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EXPERIMENTE CU PRIVIRE LA MUZICA PREISTORICĂ – 
NOI INTERPRETARI ASUPRA VASELOR SUPORT 

CUCUTENIENE 
 
 

Adela Kovács*, Silviu Gridan** 
 
 

* Muzeul Judeţean Botoşani; adelina_ab@yahoo.com 
** Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane; 
     gridan.silviu@yahoo.com 
 
 
Abstract. One of ceramic findings from Cucuteni Culture is the support type vessel. The ves-
sels we studied have relatively cylindrical body, is usually hollowed on the inside and flaring 
rim and base. Most of them have perforations placed symmetrical. Usually this vessel type is 
associated with ritual or religious behaviour. We noticed several of these ceramic type vessels 
in museums, special publications and reports, with a great frequency. In spring of 2014 we 
made an archaeological experiment reproducing the vessel. We also bought a Cucuteni replica 
made nowadays and experimented with both vessels. By attaching leather on the top we recon-
structed sounds and possibly music. We consider that these vessels could have been used as 
drums or as means for creating sounds. 
 
Keywords: Cucuteni culture, experimental archaeology, support vessels, musical instruments, 
                   drums. 
 
 

1. Câteva premise  
În articolul de faţă vom face referire la posibilul rol pe care l-a avut o cate-

gorie de vase ceramice “speciale” aparţinând Culturii Cucuteni – vasul suport. Am 
decis să studiem acest tip particular de vas ceramic, din punctul de vedere al 
funcţionalităţii, deoarece am constatat prezenţa frecventă a lui în muzee, publicaţii şi 
rapoarte arheologice.  

Tipurile de vase care fac obiectul analizei de faţă au mai multe denumiri în 
literatura de specialitate: vase-suport, suport de fructiere, picior-suport. Din punct de 
vedere formal, se prezintă sub două tipuri generale, unele “monoclu” respectiv cilin-
dru simplu şi altele “binoclu” realizat prin alăturarea a două piese cilindrice, unite prin 
punţi. Caracterul “special” al vaselor suport, este dat de caracteristicile constructive 
şi de posibilul mod de utilizare. 

Se vor prezenta rezultatele experimentului nostru, care a avut drept scop 
demonstrarea că această categorie de vase ar fi putut avea rolul de suport pentru cons-
truirea unor instrumente de percuţie membranofone. Cu alte cuvinte, aceste vase ar fi 
putut fi utilizate ca vase-tobă. 
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Menţionăm, încă de la început, că prin studiul nostru experimental nu am dorit 
să demonstrăm că manifestările muzicale erau practicate de către comunităţile neoli-
tice, astăzi fiind acceptată ideea că încă din Paleoliticul Superior muzica, practicată 
cu instrumente muzicale, era proprie comunităţilor umane1.  

Există încă din perioada preistorică patru categorii de instrumente pentru pro-
ducerea sunetului: ideofone, membranofone, cordofone şi aerofone. Ideofonele sunt 
instrumente de producere a sunetelor care includ zornăitoare, clopoţei şi chimvale. 
Instrumentele membranofone, asociate în general cu tobele, sunt instrumente de per-
cuție care sunt acoperite cu piele. Cordofonele sunt instrumente cu coarde, incluzând 
lăuta, lira și harpele. Aerofonele denumesc instrumentele care emit sunete acţionate 
de forța aerului, precum fluierele şi trompetele2. Majoritatea obiectelor de producere 
a sunetelor datează din Epoca Bronzului sau mai târziu3.  

Neavând intenţia de a prezenta pe larg elementele tehnice ale construcţiei 
instrumentelor de percuţie membranofone, am decis totuşi să prezentăm sumar, pentru 
o mai bună înţelegere a punctului nostru de vedere, câteva elemente legate de cons-
trucţia acestor instrumente muzicale.  

Instrumentele de percuţie membranofone, pe care le vom numi pentru simpli-
ficare tobe, au două elemente constructive principale: un suport rigid şi o membrană 
elastică. Una dintre definiţiile tobei este: instrument muzical de percuţie, format din-
tr-un cilindru scurt, larg şi gol, pe fundurile căruia este întinsă o piele, care, lovită, 
produce sunete4.  

Suportul rigid are rolul de a ajuta fixarea membranei şi de a menţine mem-
brana tensionată. În cele mai multe cazuri suportul rigid are şi rol de cutie de rezo-
nanţă, amplificând sunetul produs de vibraţiile membranei în momentul percuţiei. 
Percuţia se face cu mâna sau cu obiecte rigide, numite beţe de percuţie. 

În zilele noastre există o mare diversitate de tobe, ele putând fi clasificate în 
mai multe moduri. În cazul de faţă vom folosi pentru scopul nostru o clasificare reali-
zată în funcţie de materialul folosit pentru construirea suportului rigid, şi anume: din 
lemn (includem aici şi fructele cu înveliş lemnos), ceramic, din metal şi din materiale 
sintetice. 

Pornim de la ipoteza că în epoca neolitică tobele erau folosite de către comu-
nităţile umane în ceremoniile colective sau în scopuri religioase, precum, astăzi, încă 
putem vedea, pe tot mapamondul, această practică la toate comunităţile umane cu o 
structură socială similară comunităţilor neolitice europene. Ne-am întrebat ce urme 
materiale ar putea evidenţia prezenţa tobelor în siturile cucuteniene. 

Ţinând cont că în epoca neolitică materialele sintetice nu existau iar cunoş-
tinţele tehnologice în ceea ce priveşte prelucrarea metalelor nu erau la un nivel care 
să permită realizarea suportului rigid din metal, rămân două posibilități de realizare al 
acestui element constructiv: suportul rigid din lemn şi suportul rigid ceramic. 

                                                      
1 Dumitru, 2011, p. 69-89. 
2 Lund, 2010, p. 8. 
3 d’Errico, 2003.  
4 Şofransky, 2008, p. 163; Kipfer, 2000, p. 99.  
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Probabilitatea ca în epoca neolitică aceste două opţiuni să fi fost exploatate 
de către comunităţile umane este mare. În ceea ce priveşte materialele din care puteau 
fi confecţionate membranele elastice pentru tobe în epoca neolitică, am luat în con-
siderare următoarele variante: pielea anumitor mamifere (capră, oaie, câine, etc.) şi 
pielea anumitor peşti (precum în cazul unor tobe confecţionate chiar şi în epoca 
modernă, în Africa de Nord, numite Darbuka5). 

Elementele de fixare a membranelor elastice pe suportul rigid al tobelor, în 
perioada neolitică, puteau fi doar unele biodegradabile: tendoane, şnururi de piele 
sau sfori confecţionate din in, cânepă sau alte plante existente la acel moment la dis-
poziţia comunităţilor umane. Probabilitatea ca aceste elemente constructive ale tobe-
lor (membranele elastice şi cele de fixare) să fie descoperite în prezent este de aseme-
nea foarte redusă. 

Având în vedere caracterul variat de contexte de descoperire ale acestor tipuri 
de vase, este dificil de a le lega în întregime de manifestări de tip religios. Spre exem-
plu piese splendide ca aspect, modelaj şi pictură au fost descoperite, în situl de la 
Ruginoasa, atât în cadrul locuinţelor, cât şi în şanţuri sau în strat6. Cu toate acestea 
există o serie de vase suport care au fost descoperite în cadrul unor contexte cultice 
clare. Menţionăm ritualul de fundare a unei locuinţe de la Isaiia, respectiv Groapa 17, 
unde au fost descoperite fragmentele unui vas suport cu gura în jos7. În sanctuarul 
L.36 de la Truşeşti, vase suport au fost descoperite alături de multiple vase şi râşniţe. 
În aceeşi clădire se afla şi vasul cu semnificaţii speciale, respectiv pythosul cu 5 repre-
zentări antropomorfe îngemănate în relief care prezintă cupluri de bărbaţi şi femei sub 
un şir de proemineţe alveolate8. În Templul L.24 de la acelaşi sit regăsim pe podea un 
suport fragmentar din pastă grosieră9.  

Asocierea unor piese de acest gen cu locurile de cult nu sunt cazuri singulare. 
La Topolnica–Promachon, pe podeaua sanctuarului era un vas suport spart in situ, ală-
turi de vas-arici, bucraniu şi multiple vase (Fig. 1)10.  

Menţionăm şi vasul suport descoperit la Pianu de Jos (cultura Petreşti), pe o 
masă asociată cu elemente de cult (Fig. 2)11. Piesa prezintă policromie, fiind decorată 
cu pictură de culoare neagră pe fond albicios (Fig. 3). 
 

                                                      
5 http://www.drumfactorydirect.com/index.php?main_page=product_reviews&products_id=605 
(accesat 10.04.2014). 
6 Lazarovici C.M., Lazarovici Gh., 2012, p. 364; p. 226, Fig. VIIB.33; p. 228, Fig. VIIB.45; 
p. 232, Fig. VIIB.69; p. 249, Fig. VIIB.184.  
7 Ursulescu et alii, 2003, p. 158, pl. 66.  
8 Petrescu-Dîmboviţa et alii, 1999, p. 81, p. 85.  
9 Ibidem, p. 67; fig. 326/8. 
10 Boyadžiev, 2004, p. 209; Koukouli-Chrysanthaki, 2006, p. 473. 
11 Paul, 1995, p. 5; fig. 1-4, pl. I-II; Idem, 1992, p. 104-106, pl. LII/2-3; Gimbutas, 1982, p. 81, 
fig. 34; Merlini, 2006, p. 33.  
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Fig. 1. Vas suport spart in situ pe podeaua sanctuarului de la Topolnica12. 

Fig. 2. Contextul cultic de la 
Pianu de Jos13. 

Fig. 3. Vasul suport de la 
Pianu de Jos14. 

                                                      
12 Vajsov et alii, 2012 
13 Paul, 1992, pl. LII, fig. 3.  
14 Merlini, 2006, p. 71, fig. 40.  
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Un caz mai deosebit atrage atenţia la Ruginoasa, respectiv un suport care a 
fost depus alături de un stâlp şi acoperit cu pietrele de la baza conţului celui de-al 
doilea perete (Fig. 5). Peretele respectiv ar fi putut fi o bancă interioară, în care caz 
vasul suport ar fi fost integrat structurii băncii15.  

 
Fig. 4. Fragment de suport depus lângă 

o groapă de stâlp de la Ruginoasa16. 

 
Fig. 5. Vasul suport din Groapa 17 

de la Isaiia, alături de conurile de lut 
şi statuetă antropomorfă17. 

În cadrul complexului de statuete şi obiecte miniaturale descoperit la Ovča-
rovo, în nord-estul Bulgariei, au fost remarcate câteva piese de dimensiuni foarte mici 
care ar putea fi reprezentarea unor tobe. Piesele au fost interpretate ca reprezentând 
o scenă de cult, în care plăcuţele reprezintă altare, cilindrii mici ar fi tobele şi figure-
nele ar reprezenta participanţii18. Marija Gimbutas consideră că scena ar putea fi o 
dovadă a asocierii Marii Zeiţe cu muzica, piesele miniaturale arătând o replică a unui 
ritual desfăşurat pentru Zeiţa Pasăre însoţit de muzica tobelor19.  

Instrumentele muzicale membranofone sunt publicate ca atare începând cu 
Neoliticul Târziu şi începutul Epocii Cuprului (mileniul V îHr). Un exemplu foarte 
interesant decorat cu grafit, prezentând motive cu S-uri culcate, a fost descoperit în 
tellul Azmashka, districtul Stara Zagora, în Bulgaria (Fig. 6)20. 

Un alt vas de acest tip, pe exterior cu motive incizate, provine de la Ebendorf 
(Sachsen–Anhalt, Germania) aparţinând culturii Walternienburg–Bernburg (mil. IV 
îHr). Vasul este gol pe interior (Fig. 7). Partea superioară era original acoperită cu 
piele de animal şi probabil folosită ca şi cutie de rezonanţă. Pe marginea buzei au fost 
realizate şapte ochiuri (eyelets) orizontale pentru fixarea pieii. Vase de acest tip au 
fost documentate şi în culturile Funnel Beaker and Salzmünder. Scopul lor era de a 

                                                      
15 Lazarovici C.M., Lazarovici Gh., 2012, p. 89.  
16 Ibidem, Fig. IV.74. 
17 Ursulescu et alii, 2003, fig. 5.2.  
18 Bailey, 2005, p. 27. 
19 Gimbutas, 1989, p. 71.  
20 Kalchev, 2010, p. 27.  
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produce muzică în cadrul ritualurilor şi transmiterea unor semnale de comunicare. 
Majoritatea acestor tobe au fost descoperite în morminte21. 

 
Fig. 6. Toba de la tellul Azmashka, 

Stara Zagora, Bulgaria22. 

 
Fig. 7. Toba de la Ebendorf, 

Germania23. 

Remarcăm pentru preistoria europeană, deşi mai recentă, o piesă spectacu-
loasă descoperită la Azoria, în zona răsăriteană a insulei Creta (sec. VII–VI îHr). 
Suportul a fost descoperit într-un context foarte bogat, care cuprindea fusaiole, greutăţi 
de la războiul de ţesut, râşniţe, un topor din diorit, numeroase fragmente de cupru şi 
fier, un vârf de săgeată din fier. Suportul este foarte bogat decorat cu motive geome-
trice, repetitive, aranjate pe registre (Fig. 8)24. Vase de tip suport sunt întâlnite frecvent 
şi în cultura minoică (Fig. 9)25.  

Pentru perioadele preistorice sunt menţionate mai multe tipuri de tobe. Tam-
burul (kettle drum) este un anume tip de tobă realizată din bronz, folosite în zona nor-
dică a Vietnamului. Primele exemplare au fost produse cu două milenii în urmă şi au 
fost larg folosite în Asia de Sud-Est, fiind în general asociate cu avuţia, puterea, ferti-
litatea şi erau foarte importante în cadrul ritualurilor comunităţii26.  

În civilizaţia hitită aveau loc procesiuni în cadrul unor festivaluri, care se des-
făşurau pe străzile principale ale cetăţilor. Procesiunile erau însoţite de muzicieni care 
foloseau tobe, chimvale, tamburine, castanete27. 

                                                      
21 Lazarovici Gh. et alii, 2011, p. 293.  
22 Kalchev, 2010, p. 27. 
23 Lazarovici Gh. et alii, 2011, Fig. X.15.  
24 Haggis et alii, 2004, p. 377.  
25 MacKenzie, 1903, p. 171. 
26 Kipfer, 2000, p. 164.  
27 Bryce, 2002, p. 189. 
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Fig. 8. Suport cilindric descoperit la 

Azoria28. 

 
Fig. 9. Suport din perioada 

minoică29. 

În Egiptul Antic sunt cunoscute instrumente muzicale recreaţionale dar şi 
instrumente religioase. Zeul Ibi patrona instrumentele, iar Hathor este zeiţa care le 
folosea. În nenumărate imagini apar procesiuni cu muzicanţi, care cântă la diverse 
ocazii. În Regatul Vechi şi în perioadele predinastice apar fluierele, inclusiv cele 
duble, instrumente de tip clarinet, trompete, tobe, chimvale şi castanete. Bărbaţii 
cântau şi la o harpă portabilă30.  

Dovezi asupra folosirii instrumentelor muzicale membranofone se găsesc în 
China Antică. În cimitirul care cuprindea 18 morminte descoperite la Yangshan, cul-
tura Yangshao (sec. III îHr), trei dintre ele aveau ca inventar, alături de multiple ele-
mente de prestigiu, şi tobe ceramice, pe lângă tuburi din marmură. Tobele fuseseră aco-
perite cu piele de aligator şi folosite în mod restrictiv de către membrii comunităţii31. 

2. Descrierea experimentului  
Considerând că vasele-suport, larg răspândite pe toată aria Culturii Cucuteni, 

se pretează la utilizarea lor ca vas-tobă, în primăvara anului 2014 am decis să experi-
mentăm posibilitatea folosirii lor în acest scop. 

Experimentul s-a desfășurat în trei etape şi a constat în construirea unor tobe, 
folosind ca suport rigid vase similare vaselor-suport, specifice Culturii Cucuteni, şi 
verificarea posibilităţii de folosire a lor din punct de vedere funcţional (acustică şi 
manipulare). 

                                                      
28 Haggis et alii, 2004, p. 377, fig. 33.  
29 MacKenzie, 1903, p. 175, fig. 2. 
30 Bunson, 2002, p. 257. 
31 Higham, 2004, p. 12. 
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2.1. Primul experiment  
După achiziționarea unei miniaturi de vas suport, pe care în continuare îl vom 

numi vas-tobă, de la Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din Sfântul Gheorghe 
(jud. Covasna), am pregătit o bucată de piele fină, utilizată în mod curent pentru cură-
ţarea lentilelor de ochelari, patru bucăţi de şnur de piele de dimensiuni potrivite sco-
pului nostru şi nouă baghete de lemn, necesare fixării şi tensionării membranei de 
piele (Fig. 10). 

   

Fig. 10. Pregătirea materialelor pentru confecţionarea tobei miniaturale:  
piele, şnur de piele, suport miniatural. 

Modul în care am gândit şi realizat fixarea şi tensionarea membranei pe vasul- 
tobă, în această etapă, l-am folosit în toate etapele proiectului, respectiv: capetele celor 
4 şnururi de piele au fost trecute prin golul din corpul vasului, prin perforaţiile din 
corpul vasului şi au fost legate de membrana de piele, care în prealabil a fost perforată 
în opt locuri (găurile în membrana de piele au fost executate două câte două, diame-
tral opuse, pentru asigurarea unei întinderi uniforme a membranei elastice) (Fig. 11). 

 
Fig. 11. Sistemul de legare şi fixare a şnurului prin suportul miniatural. 

Fixarea şnururilor de membrană s-a făcut prin înnodarea capetelor libere ale 
şnururilor, în jurul unor tije de lemn care au avut rolul de a interzice retractarea şnu-
rurilor în momentul tensionării membranei. Prin bucla şnururilor, din interiorul vasu-
lui-tobă, am introdus o tijă de lemn pe care am rotit-o în sensul acelor de ceasornic 
scurtând lungimea lor (Fig. 12). Această scurtare prin răsucire a dus la tensionarea 
membranei de piele. În acelaşi timp, datorită formei tronconice a parţii inferioare a 
vasului-tobă, prin scurtarea lungimii şireturilor a fost asigurată blocarea tijei de lemn 
în peretele vasului-tobă (Fig. 13). 
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Fig. 12. Fixarea membranei pe vasul suport. 

 
Fig. 13. Sistemul de prindere şi fixare a materialului din piele. 

Prin această metodă simplă am asigurat realizarea unui instrument de percuţie 
membranofon care în momentul percuţiei realizată cu o tijă de lemn de dimensiuni 
corespunzătoare dimensiunilor tobei, a generat un sunet suficient de puternic, astfel 
încât am decis să continuăm experimentele. 

2.2. Al doilea experiment  
Al doilea experiment a avut drept scop construirea unui vas suport din lut de 

dimensiuni cât mai apropiate de formele şi dimensiunile vaselor cucuteniene. 
După identificarea unei surse de lut de bună calitate, la periferia oraşului Codlea 

(jud. Brașov), am transportat o cantitate de aproximativ 30 kg de lut în localitatea 
Comăna de Sus (jud. Brașov), unde am avut posibilitatea să derulam această etapă a 
experimentului. 

Am pus lutul la înmuiat într-o cantitate de 20 l de apă şi l-am lăsat două săp-
tămâni, timp în care l-am amestecat la intervale neregulate de timp, pentru o bună 
hidratare a lutului (Fig. 14, 15). 

După două săptămâni am separat surplusul de apă de lutul depus pe fundul 
vasului în care a stat la înmuiat, am trecut printr-o sită lutul pentru a elimina eventualele 
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impurităţi şi am adăugat o cantitate de aproximativ 15 kg de nisip cu granulaţie fină. 
Am frământat cu mâinile compoziţia pentru omogenizare (Fig. 16, 17). 

 
Fig. 14. Pregătirea lutului. Fig. 15. Amestecul lutului cu apă. 

 

Fig. 16. Frământarea pastei de lut. Fig. 17. Omogenizarea pastei de lut. 

Deoarece pasta obținută conținea o cantitate prea mare de apă, am porţionat-o 
şi am lăsat bucățile astfel obţinute să se deshidrateze o noapte (Fig. 18). 

Am hotărât ca în cadrul acestui experiment, pe lângă suporturi, să realizăm şi 
alte modele de vase ceramice, pentru o mai bună înţelegere a tehnicii în care poate fi 
modelat lutul (Fig. 19–21). 

În timpul modelării vaselor am întâmpinat dificultăţi în menţinerea formelor 
vaselor până la finalizarea lor, datorită umidităţii excesive din compoziția pastei. Din 
acest motiv am îngroşat pereţii vasului-tobă, prin adăugare de material. 

Vasele realizate astfel au fost lăsate la uscat la umbră, într-un spaţiu bine aeri-
sit, timp de trei săptămâni (Fig. 22, 23). 

După această perioadă de timp am constatat că vasele au pierdut din volum 
în timpul procesului de uscare şi au apărut unele fisuri. 
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Fig. 18. Turte din lut pregătite 

pentru modelaj. 
Fig. 19. Modelarea suporturilor. 

 
Fig. 20. Modelarea suporturilor. Fig. 21. Suport rezultat după modelaj. 

 
Fig. 22. Vasul-tobă pregătit pentru 

uscare. 
Fig. 23. Lotul de suporturi modelate 

pregătite pentru uscare. 
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Fig. 24. Lotul de vase uscate. Fig. 25. Încălzirea vaselor în faţa 

cuptorului. 

 
Fig. 26. Arderea vaselor în cuptor. Fig. 27. Rezultatul după ardere. 

 
Fig. 28. Membrana de piele de capră 

după rehidratare. 
Fig. 29. Suportul-tobă după fixarea. 

membranei cu sfoară de cânepă. 
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Am folosit pentru arderea lor un cuptor de pâine tradiţional, utilizând lemn 
uscat de fag. Am preîncălzit cuptorul şi am aşezat vasele în apropierea focului pen-
tru a evita şocul termic la introducerea lor în cuptor. 

După introducerea vaselor în cuptor nu am avut posibilitatea să obţinem tem-
peraturi suficient de înalte pentru a avea o ardere de bună calitate (Fig. 24–27). 

Am considerat ca fiind satisfăcătoare calitatea ceramicii obţinute, pentru nece-
sitățile acestui experiment şi am trecut la următoarea fază experimentală: fixarea mem-
branei de piele de capră, tunsă şi deshidratată, pe care în prealabil am achiziţionat-o 
de la o firmă specializată. Am folosit aceeaşi metodă de fixare a membranei de piele 
ca şi în cazul primei etape. 

Pentru a putea utiliza membrana de piele de capră a fost nevoie să o rehidra-
tăm (introducând-o într-un recipient cu apă) pentru a deveni flexibilă (Fig. 28). 

Deoarece sunetul generat de toba obţinută astfel era foarte puternic (Fig. 29), 
dar cu o tonalitate gravă (am considerat că nu este suficient de “melodică”), am hotă-
rât să continuam experimentele într-o altă direcţie.  

2.3. Al treilea experiment  
Pentru efectuarea celui de-al treilea experiment am achiziţionat un vas-tobă 

de la o firma din județul Prahova, care execută replici ale vaselor cucuteniene. Am 
dorit ca vasul cumpărat să fie asemănător ca dimensiuni şi decor cu un vas cucutenian 
autentic. Am ales ca model un suport cilindric, încadrat în Cucuteni A2 (Fig. 30), (cca. 
4500–4350 Cal B.C.) cu dimensiunile: înălţime = 36 cm, diametrul maxim = 23,5 cm,  

 
Fig. 30. Vasul original descoperit  

la Poduri-Dealul Ghindaru32. 
Fig. 31. Vasul replică achiziţionat  

de Silviu Gridan. 

                                                      
32 Monah et alii, 2003, p. 122, fig. 171. 
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descoperit la Poduri-Dealul Ghindaru33. Vasul achiziţionat are înălţimea de 43 cm şi 
diametrul maxim de 22,5 cm (Fig. 31).  

Am folosit aceeaşi metodă de fixare a membranei de piele de capră ca şi în 
primele două etape.  

Datorită ceramicii de bună calitate a vasului-tobă achiziţionat, am obţinut o 
tobă cu un sunet puternic şi “melodios” aşa cum credem că erau tobele din epoca neo-
litică. 

3. Măsurarea nivelului sunetului 
După realizarea acestor tobe, ne-am propus să determinăm nivelul sunetului 

produs de ele, pentru a stabili dacă sunetul este destul de puternic şi la ce distanţă este 
suficient de puternic pentru a fi perceput. Măsurătorile au fost făcute de către firma 
S.C. ECO-BREF S.R.L. din Braşov, prin bunăvoinţa doamnei Codruţa Maniu, căreia 
îi mulţumim şi pe această cale. 

S-a măsurat nivelul de zgomot produs de toba cu vas-tobă realizată de noi în 
cadrul celui de-al doilea experiment, pe care o numim în continuare Toba 2, şi de către 
vasul-tobă achiziţionat, pe care o numim în continuare Toba 3. 

Măsurătorile s-au efectuat în câmp deschis, fără poluare fonică, cu un aparat 
de măsură de tipul Solo 01dB, pentru Toba 2 din 10 în 10 metri până la distanţa de 
50 m (distanţa între aparatul de măsură şi tobă), iar pentru Toba 3 din 5 în 5 metri 
până la distanţa de 50 m (Fig. 32). 

Distanța între 
tobă şi aparatul 
de măsură [m] 

Toba 3 Toba 2  Durata 
măsurătorii 

[s] 
LAeq 
[dB] 

LAeq 
Max [dB] 

LAeq 
[dB] 

LAeq 
Max [dB]

  5 78,3 82,2   60 
10 74,4 79,4 78,8 83,3 60 
15 71,8 78,8   60 
20 69,5 84,3 73,4 81,8 60 
25 68,5 81,5   60 
30 67,2 79,5 68,7 79,6 60 
35 64,5 78,4   60 
40 63,9 78,3 65,4 81,9 60 
45 62,6 81,6   60 
50 60,8 81,2 68,5 83,6 60 

 

Fig. 32. Valorile rezultate din măsurarea sunetului. 

Am constatat că sunetul produs de ambele tobe pe o suprafață cu raza de 50 m 
este similar ca şi intensitate, deşi prezintă tonalităţi diferite. Intensitatea medie a sune-
tului permite o percepţie clară şi puternică a lui de către orice persoană aflată în această 
arie. Chiar şi la distanţa de 100 m sunetul produs de tobe a fost perceput clar şi puter-
nic. Intensitatea maximă, măsurată în toate cazurile, pune în pericol sănătatea aparatului 

                                                      
33 Monah et alii, 2003; p. 122, fig. 171. 
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auditiv al persoanei care utilizează aceste tobe, sunetul perceput fiind prea puternic, 
în cazul în care lovitura este acţionată la maximum.  

Până în prezent nu am avut posibilitatea să măsurăm frecvenţele sunetelor 
produse de cele două tobe, pentru a pune în evidenţă mai clar percepţia urechii umane 
asupra intensității sonore pentru cele două tobe. 

4. Argumente suplimentare 
În timpul cercetării noastre cu privire la vasele-suport aparţinând Culturii 

Cucuteni, ne-a atras atenţia şi o amforă pictată cu figuri antropomorfe, descoperită la 
Poduri-Dealul Ghindaru, jud. Bacău (Fig. 33). 

Fig. 33. Amfora pictată 
de la Poduri-Dealul 

Ghindaru34. 

 
Fig. 34. Amfora pictată de la Poduri-Dealul 

Ghindaru – desen detaliu cu figurinele 
antropomorfe35. 

Ceea ce ne-a atras atenţia la acest vas a fost decorul pictat cu figuri antropo-
morfe ale căror “mâini” sunt nefiresc de lungi şi se termină cu câte o sferă fiecare. 
Până în prezent, nu am găsit niciun studiu cu privire la posibila semificaţie a acestor 
reprezentări antropomorfe, dar modul în care au fost figurate braţele, în analogie cu 
alte reprezentări de aceeaşi natură, din alte contexte culturale, ne-au determinat să 
avansăm ideea că reprezentările antropomorfe de la Poduri, mânuiesc beţe de percu-
ţie (Fig. 34).  

Două dintre reprezentările la care ne-am raportat sunt reprezentarea de pe una 
dintre lespezile de piatră din mormântul regal din Kivik, Suedia (Epoca Bronzului)36 
(Fig. 35) şi reprezentarea de pe stânca pictată din Tin-Abu, Fezzan din Libia (Fig. 36), 
în care obiectele mânuite (respectiv frâiele cailor) apar ca prelungiri ale mâinilor, 
fără să existe elemente grafice de separare, clar definite, care să permită observarea 
diferenţei dintre mâna şi obiectul mânuit (la fel ca și în cazul reprezentărilor de pe 
vasul de la Poduri – Fig. 37). 

                                                      
34 http://maecpn.muzeu-neamt.ro/galerie-foto.html (accesat 22.02.2015). 
35 Monah et alii, 2003, p. 50. 
36 Goldhahn, 2005, p. 98. 
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 “Obiectele mânuite”, reprezentate pe vasul-amforă de la Poduri, ar putea fi în 
acest caz beţe de percuţie (Fig. 38), folosite pentru amplificarea sunetelor tobelor. 

Alte experimente cu privire la folosirea suporturilor ca tobe au fost realizate 
deja de către Lynda Aiano, cu rezultate foarte bune publicate deja37. Modelul a fost 
luat din cultura Trichterbecher. Concluziile extrase din realizarea experimentului 
este că toartele aplicate pe exteriorul suportului puteau fi folosite pentru ataşarea 
unei piei pe deasupra. Calitatea sunetului este în directă legătură cu sistemul de 
ataşare şi fixare a membranei. Sunetul rezultat pe tobele experimentale a fost unul 
melodios şi foarte clar38.  

 
Fig. 35. Mormântul regal din Kivik: 

una dintre cele zece plăci care prezintă 
hamurile în prelungirea mâinilor. 

Fig. 36. Desen cu stânca pictată din 
Tin-Abu, Fezzan, Libia. 

 

 
Fig. 37. Detaliu de pe amfora pictată de la 

Poduri, România39. 
Fig. 38. Exemplu de băţ de 

percuţie. 

 
                                                      
37 Aiano, 2006. 
38 Aiano, 2006, p. 39. 
39 Monah et alii, 2003, p. 50. 
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5. Câteva concluzii 
Din punct de vedere constructiv, suporturile, care fac obiectul studiului de 

faţă, sunt vase ceramice de forma cilindrică, cu buza şi baza evazate, cu decor pe faţa 
exterioară şi în unele cazuri şi pe faţa interioară40. O mare parte dintre ele au perforaţii 
în corpul vasului, plasate simetric şi diametral opus, în partea superioară a vasului41. 
În ceea ce priveşte dimensiunile acestor vase, putem spune că din punct de vedere al 
înălţimii şi al diametrului ele nu au o dimensiune standard (Fig. 39).  

Acestă categorie de vase a fost analizată şi din punct de vedere tipologic. Se 
face distincţie între piesele de gen pe două categorii majore, respectiv vase-suport şi 
fructiere. Vasele suport se prezintă sub forma unui cilindru gol pe interior. A doua 
categorie este formată din vasele rezultate din conectarea unui vas suport de un reci-
pient în formă de strachină sau de farfurie. Pentru fiecare categorie s-a realizat o divi-
ziune pe tipuri şi subtipuri (Fig. 40). 

Încadrare 
culturală 

Înălțime 
(cm) 

Diametru 
maxim (cm) 

Bibliografie 

Cucuteni A2 20 15 Monah et alii, 2003, p. 178, fig. 168. 
Cucuteni A2 24 13 Ibidem, p. 178, fig. 169. 
Cucuteni A2 39,5 24,5 Ibidem, p. 178, fig. 170. 
Cucuteni A2 36 23,5 Ibidem, p. 179, fig. 171. 
Cucuteni A 37,5 22 Ibidem, p. 179, fig. 172. 
Cucuteni A 48 23 Ibidem, p. 179, fig. 173. 

Cucuteni A 36,7 21,3 
Stratulat, 2009, p. 136, fig. 18;  
Chirica et alii, 1999, p. 122, fig. 260. 

Cucuteni A 33 22 Stratulat, 2009, p. 136, fig. 19. 
Cucuteni A 60 22 Ibidem, p. 133, fig. 10. 
Cucuteni A 36,7 21,3 Chirica et alii, 1999, p. 122, fig. 260. 
Cucuteni A 43 29 Ibidem, p. 115, fig. 232. 
Cucuteni A 31,5 17 Ibidem, p. 96, fig. 155. 
Cucuteni A 48 33 Ibidem, p. 91, fig. 139. 

Fig. 39. Tabel comparativ între dimensiuni ale vaselor-suport. 

Dumitru Boghian clasifică vasele după acelaşi criteriu formal, făcând distinc-
ţia dintre suporturi (înalte şi medii) şi fructieră. Suporturile pot fi împărţite în mai mul-
te variante având drept criteriu felul de modelare a părţii superioare şi dimensiunile/ 
robusteţea piciorului suport. Din punctul de vedere al categoriei, vasele suport se înca-
drează în cea a ceramicii fine şi semifine, fiind de cele mai multe ori pictate atât pe 
faţa exterioară cât şi pe faţa interioară42. 

Unele fructiere prezintă una sau două tortiţe dispuse simetric, la îmbinarea din-
tre partea superioară şi corpul propriu-zis al piciorului-suport, în unele cazuri aflate în  

                                                      
40 Boghian, 2004, p. 120. 
41 Marinescu-Bîlcu et alii, 1997, p. 71. 
42 Boghian, 2004, p. 120. 
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asociere (deşi nu neapărat) cu două perforaţii opuse, amplasate în cea mai proeminen-
tă zonă a pereţilor arcuiţi ai suportului. Cele mai multe dintre astfel de vase au fost pic-
tate. Majoritatea cercetătorilor culturii Cucuteni consideră că vasele binoclu sunt deri-
vate din vasele suport, fiind uneori chiar înrudite43. 

 
Fig. 40. Tipologia vaselor incluzând vase suport şi binoclu44. 

Pe baza descoperirilor de la Borduşani (mai mult de 30 de piese) a fost realizată 
o tipologie cu două categorii principale: suporturi inelare simple (categoria I) şi supor-
turi pe picioare (categoria II). Prima categorie, suporturile simple, prezintă o secţiune 
mai puţin concavă, cu partea inferioară uneori îngroşată, probabil pentru stabilitate. 
A doua categorie, cea pe picioare, este una mai puţin frecventă. Secţiunea acestora 
este convexă cu o margine mică în partea superioară şi patru picioare în partea infe-
rioară45.  

Vase-suport reprezentative regăsim în cultura Cucuteni la Hăbăşeşti, Tîrpeşti, 
Frumuşica, Cucuteni, Ruginoasa, Truşeşti, Izvoare, însă acestea sunt întâlnite în aproa-
pe toate siturile cucuteniene46.  

O analiză asupra frecvenţei şi răspândirii acestor obiecte, pe categorii de for-
me, a fost realizată de Ilia Palaguta şi nu vom insista (Fig. 41)47.  

                                                      
43 Boghian, 2004, p. 121; Palaguta, 2007, p. 52. 
44 după Bodi, 2010, p. 278, anexa 2. 
45 Marinescu-Bîlcu et alii, 1997, p. 71. 
46 Dumitrescu Vl. et alii, 1954, p. 370–371, pl. С/1,12; CI/8–9; Marinescu-Bîlcu, 1981, Fig. 
174/2; Matasă, 1946, p. 262, pl. XXVIII, p. 255, pl. XXIX, p. 263–264, p. 268; Schmidt, 
1932, taf. 2/2; 7/4; Vulpe, 1957, Fig. 154/2; p. 155; Lazarovici C.M., Lazarovici Gh., 2012.  
47 Palaguta, 2007, p. 163, fig. 87. 
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Fig. 41. Harta cu descoperirile de vase suport şi vase binoclu din perioada 

Cucuteni A48. 

Vasul-suport prezintă analogii pe spaţii largi şi intervale mari de timp. Vere 
Gordon Child numeşte obiectele cucuteniene “monoclu” sau “suporturi goale de tip 
Sumerian Timpuriu”49. În Asia Mică şi Mesopotamia sunt denumite “vase-altar”, fiind 

                                                      
48 Ibidem. 
49 Childe, 1923, p. 263-288 
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prezente în Turkmenistan în perioada eneolitică50. Suporturile se regăsesc atât în Egip-
tul antic cât şi în China. Suporturile cilindrice şi tronconice sunt răspândite în neoli-
ticul din zona balcanică şi în multe dintre culturile eneolitice de pe teritoriul european, 
situri cu frecvenţă mare fiind cele de la Yunatsite, Vinica, Golyamo Delčevo, Ovča-
rovo51.  

Piese cu partea de jos cilindrică şi rectangulare în partea superioară se găsesc 
în cultura Hamangia52. În zona Dunării de Jos suporturile goale pe interior apar în cul-
tura Boian şi Stoicani-Aldeni. Ariile acestor culturi se află în imediata vecinătate a 
arealului cucutenian53. Suporturile din cultura Petreşti par a fi unele dintre cele mai 
apropiate ca formă cu cele cucuteniene deşi o influenţă directă nu poate fi trasată54.  

Obiecte cu formă similară au fost descoperite în zona Balcanilor până în peri-
oada Epocii Fierului Timpuriu. Piese suport sunt documentate şi în cultura Basarabi 
(mil. I îHr)55, fiind documentate chiar şi în situri antice greceşti precum locuinţele de 
la Neapolis Scythian (sec. III–II îHr). În anumite situaţii, pereţii arşi pe interior ai aces-
tor piese sugerează că obiectele au fost folosite ca altare56.  

Piese asemănătoare ca formă au fost descoperite în arealul culturii Trichter-
becher, fiind analizate pe larg şi fiind alcătuită şi o tipologie a acestor piese (Fig. 42). 
Simon Wyatt analizează inclusiv decorul exterior din perspectivă tipologică57. 

Problema funcţionalităţii pieselor goale şi cilindrice din cultura Ariuşd–Cucu-
teni–Tripolie este dificil de traşat prin comparaţie cu alte obiecte cu structură similară, 
însă cu origini în culturi diferite. Analiza tipologică în acest caz nu este suficientă. 
Anumite situaţii ar putea fi mai clare prin menţionarea contextului unde acestea au 
fost descoperite însă nu întotdeauna este cazul.  

La nivel mondial, chiar și azi, există astăzi numeroase comunităţi umane care 
folosesc tipuri de tobe asemănătoare, din punct de vedere constructiv şi din perspec-
tiva materialelor folosite pentru confecţionarea lor, cu cele pe care noi credem că popu-
laţiile cucuteniene le-au folosit pentru confecţionarea unor tobe, vasul-tobă fiind un 
excelent suport rigid (Fig. 43, 44). 

În urma experimentelor efectuate pentru a determina dacă este posibil ca 
vasul suport, atât de prezent în aria Culturii Cucuteni, poate fi privit în viitor ca vas 
suport pentru o tobă, se desprind câteva concluzii.  

Sunetele produse de vasul suport prin percuţia aplicată unei membrane de piele, 
fixată în partea superioară a vasului, sunt suficient de puternice şi de melodice astfel 
încât să putem considera că acesta a fost construit pentru a fi utilizat ca vas-tobă. Gro-
simea pereţilor ceramicii determină tonalitatea sunetului. Deoarece la Toba 2 pereţii  

                                                      
50 Frankfort, 1948, p. 364. 
51 Palaguta, 2007, p. 52. 
52 Marinescu-Bîlcu, 1972, Fig. 2/6, 3/1. 
53 Dragomir, 1983, Fig. 28/8–10 
54 Paul, 1995, p. 273, pl. VII/2, VIII/3, XVI/6, XIX/7.  
55 Vulpe, 1986, Abb. 1/17. 
56 Palaguta, 2007, p. 52.  
57 Wyatt, 2008, p. 10.  
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Fig. 42. Tipologia tobelor ceramice din cultura Trichterbecher58. 

                                                      
58 Wyatt, 2008, p. 10, fig. 1.  
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Fig. 43. Tobă Darbuka (Asia 
Centrala, Africa de Nord).

Fig. 44. Tobe Bongo (Africa de Nord). 

erau mai groşi şi sunetul a fost mai grav. Toba 3 fiind o replică, cu ceramica din spe-
cia fină, avea un sunet mult mai melodios. Astfel ne explicăm folosirea unei specii fine 
sau semifine pentru construirea unor astfel de vase. 

Modul similar de construcţie ale unor tobe neolitice din alte culturi şi ale tobe-
lor folosite în prezent de o serie de populaţii din Europa, Asia şi Africa (Fig. 45–47), 
ne îndreptăţeşte să credem că vasele suport cucuteniene pot fi considerate vase-tobă. 
Dacă, într-adevăr, acest tip de vas ar fi unul muzical, atunci aceasta ar putea fi o primă 
dovadă a faptului că în contextele de cult muzica realizată prin percuţie era prezentă.  

În ceea ce priveşte interpretarea asupra funcţionalităţii acestor vase, ele ar fi 
putut sa fie folosite ca şi instrumente de percuţie, deşi există numeroase alte interpre-
tări asupra utilizării acestora. Menţionăm doar câteva dintre ele. Cea mai simplă expli-
cație derivă din existența unei largi game de vase modelate pe socluri goale, mari, suge-
rând că acestea au fost folosite ca suport pentru vase mai mici, precum cupele sau bolu-
rile59. O parte importantă dintre cercetători consideră respectivele tipuri ca fiind unele 
cu scopuri pur religioase, idee apărută în deceniul al doilea al secolului al XX-lea. 
Boris Aleksandrovich Rybakov considera că funcţia vaselor binoclu era aceea de a oferi 
pământului “apă să bea”60. Pavel M. Kozhin a remarcat că ar exista o legătură între 
funcţia religioasă şi practică a vaselor şi presupune că vasele binoclu ar fi putut repro-
duce la scară largă obiecte care iniţial ar fi putut fi realizate din lemn61.  

                                                      
59 Passek, 1949, p. 39-42.  
60 Rybakov, 1965, p. 16. 
61 Palaguta, 2007, p. 51. 
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Fig. 45. Tobă Donno 

(Gana). 
Fig. 46. Tobă Kapanlogo 

(Gana). 
Fig. 47. Tobă Djembe 

(Guineea, Gana, Coasta 
de Fildeș). 

Nu trebuie uitat că în zona central asiatică, chiar şi după sec. al XVII-lea, au 
supravieţuit mai multe practici de origine şamanică. Mai mulţi etnografi ruşi din seco-
lul al XIX-lea au raportat prezenţa mai multor şamani/vrăjitori/exorcişti în Tadjikistan. 
Etnografii consemnează faptul că aceştia folosesc cranii, tobe, fum şi sângele anima-
lelor în ritualurile lor. În mod aproape similar, uzbecii și kazahii, până inclusiv în 
secolul al XIX-lea, au avut oameni speciali desemnaţi în cadrul comunităţilor care să 
bată tobele sacre şi care erau adepţii divinaţiei şi a vindecării prin ritual62.  

Din punct de vedere mitologic se menţionează că toba şi chimvalul sunt instru-
mentele favorite ale Cybelei, zeița peșterilor și a Pământului în starea sa naturală și 
protectoare a vegetației, adorată pe culmile munților. Ea domnea peste animalele săl-
batice, fiind și protectoarea albinelor63. 

Cele mai multe studii pun în legătură actul muzical şi uneltele de producere a 
sunetelor cu ceremoniile, ritualurile sau procesiunile de cult. Cu toate acestea, nu se 
poate exclude nici ipoteza că, cel puţin, unele dintre instrumentele muzicale erau folo-
site în viaţa de zi cu zi, cu scop recreativ sau de divertisment64.  
  

                                                      
62 Sidky, 1990, p. 276.  
63 Eliade, 2000, vol. II, p. 207.  
64 Mills, 2010, p. 182.  
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