PRACTICI TRADIŢIONALE
ALE PRELUCRARII CINEPII :
FIERTUL ŞI LAUTUL TORTURILOR
IN ŢARA OAŞULUI
LUCIAN CUCUIET

Cultura cînepii, prin răspîndirea şi impor tanţa prelucrării în industria casnică textilă din Ţara Caşului, a reprezentat nevoia permanentă a
unei însemnate producţii1. Ponderea îndelungată a clnepil s-a reflectat
şi in conţinutul specific al unor credinţe şi obiceiuri. Aceste manifestări
includeau şi comunicau forme de gîndire şi de atitudine concretizate
prin dorinţa de a asigura rodnicia cînepii şi o activitate spornică de prelucrare cu momente diferite.
In cultivarea şi prelucrarea cînepii, semănatul, culesul, topitul2, m eliţatul, călcatula, periatul, torsul, răşchiaţul, fierberea, lăutul, depănatul,
urzitul, învelitul, neveditul şi ţesutul constituie operaţiile unei ocupaţii
casnic~. tnglobînd semnificaţii sociale care s-au stabilit în desfăşurarea
unor r eguli şi acţiuni de tip tradiţional în mod deosebit în cadrul clăcii.
Firele alese - fuior, bărbie, căieruţă (bărbie scurtă), şi cîlţii buni
- sînt întrebuinţate, în funcţie de categoria de produse, ca urzeală şi
băteală, pentru confecţionarea portului (cămăşi, „pindileu", gaci, zadie,
straiţă, desagă, năframă „chischineu"), a textilelor de interior (ştergare,
feţe de masă, cearşafuri de pat, feţe de pernă, perdele) şi a obiectelor
de uz gospodăresc (saci, funii).
1

Focşa,

Gh.

Ţara

Oaşului,

Studiu etnografic, Cultura materială. vol. II.

şi producţiei textile transllvlinene, inclusiv despre domeniul Satu Mare, sînt reluate de Delia Bratu
Bucureşti,

1975, p. 157. Preci7.Ari documentare asupra contextului

Contribuţii

la studiul industriei casnice t extile transilvdnene,

tn ,,AMET", X, 1978,

p. 212-213.
~ Arh. St. Satu Mare, Fond Tribunalul Judeţean Satu Marc, Acte urbariale,
satul Prilog, Examen et Fassiones Ad Novem Puncta Possessionis R6sa Pallag din 6 ianuarie 1773 - consemnează topitul cînepH: „Apă pentru topltul cinepii;
in hotarul dumneavoastră nu stnt topile, ci se găsesc in hotarul localităţii vecine 14
(traducere).
a In zona Oaş pentru înmuierea fibrelor aspre de ctnepă, s-a procedat prin
călcatul cu picioarele şi cu ajutorul tipului de instalaţie, roata cu spiţe, numită
„clilciltoarc", descrisă de Ivan Iuraşciuc, Instalaţia popularii - „ciilcdtoare de fuioare", în „AMET pe anii 1971-1973", p. 326-327 şi menţionatli de Corneliu
Bucur, Evoluţie şi tipologie fn siStematica instalaţiilor tradiţionale din România,
in „Ciblnium", 1974-1978, p. 127.
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Cînepa toarsă şi depănată de pe fus pe răşchitor pentru a se nufirek 1, înainte de a fi utilizată trebuie să fie supusă unei fierberi,
prin care „tortul se mai înălbeşte, devine mai moale";;· Torturile sînt
aşezate în fierbător realizat dintr-un trunchi de arbore scobit în mijloc.
ln genere, acest vas este din lemn de fag, tei, măr, păr, arin, fiin d fără
şi cu fund. In fierbător6 , pentru care se folosesc diferite denumiri locale
i11 zona Oaş : toc (în Bixad, Trip, Certeze, Turţ), diboc (în Cămîrzana),
ficrbător (în Ghcrţa Mică) şi ciubăr (în Racşa, Vama, Ghcrţa Marc, Că
lincşti) , torturile se fierb iarna, timp de trei zile consecutiv.
Inainte de a fi puse în fierbător, în mod obişnuit, sint înmuiate în
leşie. Rînduite rotund în vas, torturile sînt presărate cu un strat subţire de cenuşă. Deasupra, pe o ţesătură uzată care are r olul să oprească
ieşi rea aburilor, păstrînd căldura, se pune o cantil at:e. mai mare de cenuşă car0 depinde de numărul torturilor. Cenuşa folosită este din lemn
de fag, întrucît acest fel de cenuşă nu frige, nu roşeşte7 torturile.
De obicei, se aştern paie de ovăz pe fiecare tort, atît pentru a nu
se arde torturile de cenuşă, cît mai ales pentru a fi torturile galbene.
Este amintit la Trip şi faptul că pentru albirea acestora se mai puneau
şi ouă dcasupras.
ln partea de jos a tocurilor fără fund, neportative, se rîndui cştc în
mod obligatoriu un strat îndesat din paie de ovăz care au fost bătute
sau treierate. ln interiorul fierbă torului portativ se obişnuieşte să se
fixeze un mic suport din lemn, în formă de cruce, deasupra căruia sînt
aşezate paie. Bra ţele suportului se sprijină pe f,undul vasului prevăzut
cu un orificiu pentru scurgere. De regulă în timpul fierberii numită „în
colb" sau „în aburi" sînt necesare aproximativ 1~-12 căldări de apă.
Operaţia de turnare a apei peste cenuşă începe dimineaţa9 • Atît apa
curată, cit şi leşia scursă care este reîncălzită, de fi ecare dată fiind mai
fierbinte, se toarn ă uniform deasupra torturilor în răstimp de 8-10
măra

' Pentru cinepa toarsă, in zona Oaş, sint cunoscute următoarele unităţi de
3 fire formează o numărătură, 30 de numărături constiluie o jirebie,
Iar 10-12 jirebii alcătuiesc un tort. Potorul (denumire folosită în Racşa, Ccrteze.
Gherţa Micu, Gherţa Mare) este compus din 60 de numărături, un tort avînd
5--6 potori
s Tudor Pamfile, Industria casnică la români, Bucureşti, 1910, p. 212.
G Găletar sau pirlău, denumiri amintite in: T. Pamfile, op. cit., Marcela
Focşa, Tehnici tradiţionale pentru prelucrarea clnepii, in „Cibinium", 1967-1968,
p. 151, N icolae Dunăre, Ţesături, alesături, cusături şi împletituri populare, in
„Arta populară din Valea Jiului", Bucureşti, l!JG3, p. 217.
7
Racşa, inf. Ghiriti Maria, 48 ani.
8 Citcva referiri la credinţe şi practici
legate dl' fiertul torturilor sînt
prezentate de Ion Muşlca şi Ovidiu Bîrlea, Tipologia folclorului din r dspunsnrile la chestionarele lt4i. B. P. Hasdeu, Editura Minerva, Bucure!lti, 1970, p. 463
!ii sint semnalate intr-un studlu aprofundat de Nicolae Bot, Cînepa în creclinţele şi practicile magice româneşti, ln „AMET 1968-1970", p. 288.
9 Nicolae Dunăre, op. cit., p. 216.
m ăsură:
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Fig. 1. Scoaterea torturilor din toc -

Bixad.

ore. A doua zi, torturile sînt scoase din fierbător, scuturate „zvulturate"
.şi reaşC'zate, dar invers şi uneori fără a presăra cenuşă pe fiecare tort.
A treia zi, torturile „sînt lăsate să dospească şi să fiarbă cu foc puternic
în elc" 10• Ca să se ţeasă mai uşor 11 şi pentru a putea fi folosite peste
firele torturilor „aşa trebuie turnat ca ~ă audă, că n-aud, fiind tari, aşa
trebuie turnat ca pe mutu să grăiască" 1 ~. Exprimarea acestor sugestii
metaforice relc,·ă implicaţia practică a unui mod şi moment în prelu<'rarea cinepii.
Cînd lPşia devine n<'agră, torturile sînt scoase din ficrbător ffig. 1)
.şi sînt aduse la rîu pentru a fi limpezite. Perioada pentru lă utul torturilor13 corespunde unui interval de timp, cînd nu sînt interdicţii comportamentale „în luna februarie, cînd sînt nunţi, în cîşlegi" 1 ~.
La claca torturilor sînt chemate vecine, rude, fine, naşe, prietene,
atestînd prin caracterul de întrajutor are reciprocă în C'adrul colcctivit[1ţii săteşti, valoarea socială a unui obicei legat de muncă. In acest context al clădi care stabileşte o asociere şi în virtutea respectării unor
norme tradiţionale de conduită în desfăşurarea ciclului de operaţii ale
10
11

Bixad. inf. Moi1 Maria, G.J ani.
Valer Butură, Etnografia poporului român, Cultura materială, Editura
Dacia, Clu,i·Napoca, 1978, p. 293.
12
Bixad, inf. Tătar Irlnca, 65 ani.
13 Această manifestare este însemnată de Marina MarineSC'U, Arta populară
românească. Ţesături dProrative, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975, p, 20; Nicolae Dunăre, Tehnicile textilelor populare româneşti din Valea superioară a CriŞIL ui Negru, in „Contribuţii la cunoaşterea etnografici din ţara Crişurilor", nr. 10,
Oradea, 1!)71, p. 23; Valentin Bălnţan, Tinjaua - obicei tradiţional clin Maramureş, in „R.E.F.'4, 13, 1968, nr. 2, p. 159; Ioniţă G. Andron, Ţara Oaşului, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1977, ilustraţiile 80 şi 81.
14 Bixad, inf. Brc:i:an Irinca, 70 ani.
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prelucrării cinepii, lăutul are loc în cadrul timpului „profan", în zilele de joi
sau de sîmbătă. Constituind numai o
clacă nevestească 1 5, clăcaşele se adună
la ora fixată şi pornesc pe jos de la
gazda torturilor spre rîu. Fiecare femeie
poartă cite un pranic pentru bătut torturile (fig. 2) şi un scaun mai înalt pentru lăut, gazda transportînd torturile.
Acţiunea lăutului s-a desfăşurat, atît pe
scînduri situate transversal peste rîu, de
pildă la Bixad, cît şi pe piatră, la Moişeni. Prezenţa bărbaţilor este legată in
mod special numai de împrejurarea cînd
se fac copcii în gheaţa riului, unde se
ţine lăutul, iar în unele cazuri şi de
storsul torturilor prin răsucire.
Fiecare tort este adunat sau „încheiat" în trei, aşezat pe scaun, prănicat şi
scuturat în apă „zvi.llturat", aceste operaţii succesive de lăut repetîndu-se de
trei sau de patru ori, pînă la albirea
torturilor (fig. 3 şi 4). Torturile urmează
Fig. 2. Pranice pentru lăut, Muzeul
ŢărH Oaşului _Negreşti-Oaş.
să fie scuturate şi uscate cîteva zile
pentru a putea fi depanate.
Lăutul constituie nu numai o clacă de ajutor, ţinută pe rînd de către
femei, claca torturilor înseamnă şi o sărbătoare a lăutoarelor, denumită
„ospăţul" sau „praznicul" torturilor. Această clacă reprezintă un motiv
autentic de întrecere prin care se remarcă ambiţia, hărnicia şi mindria
femeilor.
In timpul petrecerii, după tradiţie şi cinste, se mănîncă (supă de
răstăuţi, boace cu păsat, carne friptă, prăjituri „turte" şi pancove „cocuţi"), se bea (pălincă şi vin) şi se joacă ţipurind pină la miezul nopţii.
La ospăţul torturilor, majoritatea versurilor ţîpurite în cadrul jocului „Danţu torturilor", acesta pierzîndu-şi treptat numele şi chiar uzanţa,
prezentînd caracter de dans comun16, sînt satirice şi fac aluzii la diferite
stări care sînt redate într-o subtilă ironie batjocoritoare 17, expresie firească a unei strigături.
15

Dumitru

Colţea, Contribuţii

la monografia etnografică a satului Cărăsău,

1n ,,Biharea", VI, Oradea, 1979, p. 202.
18
17

Ion Someşan, Danţul în Oaş, 1978, p. 14.
Gh. Vrabie, Retorica folclorului, Editura Minerva,
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Bucureşti,

1978, p. 278.
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Fig. 3.

Lăutul

torturilor la

Racşa.

Tipuriturile cîntate in ritmul melodici de joc de către neveste şi
fete se disting prin tonul constatativ şi imperativ1R pentru participante
şi instrumentele muzicale, fluierul sau vioara care le însoţesc.
Unele împrejurări din viaţa satului, cum sint de pildă „drumurile
pe jos, mai ales cele în seară şi noapte'" 9 observaţie însemnată de Ovidiu

Fig. 4.

Lăutul

torturilor la Bixad.

Romulus .Antonescu, Pentru o nouă metodă de analiză a poeziei populat·e
modaltzarea, in „Blharea", VI, Oradea, 1979, p. 266.
l9 Ovidiu Papadima, Literaturll populară romdnd, E.P.L., Bucureşti, 1968,
p. 145.
18

-
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Papadima, sînt şi în Oaş o altă ipostază frecventă de prelungire a unor
strigături satirice. După incheierea ospăţului, cînd merg spre casă, lău
toarel<' ţîpuresc cu uiaga in mină, creînd veselie.
Variantele de ţipurituri clin Ţara Caşului 0xprimă în conţinutul lor
literar aluzH hazlii şi satirice, motive specifice şi însuşiri dobîndile în
multiplele activităţi de cultivare şi prelucrare a cî110pii.
l.

mărirea bărbatului:
Săracu şi

al meu bărbat
mi-o semănat.
Ia aşa bărbatul meu,
Ia coasa şi o cosea
Şi furcuţa şi o adună
Cînepă

Şi mă fă nevastă bună20 .

2. aluzia la lipsa de interes:

Cîn0pa mîndrii di an
li în pod într-un suman
Şi cca de astă vară,
O încîlccsc cînii pe afară 21 •
3. descrierea

condiţiilor

de

muncă şi

a

pregătirii

Raiul vecinelor mele
Multe o zis că n- am vedere,
Fost-o vedere, n-o fost,
Noi ne-am gătat de tors
Mai iute ca pînă-n postn.
Şi

cu m-am

gătat

de tors

Două săptămîni în post,
Torcătoare n-am avut

Nici din Trip, nici din Bixad,
Numai de la noi din sat23 •
Io

aseară

Pînă

am tors prea mult
ce am picat în fus 24 •

: 0 Gherţa Mare, inf. Babă Maria, 40 ani.
2 1 Cărnir7.ana, inf. Dobie Maria, 70 ani.

22 Cămîrzana,
23 Cămlrzana,
21 Cămlrzana,

inf. Bolde Maria, 50 ani.
inf. Ciorbă Irina, 56 ani.
inf. Dron Maria, 40 ani.
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firului de

cîn c pă:

4. motivlll explicativ al

desfăşurării

torsului:

Şi ale melc torturi beau apă
Cîce nu le-am t-Ors cu clncă 2 5.
Douăzeci
clacă

Cu

Pînă

de torturi am
n-am tors şohan
acum in aiesta an 26•

5. aluziu la lipsa de interes
Pasăre

de

şi

pasiune pentru tors:

primăvară,

Mult mă întrebi
Că pus-am teară,
Dar cu teară nu am pus
N-am avut furcă, nici ftts27 •
Cîncpa mîndrii s-o tors
Coborind pe scară-n gios
Şi cu oala şi cu poala,
Numai să o calce boala 2 ~.
Tors-o mindra cinepa
Ducînd mălai cu straiţa20.
6. aluzia la dra!"oste:
Cînd o
Eu am
Cînd o
Eu am

fost fusari cu .fuse,
fost la crîşmă dusă.
fost spătar cu spete,
fost în codru verde3o.

Cîncpa mîndril cca deasă
De trei ori treabă culeasă
Şi o dată tăvălită
Şi apol să hie topită31 .
7. aluzia la

pregătirea

torturilor:

Cele cc pun torturi iute
Alea fac valuri mai scurte.
~6 Căllneştl, inf. Gherăstău Ana, 31 ani.
~8 Gherta Mică, inf. Nichituţ Ana, 54 ani.
ZI Racşa, inf. Ghirltl Maria, 48 ani.
28 Racşa, lnf. Ghlriti lrinca, 28 ani.
29 Racşa, inf. Ghlriti Maria.

30 -

30

Idem.

31

Cămirzana,

Studll

inf. Dobie Maria.

şi comunlcăr1,

V-VI.
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Noi le-am pune mai la urmă
om fa teara mai lungă32.

Şi

8. ocara femeilor:
Torturile-s ca bumbacul,
Dacă mi le-o fiert bărbatul3 3 .
Torturile-s ca bumbacul,
Că mi le-a lăut bărbatul3 4 •
9. dorinţa fetelor şi nevestelor de a petrece împreună la lăutul şi
ospăţul

torturilor:
Să
Să

se facă cînepa,
avem la ce ne aduna.
De mult îi de astă toamnă,
De cind tot şădeam pe poamă35.
Ciudă li-e bărbaţilor
Pe claca torturilor,
N-are ce să le hie ciudă,
Că asta îi a noastră trudă36 •
Ţîpuresc şi-mi pare bine,
Că mi-s mîndre torturilc37 •

Şapte

torturi am lăut
am băut,
Pranicu nu l-am pierdut,
Hai mîndrule, că-i vedea
Că-i sub subsoara mea3s.
Şapte păhare

Deschide ferestrele
S-audă vecinele,
C-am lăut torturile39.
Lăut-am torturile
Cu toate vecini1e40.
32

Idem.

33 Gher~a
34 Gherţa

Mare, inf. Bodan Ana, 60 ani.
Mare. inf. Nemeş Ana, 72 ani.
as Racşa, inf. Ghiriti Irinca.
38 Bixad, inf. Brezan Irinca. 70 ani.
37
Cămtrzana, inf. Bolde Maria.
38 Ghcrţa Mică, inf. Nichituţ Ana.
as Gherţa Mare, inf. Nemeş Anuţa, 68 ani.
-40 Căllneştl, lnf. Gherăstău Ana.
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ii vecina,
n-am chemat şi pe ea41 •

Supărată

Că

Stau vecinii şi ne ascultă,
Nu se duc în mare gută.
Ei cînd mulătuiesc,
Io nu stau să-i străjuiesc 42 •
Pe nimeni nu suduim
Numai ne mulătuim43.
Cui nu-i place veselie
La ospăţ să nu mai vie
Să nu hie mînios,
Că ospăţul îi veselos44 •
Două

Patru

torturi am lăut,
păhare am băut4 5.

Tot mai beau cite o gură,
Că pe noi valea ne adună.
De ce să nu beau pălincă,
Că o capăt de nimică4 a.
Pălincuţă stimpărată
N-am lăut de ieri, de alaltă

Cită pălincă am băut,
Altu n-o băut borcut
N-o băut că n-o avut47 •
Pălincuţă dulce, acră
Şi eu am băut la clacă4 B.

Denumite de către localnici, ţipurituri, iuituri sau strîgete, strigă
turile satirice sint caracterizate „printr-o vervă glumeaţă şi incisivă care
este un apanaj al femeilor" şi aparţin după opinia aceluiaşi autor recunoscut unui spaţiu de masivă frecvenţă 49 a strigăturilor.
41
' 2

Idem.

Gherţa

Mare, inf. Nemeş Anuţa.
inf. Vasile Maria, 77 ani.
'' Bixad, inf. Molş Maria, 64 ani.
~ Racşa, inf. Ghiriti Maria.
•e Cămirzana, inf. Dobie Maria.
43 Călineştl,

47

Idem.

48 Călineştl,

•9

inf. Vasile Maria.
Ovidiu Papadima, op. cit„ p. 160-161.
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Lăutul
păstrată în

torturilor din Ţara Oaşului se defineşte ca o clacă cu joc,
ansamblul obiceiurilor prin permanenţa valorii morale a unui
„model de acţiune socială, de întrajutorare, de distracţie şi de dobîndire
a prestigiului în cadrul grupului"50• in strînsă corelaţie cu efectul de
restrîngere a activităţii tradiţionale de prelucrare a dnepii, manifestarea
actuală a acestui gen de clacă devine în mod obiectiv mai rară , ca fapt
al culturii populare.

şo

rare în

Contribuţii la studiul formelor
claca, în „AMET", X, 1978, p. 258.

Iuliana Blaga,
muncă

-
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t1•adiţionale

de întrajuto-

TRADITIONELLE HANFBEARBEITUNG
IN OASCHERLAND
(LAUGEN UND WASCHEN)
(Zusammenfassung)

Das vorliegcnde Material hat sicb zum Ziel gcsetzt, liber einige Praklikcn der Bearbcitung des Hanfes: Kochen (Auslaugen, Bleichcn) und
Waschcn des Hanfes in Ţara Oaşului (Oascherland) zu berichten.
Das Kochen (Bleichen) des Henfgarne, geschieht im Winlcr und
dauert 3 Tagc. Die Hanfgarne WC'rden in einem Holzgefasz gelangt („toc"
- Pute, „diboc" - Bottich, „ficrbălor" - Kochcr, „ciubăr" Zuber).
Das Kochen (Auslaugen, Blcichen) ist nicht nur einc gegenseitige
Hilfeleistung der Frauen, sondern ist ein Volksbrauch (Feier) der Frauen
und wird „ ospătul" oder „praznicul" (Festgelage, Schmaus) der Game
gcnnanl.
Diese Tatigkeit, mit Unterhaltung (Tanz) geschieht im Monat Februar, in der „profanen" Zeit, wann keine Ver bote sind (komportamentale, Glauben) . Bei dieser Gclegcnheit werdcn gesungen odcr gesprochen :
artverschiedenc „strigături satirice" (satir ischc Verschcn) von den
Dorfbcwohner „ţîpurituri", „iuituri", „strîgete" (Jauchzer) gennant und
haben în ihren liternr ischem Inhalt bumoristische und satirische Andeu.tungen.
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