă dreptunghiulară; precum Harappa și Mohenjo-Daro, a fost construit după niște planuri 

geometrice pre-existente. Are trei diviziuni: o fortăreță, posibil un castel; zona din imediata sa 

apropiere și partea inferioară a orașului, ce venea în continuarea inelului din jurul fortăreței. 

Partea superioară, aflată chiar în jurul fortăreței era locuită de oameni cu poziție socială 

importantă. Cu cât ne îndepărtăm mai mult ce centru – fortăreață și conducători – cu atât 

scade și statutul social al locuitorilor. Există desigur porți, sisteme de securitate, rețele de 

străzi, fântâni și spații deschise – probabil piețe sau locuri de întâlnire publice. Nimic deosebit 

până aici.  

Dar iată că Dholavira a fost ridicată din piatră spre deosebire de Harappa și Mohenjo-

Daro care sunt construite din cărămidă. Cel mai spectaculos lucru este sistemul de conservare 

al apei compus din numeroase canale și rezervoare, despre care se crede că ar fi printre 

primele de așa complexitate din lume. Toate aceste rezervoare au fost făcute din piatră, trei 

dintre care sunt neacoperite. Fie că strângeau apa de ploaie sau că redirecționau cursul râurilor 

din zonă, locuitorii s-au asigurat că nu vor duce lipsă de lichidul vital niciodată – având în 

vedere condițiile de climă deșertică unde ploaia putea să nu cadă chiar și ani de zile. S-au 

construit inclusiv baraje pentru redirecționarea râurilor, ceea ce nu arată altceva decât talentul 

extraordinar al oamenilor de a se adapta la mediu. De asemenea, băile publice erau nelipsite, 

constituind un loc de socializare, pe lângă funcția lor igienică. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ca în orice alt sit arheologic, și aici s-au găsit obiecte de ceramică și din diverse 

metale, statuete, podoabe etc., dar dintre cele mai interesante sunt sigiliile cu modele animale. 

Se pare că acestea au fost primele sigilii folosite, motiv pentru care nu conțineau nici o formă 

de scriere pe ele. Probabil au început să fie folosite în comerț, mai apoi au fost personalizate 

cu simboluri sau monograme.  

Să sperăm că vom asista împreună la scrierea istoriei când se va descifra limba 

civilizației Indusului. Scrierea constituie încă un mister nerezolvat și, din păcate, nu pot fi 

catalogate corespunzător toate obiectele ce conțin diverse simboluri grafice. Dintre acestea, 

așa numitul „Panou Dholavira”, respectiv un șir de zece simboluri ce au supraviețuit după ce 

panoul din lemn pe care erau montate a căzut cu fața în jos, solul funcționând ca un agent de 

conservare. 

 

 

 

 
 

 

Una din numeroasele 

rezervoare 

neacoperite, aceasta 

este prevăzută cu 

trepte de acces. 
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Cât despre sfârșitul acestei civilizății uimitoare, ca orice altă civilizație dispărută, s-a 

vehiculat mult timp că invaziile ariene i-au adus dispariția. Recent, însă, această teorie a fost 

infirmată și din ce în ce mai mulți cercetători au aceeptat ipoteza unui cataclism natural ori a 

declinului comerțului. 

Dholavira nu se înscrie pe lista turistului obișnuit, atrăgând atenția doar celor pasionați 

de locuri ieșite din comun ori de antichitate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vă recomandăm o vizită pe site-ul 

oficial al Agenției de cercetare 

arheologică a Indiei (Archeological 

Survey of India) pentru a viziona 

videoclip-ul prezentând săpăturile 

efectuate la Dholavira. 
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Când? 

 

Indienii din toată lumea sărbătoresc Ziua Republicii pe 26 ianuarie. În 1950 a fost adoptată 

Constituția, fapt ce a confirmat transformarea Indiei într-o republică deplină după 

independență. Este una dintre cele trei sărbători naționale.  

 

De ce? 

 

Era necesar un nou act care să îl înlocuiască pe cel vechi din 1935, ce funcționa dinainte de 

independență. 

 

Unde? 

 

Noul act a fost adoptat într-un comitet condus de B. R. Ambedkar pe 26 noiembrie 1949. 

 

Cum se sărbătorește? 

 

În fiecare mare oraș se organizează parade militare; totul se face cu mult fast și bucurie. Cea 

mai impresionantă paradă are loc în capitala New Delhi, în prezența președintelui. 
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Contrar titlului optimist și poetic, nu veți citi nimic îmbucurător în continuare 

deoarece cu toate că cerul s-a mai înfrumusețat cu o stea, pierderea fizică a lui Ravi Shankar 

este dureroasă.  

Cine a fost sau mai bine spus cine este Ravi Shankar? În câteva cuvinte: omul ce făcea 

magie cu sitar-ul său. Unul care nu avea nevoie de baghetă sau formule magice, cu atât mai 

puțin de substanțe chimice. Era alchimist, dar unul aparte. Un alchimist ezoteric, unul 

metafizic. Arta sa, formula sa de a păstra sufletul mereu tânăr nu este palpabilă, nici măcar 

vizibilă ori lizibilă; ea trebuie simțită... E un vis de care ești conștient, o transă umană, nu 

neapărat extatică cu substrat religios. Se spune că muzica nu are limite ori o limbă anume în 

care să fie exprimată. Muzica nu are nevoie neapărată de versuri, iar Pandit Ravi Shankar este 

un exemplu perfect.  

Spuneam că făcea magie... Rectific, încă mai face căci avem incredibilul noroc de a 

beneficia de tehnologia modernă și de a-i putea asculta melodiile la infinit. Un ambasador 

pentru India în occident, a făcut cunoscută muzica tradițională indiană în lume. Nu mulți au 

șansa să comunice direct lumii esența națiunii din care provin, însă se pare că atunci când se 

ivește o ocazie, India se mândrește numai cu elitele. 

 

 

     
 

Atunci când dorim să expunem realizările unui om atât de talentat, cuvintele sunt de 

prisos. Premiile pe care le-a primit de-a lungul vieții sunt poate și ele prea puține pentru a 

aduce mulțumire în schimbul atâtor momente de bucurie și liniște pe care sitarist-ul le-a 

împrăștiat pe oriunde a călătorit.  

 

Născut pe 7 aprilie 1920 

în Varanasi, într-o Indie sub 

dominație britanică, Ravi 

Shankar își petrece tinerețea 

alături de fratele său și trupa 

acestuia de dans în turnee prin 

Europa și India. Renunță la dans 

în 1938 pentru a urma o carieră 

ca instrumentist. 

 

Este de origine 

bengaleză, numele său complet 

fiind Robindro Shaunkor 

Chowdhury. Și-a scurtat numele 

în Ravi, ceea ce se poate traduce 

cu „soare”.  
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Concerta adesea împreună cu fiica sa Anoushka, cea care va păstra vie amintirea 

tatălui. În 1999, lui Ravi Shankar i s-a conferit titlul de Bharat Ratna (în traducere „bijuteria 

Indiei”), cel mai înalt titlu pentru civili. Cariera sa internațională a fost de asemenea una 

prolifică, mărturie fiind și numeroasele premii Grammy din palmares. 

 

S-a stins pe 11 decembrie 2012 în Statele Unite ale Americii, la venerabila vârstă de 

92 de ani. Ne-a lăsat o comoară muzicală ce va încânta generații. 

 

Lumea este mai săracă, însă cerul mai bogat. Dacă ar fi să aplicăm mitologia hindusă, 

el este acum probabil în rai unde le cântă zeilor și le înnebunește pe apsare (zâne). Ne putem 

consola cu ideea că de fiecare dată când plouă, picurii cântă în tandem cu maestrul din nori, 

iar când furtuna țipă e dovada faptului că maestrul execută o raga (melodie) războinică 

potrivită sezonului musonic. 
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Multora dintre noi ne scapă din vedere faptul că sudul Indiei a păstrat vie flacăra 

hinduismului chiar și atunci când nordul era islamizat. Un exemplu al unui lăcaș de cult de o 

frumusețe ieșită din comun care a susținut cultul hindus este Meenakshi Amman Temple – 

templul Meenakshi Amman din Madurai, statul Tamil Nadu, sudul Indiei. 

Ceea ce face acest templu special, pe lângă arhitectura dravidiană spectaculoasă, este 

următorul lucru: templul este închinat unei zeițe și anume zeiței Meenakshi (în traducere 

„ochi de pește”), o încarnare (avatār) a lui Parvati. Majoritatea templelor din sudul țării sunt 

închinate zeilor, cu precădere lui Shiva – o excepție de la regulă fiind Meenakshi Mandir. 

Desigur, fiind vorba despre Parvati, consoarta lui Shiva, acesta este și el adorat cum se cuvine 

sub numele local de Sundareswarar. 

Templul se pare că are o vechime considerabilă deoarece este menționat în numeroase 

texte tamile vechi, dar a căpătat forma actuală între anii 1623-1655. Numeroasele gopuram-

uri, adică turnuri specifice arhitecturii dravidiene, se înalță către soare și dezvăluie 

vizitatorilor momente cheie din mitologia indiană. Persoanajele colorate sunt atât de migălos 

executate de parcă sunt vii și îți e groază ca nu cumva să sară de la zeci de metri înălțime în 

mijlocul credincioșilor. 
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Se crede că templul a fost construit de zeul Indra care a simțit nevoia să se curețe de 

păcate în timpul unui pelerinaj. Locul a fost hotărât prin putere divină: odată ce s-a apropiat 

de un lingam (reprezentare a lui Shiva) în Madurai a simțit cum toate greutățile au dispărut. A 

construit templul acolo și a introdus și acel lingam în incinta lăcașului. Apoi a continuat să se 

închine zeului Shiva care a făcut ca lotuși aurii să apară în lacul din apropiere. Templul este 

menționat în izvoarele tamile încă din secolul al 7-lea. 

Din păcate, construcția a fost distrusă de musulmanul Malik Kafur în 1310, iar 

inițiativa de a o reclădi datează din anii 1600. Abia de atunci încolo s-a reconstruit templul 

distrus de musulmani și alte clădiri au fost adăugate astfel încât astăzi vorbim despre un 

adevărat complex. 
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O legendă spune că pentru a răspunde rugăciunilor regelui Malayadwaja Pandya și 

soției acestuia Kanchanamalai, Parvati a apărut din focul sacru în timpul ceremoniei pentru 

nașterea unui copil (Putra Kameshti Yagna).  

O altă legendă povestește că însăși zeița i-a dat o binecuvântare lui Kanchanamalai 

într-una din viețile sale anterioare că va avea privilegiul de a fi mama sa. Fata care a ieșit din 

focul sacru în care apăruse zeița avea trei sâni, însă o voce din ceruri l-a liniștit pe tatăl speriat 

că acest al treilea sân va dispărea odată ce fata își va întâlni sortitul. Fericitul rege și-a botezat 

fiica Tadaatagai și i-a dat o educație pe măsura poziției de moștenitoare a tronului. La 

ceremonia de înscăunare, fata a trebuit să lupte cu stăpânii celor trei lumi în opt direcții. După 

cucerirea a Sathyaloka – casa lui Brahma, Vaikunta – casa lui Vishnu și Amaravati – casa 

celorlalți zei, ea urma să se lupte cu Shiva pe Kailasha. A învins ușor armata și taurul zeului, 

Nandi și a trecut la atacarea lui Shiva. Însă, în clipa în care l-a privit nu a mai putut lupta, 

plecându-și capul cu sfială. Cel de-al treilea sân a dispărut imediat. Atunci și-a dat seama că 

Shiva îi era destinat ca soț și că ea era însăși reîncarnarea lui Parvati. Cei doi s-au căsătorit 

chiar la Madurai, fata devenind și regină.  
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 În Occident este și astăzi privit ca ambasadorul Indiei, fiind un artist complet. A fost 

susținătorul mișcării de independență, dorind să vadă o Indie renăscută, liberă de sub jugul 

britanicilor. 

  

Comoara pe care a lăsat-o în urmă e găzduită de însăși universitatea pe care a fondat-o 

– Vishwa Bharati University. Sutele de texte, schițe, cântece, poeme dar și picturi sunt 

păstrate cu grijă pentru a putea bucura lumea multe secole de acum încolo. 

Unele din cele mai cunoscute opere ale sale – Gitanjali (Ofranda cântecelor), Gora 

(Albul), Ghare-Baire (Casa și lumea) – sunt apreciate pentru naturalețea limbajului.  Nu este 

de mirare că două națiuni au ales ca imnuri compozițiile sale: India (Jana Gana Mana) și 

Bangladesh (Amar Shonar Bangla). 

 

 
 

Primul câștigător non-european al premiului 

Nobel pentru literatură, Rabindranath Thakur 

(anglicizat Tagore) a fost pionier în ale condeiului și 

muzicii chiar și pentru țara sa. Anul acesta se împlinește 

un veac de la decernarea importantei distincții 

bengalezului născut pentru a încânta omenirea cu 

sensibilitatea versurilor sale.  
 

Născut în Calcutta în 1861, a început să aștearnă 

versuri de tânăr. Contribuția sa în dezvoltarea poeziei 

bengaleze este neprețuită: a introdus noi forme de 

prozodie și proză, incluzând elemente colocviale într-o 

literatură ce urma canonul sanscrit și era astfel destul de 

rigidă. 

Și-a tradus multe din lucrări, însă datorită 

faptului că de multe ori alegea să le adapteze, 

sensibilitatea, profunzimea și emoția se risipeau 

prin actul traducerii. Amartya Sen spunea că 

„oricine care cunoaște poemele lui Tagore în 

original nu poate fi mulțumit de nici o traducere 

(realizată cu sau fără ajutorul lui Yeats). Până și 

traducerile lui suferă, până într-un anumit 

punct, de denaturare. E. M. Forster nota cu 

privire la «Casa și lumea» că «tema este atât de 

frumoasă» dar că «farmecul a dispărut prin 

traducere sau poate din cauza unui experiment 

nu prea reușit».” (în Tagore și India sa)  

 

Un stejar singuratic, bătrân de 50 de ani, 

comemorează centenarul de la nașterea lui 

Tagore în Parcul Herăstrău din București. 

 

 

 
 



18 
 

 

Și-a tradus multe din lucrări, însă datorită faptului că de multe ori alegea să le 

adapteze, sensibilitatea, profunzimea și emoția se risipeau prin actul traducerii. Amartya Sen 

spunea că „oricine care cunoaște poemele lui Tagore în original nu poate fi mulțumit de nici 

o traducere (realizată cu sau fără ajutorul lui Yeats). Până și traducerile lui suferă, până 

într-un anumit punct, de denaturare. E. M. Forster nota cu privire la «Casa și lumea» că 

«tema este atât de frumoasă» dar că «farmecul a dispărut prin traducere sau poate din cauza 

unui experiment nu prea reușit».” (în Tagore și India sa) 

 

Să nu uităm de asemenea că datorită marelui scriitor Shantiniketan a devenit, dintr-un 

oraș necunoscut, un mare centru universitar. A devenit și un oraș turistic deoarece Tagore a 

redactat numeroase opere ale sale acolo, iar locuința sa are nu doar o importanță istorică, ci și 

culturală. Și-a iubit și respectat țara într-atât încât a renunțat la titlul de cavaler după masacrul 

din Amritsar, din 1919 (cunoscut și sub numele de masacrul din Jallainwala Bagh). 

 

 

A părăsit această lume pe 7 august 1941, lăsând 

în urmă un ultim poem. 

 

România a avut onoarea de a-l găzdui pe distinsul 

oaspete în noiembrie 1926. Vizita sa este prezentată pe 

larg în articolul Tagore în România, de Liviu Bordaș 

(1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                

 

Sunt pierdut în mijlocul zilei 
mele de naștere. Îmi vreau 
prietenii, atingerea lor, cu 

ultima iubire a pământului. 
Voi lua ultima ofrandă a 
vieții, voi accepta ultima 
binecuvântare a omului. 

Astăzi sacul meu este gol. Am 
dat tot ceea ce am avut de 
dat. Dacă primesc ceva în 

schimb – puțină iubire, 
puțină iertare – le voi lua cu 

mine voi păși pe barca ce 
trece către festivalul 

sfârșitului fără cuvânt.  

Anul 2011 a fost de asemenea un an de 

sărbătoare internațională: s-au împlinit 150 de ani de la 

nașterea sa. Întreaga lume a participat organizând 

scenete, spectacole, conferințe, lansări de carte pentru 

a-l cinsti pe primul indian pe care Occidentul l-a 

venerat. România a sărbătorit anul Tagore prin 

conferința Rabindranath Tagore – Cetățean al tării 

sale și al universului (în original Rabindranath Tagore 

– Citizen of his Country and of the Universe) susținută 

de doamna prof. Uma Dasgupta în cadrul celei de-a 

treia ediții a festivalului Namaste India, în București. 

Doamna Dasgupta este în prezent cea mai importantă 

specialistă din lume în ceea ce privește biografia și 

operele lui Tagore. În cadrul prelegerii, a expus detalii 

puțin cunoscute publicului despre viața scriitorului, 

adăugând informații și despre societatea bengaleză de 

la acea vreme.  

 

 

 

Salutăm acest mare spirit și ne plecăm capul 

cu umilință în fața geniului său! 
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Se spune că hinduismul este cea mai veche religie din lume care se practică și astăzi. 

Ceea ce trebuie să înțelegem este că hinduismul nu este o religie unitară, ci un conglomerat 

format din numeroase tradiții. Există numeroase probleme în ceea ce privește acest cult, fie că 

ne referim la datare sau la nestinsa dezbatere politeism/monoteism. 

Hinduismul nu are un fondator. Nimeni nu a fost capabil să numească persoana care a 

stat la originea unei religii cu peste un miliard de adepți. În același mod, nimeni nu poate data 

originea acesteia într-un anumit an sau secol. Este acceptată ipoteza că începuturile cultului își 

au baza în cultura antică proprie Indiei și a populației indo-europene care a apărut pe pământ 

indian cu aproximativ 4000 de ani în urmă. Interesant este că primele stadii de dezvoltare a 

religiei hinduse nu au fost caracterizate de personalități remarcabile, deși, cu siguranță, au 

existat în număr mare, ci de textele sacre compuse ce explicau concepte cheie pentru credința 

pe care noi o numim hinduism. 

Unii specialiști sunt de părere că civilizația Harappa (cunoscută și sub numele de 

civilizația Indusului) ar fi constituit punctul de plecare al hinduismului. Fiindcă încă nu s-a 

descifrat scrisul lor misterios, nu putem avea parte nici de o confirmare, nici de o informare a 

acestei ipoteze. Alții susțin că, odată cu invazia ariană, hinduismul în forma sa necristalizată a 

fost adus și asimilat de localnici. Studiile recente arată că ipoteza invaziei ariene nu stă în 

picioare, însă până la dezlegarea misterului acestei etape din istoria Indiei, aceasta rămâne 

valabilă. 

Hinduismul nu are o carte sacră unică. De la Vede până la Purane, fiecare lucrare are 

importanța sa, mai ales că multe dintre ele surprind nu doar viața religioasă, ci și sfera socială 

și morală a comunității indiene. 
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Termenul de hindus este unul modern adoptat în secolul al 19-lea datorită englezilor. 

Se preferă sintagma „sanatana dharma” (credința eternă) de unele comunități, însă aplicarea 

ei se reduce la interpretările filosofice și mai puțin la manifestările religioase locale. În vechile 

texte, „sanatana dharma” se referea la obligațiile religioase ale oamenilor, însă nu exprimau 

ideea unei comunități axate pe o tradiție religioasă. În timp ce multe texte hinduse au ca scop 

oferirea de căi de eliberare din ciclul renașterilor, alte aspecte ale vieții hinduse nu duc în mod 

direct la asemenea desăvârșiri spirituale, ci sunt văzute ca elemente ce îmbunătățesc viața pe 

pământ. Iar în ceea ce privește cuvântul „hindu” (în românește „hindus”), acesta a fost 

introdus de persani în secolul al 8-lea, ca apoi să fie acceptat în secolul al 15-lea, fiind des 

utilizat la sute de ani după intrarea în vocabular de către britanici. 

Revenind la textele sacre, tradițional, acestea sunt împărțite în texte ce țin de „shruti” 

– „ceea ce a fost auzit” - și „smriti” – „ceea ce este reținut”. Ca în cazul multor religii, ideile 

au fost transmise întâi oral ca mai apoi să fie trecute în scris pentru generațiile următoare. 

După cum ar spune preoții: „Transmiterea corectă a textelor sacre trebuie făcută numai 

oral”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Există șase sisteme filosofice indiene importante denumite „darshana”.  Acestea 

există sub forma perechilor complementare, în care primul element reprezintă partea teoretică, 

pe când celălalt partea practică. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shruti    Smriti 

 

Cele patru Vede  Vedanta Sutra 

Cele 108 Upanișade  Epopeile (Ramayana și Mahabharata) 

Cele șase Vedanga  Puranele 

    Dharma-shastra 

Cele patru secțiuni ale Vedelor 

 

Samhita – colecție de imnuri și mantre 

Brahmana – manuale cuprinzând rituri și rugăciuni pentru preoți 

Aranyaka – „cărțile pădurii”; tratate filosofice pentru sfinți și asceți 

Upanișad – texte filosofice asociate cu Vedanta 

Sankhya – Yoga 

Vaisheshika – Nyaya 

Mimamsa - Vedanta 
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Sankhya este cel mai vechi sistem filosofic ce constituie cadrul pentru practicarea 

yogăi. Scopul său este de a de depăși suferința prin judecată pură – perceperea sufletului 

„purusha” (cel care se bucură) din încâlcirea sa cu materia „prakriti”. Este un sistem dualist 

tocmai pentru că se bazează pe diferența dintre spirit – Brahman și materie – prakriti. 

Numeroase concepte sankhya au fost asimilate și de școlile vedanta. 

Yoga, complementara sankhya-ei, se referă bineînțeles la punerea în practică a teoriei. 

Inițial o practică ascetică, acum este îmbrățișată de milioane de oameni de pe tot globul. Cea 

mai cuprinzătoare descriere a tradiției yoga se găsește în Yoga Sutra lui Patanjali.  

 

Vaisheshika este foarte asemănătoare cu atomismul grec. Postulează că toate obiectele 

fizice se pot reduce la un număr finit de atomi. Modul filosofic de abordare se reduce la 

existența a doar două surse valide de dovezi: pratyaksha (empirism) și anumana (raționalism). 

Nyaya este evident partea practică a vaisheshikăi și anume dezbaterile organizate cu 

scopul de a înțelege adevărul și de a submina argumentele mincinoase care prind sufletul într-

o capcană. Pe lângă pratyaksha (empirism) și anumana (raționalism), aceasta mai adaugă 

altele două: upmana (analogia) și shabda (mărturie scripturală). Silogismele sunt mai 

complicate decât ale lui Aristotel, având cinci etape în loc de trei. 

 

Mimamsa datează din perioada vedică timpurie. Era supusă controlului brahmanic, cu 

accent pe sacrificiu și intonarea mecanică a mantrelor. Se credea că executarea cum se cuvine 

a datinilor duce implicit la fericire. Este un domeniu agnostic și ateist. 

Vedanta este o tradiție mai târzie decât complementara ei, în care emfaza cade pe puja, 

misticism, eliberare prin renunțare. Un reprezentant de seamă este Shankara sau Adi 

Shankaracharya, cum mai este cunoscut. Este un monism în care eliberarea spirituală era 

atinsă prin cunoaștere, nu prin acțiune rituală. Prin controlul și purificarea minții și a 

simțurilor, limitele percepției pot fi extinse pentru a îmbrățișa spiritualul.  

 

Viața unui hindus este caracterizată de cele patru scopuri: dharma, artha, kama, 

moksha. Dharma reprezintă legea morală, pe care orice persoană trebuie să o respecte. Artha 

este scopul material, acumularea de bunuri pentru supraviețuire și stabilitate economică. 

Kama cuprinde sfera sentimentală, dragostea, afecțiunea, plăcerea, dar și perpetuarea speciei. 

Și nu în cele din urmă, moksha, eliberarea atât de râvnită de orice indian.  

 

 
Templul Swaminarayan Akshardham, New Delhi 
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Karma, samsara și reîncarnare sunt strâns legate. Karma este bagajul de fapte bune 

și/sau rele pe care omul îl poartă cu el și după moarte. Simplificând, principiul este cauză-

efect. Dacă ai săvârșit fapte extraordinare, ți-ai dedicat viața trăirii religioase, respectând 

întocmai indicațiile scripturilor, ai șansa de a ieși din ciclul samsaric (adică lumea fizică) și de 

a te elibera, nemaifiind nevoie de reîncarnare. Dacă ai săvârșit fapte bune, dar sfera spirituală 

lipsește, te vei renaște om. Dacă ai fost un spirit rău, ce ai urmărit toată viața doar interesul 

propriu, te vei renaște sub calitatea de ființă umană.  

Politeism sau monotesim? Este o întrebare la care lumea științifică nu va găsi vreodată 

un răspuns unanim. Dacă ar fi să dăm credit informațiilor din școală unde ni se spunea 

„primitivii ăia care trăiesc într-o mizerie cruntă și au un milion de zei... nici ei nu le mai știu 

numele la toți...” atunci am ajunge la fel de înguști la minte precum oamenii care afirmă astfel 

de lucruri fără a veni cu argumente. 

Da, este adevărat, trăiesc într-o sărăcie cruntă, dar par fericiți și împăcați; în orice caz, 

mai fericiți ca noi, occidentalii. Și da, au și un milion de zei, de fapt, mai multe milioane, însă 

a cărui istorie o cunoaște fiecare om, indiferent de statutul social. Așadar, am ajunge la 

concluzia că sunt politești, respectiv fiecare cu ale lui... 

Dar oare nu cred și ei într-un zeu suprem, aflat peste trinitate, acel suflet care a creat 

toți zeii, zeițele, ființele și toate câte există pe pământ? Ba da, cred. Oare cele zece încarnări 

ale lui Vishnu nu sunt de fapt manifestări ale aceleiași energii? Oare Durga nu se trage tot din 

Shakti, contraponderea lui Shiva? Rămâne la latitudinea individului să decidă care perspectivă 

se pretează mai bine sufletului său.  

 

 
Trinitatea hindusă; de la stânga: Brahma, Vishnu, Shiva 
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Anul 2013 este un an special. Sărbătorim centenarul industriei care a înscris India pe 

harta mondială în privința artei cinematografice. Când ne referim la India, am fi ignoranți 

dacă am pomeni doar ceea ce e cunoscut popular sub denumirea de Bollywood. Să clarificăm 

un lucru: acest nume este disprețuit de numeroși exponenți ai cinematografiei tocmai pentru 

că e străin de India. Denumirea a fost acceptată în timp și folosită poate doar datorită 

apropierii de varianta americană Hollywood – sursa termenului indian. Termenul de 

Bollywood este folosit informal pentru a defini ceea ce este de fapt industria cinematografică 

de limbă HINDI, cu sediul în Mumbai, Maharashtra, India. Termenul nu trebuie folosit cu 

caracter general, pentru toate limbile, ci exclusiv pentru hindi. 

Revenind la ignoranța noastră, trebuie să aducem la cunoștința publicului că în această 

țară există numeroase limbi oficiale care au dat naștere tot atâtor industrii cinematografice. 

Cea mai importantă și mai prolifică este cea de limbă hindi – Bollywood. Amintim și cele de 

limbă tamil, telugu, kannada, bengali, gujarati, marathi, punjabi, bhojpuri ș.a. Mai jos ne 

vom referi strict la industria de limbă hindi. 

 

Pentru cei care nu ştiu ce este Bollywood-ul, însă au auzit acest termen vehiculat din ce 

în ce mai des în ultima perioadă, sper că acest mic istoric îi va face să realizeze că India nu se 

reduce la a produce filme de duzină, predictibile şi urmând acel traseu linear al poveştii de 

dragoste, apoi dans şi muzică, apoi cearta, iar dans şi muzică iar la final marea împăcare, 

sărbătorită cu mai mult dans şi muzică. Lumea Bollywood-ului a trecut prin toate genurile de 

film existente, tratând de la subiecte politice până la cele sociale sau medicale: terorism, 

furturi spectaculoase, mafie, corupţie, mişcări anti-guvernamentale, sindromuri, culpe 

medicale, situaţii de criză, catastrofe naturale… tot ce s-a scris şi s-a putut scrie vreodată. 

Galopând prin istoria naţională, de la Ashoka, Akbar, până la partidele politice din ziua de azi, 

industria cinematografică face acelaşi lucru ce fiecare film în parte trebuie să-l facă: transmite 

un mesaj, prin intermediul căruia fie critică şi condamnă tarele societăţii, fie clădeşte acea 

lume de vis în care orice om, de la doctori în psihologie până la frizer, se simte ca acasă – 

fericire, dreptate, egalitate, utopie. Trebuie să înţelegem că în spatele poveştilor ce par ireale 

se ascunde un raţionament simplu, ce se bazează pe părerea indianului de rând: „de ce să 

vedem suferinţă, nedreptate, corupţie, sărăcie când trăim în ele zi de zi? Daţi-ne o lume în 

care să simţim atingerea divină şi fericirea sublimă, binecuvântarea şi lipsa oricărei suferinţe 

– fizică, emoţională, oricare ar fi ea.” 
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Ceea ce a urmat a fost descris de specialiști 

ca epoca de aur a Bollywood-ului. Ea s-a consumat 

post independenţă, `50-`60 fiind perioada când 

industria a înflorit. Producători şi regizori talentaţi 

cu idei proaspete au dat naştere celor mai gustate şi 

apreciate filme, iar actorii şi actriţele au dat viaţă 

atât personajelor, cât şi minunatelor melodii ce 

semănau cu trilurile păsărilor din junglă. A fost, 

este şi va fi mereu o perioadă de neuitat în care 

stele percum Raj Kapoor, Dilip Kumar, Dev Anand, Nargis, Madhubala, Waheeda Rehman, 

Meena Kumari au atins succesul. I-au emoţionat pe părinţii noştri şi acum îi fac să-şi 

amintească de vremuri mai fericite în care omul se bucura de lucrurile simple şi aprecia mai 

mult darul divin al vieţii. Tratau teme sociale, cu precădere portretizând imaginea clasei 

muncitoare din orașele Indiei. Au urmat așa numitele filme epice precum Mother India a lui 

Mehboob Khan (1957) și Mughal-E-Azam (1960) a lui K. Asif. În Madhumati (1958), Bimal 

Roy a creionat tema reîncarnării care a ajuns foarte iubită. A fost perioada în care s-au 

înregistrat cele mai mari succese și satisfacții. 

 

 

 

 

 

 

 

În paralel se dezvolta o nouă direcție și anume Noul Val, un neorealism ce asigura 

succesul comercial al filmelor. Exemple elocvente sunt: Mani Kaul, Ketan Mehta, Shyam 

Benegal etc.  

Pe la sfârşitul anilor `60 şi în decursul anilor `70 romantismul şi acţiunea au preluat 

conducerea prin măiestria actorilor precum: Rajesh Khanna, Dharmendra, Sharmila Tagore, 

Mumtaz şi Helen. Din această categorie fac parte filme ca „Prietenii mei, elefanţii”, 

„Vandana” sau „Lanţul amintirilor”. De la mijlocul anilor `70 ne îndreptăm spre modernism 

Raj Kapoor: Awaara (1951) 
                     Shree 420 (1955) 
 
Guru Dutt: Pyaasa (1957) 
                   Kaagaz Ke Phool (1959) 

 

Să retrăim drumul parcurs de 

cinematografia indiană în cei 100 de ani de 

existență și să fim martorii progreselor pe care le-

a înregistrat. Urcând în mașina timpului, să 

călătorim până în 1913 când primul film indian 

este prezentat publicului spectator. Raja 

Harishchandra (de Dadasaheb Phalke), este 

primul film mut, ce a fost un adevărat deschizător 

de drumuri. A urmat primul film sonor, Alam 

Ara în 1931, iar după doar şase ani, în 1937, 

primul film color Kisan Kanya, ambele regizate 

de Ardeshir Irani. Filmele color au câştigat 

popularitate abia prin anii `50 deoarece între `30-

`40 India trecea printr-o perioadă grea: al doilea 

război mondial, mişcările pentru independenţă şi 

violenţele dinaintea războiului de partiţie. 

Totodată, aceste evenimente au constituit teme 

pentru numeroasele filme produse la acea vreme. 

Deși inițial filmele color nu se bucurau de interes, 

a fost un pas primordial înspre progres. Filmele 

romantice presărate cu muzică și melodramele 

erau preferatele publicului. 
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cu filme despre mafie ori bandiți, în care nivelul de violență a crescut. Amitabh Bachchan, 

Mithun Chakraborthy, Anil Kapoor, Hema Malini, Jaya Badhuri (Bachchan) şi Rekha au dus 

tradiția mai departe până prin anii `90. De menţionat ar fi filmul Sholay, o capoperă a 

industriei indiene de film, cu cele mai mari încasări înregistrate vreodată în istoria Bollywood-

ului. 

 

 

 

 

 

 

Anii `80-`90 au însemnat rapida ascensiune a generaţiei pe care în prezent o 

considerăm generaţia reprezentativă, cel puţin noi românii. Qayamat Se Qayamat Tak, 

Maine Pyaar Kyun Kiya, Hum Aapke Hain Kaun, Dilwale Dulhaniya Le Jaayenge au 

propulsat nume precum spre celebritate: Aamir Khan, Salman Khan, Shahrukh Khan, Sridevi, 

Madhuri Dixit, Kajol sau Juhi Chawla. A însemnat o întoarcere la filme romantice, de 

familie, însă în acelaşi timp acţiunea îşi croia şi ea loc printre poveştile de dragoste – 

Govinda, Akshay Kumar, Raveena Tandon sau Karishma Kapoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intrarea în noul mileniu a fost însoțită de 

explozia popularității Bollywood-ului peste ocean. 

Filme au pătruns la festivalurile cele mai prestigioase 

– Cannes – iar nume noi au adus un surplus de 

energie şi modernism în adordarea cinematografică – 

Hrithik Roshan, Abhishek Bachchan, Ranbir Kapoor, 

Farhan Akhtar, Sharman Joshi, Shahid Kapoor, 

Aishwarya Rai Bachchan, Rani Mukherji, Preity 

Zinta, Vidya Balan, Priyanka Chopra, Kangana 

Ranaut, Sonam Kapoor, Deepika Padukone etc.  

 

Cu avansarea în tehnică, s-au realizat filme 

din ce în ce mai curajoase, cu cascadorii dintre cele 

mai spectaculoase, iar calitatea imaginii, sunetului şi 

montajului s-a îmbunătăţit considerabil.   

 

Aşadar, Lagaan (2001), Devdas (2002), Kal 

Ho Na Ho, Koi…Mil Gaya (2003), Veer-Zaara 

(2004), Rang De Basanti, Krrish, Dhoom 2 (2006), 

Chak De India, Om Shanti Om (2007), Rab Ne 

Bana Di Jodi, Ghajini (2008), 3 Idiots (2009), My 

Name Is Khan, Dabangg (2010), The Dirty 

Picture, Singham (2011) au dus la incredibile 

succese şi au înscris industria indiană de film în 

grupa marilor producătoare. 
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Cât despre anul ce tocmai s-a încheiat, sunt numeroase producții care merită 

menționate: Kahaani, Agneepath, Vicky Donor, Ek Tha Tiger, Barfi!, Heroine, Oh My 

God, English Vinglish, Jab Tak Hai Jaan, Talaash, Dabangg 2 și multe altele. Se pare că 

2012 a fost anul continuărilor (sequel): Housefull 2, Jannat 2, Jism 2, Raaz 3, Bhoot 

Returns, 1920 – Evil Returns, Dabangg 2. Se continuă împrospătarea generației de actori 

prin promovarea fețelor noi: Esha Gupta, Sunny Leone, Diana Penty, Ileana D`Cruz, Varun 

Dhawan, Alia Bhatt, Siddhart Malhotra, Arjun Kapoor. Desigur, lista este mai lungă însă se 

pare că acești tineri au fost cei mai apreciați. Se încearcă atragerea tinerilor, adolescenților 

care se preocupă din ce în ce mai mult de producțiile americane, datorită liberalizării 

televiziunii. 
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Influenţele din Bollywood provin, după cum era de aşteptat, din tot ce înseamnă 

istorie, civilizaţie, antic, dar şi din Occident – MTV sau Hollywood. Stilurile şi temele 

acoperă toată gama internaţională – de la poveşti de dragoste la terorism, abuz de substanţe, 

sărăcie, boli, războaie etc. De la comedii la horror, toate filmele sunt unice în esenţă, chiar 

dacă ideile nu sunt originale, reflectând mesajul celui care a dorit să schimbe ceva sau să-i 

facă pe oameni să conştientizeze o problemă ignorată până atunci.  

 

Să nu uităm și faptul că Bollywood-ul e un pachet complet: poveste, muzică și dans. 

Întreține nu doar actorii, regizorii și toată echipa de producție și filmare, ci și cântăreții, 

compozitorii, dansatorii și coregrafii. Lumea strălucitoare a filmului nu se compune doar din 

actorii care dansează sau fac cascadorii, ci din toţi aceia din spatele camerelor, editori, 

sunetişti, cameramani, responsabilii pentru lumină, machiaj, costume, decor, directori 

muzicali, scenarişti, cei care scriu versurile melodiilor şi uneori şi replicile, cântăreţi, 

coregrafi şi evident munca titanică pe care toţi împreună o depun pentru ca totul să fie perfect, 

termenele să fie respectate, filmul să fie terminat la timp şi, de ce nu, să devină cel mai 

apreciat film al anului. 

 

Trebuie să vedeți unul din clasica listă pe care orice cunoscător o ştie şi fără îndoială 

că veți aprecia şi viziunea unei alte culturi asupra lumii: nu întotdeauna colorată, contrar 

preconcepţiilor necunoscătorilor, ci chiar în nuanţe de gri sau chiar neagră! Rămâne să 

descoperiți ce culoare are filmul dumneavoastră preferat! 
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CĂRȚI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















Precizare 

 

În această secțiune 

sunt exprimate 

părerile subiective 

ale redactorului. Nu 

se intenționează 

jignirea nici unei 

persoane vii sau 

decedate în nici un 

fel. Părerile 

exprimate țin strict 

de gusturile 

autorului care nu 

deține adevărul 

absolut și nu este 

superior cu nimic. 

 



 

De la Durga Puja la Kalidasa 

de Amita Bhose 

Ed. Cununi de Stele, 2012 

 

Această cărticică este o comoară pentru cel ce dorește 

să afle cât mai multe informații despre India într-un timp 

scurt fără a se angaja în a citi ceva fie foarte voluminos, fie 

foarte științific. 

Limbajul este accesibil, poetic pe alocuri, textele 

cuprinse fiind ca niște povestioare de citit înainte de culcare. 

 

 

Șase suspecți și totemul pierdut 

de Vikas Swarup 

Ed. Taj, 2011 

 

Este cel mai bun roman pe care l-am citit până în 

prezent și nu are legătură cu faptul că autorul este de origine 

indiană. Este un roman polifonic, cu o multitudine de 

personaje ale căror destine de întrețes în cele mai neașteptate 

moduri. Te ține cu sufletul la gură, are răsturnări de situație 

fabuloase, iar finalul este apoteotic și încununează opera. 

Nu am citit originalul în engleză, dar mi-a făcut 

plăcere să citesc traducerea în română ceea ce nu înseamnă 

altceva decât că traducătorul nu a pierdut nimic din esență. 

Felicitări! 

 

 

Bhagavad Gita 

trad. Sergiu Al-George 

Ed. Herald, 2006 

 

O carte de căpătâi într-o traducere a unei mari 

personalități. Este minunat că cineva s-a gândit să relanseze o 

carte indispensabilă în încercarea de a înțelege gândirea 

indiană. Nemaipomenit este mai ales că este o ediție bilingvă, 

având astfel acces într-un singur volum atât la originalul 

sanscrit, cât mai ales la traducerea românească. 
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OH MY GOD! (trad.: Oh, Doamne!) 

 

Lansare: 28 septembrie 2012 

Regizor: Umesh Shukla 

Producător: Akshay Kumar 

Scenariu: Bhavesh Mandalia, Umesh Shukla 

Distribuție: Paresh Rawal, Akshay Kumar, Mithun Chakraborthy etc. 

Compozitor: Himesh Reshammiya 

Soliști: Shreya Ghoshal, Kailash Kher, Himesh Reshammiya, Benny Dayal etc. 

Distribuit de: Viacom 18 Motion Pictures 

 

 

ACȚIUNE: E, fără urmă de 

îndoială, cel mai BUN film al 

anului (din toate cele pe care le-am 

văzut). Nu am cuvinte suficiente 

să-l laud. E pur și simplu 

excepțional! Dacă ar fi fost după 

mine, e filmul pe care l-aș fi trimis 

la Oscar și l-aș fi premiat! Titlul e 

scurt, modern (expresie deja 

suprautilizată) și aș zice o alegere 

neobișnuită. Replicile sunt atât de 

bine scrise încât mă gândesc ce 

inspirație divină s-a pogorât asupra 

celui/celei/celor care le-au redactat 

de a ieșit așa o minunăție! E plin de 

înțelepciune fără a fi jignitor, 

parodic sau ieftin. Nu voi spune 

nimic despre povestea propriu-zisă 

deoarece aș strica toată plăcerea de 

a o urmări. Voi dezvălui doar că e 

vorba despre o criză de identitate 

religioasă. Îl recomand în primul 

rând ateilor, agnosticilor și mai 

apoi tuturor, indiferent de religie. E 

unul din acele filme în comentarea 

căruia cuvintele nu fac decât să 

murdărească și devin de prisos… 

 

 

 

 

MUZICĂ: Melodia de căpătâi, „Go, go, go Govinda” este extrem de plăcută, plină de 

culoare și energie. Coregrafia e superbă – zici că toți sunt băgați la 220! 

 

 

VERDICT: 5/5 (chiar 6/5 dacă s-ar putea!) FABULOS! E OBLIGATORIU SĂ-L VEDEȚI! 
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JAB TAK HAI JAAN (trad.: Atât timp cât respir) 

 

Lansare: 12 noiembrie 2012 

Regizor: Yash Chopra 

Producător: Aditya Chopra 

Scenariu: Aditya Chopra, Devika Bhagat 

Distribuție: Shahrukha Khan, Katrina Kaif, Anushka Sharma etc. 

Compozitor: A. R. Rahman 

Textier: Gulzar 

Soliști: Shreya Ghoshal, Rabbi Shergill, Harshdeep Kaur, Neeti Mohan, Javed Ali etc. 

Distribuit de: YRF (YashRaj Films) 

 

 

ACȚIUNE: O redare a unei povești 

de dragoste cum nu se poate mai 

romantică. Nici nu m-aș fi așteptat la 

mai puțin de la regretatul „rege al 

romantismului”. Apreciez faptul că s-

a pus accent pe două etape din viața 

personajului principal, pe schimbarea 

la nivel emoțional, psihologic – 

cumulat cu schimbarea la nivel fizic, 

vestimentar. Așadar, au fost atinse 

toate aspectele, creionându-se un tot 

unitar: atitudine, comportament, 

înfățișare, limbaj etc. 

S-a mers mult pe dihotomii: 

lumină-umbră, entuziasm-tristețe, 

extrovertit-introvertit, gălăgios-liniștit 

ș.a.m.d. 

 

S-a utilizat și bine-cunoscutul 

procedeu de „povestire în ramă”. E 

bine că s-a găsit un mod lin de trecere 

de la una la alta. Toate elementele au 

o curgere logică, poate exceptând 

două lucruri: cum a recunoscut-o 

Akira pe Mira când n-o mai văzuse 

niciodată, nici măcar în poză; și 

motivul pentru care Mira îsi părăsește 

dragostea. Mi se pare tras de păr ca 

din cauza unui singur incident și 

respectiv o promisiune (într-un 

moment de criză, când omul nu gândește limpede) să rupi orice legătură cu jumătatea ta în 

încercarea de a o proteja. Și tocmai asta trebuia să scârțâie – evenimentul ce declanșează 

intriga… ?! 

 

Momentele de tensiune sunt bine venite, pentru a nu stropi totul cu prea mult sirop cu 

iz romantic. Vorba aia, „de la prea multă miere, ți se apleacă…” 

În loc de concluzie, adaug un singur lucru: titlul a fost ales cu măiestrie și rezumă 

excelent mesajul peliculei – nu voi înceta să te iubesc atât timp cât voi trăi! 
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MUZICĂ: Sensibilă cred că ar fi cuvântul potrivit. Și aceasta a fost bine împărțită în cele 

două sfere complementare: molcom, suav – energic, jucăuș. Îl recunosc pe Rahman dintr-o 

mie; aici a fost cuminte. Mulți sunt de părere că a fost mediocru, însă să nu uităm un lucru – e 

imposibil ca atât filmul, cât și muzica să fie excelente; trebuie să existe o balanță, altfel se 

anulează reciproc. 

 

VERDICT: 4/5 Îl recomand 

 

 

EK THA TIGER (trad.: A fost odată „Tigrul”) 

 

Lansare: 15 august 2012 

Regizor: Kabir Khan 

Producător: Aditya Chopra 

Scenariu: Kabir Khan, Neelesh Mishra 

Distribuție: Salman Khan, Katrina Kaif, Ranvir Shorey etc. 

Compozitor: Sohail Sen, Sajid-Wajid 

Soliști: Shreya Ghoshal, Wajid, Sukhwinder Singh, K. K., Mohit Chauhan etc. 

Distribuit de: YRF (YashRaj Films) 

 

ACȚIUNE: Povestea este una încurcată. Protagoniștii se spionează reciproc; mulți spioni, 

multe misiuni, bătăi, scene ireale de arte marțiale, mașini zburătoare, mulți morți care se lasă 

uciși greu... Numele de cod al eroului mi se pare un clișeu – Tiger... Dar ca în toate filmele 

recente, Salman Khan este 

portretizat într-un mod care, după 

umila mea părere, nu îi face cinste 

deloc... Și nu înțeleg de ce se 

complace în această situație și 

respectiv unde a dispărut actorul de 

altă dată. 

E o luptă între India și Pakistan și 

respectiv serviciile secrete aferente 

acestor țări. Doar că dușmănia și 

concurența vor fi înlocuite treptat 

de dragoste... Este un film de 

acțiune care măcar are logică, spre 

deosebire de multe alte filme ale 

aceluiași gen. 

 

 

MUZICĂ: Antrenantă, alertă, 

plină de energie. E de apreciat, mai 

ales că se potrivește de minune cu 

atmosfera filmului. 

 

 

 

VERDICT: 3/5 Nu este unul din 

preferatele mele, însă se poate 

urmări. 
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