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Prefață

Spre rădăcini de dor și de vecie

Neobosita Mihaela Grigorean, o împătimită cer‑
cetătoare a lumii Oașului, de acum și din toate veciile, 
ne aduce în față o nouă carte, un inteligent melanj de 
lirism înaripat și rigoare științifică, de poem filosofic și 
frenetică jubilație, departe de convenționalul encomias‑
tic artificial.

Pentru cei care nu cunosc Oașul adevărat, volumul 
acesta poate fi un lapidar îndreptar inițiatic, într‑un 
univers în care realul este legat cu mii de funii de 
lumea de peste lume. Riturile de trecere, cu întreaga 
lor încărcătură simbolistică sunt instantanee ale 
trăirii profunde, acolo unde prin ritual se statornicesc 

Foreword

To the roots of longing and eternity

The tireless Mihaela Grigorean, an avid researcher 
of the world of Oaș, of nowadays and of forever, 
brings us a new book, an intelligent mixture of winged 
lyricism and scientific rigor, philosophical poem and 
frantic jubilation, far from the conventional artificial 
encomiastic.

For those who do not know the True Oaș, this 
volume can be a succinct initiatory guide, in a universe 
where the real is tied with thousands of ropes to the 
world beyond the world. The rites of passage, with their 
full symbolic charge, are snapshots of deep experience, 
where meanings and ordinances are established 
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sensuri și rosturi. În afara hieraticului nu există trăire 
autentică, fără valori inițiatice omul este jupuit de însuși 
miezul său cel nepieritor. Dacă țâpurâtura este expresia 
conținutului de sens al dorului, crucile reprezintă dorul 
de sacru, năzuința nemuririi, unde semnul calvarului 
cristic este acul balanței. Avem aici o lume apărată de 
dinții de lup sculptați în lemnul vraniței cu boc, frontieră 
ocrotitoare între lumea interioară și cea de dinafară, 
una a potențialelor primejdii. Interesant este și ritualul 
botezului, în care nașii strecoară pe fereastră pruncul 
proaspăt botezat și îi urează să fie drag ca primăvara 
și avut ca toamna. Marea Trecere la oșeni este una a 
revelației și jubilației continue, o osmoză cosmogonică 
și telurică între natură și stele. 

Suntem plimbați prin Cămârzana, un curcubeu 
peste lume țesut de zâne, apoi la Valea Măriei care se 
spune că era locul drag al împărătesei Maria Tereza, 
la Certeze, unde asistăm fascinați la povestea unui 
film în film, în care dincolo de convenționalul inerent 
unui film documentar clocotește viața, atunci când 
în 1960, celebra regizoare Elisabeta Bostan a făcut un 
film despre nunta oșenească, apoi la Turț, satul natal al 
autoarei, la Negrești Oaș, în atelierul artistului fotograf 
Remus Țiplea, unde aflăm splendida poveste a clopului 

through ritual. Outside the hieratic there is no authentic 
living, without initiatory values man is robbed of his 
own immortal core. If the shouted song of Oaș is the 
expression of the meaning content of longing, the 
crosses represent the longing for the sacred, the longing 
for immortality, where the sign of Christ's ordeal is the 
needle of balance. Here we have a world protected by 
wolf teeth carved in the wood of the gate, a protective 
border between the inner and the outer world, one of 
the potential dangers. Also interesting is the baptism 
ritual, in which the godparents slip the newly baptized 
baby out the window and wish him to be as dear as 
spring and as rich as autumn. The Great Passage to 
the people of Oaș is one of revelation and continuous 
jubilation, a cosmogonic and telluric osmosis between 
nature and the stars. 

We are walked through Cămârzana, a rainbow 
over the world woven by fairies, then to Valea Măriei 
which is said to have been the beloved place of Empress 
Maria Theresa, in Certeze, where we witness fascinated 
the story of a film in a film, in which beyond the 
conventional inherent of a film documentary life boils, 
when in 1958, the famous director Elisabeta Bostan 
made a film about the wedding of Oaș, then in Turț, 
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pe care i l‑a dăruit mama lui în copilărie, îl întâlnim și 
pe pictorul Vasile Pop Negreșteanu care – pe când încă 
nici nu venise pe lume – picta cu mâna lui Dumnezeu 
și multe alte repere ce conturează cu fidelitate chipul 
unei lumi în care autoarea este și cronicar, dar  
și personaj.

Imuabilul și rădăcinile ancestrale ale Oașului se 
vertebrează mereu prin ritual, prin poveștile și legendele 
unor oameni și locuri care – dincolo de înțelesuri – 
simt organic unicitatea acestui univers ademenitor și 
mereu surprinzător. Ritualul pastoral funebru nu este 
altceva decât una din cele peste o mie de variante ale 
Mioriței, care circulă în întreg spațiul românesc. În 
toate semnele descoperim substratul simbolic ancestral, 
filonul arhaic care dă sens și consistență unei enclave 
ce‑și păstrează cu obstinație autenticitatea unei trăiri 
plenare, necolmatate, în esență, de vremuri și vremi. 
Sunt descrise peripatetic și cu rară pricepere, funcțiile 
apotropaice ale unor ritualuri care păstrează în adânc 
înțelepciunea descifrării unui itinerar spiritual vertical 
al coborârii în străfundurile trăirii și apoi al înălțării 
deasupra viețuirii celei de obște, mundane. 

Nu poți să‑i ceri Mihaelei Grigorean să scrie 
altfel. Asta ar însemna să o scoți din poveste, din mit 

the author's native village, in Negrești Oaș, in the studio 
of the photographer Remus Țiplea, where we find the 
splendid story of the hat given to him by his mother as a 
child, we also meet the painter Vasile Pop Negreșteanu 
who – before he had even come into the world – had 
been painting with the hand of God and many other 
landmarks that faithfully outline the face of a world in 
which the author is a chronicler but also a character.

The immutable and the ancestral roots of Oaș are 
always vertebrated through ritual, through the stories 
and legends of some people and places that – beyond 
the meanings – feel organically the uniqueness of this 
alluring and always surprising universe. The funeral 
pastoral ritual is nothing but one of the over a thousand 
variants of Miorița, which circulates throughout 
Romania. In all the signs we discover the ancestral 
symbolic substratum, the archaic vein that gives 
meaning and consistency to an enclave that obstinately 
preserves the authenticity of a plenary experience, 
essentially unfilled, of times and times. The apotropaic 
functions of rituals are described peripatetically and 
with rare skill, functions that keep in their depths the 
wisdom of deciphering a vertical spiritual itinerary of 
descending into the depths of living and then ascending 
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și din ritual! Este o carte complexă, o fereastră senină, 
deschisă spre cunoașterea unui univers genuin, plin 
de savorile unei Geneze care încă nu și‑a dezvăluit  
toate tainele. 

Robert LASZLO
manager

Centrul Județean pentru Conservarea și  
Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare

above the life of the common, of the worldly.
You can't ask Mihaela Grigorean to write 

differently. That would mean taking her out of the story, 
out of myth and out of ritual! It is a complex book, a 
serene window, open to the knowledge of a genuine 
universe, full of the flavors of a Genesis that has not yet 
revealed all its secrets.

Robert LASZLO
manager

Satu Mare County Center for the 
Preservation and Promotion of Traditional Culture



Soul Argument

It is a rainbow book that appears on the horizon of an 
uprooted Oaș existence… A soul cutout of photographs 
written with light and taken out of a bag sewn with the 
longing for a clean, pure, unaltered Oaș, born from the 
memory of the heart. The constant identity features, with 
the strong imprint of the origins, enter into a mysterious 
and dynamic dialogue of permanent adaptability, with 
those evolutionary paths that have printed change, 
transformation, dislocation… The constellation of 
identity landmarks that individualize the traditional Oaș 
community is symbolically represented by the CIRCLE, 
through its configuration at all levels of existence in the 
form of encrypted codes of interior architecture: the 
hat – in the man's dress, the bride's wreath, the young 

Argument sufletesc 

E o carte curcubeu care apare în orizontul unei 
dezrădăcinate existențe oșenești… Un decupaj sufletesc 
de fotografii scrise cu lumină și scoase dintr‑o straiță 
cusută cu dorul unui Oaș curat, pur, nealterat, ivit 
din memoria inimii. Trăsăturile identitare constante, 
având amprenta puternică a obârșiilor intră într‑un 
dialog tainic și dinamic al adaptabilității permanente, 
cu acele căi de evoluție care imprimă schimbarea, 
transformarea, dislocarea… Constelația reperelor 
identitare ce individualizează comunitatea tradițională 
oșenească este reprezentată simbolic de CERC prin 
configurarea lui la toate nivelurile existenței sub forma 
unor coduri încifrate ale arhitecturii lăuntrice: clopul – 
în portul bărbătesc, cununa miresei, roata feciorilor – 
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men’s wheel – in the dance, the dance mushroom kiosk, 
the cosmological notches on the wooden crosses, the six‑
spoke wheel on the vranita with boc, the stylized circle on 
Vama pottery, the solar braided bread, the flower of life 
embroidered on white cloth. The Oaș way of being thus 
becomes the source of a consciousness of the geometry of 
the spirit with which we build the world within us, thus 
anchoring it in the perfect proportions of sacredness. In 
the traditional village, there is a unity between culture 
and civilization, irreversibly replaced by an anachronism 
that was gradually created, over several decades, between 
the beliefs and spiritual values of the Oaș people and their 
transfiguration into the materiality of visible forms in 
architecture, lifestyle, vision of the world, entry and exit 
from the ritual… This defining but not definitive rupture 
for today's Oaș was generated by the disappearance of the 
ancient order and the need for sacredness in the world 
we live in… suffering through the dramatic slipstream of 
loneliness between the man looking at a flower, without 
feeling a star tremble in the sky…

Darling lad of the next village
Don’t go thinking I’ve forgot you
Maybe my mind left you behind 
But My heart will never do…

în danț, ciuperca de danț, crestăturile cosmologice de 
pe crucile de lemn, roata cu șase spițe de pe vranița cu 
boc, cercul stilizat pe ceramica de Vama, colacul solar, 
floarea vieții cusută pe pânza albă. Oșenia devine astfel 
sursa unei conștiințe a geometriei spiritului cu care 
construim lumea din interiorul nostru, ancorând‑o 
astfel în proporțiile perfecte ale sacralității. În satul 
tradițional, exista o unitate între cultură și civilizație, 
substituită ireversibil de un anacronism care s‑a creat 
treptat, de‑a lungul mai multor decenii, între credințele 
și valorile spirituale ale oșenilor și transfigurarea lor în 
materialitatea formelor vizibile din arhitectură, stil de 
viață, viziune despre lume, intrare și ieșire din ritual… 
Această ruptură definitorie, dar nu definitivă pentru 
Oașul de azi, a fost generată de dispariția rânduielii 
străvechi și a nevoii de sacralitate în lumea în care trăim… 
pătimind prin siajul dramatic al însingurării dintre 
omul care privește o floare, fără a simți că pe cer tresare  
o stea…

Măi mândruț din altu sat
Să nu crezi că te-am uitat
Hai de te-am uitat cu gându'
Da' de la inimă nu…




