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Abstract: Documentary film is an art that has preoccupied the human soul for more 

than a century now.  One of the pioneers of this cinematic genre, Dziga Vertov, was 
the one who managed to give the viewer a different perspective on the world around 
him, through the ‘cine-eye’, thus creating a new small universe inside man. Ethnographic 
documentary film is said to have appeared once with the first documentaries, and now 
there are more and more filmmakers and anthropologists interested in it. In the landscape 
of the Romanian documentary, Dumitru Budrală is one of these names, but also Nicoară 
Mihali, on whom we stopped, who deals with themes of Maramureș anthropology, in a 
documentary rich in visual poetry, in visual symbols. In this study, we chose to analyze 
the symbolism of water in his film, for which we chose the qualitative methodology as an 
appropriate one, more precisely the content analysis of the symbolic meanings of water, 
after which we found a persistence and a trend of using certain meanings of the symbol 
of water in the chosen documentaries, from the first documentary of the filmmaker, until 
now.
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Introducere 
Undeva spre finalul secolului XIX, a apărut această preocupare pentru reda-

rea realității într-un mod cât mai concret și mimetic al acesteia, dar cu păstrarea 
interesului pentru esteticul imaginii în chipul artei cinematografice. Astfel, filmul 
și, mai precis, filmul documentar, are o istorie de mai bine de un secol în prezent. 

Cu toate că au fost mai mulți oameni pasionați de a descoperi și dezvol-
ta această artă și tehnologie, primii realizatori de film documentar au fost frații 
Lumière, prin anii 1890. (Hayward, 2000, p. 90) Considerăm relevant să îi amin-
tim pe cei care au fost pionierii acestui gen cinematografic în primele decenii. În 
cinematografia rusă (în anii ’20), a fost Dziga Vertov, cu filmele sale specifice 
„Kino-Pravda” („Cine-Adevăr”), cu imagini propagandistice pentru comunism, cu 
interes pentru estetica filmului, folosind deconstrucția prin montaj și cu noua vi-
ziune a „cine-ochiului”, diferită de a ochiului uman. John Grierson, în Marea Bri-
tanie (a anilor ’30), a avut cele mai impresionante filme documentare ale vremii. 
El folosea documentarul ca instrument de informare, educare și propagandă, spre 
deosebire de Europa de Vest și SUA, care îl utiliza în scop social (Bergen, 2006, 
pp.134-135). Mai târziu, Lindsay Anderson și colegii săi din Free British Cinema
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au abordat o direcție opusă lui Grierson, păstrând valoarea artistică și publicul 
elitist al filmului documentar. Apoi, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, 
Humphrey Jennings urma direcția suprarealismului și marxismului în filmele sale, 
surprinzător, încărcate cu o poezie în imagini. Un nume de mare importanță este 
cel al lui Robert Flaherty, tatăl filmului documentar și al filmului documentar et-
nografic. „Nanook din Nord” (1922), „Moana” (1926), „Tabu” (1931), „Omul din 
Aran” (1934) și „Louisiana Story” (1948) sunt câteva dintre filmele sale cele mai 
cunoscute și apreciate. (Hayward, 2000, p. 91)

Împreună cu Flaherty, printre fondatorii și teoreticienii de bază ai filmului 
documentar etnografic au fost: Robert Gardner, Jean Rouch, Timothy Asch, John 
Marshall, Gregory Bateson, Margared Mead, David MacDougall, Karl Heider, 
și Bill Nichols. Dintre festivalurile de film documentar etnografic din prezent, le 
poartă numele: Margaret Mead Film & Video Festival, The Robert Flaherty Film 
Seminar (în SUA), iar alte festivaluri cunoscute sunt: RAI Festivalul Internațional 
de Film Etnografic – Institutul Regal Antropologic (în Marea Britanie), Festivalul 
Internațional de Antropologie Vizuală din Moscova (în Rusia), Cinèma du Rèel 
– Festivalul Internațional de Filme Documentare (în Franța), Festivalul de An-
tropologie Vizuală ASPEKTY (din Polonia), NAFA – Festivalul Nordic de Film 
Antropologic (în Țările Nordice) și la noi, ASTRA Film Festival - Festivalul 
internațional de film documentar de la Sibiu. (Carta, 2012, p. 203)

Filmul documentar etnografic atrage atenția publicului privitor în cadrul fes-
tivalurilor și în mediul televizat ori online prin specificul său unic, fascinația și di-
versitatea unor comunități de oameni care trăiesc într-un alt mod decât majoritatea 
societăților, oferind această provocare cu privire la noi și noi perspective asupra 
unor aspecte ale vieții.

Unicitatea filmului documentar etnografic
De la primele filme documentare care prezentau activități cotidiene ale unor 

oameni obișnuiți, în imagini alb-negru, care creau un entuziasm publicului de 
atunci, până la entuziasmul privitorului din prezent, care are posibilitatea de a 
interacționa în timp real în mediul online cu resursele media integrate în filmul do-
cumentar interactiv, filmul documentar prinde forme din ce în ce mai diversificate, 
cu o relativizare a observației (Bruzzi, 2006, p. 252), poate pentru ca oamenii să 
perceapă noi viziuni asupra vieții unor comunități din care ei nu fac parte (Rabiger, 
2004, p. 51) și să-și extindă, astfel, universul semnificațiilor interioare. În filmul 
documentar etnografic, apărea mai mult decât în celelalte genuri de film docu-
mentar clasic, problema eticii și a manipulării realității din partea realizatorilor de 
film, cu scopul de a crea un adevăr superior, la care să se raporteze un public din 
ce în ce mai larg. Totuși, în ultimii ani, este prezentă abordarea demistificatoare în 
documentarul etnografic. (Heider, 2006, pp. 10-13)

În filmul documentar etnografic găsim reprezentări foarte subiective ale unor 
comunități care trăiesc mai izolat față de societate, scopul principal al acestuia 
fiind acela de a înregistra cât mai exact, fără alterări, realitatea acestora, pentru 
a ajuta la înțelegerea cât mai amplă a acestora. Stilul observațional este specific 
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acestora și există un amestec între creativitate și reproducere a realității, cunoaștere 
și estetică. De asemenea, se consideră că față de celelalte categorii ale filmului  
documentar, aici se încearcă o poziție mai morală în expunerea vieții subiecților 
din film. (Carta, 2012, p. 24) 

Documentarul etnografic pune privitorul față în față cu o nouă realitate, a 
unei comunități cu care, poate, se întâlnește pentru prima dată și a căror convenții 
și simboluri îi sunt necunoscute. Dar filmul documentar nu a ajuns să rezolve con-
flictele culturale la nivel simbolic, întrucât aceasta ar presupune existența unui 
public actual omogen. (Moine, 2008, p. 84) Chiar dacă e important ca filmul să-și 
îndeplinească una dintre funcțiile sale, pe cea comunicativă, pentru înțelegerea și 
interpretarea după convențiile prezente în el, documentarul etnografic își păstrează 
în timp specificul enigmatic stilului său. 

Apoi, cum cultura vizuală presupune atât materialul observabil, cât și 
imaginația umană, documentarul etnografic ilustrează cultura unei societăți, dar 
într-un mod extrem de subiectiv, niciodată pretinzând un adevăr obiectiv. (Pink, 
2007, p. 23) Acest lucru poate fi o piedică spre a înțelege realitatea vieții cotidiane 
a unor comunități mai îndepărtate ale societății și viziunea acestora.

Nu toți realizatorii de film documentar etnografic sunt și antropologi, cum 
era Margaret Mead și Gregory Bateson, lucru care se putea observa în filmele pe 
care aceștia le-au creat, dând o notă cât mai realistă asupra acțiunilor zilnice din 
viața comunităților filmate. Și în documentarul etnografic, se pot transmite publi-
cului anumite ideologii culturale ori politice, prin care se hrănesc dorințele sau 
credințele fundamentale ale acestuia, de cele mai multe ori din cauza faptului că 
înșiși realizatorii de film sunt rezultatul unei societăți ideologizate din care provin. 
(Barsam, 2010, p. 10) 

 a.  Având în vedere că documentarul are rolul de a înregistra, de a con-
vinge, de a analiza și de a exprima (Renov, 1993, p. 54), multe din-
tre documentarele etnografice nu exprimă clar scopul realizării lor, 
ci doar prezintă publicului senzaționalul din aceste comunități mai 
îndepărtate ale societății. Ilustrativ în acest sens este, spre exemplu, 
este un produs National Geographic, „Taboo”, o serie de filme (din 
2002), care prezintă aspecte cât mai bizare din viața unor comunități. 
(Aufderheide, 2007, p.109) Însă în cercetări realizate de antropologi, 
acest lucru se întâmplă mai rar. 

 b.  De la cercetări ale etnografilor la seriale TV, cum e cazul seriei „Lu-
mea dispărută”, difuzată de BBC timp de două decenii, care a primit 
Premiul Internațional Emmy pentru cel mai bun film documentar în 
1993, documentarul etnografic fascinează și în prezent o lume întrea-
gă, în cadrul festivalurilor și nu numai. 

Despre limbajul simbolic. Limbajul simbolic vizual și cinematografic
 a.  Pornind de la teoreticienii din semiotică, e relevant să îl amintim pe 

Ferdinand de Saussure, părintele lingvisticii moderne, punctul de 
plecare pentru semioticianul Roland Barthes, care a definit trei ni-
veluri de semnificație pentru înțelegerea culturii oricărei societăți: 
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denotația, conotația și mitul. Barthes a fost cel care a scris și codul 
simbolic, pentru a deconstrui un text. (Hayward, 2000, p. 83) Apoi, 
semioticienii Christian Metz și Umberto Eco au făcut trecerea de la 
codificarea din domeniul lingvisticii, la analiza imaginilor cinema-
tografice. Stuart Hall a fost considerat cel mai avansat teoretician în 
studiile media, cu privire la decodarea semnificațiilor. Urmașii lui, 
John Fiske și alți colegi, au creat chiar un model de decodare, potrivit 
căruia oricare grupuri din societate pot rearticula semnificațiile co-
date. (Pearson, Simpson, 2001, p. 214) 

 b.  De la vechii greci, care foloseau simbolul pentru tâlcuirea unei enig-
me, până la filozofii care asociau simbolul cu ceva intuitiv, analogic 
(la Kant), ori dădeau semnificații transcendentale (la Hegel), sau se 
întrebau cât din artă ca întreg poartă în sine simbolurile (cum a fost 
Ernst Cassirer) (Dittman, 1988, p. 124), la teoreticienii din filologie 
și artă, unde pentru înțelegerea semnificațiilor, se vedea a fi necesa-
ră și „autorevelarea unei atitudini față de univers, neintenționată și 
neștiută” (la Panofsky) (Dittman, 1988, p. 186), simbolul a parcurs 
până în prezent un drum sinuos, cu multe contradicții și repoziționări 
a ceea ce semnifică el însuși.

 c.  Pentru spiritul romantic, limbajul simbolic era povestire adevă-
rată, considerându-se că relatează faptele în realitatea lor. Însă 
raționalismul modern a eliminat gândirea simbolică, mai ales pe cea 
religioasă, fiind orientat cu precădere spre scopuri materiale. (Coja-
nu, 2009, p. 62) În spațiul românesc, Mircea Eliade oferea mitului 
și funcția cognitivă, afirmând despre acesta că e o creație liberă a 
spiritului, a imaginației omului. (Cojanu, 2009, p. 89) Iar în spațiul 
francez, Gilbert Durand, în scrierile sale despre antropologie vizuală 
simbolică, ducea simbolul spre cea mai înaltă semnificație a sa, pur-
tând sufletul uman spre un echilibru teofanic, „echilibrând univer-
sul trecător printr-o Ființă netrecătoare căreia îi aparține Copilăria 
veșnică”. (Durand, 1999, p. 108)

În limbajul cinematografic, David Bordwell și teoreticienii filmelor cogni-
tive sunt de părere că ceea ce este mai important decât codificarea și decodarea 
comunicării și, deci, a înțelegerii semnificației limbajului simbolic vizual, este 
construcția audiovizuală, de unde se poate deduce mesajul transmis în imagini. 
(Hayward, 2000, p. 215) Esteticienii francezi au definit limbajul cinematografic ca 
un limbaj universal, un mod nou de exprimare, opus limbajului verbal, un limbaj 
universal, „un uriaș mijloc de conversație pentru popoare”, după Louis Delluc. 
(Ailincăi, 1982, p. 122)

Filmul ne ilustrează o mulțime de coduri nespecifice, dar și specifice limbaju-
lui cinematografic. În cazul filmelor narative, putem identifica toate codurile pro-
prii povestirii, realizate independent de vehiculatorii narativi. Să ne reamintim că 
a studia un film presupune identificarea unei mulțimi de configurații semnificante, 
care nu aparțin doar cinematografiei.
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Metodologia cercetării și colectarea datelor 
Metodologia de cercetare adecvată acestui studiu este analiza calitativă, 

mai exact analiza de conținut a filmelor documentare alese. În acest context, al 
semnificațiilor simbolice, am încercat să realizăm o scurtă analiză a semnificațiilor 
apei prezente în aceste filme, pentru a ajunge la rezultatele propuse. 

Prin acest studiu, ne propunem să identificăm semnificații ale simbolului apei 
în filmele documentare etnografice din Maramureș. Dumitru Budrală, Alexandru 
Solomon, Cristi Puiu și Ionuț Pițurescu sunt câteva dintre numele realizatorilor 
de film documentar din România, care și-au îndreptat atenția și spre filmul docu-
mentar etnografic. În Maramureș, există puțini realizatori de film documentar et-
nografic, și originari ai acestui tărâm românesc, și interesați să capteze imagini ale 
acestei zone, printre care câțiva etnografi și cineaști. Pentru acest studiu, am ales 
documentarele etnografice create de realizatorul de film Mihali Nicoară, pe care 
le considerăm mai relevante în direcția simbolisticii apei, pe care ne-am propus 
aici să ne concentrăm atenția, o simbolistică despre care s-a scris mult în domeniul 
artelor și al religiilor, un punct de întâlnire cu filmele lui Mihali. Pentru a vorbi 
despre semnificațiile simbolului apei în aceste filme documentare și despre accen-
tuarea și permanența uneia dintre aceste semnificații, am ales să amintim câteva 
dintre cele peste 70 de filme pe care cineastul le-a realizat.

Studiu de caz și rezultate
O privire asupra filmului documentar etnografic al lui Nicoară Mihali 
Scriitorul, realizatorul de film documentar etnografic și antropologul Mihali 

Nicoară este cel care a creat peste 70 de filme pe parcursul a 30 de ani, cu o privire 
de ansamblu asupra unor obiceiuri păstrate în comunități rurale, sau asupra unor 
frumuseți locale ale zonei maramureșene, fie în chipul unor persoane devenite 
ulterior personaje de mare interes pentru public în filmele sale, fie în peisajele 
răpitoare ale frumuseții maramureșene. Pentru realizatorul de film și antropolo-
gul Mihali, filmul documentar etnografic este formula ideală de expresie pentru a 
continua și salva obiceiuri arhaice ori mai noi, păstrate în aceste comunități rurale 
filmate (cum se întâmplă în filmele sale „Datul pe huțuță”, „Paștele răgmanilor”, 
„Danț din Oaș”, „Obiceiuri de Paști în Maramureș și Oaș”), pentru a realiza un 
portret al unui personaj (în „Rugăciunea”, „Vendetta”, „Brânzosul”, „Eroii de la 
Borșa”, „Eroii de la Moisei”) sau pentru a surprinde modul de viață în esența sa 
(„Povestea unei cruci”, „Unda apei”). Există un specific al filmelor sale în ceea ce 
privește semnificația mesajului transmis, și anume pare mereu că cineastul caută 
o comunicare mai înaltă prin filmele realizate, nu doar cu publicul privitor, care 
poate fi mai larg, întrucât redarea mesajului este una foarte clară și explicitată prin 
vocea naratorului mereu, chiar dacă există și abordarea poetică a imaginilor în 
același timp, ci și cu ceva mai înalt, cu ceea ce se găsește dincolo de lumea mate-
rială, dincolo de ceea ce percepe ochiul uman.  

Stilul observațional este unul specific acestor filme documentare, cu folosi-
rea vocii naratorului pentru ilustrarea și detalierea mesajelor transmise și prezența 
martorilor, lucruri specifice acestui categorii de film documentar. Originar dintr-o
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zonă a Maramureșului, realizatorul de film a reușit să stabilească relații foar-
te bune cu oameni din câteva comunități ai acestei regiuni, dar și din alte zone 
maramureșene, iar de acolo a pornit inspirația pentru creațiile viitoare. Tematiza-
rea comunicării, conform actualei etape a istoriei filozofiei occidentale (Codoban, 
2001, p. 4), este și filozofică, întrucât face trimitere spre un succesor absolut, un 
temei sacru în aceste documentare, dar și specifică procesului cunoașterii, cum e 
cazul obiceiurilor vechi, de care cineastul consideră că dacă vor fi cunoscute, e 
posibil să existe în continuare.

O parte dintre filmele documentare etnografice ale lui Nicoară Mihali au fost 
orientate spre difuzare către posturi naționale sau regionale de televiziune (cum au 
fost documentarele care prezentau anumite obiceiuri specifice sărbătorilor creștine 
și exista interes să se difuzeze în acea perioadă – spre exemplu, „Colindatul în 
Maramureș”), iar altele spre festivalurile de film din țară și de peste hotare, unde 
majoritatea dintre acestea au fost premiate. Vom menționa câteva dintre docu-
mentarele etnografice premiate: „Unda apei”, la Bacău, la Festivalul Internațional 
de Film Etnologic și Etnografic „Ethnos” și la Festivalul Astra Film de la Sibiu; 
„Nopțile de Sînziene”, premiat cu Marele Premiu la Festivalul „Ipostaze etnografi-
ce” de la Galați”, la Târgu Jiu, la Bacău și la Tesalonic; „Paștele răgmanilor”, pre-
miat la Târgiu Jiu și la Curtea de Argeș cu Marele Premiu, la Festivalul Național de 
Film Religios „Lumină din lumină”, „Eroii de la Moisei”, premiat cu locul II tot la 
Festivalul Național de Film Religios „Lumină din lumină” de la Curtea de Argeș și 
poate cel mai cunoscut film al său, „Vendetta”, cu premii la Festivalul Astra Film 
de la Sibiu, premiat la Budapesta și în Olanda (în anul 2000).

De la primul său documentar etnografic numit „Ritualul Învierii” și realizat 
în anul 1991, care a luat Marele Premiu al Festivalului de Film Documentar de la 
Târgu Jiu, până la ultimul său proiect cinematografic din anul acesta, „M-am întors 
acasă”, povestea unui dansator și instructor de dans folcloric românesc, plecat din 
țară de câteva ori, dar întors mereu acasă, în păstrarea legăturii vii cu patrimoniul 
pe care îl purta prin arta dansului popular în alte țări, Nicoară Mihali pare să aibă 
o sursă inepuizabilă de subiecte maramureșene tratate în filmele sale documentare 
etnografice, dând astfel acestei regiuni, încă o dată, caracteristica sa enigmatică și 
bogată în nașterea ideilor. 

Simbolistica apei în documentarul etnografic maramureșean 
Ne-am propus să identificăm semnificațiile simbolului apei în filmele docu-

mentare etnografice din spațiul maramureșean ale cineastului Nicoară Mihali, în 
care regăsim foarte des acest simbol, precum și să observăm și să demonstrăm 
permanența uneia dintre semnificațiile acestui simbol, specific documentarelor 
sale. În studiul demarat, am pornit de la simbolistica apei fie în mitologia grea-
că, fie din mitologia populară românească, din basmele românești, sau din lirica 
blagiană, de la celebrul „Dicționar de simboluri” a lui Chevalier și Gheerbrant, de 
la teoriile lui Evseev cu privire la semnificațiile simbolului apei și ale lui Eliade, 
Durand și Dittman. Ne-au fost de mare folos pentru înțelegerea simbolisticii apei 
și simbolurile din creștinism.
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Documentarele asupra cărora ne-am oprit de această dată sunt documentare 
participative, deoarece narațiunea construită și veridicitatea mesajului transmis se 
bazează mult pe spusele personajelor sau a martorilor sau expozitive (în documen-
tarele „Vendetta”, „Paștele răgmanilor”, „Amurgul zeilor”), în cazul monografi-
ilor (cum sunt documentarele „Baia Sprie, între legendă și istorie”, „Sărbătorile 
borșenilor”, „Seini, târgul medieval”, „În liniștea câmpiei”), după clasificarea fil-
melor documentare a lui Bill Nichols (2001, p. 99). Însă găsim și elemente poetice 
ori reflexive în construcția vizuală a acestor documentare. 

Simbolul apei apare în aceste documentare etnografice cu mai multe 
semnificații, și anume: ca element transcendental, ca element de geneză, ca element 
al regenerării, ca element purificator, ca element de metamorfozare, ca legătură 
dintre tărâmul văzut (material) și cel nevăzut (spiritual), ca element al bucuriei, al 
feminității, al vieții, al materiei prime, precum și mereu în opoziție cu alt element 
primar, focul, o antinomie prezentă în acest filme, în procesul lor de creație, dar și 
ca liant spre alte perioade istorice. La semnificațiile pe care le descoperim în aces-
te documentare contribuie mesajul unei culturi a regiunii maramureșene, a unui 
mod de trăire și de gândire, de multe ori extrem de surprinzător, cu elemente de 
credință opuse care pare că se armonizează în viața cotidiană a acestor comunități 
din regiuni mai izolate,însă și modul specific de construcție a compoziției imagi-
nilor filmice din aceste documentare aduc semnificațiile acestui simbol într-o zonă 
de unicitate, prin alegerea unui contrast vizual folosit, care alternează în imagini, 
de lumină-întuneric, cer-pământ, apă-foc. Filmele documentare etnografice „Ritu-
alul Învierii”, „Iordanul”, „Unda apei”, „Sâmbra oilor” sunt câteva dintre filmele 
în care putem distinge această semnificație a apei ca element al genezei, ori ca 
element transcendental. În prezentarea unor obiceiuri ce țin de credința creștină 
a oamenilor din comunitățile rurale din Maramureș, subiecți în aceste documen-
tare, sau obiceiuri arhaice, păstrate din zona neoliticului, pe care oamenii le îm-
bină cu celelalte, apa e de nelipsit, purtându-ne cu gândul spre cine a creat toată 
frumusețea așternută în aceste regiuni și, la rândul său, spre un mic univers însuși 
al creației umane. 

Considerăm că documentarul etnografic „Unda apei” reprezintă esența filme-
lor lui Nicoară Mihali. După cum cineastul afirma despre olari că sunt creatorii 
umani cei mai aproape de cer și de Dumnezeu, în același fel vedem acest film al 
său. Viața în simplitatea ei, trimiterile spre transcendental, lumina, dar și lipsa 
acesteia alternând, cromatica pământului în contrast cu cea a cerului, sunt toate 
mediul perfect pentru creația familiei de olari pe care cineastul o ilustrează în acest 
film. Elementele ceramicii de Săcel (apa, lutul, șarul și pietrele), de mare valoare 
în arta maramureșeană și unică în România, păstrată și realizată la fel de mii de ani 
încoace, își au obârșia în râul Iza. Ceramica e creată de această familie de olari, 
cu trei generații acum: bătrânul, spre apus, fiul în forță și copilul, aflat la începu-
turi. Povestea unei familii care-și arată măiestria în creație, o creație continuă din 
generație în generație, în mijlocul unei vieți simple, rurale. Semnificația principală 
a apei în acest film documentar este cea legată de originea vieții, e simbol al gene-
zei, trimite spre creația cea dintâi a lumii, a creatorului creatorilor. Apa curgătoare,
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apa pură și purificatoare aici, râul Iza, se prezintă ca un simbol cosmogonic, întru-
cât este acel mic univers în care își are originea creația olarului, ceramica de Săcel, 
a cărei componente sunt: apa, lutul și focul, bază atât de specifică simbolisticii fol-
clorice românești. Izvorul, așadar, simbolizează această naștere continuă. Apare, 
deci, acest simbol al apei ca materie primă pentru ceea ce urmează să creeze omul. 
Astfel, apa are și semnificația de simbol al vieții: o nouă viață se creează prin ce-
ramica de Săcel. De asemenea, și aici se poate afirma că râul constituie, precum în 
simbolistica tradiției românești, hotarul dintre două lumi, cerul și pământul, lumea 
văzută și lumea nevăzută, lumea creatorului uman și cea a creatorului divin, unde 
creația-și atinge perfecțiunea. De aceea, apa este și element transcendental aici, 
întrucât ne trimite cu inima și mintea spre infinitul creației în plenitudinea sa. Din 
simbolistica creștinismului (Eliade, 1994, p. 190), unde se vorbește despre apa cea 
vie, ca un simbol al Duhului Lui Dumnezeu (Toroczkai, 2018, p. 3), putem face un 
pod spre această apă a izvorului Iza, unde Creatorul a lăsat urma Sa, pentru a-i da 
omului putere creatoare pentru a realiza, la rându-i, creația sa. 

La întâlnirea sa cu focul, apa capătă valențe ale fertilității în acest film do-
cumentar, de unde se va naște... unda apei pe ceramica finalizată, făcând astfel 
trimitere spre început, spre originea sa, spre locul de unde vine și există atât timp 
cât durează ceramica, întocmai cum este prezența originii divine în omul de lut, 
atât timp cât dăinuie pe pământ, un ciclu care minunează privirea.

Cum acest film începe cu un pasaj din Blaga, este important să menționăm și 
faptul că în lirica blagiană (Panait, 2011, p. 151), izvorul este o metaforă a începu-
tului și simbolul purității primordiale, al copilăriei marcate de primele experiențe 
spirituale și materiale, așa cum se întâmplă în scena cu copilul din familia de olari 
și râul Iza, acel moment în care puiul de om stă față în față cu micul său univers, 
cu măiestria la care va ajunge pe parcursul vieții și pe care o va modela după mo-
delul primordial, acel prim licăr al creației, unde se întâlnește cu scânteia divină. 
Marchează vizibil și material această întâlnire atunci când aruncă piatra în apă.

Într-una dintre scenele finale ale acestui film, în care e prezent simbolul apei, 
apa ne poartă cu gândul la infinitatea posibilităților de creație de acum înainte a 
multor generații de olari care vor exista, o legătură a prezentului cu timpul nesfârșit. 

Apa ca simbol în „Unda apei”
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Alte semnificații ale simbolului apei pe care le întâlnim în documentarele 
etnografice ale lui Mihali Nicoară sunt în „Nopțile de Sînziene”, „Sâmbra oilor”, 
„Ritualul Învierii”, „Unda apei”, „Colindatul în Maramureș”, „Iordanul” și „Ven-
detta”, ca element al regenerării, ca element purificator. 

În documentarul „Nopțile de Sînziene”, un obicei arhaic din Borșa 
maramureșeană, când fetele din sat culeg flori de sânziene în ziua dinaintea sărbă-
torii Sînzienelor și le pun sub pernă, cu credința că își vor visa alesul în noaptea 
respectivă și se scaldă în apele râurilor de munte, pentru a fi curate la suflet și la 
trup. Izvorul de apă are aici semnificația regenerării spirituale și materiale fetelor, 
precum în basmele rusești (Evseev, 1994, p.5), vorbim de apă purificatoare, asoci-
ată principiului feminin și al scurgerii neîncetate a timpului, în opoziție cu focul de 
mai sus, simbol al masculinității și lumii minerale. Precum în lirica eminesciană 
(Panait, 2011, p.149), apa, chiar de curgătoare, este personificată și pare că preia 
emoția fetelor, în așteptarea ființei iubite. De asemenea, pe lângă centrul acesta de 
regenerare și mijloc de purificare a fetelor prezente la scăldătoare, este un simbol 
al bucuriei și al restabilirii echilibrului vital, și chiar reprezintă aici pasiunile sufle-
telor acestor fete, ape „îndrăgostite”, izvor al vieții, în credința respectivă.

Imagini documentar „Nopțile de Sînziene”

Izvorul are și semnificația legăturii dintre lumea materială (văzută) și lumea 
spirituală (nevăzută), înțeles pe care îl regăsim și în alte documentare etnografice 
realizate de Nicoară Mihali, cum sunt și: „Colindatul în Maramureș”, „Iordanul”, 
„Ritualul Învierii”, „Vendetta”, „Paștele răgmanilor”, „Unda apei”. În „Vendetta” 
(2007), poate cel mai cunoscut documentar al cineastului, film care adună drame 
ale familiilor localnicilor din Țara Oașului, care au fost uciși în mod brutal de alți 
localnici din zona respectivă, găsim apa ca simbol în lacrimile mamelor bătrâne 
acum, îndurerate, cu semnificația domolirii focului lăuntric al durerii acestor fe-
mei. În același timp, apa primește și valență transcendentală și de purificare prin 
jertfa supremă, tăierea vieții omului.
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Imagini documentar „Vendetta”

Și în documentarul „Paștele răgmanilor”, întâlnim în scene diferite în cursul 
filmului, apa ca simbol al legăturii cu tărâmul morților, un pod de comunicare 
între cei vii și cei morți, sau cum spunea etnograful și teoreticianul de artă Victor 
Segalen, de care amintește Chevalier (Chevalier, Gheerbrant, 1982, p.376), apa 
ca un concept pentru toate nivelele existențiale, ori precum în mitologia greacă 
râul Styx, care reprezenta calea de trecere spre tărâmul morților. Documentarul 
prezintă obiceiul acesta precreștin, a femeilor din acea comunitate rurală din zona 
Borșei, care în credința lor, pot hrăni cu apă și cu mâncare sufletele celor plecați 
din familia lor în eternitate și a celor care au grijă de acestea, pe care le pregătesc 
în zilele premergătoare Sărbătorii Paștilor creștine. 

Simbolul apei în „Paștele răgmanilor”
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În final, putem observa realizat că predomină această căutare continuă a înal-
tului, dorința de a găsi căi de comunicare cu lumea nevăzută ori cu Însuși Creatorul 
în aceste filme documentare etnografice, ilustrată prin simbolul apei ca element al 
transcendentului și comunicării dintre ceea ce putem percepe și ce e dincolo de 
perceptibil. Însuși simbolul apei parcurge în filmele realizate de Nicoară Mihali un 
drum al semnificațiilor, de la element prim al materiei din care iese o nouă viață 
(creația umană), până la element transcendental, o comunicare indirectă între om 
și Creator. De asemenea, se poate constata permanența simbolului apei de-a lungul 
vremii creației în filmele realizate de Nicoară Mihali, de la primul, până la ultimul.

Concluzii 
Ca o încheiere la acest studiu, putem să reamintim că filmul documentar etno-

grafic se distinge prin unicitatea sa față de celelalte categorii de film documentar. 
Foarte puțini teoreticieni au ales să definească până în prezent acest gen, unii din-
tre ei considerând că este la limita fină dintre filmul documentar și cel de ficțiune, 
pe când alții afirmă că și în filmul documentar găsim multe elemente fictive, astfel 
că poate fi asimilat celui de ficțiune, întrucât realizatorii de film nu au în vedere 
necesitatea redării realității așa cum se prezintă, ci a unei realități mai degrabă fas-
cinante, care să atragă atenția publicului privitor. Totuși, în ceea ce privește filmul 
documentar etnografic, această rigoare este mai mare decât în cazul celorlalte, cum 
aici se încearcă o poziție mai morală în expunerea vieții reale a comunităților de 
oameni care trăiesc mai izolat față de societate. 

Având în vedere faptul că în multe filme se pot identifica coduri de semnificație 
vizuală proprii povestirii și noi înțelesuri, avem de-a face cu identificarea unei 
mulțimi de configurații semnificante, și din cinematografie, dar și din afara dome-
niului. Astfel, legătura dintre filmele documentare etnografice realizate de cine-
astul, scriitorul și antropologul Nicoară Mihali și simbolistica apei a fost ușor de 
surprins, întrucât în filmele sale predomină mult legătura materialului cu imateri-
alul, a elementelor prime telurice cu cele celeste, iar realizatorul de film propune 
o perspectivă care șochează, am putea spune, a unui amestec de credințe care co-
există în interiorul omului din aceste comunități, aspect cu adevărat rar întâlnit.

În ceea ce privește tema simbolisticii alese, lăsăm mai bine cuvintele lui Du-
rand să argumenteze în sensul său: simbolistica oferă un echilibru omului, care 
constituie umanismul sufletului său și simbolul, în cea mai înaltă semnificație a 
sa, se deschide spre un echilibru teofanic, „echilibrează universul trecător printr-o 
Ființă netrecătoare, căreia îi aparține Copilăria veșnică”. (Durand, 1999, p.108)

My name is Raluca Iulia Bancoș and I am currently working on completing 
my doctoral thesis on ‘Visual Rhetoric in Romanian Religious Documentary’, whi-
ch I intend to defend in August at the Institute of Doctoral Studies at the ‘Babeș-
Bolyai’ University of Cluj -Napoca. I started with this research from my license 
thesis, entitled ‘Visual metaphor in documentaries’ (2012), then continued with the 
dissertation thesis ‘Rhetoric of political discourse’ (2014), after which I published 
the study 'Visual rhetoric of political discourse. An analysis of a politician’s local 



102

election campaign for the European Parliament’ (published in UBB Ephemerides 
Study, no.1, 2015, p.5-24). During my doctoral studies (2014-2017), I participated 
in three national conferences, at ‘Babeș-Bolyai’ University and at seminars of the 
University of Wien, within a POSDRU type project, where I won a scholarship 
following the competition between UBB PhD students with a media project appli-
cable to the Department of Journalism within the same university. I collaborated 
as a associate professor with ‘Babeș-Bolyai’ University during 2014-2015, when 
I held the seminars ‘Introduction to social sciences - Sociodynamics of commu-
nication’ and ‘Ethics and professional ethics’ and during 2017-2018, ‘Philosophy 
communication’ and ‘Social Journalism’, within the Journalism Department of the 
Faculty of Political, Administrative and Communication Sciences.
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