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ETNOMUZICOLOGIE 

 

 
Crăcanul cu zurgălăi –  

„cracul cu prapuri” folosit la colindatul 
sărbătorilor de iarnă  

 
 

Ovidiu Papană 
 

 

 
 

 
 

Foto  1 „Cracul cu prapuri” folosit la colindele de Crăciun din 
zona de șes a Banatului (Mehala – Timișoara) 
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Foto 2 „Cracul cu prapuri” – detaliu (bifurcația crăcanului, flori 
de trandafir, iederă, „prapure” –  zurgălău) 

 
Crăcanul cu zurgălăi, obiect simbolic cu conotații 

artistice (având un rol idiofon-ceremonios în cadrul practicilor 
muzical-spectaculare de factură magică), este un instrument 
muzical de coloratură care a rămas neconsemnat până acum în 
lucrările cercetătorilor etnomuzicologi români. De fapt, încă din 
perioada secolului al XX-lea, el a fost întâlnit foarte rar în 
uzanța manifestărilor noastre tradiționale. Din acest motiv, în 
momentul de față funcțiile sale muzical-ceremoniale sunt 
deductibile doar din prezența sa fizică. În cadrul sărbătorilor de 
iarnă toiagul cu destinație magică – crăcanul cu zurgălăi (în 
denumirea locală din Banat – cracul cu prapuri) a rămas viabil 
până la mijlocul secolului trecut. Într-un fel, el reprezintă o 
relicvă palpabilă a manifestărilor artistice ancestrale, un obiect 
cu funcții magice întâlnit în cadrul vechilor colinde din epoca 
precreștină (unele colinde fiind transfigurate ulterior prin 
abordarea subiectelor cu tematică religioasă)*. Până la sfârșitul 
perioadei interbelice crăcanul cu zurgălăi a fost obiectul simbol 
(și în același timp instrumentul muzical-folcloric) nelipsit de la 
cetele de colindători ale Mehalei (o așezare de tip rural inclusă 

                                                
*
 Papană, Ovidiu: Colinda din Mehala, O restituire necesară, Editura 
Universității de Vest, Timișoara, 2004, pag. 53, 54. 
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la începutul secolului al XX-lea în perimetrul orașului 
Timișoara). Odată cu restrângerea drastică a practicilor 
colindatului (de Crăciun), măsură luată de autoritățile române 
din perioada comunistă, crăcanul cu zurgălăi a dispărut din 
recuzita manifestărilor întâlnite în cultura orală. 

Sub aspect simbolistic „bâta” are semnificații multiple*: 
<....tovarăș de drum al omului, bățul (ciomagul, toiagul) este 
sprijin, armă de luptă și semn al autorității. Este un obiect 
bipolar ce aduce moartea și „învierea” celui lovit (atins). > 

Datorită faptului că nu au mai rămas informații certe 
legate de latura simbolistică a crăcanului cu zurgălăi folosit la 
colindat (ultimii colindători din perioada interbelică nu mai 
cunoșteau decât modul său de confecționare și utilizare 
artistică), aspectul magic al instrumentului muzical nu poate fi 
etichetat decât la modul prezumtiv†:  

< cracul (crăcanul; a se vedea piesele din recuzită), 
obiect ritual păstrat din perioada precreștină, aici cu 
semnificație incertă: 

a. este posibil să substituie un plug simbolic, fiind 
alcătuit dintr-un băț cu două bifurcații, care reprezintă plugul cu 
coarnele sale; 

b.  poate avea de asemenea ca origine cerbul (capra), 
reprezentat stilizat în cadrul colindatului printr-un băț cu două 
coarne; 

c. băț ritual împodobit (funcțional) cu zurgălăi, folosit la 
alungarea spiritelor malefice sau (după aspect) băț ritual 
asemănător sorcovei; 

d. reminiscență  (spectaculară) a bățului de călușer. > 
În același context, ținând cont de semnificația magică 

bipolară a bățului: moarte – renaștere, crăcanul cu zurgălăi, 
folosit în obiceiul colindatului de Crăciun, poate fi luat și ca 
obiect ceremonial care vestește renașterea spirituală umană 
(ciclică), sărbătorită de creștini la data nașterii lui Isus Cristos. 

                                                
*
 Evseev, Ivan: Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale, Editura 
Amacord, Timișoara, 2001, pag. 21. 
†
 Papană, Ovidiu: Colinda din Mehala, O restituire necesară, Editura 

Universității de Vest, Timișoara, pag. 47. 
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Asocierile simbolice la acest băț ceremonial: a trandafirului (alb 
sau roșu) – dragostea pură, elevată sau dragostea ardentă* 
precum și a iederei – permanența vieții, nemurirea sufletului† 
pot contura multiplele laturi pe care le oferă în plan ideatic 
crăcanul cu zurgălăi, luat ca obiect simbol în contextul 
colindatului prilejuit de sărbătorile de iarnă din cultura noastră 
orală.  

În privința utilizării sale în cadrul manifestărilor artistice, 
„cracul cu prapuri” este un instrument muzical. Pe lângă 
simbolistica rezultată din prezența fizică a obiectului cu 
valențele sale magice, în cazul de față mai trebuie să ținem 
seamă și de semnificația muzicală pe care o are sunetul 
zurgălăului (clopotului) – este mijlocul comunicării dintre cer și 
pământ‡.  

 
 
 
 

 
 

 
Foto 3  
Colindător „crăcaș” din 
cartierul Mehala, anul 
1922, atelierul fotografic 
KOSSAK – Timișoara 

 
 
 
 
 

                                                
*
 Evseev, Ivan: Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale, Editura 
Amacord, Timișoara, 2001, pag. 196. 
†
 Evseev, Ivan: Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale, Editura 

Amacord, Timișoara, 2001, pag. 83. 
‡
 Evseev, Ivan: Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale, Editura 

Amacord, Timișoara, 2001, pag. 39. 
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Foto 4 Grup de colindători din perioada interbelică - Mehala 
 

La colindul din Mehala, prezentarea muzicală a 
conținutului literar era făcută solistic de „dobaș” (solistul 
toboșar) *. El cânta linia melodică acompaniindu-se poliritmic cu 
„doba” – toba tradițională. Grupul întreg de colindători 
intervenea vocal doar la refren. În timpul desfășurării colindului, 
susținerea sonoră făcută cu ajutorul „cracului cu prapuri” era 
foarte bine stabilită sub aspect muzical. Astfel, la refern, 
membri grupului de colindători băteau în podea cu capătul 
bățului, susținând (prin bătaia în podea și implicit prin clinchetul 
zurgălăilor) ritmica muzicală rezultată din desfășurarea 
melodică a colindului. Practic, efectul sonor produs prin lovirea 
crăcanului de podea era folosit ca suport ritmic complementar 
pentru execuția melodică a refrenului. Pe parcursul cântatului, 
între cele două forme de execuție (solist vocal/grup de 
colindători) existau unele diferențieri interpretative, concretizate 
prin apariția unor contraste timbrale și de intensitate sonoră. De 
fapt, maniera de cântat a solistului (care își însoțea prezentarea 
cântecului cu „doba”), contrasta în mod evident cu intervenția 
vocală a colindătorilor (care mânuiau concomitent „cracul cu 

                                                
*
 Papană, Ovidiu: Colinda din Mehala, O restituire necesară, Editura 
Universității de Vest, Timișoara, pag. 89 – 110. 
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prapuri”). În cadrul colindatului, această formă de cântat oferea 
o prezentare muzicală aparte în raport cu tiparele tradiționale 
de execuție întâlnite la obiceiurile de iarnă. În același timp, 
cântatul (cu nuanțe antifonice) avea un efect spectacular 
deosebit. În plan vizual, colindatul făcut după un astfel de 
scenariu avea multe tangențe cu manifestările simpliste ale 
teatrului muzical. Dealtfel, în cadrul grupului de colindători din 
Mehala exista un personaj pitoresc – „botaș” (mânuitor de 
boată) care intervenea (vizual) cu un băț în timpul desfășurării 
colindei, pentru a marca intrarea muzicală a celorlalți colindători 
la refren. 

DORU PERA  dobaş,

grup de colindători Mehala,
Timişoara, 1995.

8. Pogorât-au, pogorâtu
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Fig. 1 Model de colind cântat de colindătorii din Mehala* 

                                                
*
 Papană, Ovidiu: Colinda din Mehala, O restituire necesară, Editura 
Universității de Vest, Timișoara, pag. 126. 
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Sub aspect acustic, pentru a ilustra prestația muzicală a 
„cracului cu prapuri”, am ales pentru analiza spectrală un 
eșantion sonor obținut prin lovirea cu capătul bățului în podea 
(program Wavelab). În cazul acestui exemplu muzical, datorită 
timpului scurt în care se desfășoară emisia sonoră, am 
înregistrat două loviri distincte făcute cu bățul în podea.  

 
O emisie muzicală care conține conglomeratul idiofon, 

obținut prin procedeul interpretativ prezentat mai sus, este 
compusă din două surse sonore cu frecvențe bine diferențiate: 
clinchetul grupului de zurgălăi atașați la bățul „muzical” (de la 
șapte până la nouă bucăți) și zgomotul propriu-zis rezultat prin 
lovirea de podea a capătului de băț. 

 
 

 
 
 

Fig. 2 Reprezentarea grafică a conglomeratului sonor produs 
prin lovirea „cracului cu prapuri” de podea (în partea inferioară a 
diagramei avem prezentat în detaliu atacul și începutul 
desfășurării sonore permanente ale sinusoidei de la prima 
emisie muzicală) 

 
 
În partea superioară a reprezentării grafice 

bidimensionale (care ilustrează amalgamul sonor produs prin 
lovirea „cracului cu prapuri” de podea) se pot vedea într-o formă 
aplatizată cele două modele de sinusoidă cu o formă aproape 
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identică. Materialul sonor prezentat în aceste forme grafice a 
fost realizat (fizic) prin două loviri succesive ale bățului de 
podea. Durata acestor emisii sonore este destul de scurtă: 
aproximativ trei zecimi de secundă (la scara metrică din partea 
superioară a diagramei, o zecime de secundă este reprezentată 
prin două unități de măsură). În ambele cazuri, pe plan auditiv, 
intensitatea emisiilor din cadrul acestui conglomerat sonor 
descrește rapid. Dealtfel, în cadrul reprezentărilor grafice ale 
acestui material sonor, pe parcursul evoluților temporale ale 
sinusoidelor se poate observa foarte clar scăderea pronunțată a 
amplitudinilor (în ambele cazuri). Datorită acestui motiv, 
amplitudinea maximă din cadrul sinusoidelor apaltizate este 
reprezentată grafic într-o fracțiune foarte scurtă de timp. Acest 
vârf de intensitate este produs prin emisia conjugată a celor 
două surse sonore (zgomotul obținut prin lovirea cu vâtful 
bățului de podea și scuturatul – clinchetul – zurgălăilor). În 
timpul execuției, zgomotul sec produs prin lovirea bățului 
dispare mult mai repede. În situația respectivă, componenta 
complexului sonor rămâne doar cu sunetul produs prin 
mișcarea ușor remanentă a zurgălăilor. În plan grafic, acest 
fenomen acustic este marcat printr-o mică prelungire a 
desfășurării sinusoidale. 

În partea inferioară a reprezentării grafice sunt vizibile 
într-o formă detaliată atacul și începutul regimului permanent de 
desfășurare sonoră de la prima sinusoidă a diagramei. La 
începutul atacului, forma sinusoidei are o desfășurare destul de 
largă și haotică, acest fapt ne arată că la declanșarea emisiei 
sonore, zgomotul este mult mai bine pus în evidență. După o 
scurtă fracțiune de timp, sunetul zurgălăilor (reprezentat printr-o 
serie de zig-zaguri îngrămădite) se suprapune peste 
componeta zgomotului, desenul sinusoidal fiind dominat în 
continuare de noua configurație grafică.  

 
Pentru a putea evalua cât mai corect parcursul 

sinusoidal din cadrul acestei diagrame am apelat la alte două 
reprezentări grafice simple, în care zgomotul și clinchetul 
zurgălăilor sunt emise în mod singular. 
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 Fig. 3 Reprezentarea grafică a unui zgomot produs prin lovirea 
unui capăt de băț în podea (atacul și perioada de desfășurare 
permanentă a zgomotului) 

 

 
 

Fig. 4 Reprezentarea grafică a unui sunet produs de un 
zurgălău (atacul și perioada de desfășurare permanentă a 
sunetului) 

 

Analizând comaprativ ultimele două diagrame (Fig. 3, 
Fig. 4) putem spune că la ambele emisii sonore, reprezentările 
sinusoidale sunt puternic amortizate, procesele tranzitorii 
(atacul, regimul de desfășurare permanentă și extincția sonoră) 
fiind parcurse într-un timp extrem de condensat. Acest detaliu 
grafic ne arată că ambele emisii sonore au o „viață” foarte 
scurtă. Cu toate acestea, descreșterea intensității sonore a 
sunetului produs de zurgălău este făcută puțin mai lent față de 
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descreșterea pe care o întâlnim la emisia zgomotului obținut 
prin lovirea bățului de podea.  

Dacă privim în paralel aspectul desenului sinusoidal de 
la cele două surse sonore, se poate observa faptul că la 
reprezentarea grafică a sunetului emis de zurgălău (prin 
contrast cu cea făcută la zgomotul produs prin lovirea bățului) 
forma de desfășurare a sinusoidei zurgălăului este ciclică și 
armonioasă. Micile variații de amplitudine ale acestei sinusoide 
ne arată că sunetul fundamental emis de zurgălău este însoțit 
de un număr nesemnificativ de armonice superioare, inportanța 
lor în cadrul familiei sonore fiind destul de mică. Și în privința 
intensităților cu care participă cele două surse sonore, sunetul 
zurgălăului este mult mai bine reprezentat în plan vizual.  

La zurgălău, punerea în vibrație a corpului său poate fi 
făcută prin două modalități: prin loviri repetate cu bila în 
interiorul cavității rezonatoare sau prin rostogolirea bilei pe 
suprafața peretelui interior. Procesul de rostogolire se produce 
datorită inerției pe care o are mișcarea inițială a bilei până la 
oprirea sa în poziția de repaus. Practic, vibrația prelungită a 
zurgălăului de la finalul emisiei sonore, este obținută 
(involuntar) numai prin rostogolirea acestei bile. 

Revenind la prima diagramă, în reprezentarea grafică a 
emisiei sonore produse prin manevrarea „cracului cu prapuri” 
(Fig. 2), la secțiunea inferioară a diagramei se poate observa 
faptul că parcursul liniar al sinusoidei este deosebit de complex 
și imprevizibil. El reflectă în mod amănunțit felul în care 
componentele individuale ale acestui amalgam acustico-
muzical caută să se integreze într-un context sonor general. În 
cadrul parcursului sinusoidal, după terminarea atacului, se pate 
observa un desen parțial-ciclic (sub aspectul variației succesive 
a amplitudinilor) pe care îl dezvoltă sinusoida în timpul 
desfășurării sale. Această formă cvasi-ciclică a sinusoidei este 
explicată în plan interpretativ prin faptul că în timpul execuției, 
prin mișcarea bățului pe care sunt fixați zurgălăii, bilele din 
interiorul zurgălăior se mișcă aproape simultan. În contextul 
respectiv, se conturează o emisie sonoră în care cadența 
lovirilor (rostogolirilor interioare) făcute de bile este oarecum 
sincronizată.  
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La reprezentarea grafică a regimului de desfășurare 
permanentă sonoră a acestui exemplu muzical, forma 
sinusoidei este foarte complexă. Aici, aspectul disproporționat 
al zig-zagurilor din cadrul desfășurării sinusoidale, desfășurarea 
lor aproape imprevizibilă reflectă multitudinea de elemente 
sonore primare care se suprapun sau chiar se 
intercondiționează reciproc în prezentul mixaj acustic. În cadrul 
emisiei sonore (conjugate) se produce o întrepătrundere a 
tuturor sunetelor produse de grupul zurgălăilor, acest 
conglomerat intonațional fiind suprapus peste zgomotul obținut 
prin lovirea bățului. În acest fragment de emisie muzicală, 
participarea sonoră a zgomotului (în planul intensității) este mult 
mai slabă. Cu toate că întreaga emisie sonoră este dominată 
de sunetele zurgălăilor (a căror reprezentări grafice sunt foarte 
echilibrate), aspectul complicat al sinusoidei este datorat 
acordajului diferit pe care îl au sunetele fundamentale ale 
zurgălăilor. 

 

 
 

Fig. 5 Reprezentarea grafică a conglomeratului sonor produs 
prin lovirea „cracului cu prapuri” de podea – segmentul grafic 
median al regimului de desfășurare sonoră permanentă (de la 
prima sinusoidă) 

 
În Fig. 5 se poate vedea în detaliu segmentul sinusoidal 

median din cadrul regimului de desfășurare permanentă a 
emisiei sonore, emisie obținută prin lovirea „cracului cu prapuri” 
de podea. Sub aspectul modului său de organizare, desenul 
sinusoidal de la această reprezentare grafică păstrează o 
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desfășurare îngrămădită a zig-zagurilor. Forma sa nu diferă 
prea mult de modelul sinusoidal prezentat în segmentul din 
diagrama anterioară (Fig. 4). Aici amplitudinile prin care 
evoluează sinusoida sunt mai mici dar limitele în care se 
desfășoară rămân încă destul de constante. Practic, în plan 
auditiv raportul stabilit între toate componentele emisiei sonore 
rămâne aproape neschimbat. 

 

 
 

Fig. 6 Reprezentarea grafică a conglomeratului sonor produs 
prin lovirea „cracului cu prapuri” de podea – ultimul segment 
grafic al regimului de desfășurare sonoră permanentă (de la 
prima sinusoidă) 

 
Reprezentarea grafică sinusoidală a ultimului segment 

temporal din cadrul regimului de desfășurare permanentă a 
conglomeratului sonor (produs prin lovirea „cracului cu prapuri” 
de podea) este parțial diferită față de reprezentările anterioare 
ale acestui proces tranzitoriu. În Fig. 6 se remarcă o cvasi-
ciclicitate mai clară a desenului sinusoidal precum și o 
decompresare a zig-zagurilor care alcătuiesc acest desen. 
Ciclicitatea (oarecum) mai logică a amplitudinilor din desenul 
sinusoidal se explică prin faptul că aici componenta zgomotului 
dispare din cadrul ecuației sonore, emisia eșantionului muzical 
continuând să fie făcută doar cu sunetele produse de vibrația 
zurgălăilor. Și în reprezentarea grafică de față, limitele în care 
se desfășoară amplitudinile sinusoidei rămân constante, 
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mărimea acestor amplitudini fiind comparabilă cu mărimea 
întâlnită la diagrama precedentă. 

 

 
 

Fig. 7 Reprezentarea grafică a conglomeratului sonor produs 
prin lovirea „cracului cu prapuri” de podea – perioada audibilă a 
extincției sonore 

 

În Fig. 7 este prezentată grafic perioada audibilă a 
extincției sonore din cadrul emisiei muzicale produse prin 
lovirea „cracului cu prapuri” de podea. În cazul de față, 
extincția, această perioadă terminală a emisiei sonore are o 
durată de timp destul de mare (în condițiile în care o raportăm 
la perioada regimului de desfășurare sonoră permanentă). Aici 
forma desenului sinusoidal este mult diferită față de celelalte 
reprezentări grafice prezentate anterior. Pe această diagramă, 
desfășurarea sinusoidei are tot o amplitudine constantă dar 
maximul limitelor sale este mult mai redus, ceea ce ne arată că 
în momentul extincției intensitatea sonoră a sunetului emis de 
zurgălăi are un nivel destul de scăzut. În mod fizic, vibrația 
cavității rezonatoare este provocată de rostogolirea bilei 
zurgălăului pe suprafața pretelui interior al acestuia. Drept 
rezultat, fluctuațiile amplitudinilor sinusoidei sunt foarte mici. 
Desfășurarea sinusoidei este (tot) parțial-ciclică dar forma pe 
care o are este mult mai simplă (dacă o comparăm cu 
configurația pe care a avut-o în evoluția anterioară). Aspectul 
general al sinusoidei este total diferit față de modelele 
sinusoidale prezentate în diagramele precedente. Aici, cvasi-
ciclicitatea formei sinusoidale se datorează mișcării de 
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alunecare a bilei de tip dus/întors, o mișcare mecanică 
remanentă, prin care bila își încheie treptat deplasarea. Forma 
simplificată a sinusoidei ne indică faptul că sunetele emise în 
cadrul extincției sonore au puține armonice. Sub aspect 
intonațional, emisia sonoră din acest fragment de timp este mult 
mai clară.  

Chiar dacă (văzută în ansamblu) durata de manifestare 
a acestui eșantion muzical-acustic este foarte scurtă, în cadrul 
proceselor tranzitorii ale emisiei sonore, perioada de stingere a 
sunetului este deosebit de lungă (în raport cu cea a regimului 
de desfășurare sonoră permanentă). Din acest motiv, la finalul 
analizelor grafice de tip bidimensional am selectat încă o 
secvență de desfășurare a extincției sonore – cea din perioada 
ei slab-audibilă. 

 

 
 

Fig. 8 Reprezentarea grafică a conglomeratului sonor produs 
prin lovirea „cracului cu prapuri” de podea – perioada slab -
audibilă a extincției sonore 

 
În Fig. 8 se poate observa reprezentarea grafică a 

eșantionului sonor produs prin lovirea „cracului cu prapuri” de 
podea în perioada slab audibilă a extincției sonore. Aici, 
sinusoida are o desfășurare foarte simplă, aspectul ei 
(asemănător cu cel clasic) sugerând în plan audibil o 
componentă timbrală în care armonicele superioare ale 
sunetului fundamental aproape că lipsesc. În această fază 
finală de emisie sonoră din conglomeratul sonor inițial a mai 
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rămas doar un singur sunet (probabil al unui zurgălău cu 
caracteristici sonore mai performante în raport cu ceilați). La 
această reprezentare grafică, nivelul amplitudinii sinusoidale 
este scăzut. Pe parcursul desfășurării sinusoidei, valorile 
amplitudinii se mențin încă în cadrul unor parametrii viabili.  

Reprezentarea grafică sinusoidală a emisiei sonore 
obținută prin lovirea „cracului cu prapuri” de podea are un 
parcurs liniar deosebit de interesant. Instabilitatea sonoră a 
componentelor sale, variația continuă a combinațiilor acustice 
întâlnite în cadrul proceselor tranzitorii (făcute într-un interval de 
timp foarte scurt) pot fi văzute în mod amănunțit doar prin 
studiul metamorfozelor sinusoidale. 

Dacă analizăm emisia sonoră după criterii timbrale, 
efectul audibil al acestui amalgam sonor (sunet-zgomot) este 
destul de greu de explicat, deoarece (după cum s-a putut vedea 
în analizele sinusoidale precedente) prestația muzicală a 
„cracului cu prapuri” este obținută printr-un procedeu fizico-
acustic foarte complex. De fapt, această structură sonoră este 
alcătuită din mai multe planuri intonaționale suprapuse (care se 
înterpătrund în cadrul emisiei sonore).  

În principiu, melanjul acustic al acestui eșantion muzical 
este produs de cele două surse producătoare de vibrații care 
sunt acționate simultan: bățul și zurgălăii. Implicarea bățului în 
procesul emisiei sonore este însă deosebit de complexă. 

La „cracul cu prapuri”, zgomotul – unul din cele două 
componente ale conglomeratului sonor – este produs de 
lovitura și vibrația bățului. În acest sens, o vibrație puternic 
amortizată a bățului apare în momentul în care capătul acestuia 
se lovește de podea. Datorită impactului violent survenit între 
băț și podea, bățul se comportă (sonor) ca o vergea 
producătoare de vibrații. El este construit însă cu un profil 
neuniform. În cazul respectiv, prestația acustico-muzicală a 
bățului este destul de neperformantă sub aspectul frecvențelor 
cu caracteristici muzicale. La manifestările artistice din cadrul 
culturilor orale, bețele cu funcție magico-spectaculară nu sunt 
prelucrate (calibrate) în mod special pentru a emite o frecvență 
bine stabilită. Pe plan fizico-acustic, caracteristicile sonore ale 
bățului sunt determinate de dimensiunile aproximative pe care 
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aceasta le are (lungimea lui, diametrele secțiunilor sale) precum 
și de elasticitatea (esența) lemnului. Din acest motiv emisia 
sonoră produsă prin vibrația bățului se desfășoară într-o 
anumită bandă de frecvență. În funcție de dimensiunile utilizate 
la construcția sa, crăcanul poate emite un zgomot oarecum 
personalizat, încadrat de obicei într-o bandă cu o frecvență 
destul de largă.   

Sub aspectul intensității sonore, în condițiile în care 
bățul este pus în vibrație prin lovirea capătului său de podea, 
zgomotul produs prin acest impact violent este destul de slab 
pentru a putea fi auzit la un nivel acceptabil. În cazul de față 
mai trebuie să ținem seama și de faptul că bățul, fiind ținut în 
mână, este împiedicat (parțial) să vibreze datorită contactului 
pe care îl are cu țesuturile moi ale palmei. 

În momentul în care capătul bățului este lovit de podea, 
cele două componente fizice care produc fenomenul acustic 
(bățul și podeaua) se manifestă într-un mod oarecum diferit, 
chiar dacă în momentul contactului ele fac corp comun. În acest 
caz, bățul se comportă ca o sursă individuală de vibrații iar 
podeaua (cu o participație mult mai importantă în producerea 
zgomotului), pe lîngă faptul că este și ea o sursă producătoare 
de vibrații, își mai asumă și rolul de placă rezonatoare. Ea preia 
în mod controlat și amplifică vibrațiile bățului în strictă 
concordanță cu caracteristicile sale fizico-acustice, zgomotul 
produs în aceste condiții căpătând consistența (intensitatea) 
necesară pentru a fi mai bine auzit în mediul înconjurător. În 
același timp, implicarea podelei în cadrul procesului vibrator are 
repercusiuni majore și în ierarhizarea frecvențelor care 
alcătuiesc componenta spectrală a zgomotului, aceste 
frecvențe fiind puse în evidență după tiparul său fizico-acustic.  

La producerea zgomotelor cu ajutorul „cracului cu 
prapuri” pot interveni o serie de fenomene fizico-mecanice care 
determină un anumit procent de aleatorism în configurarea 
caracteristicilor emisiei sonore. Locul în care este ținut crăcanul 
cu mâna, violența impactului produs prin contactul său cu 
podeaua, precum și caracteristicile fizice (variabile) ale podelei 
pot modifica radical componenta sonoră a zgomotului la fiecare 
interpretare în parte.  
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În privința manevrării „cracului cu prapuri”, mișcarea 
bățului făcută în sens vertical, urmată de oprirea (lovirea) sa 
bruscă de podea, determină și „scuturarea” simultană a 
zurgălăilor. După cum știm, zurgălăii au o formă sferică, pereții 
lor fiind prevăzuți cu o mică deschizătură în formă de fantă sau 
cu câteva orificii. În interiorul lor sunt introduse mici bile 
metalice sau pietricele rotunjite. Prin scuturarea zurgălăilor, 
bilele din interiorul zurgălăilor sunt mișcate (dislocate) din 
poziția lor de repaus, producând sunete (mai mult sau mai puțin 
clare). Deplasarea bilelor se face într-un mod haotic în spațiul 
interior al zurgălăilor. Bilele se lovesc de pereții interiori ai 
zurgălăilor (sau  se rostogolesc în spațiul cavității rezonatoare) 
mișcarea lor fiind cea de tipul dus/întors. Corpul zurgălăilor este 
pus în vibrație prin aceste loviri sau rostogoliri consecutive. În 
condițiile în care scuturarea zurgălăilor nu se face în mod 
continuu deplasarea bilelor este oprită destul de rapid, sunetul 
emis de zurgălăi fiind puternic amortizat. La „cracul cu prapuri”, 
în perioada extincției poate fi provocat un clinchet slab al 
zurgălăilor și prin vibrația bățului purtător, vibrația fiind 
declanșată în momentul lovirii capătului său de podea. 

„Cracul cu prapuri”, fiind prevăzut cu un număr destul de 
mare de zurgălăi nu emite un sunet cu o frecvență unică. 
Dealtfel, în majoritatea cazurilor, zurgălăii folosiți în cultura 
tradițională nu au o construcție standardizată, ei fiind prelucrați 
în micile ateliere private într-un mod rudimentar. Fiecare 
zurgălău are propria sa frecvență de emisie sonoră și implicit o 
configurație timbrală particulară. Unii zurgălăi au o emisie 
sonoră neclară, acest fapt datorându-se construcției lor 
neîngrijite. La toate instrumentele din familia clopotelor, 
acuratețea emisiilor sonore este dată de felul în care sunt 
reprezentate (organizate) acustic frecvențele superioare ale 
sunetului fundamental.  

La mișcarea crăcanului precum și la lovirea sa de 
podea, deplasarea bilelor în interiorul zurgălăilor este 
sincronizată parțial. În cadrul amalgamului acustic al acestei 
emisii muzicale, detașările componentelor sonore primare sunt 
foarte greu de deslușit. 
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Fig. 9 Reprezentarea grafică spectrală (tridimensională) a 
conglomeratului sonor produs prin lovirea „cracului cu prapuri” 
de podea; banda de frecvență utilizată pentru reprezentarea 
înălțimilor: 80 Hz – 20.500 Hz 

 

 
Reprezentarea tridimensională a emisiei sonore produse 

prin lovirea „cracului cu prapuri” de podea (Fig. 9) completează 
în mod salutar informațiile investigațiilor anterioare. În această 
diagramă, zgomotul provocat prin lovirea capătului de băț de 
podea este marcat aici printr-o bandă foarte largă de frecvență 
(limita inferioară a frecvențelor de la primul eșantion este 
plasată într-o locație care depășește cu puțin peste 80 Hz, iar la 
cel de al doilea eșantion – sub 80 Hz). Ca limită superioară a 
bezii de frecvență pentru zgomot, la ambele eșantioane avem – 
peste 20.500 Hz. Între cele două limite de frecvență, zgomotul 
este reprezentat printr-o fâșie continuă (care poate fi comparată 
vizual cu un șir de dealuri). Amplitudinile mult mai mari cu care 
sunt  marcate sunetele fundamentale ale zurgălăilor (și 
armonicele lor superioare) se suprapun (temporal) peste  banda 
de frecvență a zgomotului, detașânduse însă vizibil de aceasta. 
Durata emisiilor sonore la ambele eșantioane muzicale este 
foarte scurtă.  

Pentru o mai bună vizualizare în spațiu a componentelor 
spectrale care alcătuiesc cele două eșantioane sonore, 
diagrama din (Fig. 9) este prezentată și sub o altă perspectivă 
(Fig. 10) 
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Fig. 10 Reprezentarea grafică spectrală (tridimensională) a 
conglomeratului sonor produs prin lovirea „cracului cu prapuri” 
de podea – văzută din perspectivă laterală (pe coordonata 
orizontală – desfășurarea timpului; pe cooronata oblică – din 
față înspre spate – repartizarea frecvențelor); banda de 
frecvență utilizată pentru reprezentarea înălțimilor: 80 Hz – 
20.500 Hz 

 

Cele două reprezentări grafice tridimensionale făcute la 
acest eșantion muzical ne arată că în relația spectrală stabilită 
între zgomot și sunet, aportul pe care îl au sunetele zurgălăilor 
la emisia conglomeratului sonor este mult mai substanțial. 
Forma geometrică prin care sunt reprezentate sunetele 
zurgălăilor (vârfuri muntoase cu o bază mai largă) ne indică în 
mod grafic că (în privința frecvențelor) la ambele eșantioane 
sonore, nu avem o asociere de sunete determinată precis. 
Practic, zurgălăii atașați la „cracul cu prapuri” nu au un acordaj 
standardizat.  

Sub aspectul frecvențelor, la emisiile muzicale făcute de 
zurgălăi, familiile sonore ale acestora au în componența lor 
sunetul fundamental și aproximativ trei armonice superioare 
foarte bine puse în evidență. În cadrul celor două reprezentări 
spectrale, raportul dintre sunetele fundamentale ale zurgălăilor 
și armonicele lor superioare este puțin diferit. La primul 
eșantion sonor, amplitudinea rezultată din „sinteza” sunetelor 
fundamentale emise de toți zurgălăii este destul de mică față de 
cumulul amplitudinilor format la cele trei grupuri de armonice 
superioare (armonice care determină în mod hotărâtor întreaga 
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componență spectrală). La cel de al doilea eșantion sonor, în 
care lovitura cu bățul în podea a fost mai energică, 
amplitudinea cumulată, prin care sunt reprezentate sunetele 
fundamentale emise de zurgălăi, este mult mai bine pusă în 
evidență în raport cu asocierile selective formate în cadrul 
armonicelor superioare. În acest exemplu muzical, amplitudinile 
sunetelor fundamentale domină componența spectrală.  

La cele două eșantioane muzicale, componentele 
spectrale ale conglomeratului sonor (sunetul și zgomotul) sunt 
reprezentate diferențiat în planul duratelor de emisie. Astfel, 
zgomotul părăsește mult mai repede asocierea sonoră. La 
zurgălăi, în perioada de desfășurare sonoră permanentă a 
emisiei muzicale, amortizarea sunetelor se face destul de brusc 
dar pe parcursul extincției procesul de amortizare a emisiei 
sonore devine mult mai lent. Acest fenomen acustic este 
determinat de forma diferențiată de vibrație întâlnită la grupul 
de zurgălăi. Aici, la sfârșitul emisiei sonore, în interiorul 
cavităților rezonatoare mișcarea bilelor se face doar prin 
alunecare. 

La ambele exemple muzicale, reprezentările grafice 
tridimensionale ne arată faptul că extincția sonoră se încheie 
printr-o prelungire scurtă făcută la o frecvență bine 
individualizată (rămasă din asocierea sunetelor fundamentale). 
În această situație, finalul emisiei sonore este reprezentat doar 
printr-o prezență anemică a unui sunet fundamental rămas din 
cadrul grupului de zurgălăi. 

Crăcanul cu zurgălăi este un instrument muzical unic în 
cadrul evenimentelor artisitice întâlnite la sărbătorile de iarnă. 
Existența sa viabilă în contextul manifestărilor tradiționale ale 
culturii orale românești din secolul trecut poate fi luată (în sens 
informativ) ca un indiciu deosebit de important pentru 
cunoașterea unor aspecte culturale din trecutul nostru 
îndepărtat. Folosirea lui în practicile magico-muzicale ne 
dezvăluie (faptic) un crâmpei arhaic din evoluția spiritual-
umană, în care „cracul cu prapuri” este o reminiscență culturală 
și în același timp un obiect ștafetă provenit dintr-o perioadă 
ancestrală de cultură europeană cunoscută destul de puțin. 
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SUMMARY  
 
Ovidiu Papană: The Bell Pole – “The Banner Staff” Used in 
Winter Season Carolling  
 
Within cultural and artistic manifestations, the use of music 
instruments is not random. The aesthetic forms of human 
communication could not have reached their present depth and 
refinement without the substantial contribution of music 
instruments. Practically, these “objects”, meant to produce 
various sonorities, have had multiple functions. Some played a 
particularly important role in magic practises, others were 
created in order to be used for a quasi utilitarian purpose. Their 
main raison d‟être, however, was connected to cultural 
activities. Thus, most music instruments were created in order 
to enrich the aesthetic and musical discourse and were used 
preponderantly within cultural and artistic activities. 
The bell pole (locally called “the banner staff”) is a symbolic 
object with a musical function used during carolling in the Banat 
Plain. Together with the drum, it was part of the carollers‟ 
equipment. It is an idiophonic instrument quite rarely employed 
in our oral culture. Its physical usage within the carols had two 
somewhat different aspects. Symbolically and ritually, the bell 
pole was an object with magical functions used in the old carols 
of the pre-Christian age. Its emplyment over a long period of 
time within the artistic manifestations of the winter customs 
recommends it as one of the few palpable testimonies of these 
ancestral practises.  
As far as its construction is concerned, the bell pole is a folk 
variant of the sistrum. During the performance, the noise made 
by striking the poll against the floor or ground, associated to the 
peal of the bells, aptly completed the vocal side of the carol 
proper.  
The musical use of the bell pole in our oral culture lasted well 
into the middle of the past century. After the Second World War, 
during the communist regime, carolling was banned by the 
authorities of the state, as this custom was classified as 
religious practise. 
 
 


