UNELE PARTICULARITAŢI ZONALE ALE
TOACEI, INVESTITA CU FUNCŢIE

UTILIZĂRII

COMPETIŢIONALA

Literatura de specialitate (1, 2, 3, 6, 7), precum şi cercetările noastre
anterioare cu privire la utilizarea toacei în practica populară şi repertoriul de toacă (4, 5) au stabilit următoarea funcţionalitate a instrumentului:
l. Funcţie utilitară - bătaia toacei folosită ca semnalizare în cadrul
Bisericii ortodoxe,
2. Funcţie magică - bătaia toacei şi fumul de tămîie alungînd diavolul ~i duhurile rele,
3. Funcţie estetică - semnalizarea la toacă constituind pentru tocaş
un prilej de manifestare artistică.
8ercetările noastre recente întreprinse în perioada 26-28 decembrie
1986 în satul Şiria (jud. Arad) ne-au dezvăluit exisrenţa unui obicei
practicat în săptămîna dinaintea P~telor, care investeşte toaca şi cu
funcţie competiţională. Informaţiile obţinute în cercetarea pe teren ne
dovedesc practicarea obiceiului în toate satele din podgoria Aradului Şiria, Mîsca, Pîncota, Covăsînţ, Cuvin, Ghioroc, etc. diferit de la sat
la sat fiind repertoriul de formule ,ritmice vehiculate.
I. Obiceiul constă în intre:erea flă:ăilor in bătutul toa::ei, realizînd1,1-se o
continuă timp de trei zile, in::epind din joi•a mare pe la orele 14-15,

bătaie

dupi"i terminarea servi::iului religios - pină la „Inviere", cînd in:ep a lbate şi
clopotele.
La toa:ă bat flăcăii satului, în::epînd de la virsta de 10-12 ani pînă la căsă
tork, organizaţi dinainte prin înţe;egere în echipe de cite doi, mai de mult, a:tualmPn~(' •.'e cîtf' p2.tru fe::iori.
„Era o mîndrie pentru copiii noştri care au reuşit să prindă rînd la bătaia
tocii". (Neamţu Mihai, 72 ani, Şiria).
lntre:erea între feciori nu este o între::ere în măiestrie, în arta tocatului, ci
una de forţă şi rezistenţă, dovedind integritatea şi sănătatea fizică a acestora, în
bătaie fiind importantă intensitatea loviturilor şi nu virtuozitatea to::aşilor.
„Mîndria fe::iorilor era atun:i cind se puteau lăuda că au rupt sau au crăpat
doui1, trei cio:ane din lemn, sau au crăpat o toacă" (idem).
Durata de evoluţie a unei e:hipe la toacă este de aproximativ o oră, poziţia
la toacă a membrilor unei echipe fiind în pere::hi de cite doi flăcăi aşezaţi faţă în
faţă de-o parte şi de alta a scîndurii, astfel incit accentele (ce se bat întotdeauna
cu mina dreaptă) să fie articulate în acelaşi punct pe toacă, poziţie ce ::onferă stabilitate instrumentului în timpul băt<lii.
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Destinaţia toacei are ca rezultat confecţionarea anuală a mai multor toace
perechi de ciocane din lemn de esenţă dură - nuc, corn, carpăn - după procedee locale, pre:um şi dimensiuni neobişnuit de mari ale ciocanelor, lungimea
unui cilindru fiind de 15--20 cm, iar diametrul de 5-10 cm. Ca procedeu lo:::al de
construcţie menţionăm despicarea trunchiului de nuc pe nervură ca să nu plcsneas:::ă
şi conservarea lemnului timp de un an într-o grămadă de gunoi de grajd proaspiit,
ia scopul obţinerii unei rezonanţe mai bune. Toaca se agaţă în clopotniţa bisericii,
cu un capăt s:::os în afară pe geam „ca să se audă mai tare în sat".
Pe de altă parte, faptul că de mare importanţă era şi este să nu se creeze
pauze mari în bătaie, singurele întrer1JiPeri de durată scurtă fiind la s:::himbarca
e:::hipelor de fe:::iori, denotă şi unele sensuri magice ale obiceiului, ascunse sau
pierdute în negura vremii. De altfel continuitatea bătăii la toacă este asigurat[1
în sat de bătaia „broscărimii" - copiii sub 10 ani - , căreia i se instalează în curţi
scîndurele pentru a se iniţia, prin imitaţie, în bătutul toacei.

şi

II. Repertoriul. Ca urmare pe de o parte a evoluţiei în grup, pe de alta a
:::iocanelor şi intensităţii loviturilor, repertoriul satului este redus la una,
maximum trei formule ritmice de bătaie, ce sînt repetate în mod obstinat, cu comandarea bătăilor prin care se realizează accentele ritmice, în vederea obţinerii lor
simultane.
Analiza repertoriului o efe:::tuăm pe de o parte comparîndu-1 cu repP~toriul
cules şi studiat anterior de autor, pentru a stabili atît elementele comune cu acesta,
cit şi :::ele proprii zonei, iar pe de altă parte, comparînd între ele producţiile a două
generaţii respe:::tiv bătaia bătrînilor satului şi cea a actualei generaţii de
fe::iori - pentru a stabilit transformările intervenite în decursul timpului în repertoriul satului, atît sub aspe:::t ritmic cit şi formal.
Ca fa:::tură, producţiile realizate pe toa:::ă sînt monodice, prin ex:::elenţă de natură ritmică, posibilităţile melodico-timbrale ale instrumentului fiind cu desăvîr
~ire ignorate.
Rttmul lent, cu caracter ceremonios, ţleterminat şi de tehni:::a specială ck
bătaie ce fa:::e imposibilă o bătaie rapidă, este un aspe:::t ce clifcrpnţiază ritmul
acestor producţii de ritmul general de toa:::ă pe care l-am codificat aaterior sub
denumirea generică de ritm percutat autonom şi care este în esenţă un ritm rapid.
Ca aspecte comune ale „ritmului şirian" şi ritmului percutat autonom me:iţionăm
structura prin excelenţă binară, pulsaţia primară fiind rezultatul lovirii succesive
cu fiecare mină. Unitatea de timp este tot pătrimea şi pătrimea :u pun:t, cu
greutăţii

deosebirea că a~easta coincide cu pulsaţia primară (
la ri~mul percutat autonom

J

J :. n, ~.: ~ J'i.

este rezultatul a două pulsaţii primare (

în timp ce

J "'fl"n ).

ln plus, pătrţmea c~ punct, ca unitate de timp pentru formulele generaţiei tincrP
este tot unitate de timp binară. Tempoul este~ == 50 - 90 şi ;1. == 45 - 60 pulsatii
pe minut.
·
Ritmul este structurat pe :::elule de patru bătăi şi opt bătăi, raportul între
două bătăi fiind dHerit de la o generaţie la alta, în raport de 1 : 1 la generaţia
vîrstnică şi 2 : 1 la flă·:::ăi, acesta din urmă fiind derivat în timp din prelungirea
optimilor a:::centuate, efectuate cu mina dreaptă. Formulele utilizate, pe generaţii,
&iot:
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Da:ă pe parcursul producţilor,
formulele grupei I, aparţinînd generaţiei
vîrstnice, sint nu::lee ale unor formule de dimensiuni variabile, obţinute prin repetarea liberă a fie:ărui nu::leu in parte (ex. 1, 2, 3, din anexă), la generaţia tinără
se remarcă un pro:es de simplifi::are, pe de o parte prin redu::erea numărului de
nuclee ritmice generatoare, pe de altă parte, prin stabilirea la o singură formulă

invariabti4, cu durată de opt timpi (8

Jo)

(ex. 4);

In plus, ordinea succesiunii formulelor in iProdu::ţiile vîrstnicilor (a, b, c,)
pe parcursul unei fraze ritmice un proces de acumulare de accente.
In privinţa formei arhitectonice propriu-zise a produ::ţiei unei e::hipe, distingem la generaţia vîrstnică o formă de lanţ variaţional, datorită dimensiunilor variabile ale formulelor, cu schema A (a, b, :), Ai. A 2, ••• , A (A fiind un ciclu de
formule a b, ::) în timp ce la flă:ăi se ::on::retizează o formă de lanţ repetitiv cu
schema nA. Forma exterioară a producţiei unei echipe este:
1) La generaţia vtrstnică I/(i) Ai .•. n/k, unde I = J.ntrodu::ere, (i) = formulă
.\niţială ce poate lipsi, A 1 .•. n = lanţ variaţional, k = cadenţă. ·
2) la generaţia tinără I/nA/k, A = formulă ritmi:ă.
La nivelul general al obiceiului, cel al evoluţiei in lanţ de echipe, forma exterioară generală se prezintă sub aspectul unui lanţ de N producţii:
N[I/(i) Ai ... n/k) şi N[I/nA/k].
Ca rezultantă a evoluţiei in grup trebuies: remar::ate aspe:tele de heterofonie,
concretizate în benzi de nesincronizare a bătăilor ::uprinse intre două accente, ce
conferă produ::ţiilor pe toa::ă o notă parti::ulară şi un farme:: în plus.
refle::tă
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QUELQUES PARTICULARIT€8 RroIONALES DE L'USE
DE LA SYMANDRE EN BOIS
{Re sume)

L'auteur presente une habitude pratiquee par Ies jeunes hommes de village
{departement Arad) dans la grande semaine {aV'ant les Pâques), qui ajoute
aux fon::tions de la symandre - fon::tion utilitaire, magique et esthetique une nouvelle, celle d'instrument competitionel.
On analyse par comparaison sous l'aspect rhytmique et formel, le repertoire
vehicule par deux generations du village, etablissant les transformations qui sont
intervenues dans une periode de 50-70 ans.
Şiria
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