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Introducere 
Obiectul studiului de faţă îl constituie un artefact ce pare să facă parte din 

categoria pieselor extrem de rar relevate în contexte arheologice. Acesta a fost 
descoperit în situl arheologic de la Limba-Oarda de Jos1 şi a fost publicat, iniţial, cu 
ocazia prezentării integrale a inventarului unei locuinţe de suprafaţă Starčevo-Criş, 
prilej cu care prezentam şi punctele de vedere cu privire la încadrarea cultural-
cronologică a locurii neolitice timpurii2. 

Cercetările sistematice derulate între anii 1995 şi 2001 - reluate în anul 2009 - 
au fost cele care au prilejuit descoperirea complexului, respectiv a artefactului aflat 
în atenţia noastră. Situl de la Limba-Oarda de Jos este binecunoscut în bibliografia 
de specialitate mai veche sau mai recentă, remarcându-se prin poziţia avantajoasă în 
cadrul Văii Mureşului Mijlociu, prin complexitatea şi diversitatea depunerilor 
neolitice, care ajung în unele sectoare - cum este cel de la Bordane - să atingă grosimi 
de până la 2,5-3 m3. Secţiunea X/1998 (20 x 2 m), orientată est-vest, a fost 
practicată având caracterul unei magistrale stratigrafice a sectorului Bordane, cercetat 
anterior în campaniile 1995 şi 1997, sector care prezintă cea mai completă şi 
complexă secvenţă stratigrafică relevată prin cercetări (fig. 1). 

                                                 
* Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu; e-mail: mariusciuta@yahoo.com. 
** Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (Institutul de Arheologie Sistemică „Iuliu Paul”); 
e-mail: beatriceciuta@yahoo.com. 
1 Vezi în acest sens, pentru situl de la Limba-Oarda de Jos, Ciută 2009a; Ciută 2009b, RepAlba 1995. 
2 Cu acel prilej, precizam următoarele: „Un caz special în cadrul acestei industrii (IMDA n.n.) este cel 
al unui artefact de dimensiuni mai mari (cca. 10 x 6 cm), realizat dintr-un corn de cerb, prelucrat 
deosebit de atent, prin şlefuire (lustruire) şi perforare (în zona superioară, unde se ramificau ramurile 
cornului) şi, în fine, decorat prin tehnica inciziei (fig. 18). Morfologia sa ridică probleme în ceea ce 
priveşte interpretarea funcţionalităţii lui. Lustruirea deosebit de îngrijită, simbolurile incizate pe partea 
frontală - şănţuiri largi cu forme semicirculare (semilunate) - şi pe cele laterale (incizii meandrate 
unghiular, „în zigzag”), perforaţia perfect rotundă, realizată cu o precizie deosebită, rotunjirea îngrijită 
a extremităţii inferioare - unde artefactul se pare că a fost rupt la un moment dat - executată în scopul 
utilizări sale şi după rupere, sunt câteva argumente ce pledează pentru încadrarea sa în categoria 
obiectelor cu utilizare în cadrul unor practici spirituale, magico-religioase şi/sau iniţiatice, probabil ca 
obiect de consacrare (sceptru?) şi identificare, în cadrul comunităţii, a unui lider spiritual care-l 
deţinea” (Ciută 2002, p. 7). 
3 Berciu, Berciu 1949; RepAlba 1995; Aldea, Ciută 1996; Paul, Ciută 1998; Ciută 1999; Ciută 2000; 
Ciută 2002; Ciută 2009a; Ciută 2009b; Ciută 2010; Ciută, Florescu 2010. 
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Cercetările invocate mai sus au relevat faptul că locuirea neolitică din acest 
sector debutează cu prima fază a complexului cultural Starčevo-Criş (subfaza IC, 
cultura Precriş), urmată de fazele (subfazele) clasice ale acestui fenomen (Starčevo-
Criş IIIB), respectiv o fază timpurie a culturii Vinča (A3-B1) cu elemente ce pot 
pleda pentru încadrarea mai timpurie Vinča A2, urmate de subfaza Vinča B4. 

 
Fig. 1. Ridicarea topografică a sitului de la Limba-Oarda de Jos, cu indicarea, în detaliu, a 

amplasamentului secţiunii X din sectorul Bordane şi a Locuinţei 3/1998 (▄) 
 
Descrierea contextului 
Locuinţa de suprafaţă neolitică timpurie (L3/1998) a fost relevată în zona 

centrală a secţiunii (fig. 1-3), în dreptul carourilor 7-8, la adâncimea de 1,80-1,90 m, 
sub nivelurile succesive aparţinând locuirilor Vinča, prezentându-se sub forma unei 
aglomerări compacte de materiale ceramice, pietre de râu, fragmente de chirpici ars, 
de vatră făţuită, de râşniţe, resturi faunistice şi cenuşă etc. În urma dezvelirii 
integrale, aceasta s-a dovedit a avea un plan relativ rectangular5. Complexul avea 
dimensiunile de 3,5 (4) x 1,90 m, cu axul lung orientat pe direcţia est-vest, cu o 
prelungire spre sud (o anexă?) şi o înclinaţie uşoară dinspre vest spre E - S-E, 
probabil în conformitate cu configuraţia terenului din acea perioadă. Extremitatea 
nordică a locuinţei a fost surprinsă, ulterior, în SXII/1999, practicată la 30 cm spre 
nord de SX/1998 (fig. 1). Aspectul morfologic, precum şi panta menţionată 
pledează pentru existenţa intrării în locuinţă, cel mai probabil, pe latura de est. 

                                                 
4 Ciută 2002; Ciută 2009a; Ciută 2009b: Ciută et alii 2010; Ciută et alii 2013. 
5 Paul et alii 1999; Ciută 2002, p. 5-6; tot aici, o serie de detalii cu privire la context. 
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Sfârşitul locuinţei pare să fie pus în legătură cu un incendiu, dovadă în acest 
sens fiind inventarul arheologic foarte bogat, vasele ceramice întregi sau întregibile, 
stratul substanţial de cenuşă şi fragmente de lemn carbonizat, arderea secundară 
prezentă pe unele fragmente ceramice şi oase, acestea dovedind faptul că locuitorii 
nu au avut timp să evacueze locuinţa. Cantitatea mare de resturi faunistice, 
concentrată în zona de est, în apropierea vetrei, anormală pentru interiorul unei 
locuinţe, pare să susţină ipoteza folosirii ei secundare, pentru depozitarea resturilor 
menajere6. 

 

 
 

Fig. 2. Vedere dinspre est a secţiunii X/1998, cu Locuinţa 3/1998 (în prim plan), 
descoperită în zona centrală 

 

 
Fig. 3. Grundriss al Locuinţei 3/1998, văzută dinspre sud, cu precizarea locului în care a fost 

descoperit artefactul (○) 
                                                 
6 Ibidem, p. 6. 
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Singurele elemente aparţinând categoriei plasticii au fost patru fragmente de 
picioare de altare, specifice subfazei Starčevo-Criş IIIB, fiecare în parte cu 
morfologie şi dimensiuni diferite, la care se adaugă un inel din os7. 
 

Descrierea artefactului 
Piesa a fost descoperită în zona vestică a locuinţei, în apropierea prelungirii, 

spre sud, a anexei acesteia (fig. 3). La momentul descoperirii păstra culoarea brun 
închisă, puternic contrastantă, datorită conţinutului de apă din mediul umed în care 
s-a păstrat. Imediat după extragerea sa din contextul originar, aceasta a început să 
piardă rapid apa de compoziţie, astfel încât, deşi a fost stabilizat cu o răşină 
specială8, prezintă unele fisuri încă din primele ore de la scoaterea la lumină, care s-
au transformat în momentul de faţă, la 15 ani de la descoperire, în adevărate 
crăpături9. 

Vom începe descrierea prin prezentarea valenţelor estetice, utilizând apriori 
termenul de sceptru, artefactul aparţinând cel mai probabil categoriei speciale cu o 
astfel de funcţionalitate, urmând ca în cele ce urmează să evidenţiem şi motivaţia 
interpretării. Sceptrul este confecţionat dintr-un corn de cerb matur, fiind decupat 
(prin tăiere şi debitaj direct) din zona de ramificare superioară, probabil a ultimei 
sau penultimei ramuri. Ramificaţiile, deşi aproape simetrice, prezintă diametre uşor 
diferite, dovedind faptul că una este principală, iar cel de-a doua secundară. 

Forma piesei este cea a unui cilindru aplatizat, care este perforat transversal 
în partea sa centrală, zonă din care pornesc două ramificaţii relativ simetrice, care îi 
dau aspectul general triunghiular sau al literei „Y”. Ca urmare a unei uşoare 
încovoieri, precum şi datorită tratării mai atente, prin şlefuire şi decorare a 
suprafeţei convexe, vom considera această parte ca fiind faţa (frontul) sceptrului, iar 
partea concavă spatele (dorsala) lui, tot aşa cum vom considera că partea cu cele 
două ramificaţii şi cu decor excizat este partea superioară a piesei, iar cea opusă 
partea inferioară10. 

Piesa reprezintă un corp cu volumetrie complexă, aproximativ simetrică, 
dimensiunile sale fiind: lungimea de 10,8 cm, lăţimea maximă (în dreptul 
extremităţii ramificaţiilor) de 8,9 cm, lăţimea minimă de 5,5 cm, diametrul minim 
5,5 cm, grosimea 2,9 cm, diametrele ramificaţiilor 5 cm şi 4,7 cm, distanţa dintre 
ramificaţii 3 cm, diametrul perforaţiei transversale 3 cm (fig. 4-5). 

O atenţie specială vom acorda, în încercarea de înţelegere a funcţionalităţii 
acestui artefact, suprafeţei extrem de bine lustruite pe anumite părţi ale sale. Se 
constată un aspect mai mult decât neted, chiar extrem de lucios pe alocuri, rezultat, 
cel mai probabil, în urma utilizării îndelungate a artefactului. Lustrul specific de 
acest fel, deosebit de fin, nu poate fi obţinut decât prin atingerea (frecarea) timp 
îndelungat cu suprafeţe moi, sensibile, cum ar fi pielea, ţesăturile etc. Aspectul 

                                                 
7 Ibidem, p. 9, fig. 16/8; 17/1, 3-4. 
8 Operaţiunea de conservare a fost realizată de Dan Anghel. 
9 Piesa se află în colecţia Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu nr. inv. E 480. 
10 În descrierea noastră vom folosi termenii de stânga şi dreapta, urmând modul în care vedem piesa în 
fotografii. 
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deosebit de bine lustruit este prezent în special pe suprafaţa frontală inferioară şi pe 
feţele laterale, de asemenea pe extremităţile celor două ramificaţii superioare, în 
zona muchiilor rezultate prin tăiere, chiar şi la extremitatea inferioară, piesa 
căpătând astfel margini rotunjite, compacte, deosebit de fine. De asemenea, 
marginile perforaţiei centrale sunt bine lustruite, aspect prezent, parţial, şi pe 
suprafaţa interioară a perforaţiei, unde se păstrează peretele compact al cornului, 
vizibil în grosime de cca. 0,4-0,5 cm (fig. 4-5). 

 

 
 

Fig. 4. Sceptrul de la Limba-Bordane. Vedere frontală 
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Debitajul primar al obiectului a fost făcut printr-o tăiere fermă, exactă, 
marginile extremităţilor fiind regulate, păstrându-se bine şi ţesutul spongios vizibil 
în aceste zone de decupare. După tăiere, suprafaţa piesei rezultate a fost atent 
netezită prin şlefuire, reuşindu-se îndepărtarea aproape integrală a asperităţilor 
specifice unei astfel de materii prime. Dacă pe partea frontală şi pe cele laterale 
şlefuirea a reuşit aproape integral, pe partea dorsală mai persistă porţiuni cu 
excrescenţe originale ale cornului de cerb. 

Deasupra perforaţiei, în spaţiul dintre cele două ramificaţii, apare un decor 
atent realizat, prin excizare cu un instrument cu vârf lat, în formă de „U” deschis, 
cu lăţimea maximă de cca. 0,5-0,8 cm, care a fost la rândul său lustruit, ulterior, cel 
mai probabil prin utilizarea îndelungată a obiectului, în special în apropierea 
ramificaţiilor. 

Ornamentele piesei sunt: în registrul inferior un semicerc amplu complet, 
simetric, profilat elegant, care porneşte din zona mediană a ramificaţiei din stânga, 
aproape atinge perforaţia centrală şi sfârşeşte în partea inferioară a ramificaţiei din 
dreapta. În partea stângă, acesta este afectat de o fisură recentă, datorată 
deshidratării cornului. Deasupra acestuia, la o distanţă de cca. 1 cm, paralel cu el, 
este dispus un nou semicerc, de data aceasta uşor frânt în zona centrală. Tendinţa 
de transformare treptată, graduală, a ornamentului din semicerc în arc frânt, care se 
manifestă spre registrul superior al piesei, este accentuat de o nouă excizie, 
practicată pe partea stângă, care porneşte din zona terminală superioară a 
ramificaţiei din stânga, relativ paralel cu cea anterioară şi care aproape că se 
intersectează cu aceasta într-un unghi de 900, lipsindu-i însă continuarea firească 
din partea dreaptă. Tendinţa menţionată se accentuează cu ultimul element, 
compus din două excizii cu aceeaşi profunzime care formează de data aceasta un 
unghi ascuţit al arcului frânt, cu deschiderea spre dreapta. Ca atare, înregistrăm o 
evoluţie treptată, de la ornamentul semicircular (semilunat), din registrul inferior, 
către cel dispus sub forma arcelor frânte (căpriori, chevron). Din zona mediană a 
perforaţiei centrale, porneşte spre dreapta o excizie ce evoluează spre ramificaţia 
din dreapta, fără a o atinge însă. Fără îndoială, particularităţile registrului decorativ 
au fost influenţate decisiv şi de forma şi volumetria piesei brute şi nu doar de 
intenţia artistică a făuritorului (-lor?) acesteia. 

Acelaşi lucru poate fi spus despre decorul incizat, prezent pe părţile laterale. 
Pe laterala stângă, în zona inferioară, apare un meandru dispus vertical, obţinut 
prin incizarea unor linii scurte, de cca. 1,4-1,5 cm, dispuse în unghiuri aproximativ 
drepte (zigzag). Primele trei linii sunt complete, în vreme ce ultima, cea de-a patra, 
este doar parţial păstrată, modul ei de dispunere dovedind însă faptul că decorul 
original se continua în jos. 

Pe laterala dreaptă a piesei, tot în zona inferioară, apar câteva incizii scurte, 
fără a compune un registru ornamental propriu-zis, dar care, la rândul lor, tind să 
confirme faptul că se continuau pe fragmentul rupt din piesă cu ocazia accidentului 
invocat mai sus. 
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Acest element decorativ, la care se adaugă şi alte argumente, precum modul 
de tratate a muchiilor părţii inferioare a piesei, dovedesc faptul că, iniţial, artefactul 
în discuţie era mai lung, respectiv că el s-a rupt, la un moment dat, pierzând partea  

 

 a 

 b 

 c 

 d 
Fig. 5. Vedere din faţă (a) din lateral (b, d) şi din spate (c) a sceptrului 
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inferioară, fiind reparat, prelucrat şi folosit şi după acest accident. Din nefericire, nu 
vom putea şti niciodată ce dimensiune avea partea inferioară care s-a rupt şi nici 
cum evolua decorul pe aceasta. 

Pe suprafaţa sceptrului mai apar o serie de trase şi zgârieturi, dispuse haotic, 
majoritatea apărute cel mai probabil în timpul utilizării, dar şi din timpul păstrării 
lui în pământ. Este posibil ca unele fisuri ale piesei să fi apărut încă din vechime, 
cum ar fi, de exemplu, cea din zona inferioară a părţii frontale. 

La extremitatea inferioară, unde am tras deja concluzia că piesa a fost ruptă, 
apar şi pierderi din corpul piesei, în special pe partea frontală, dar şi pe partea 
laterală stângă, modul în care au fost reparate aceste consecinţe ale ruperii 
accidentale dovedind mai degrabă stângăcia ultimului proprietar (utilizator), care nu 
a reuşit să remedieze problema cu acelaşi rafinament şi cu aceeaşi precizie. Sunt 
astfel vizibile urmele lăsate de instrumentul cu care a fost tăiată baza, probabil 
pentru uniformizarea ei, care în unele locuri a mai deviat de la traseu, în special pe 
partea laterală dreaptă, cel mai bine fiind corectată partea din spate a piesei, care 
prezintă de altfel o lustruire excelentă a muchiei rotunjite. 

Sceptrul din corn de cerb de la Limba-Bordane, este prin calităţile sale 
artistice, estetice, un artefact deosebit, care face o notă absolut aparte în peisajul 
neoliticului timpuriu nord-dunărean. Pornind de la premisa principială că 
îndrăzneala de a se expune erorilor trebuie să fie una din virtuţile arheologului11, vom încerca, 
în cele ce urmează, să avansăm o serie de ipoteze de lucru privind funcţionalitatea 
originală a piesei, respectiv asupra valenţelor artistice, a simbolisticii, dar şi a 
implicaţiilor sociale şi spirituale. 

De la bun început trebuie precizat faptul că piesa, ca atare, reprezintă un 
unicat în neoliticul nord-dunărean, un obiect similar nefiind semnalat în 
bibliografia de specialitate până la ora actuală. Artefacte cu morfologie oarecum 
asemănătoare, din corn, dar cărora le lipsesc elementele specifice de decor şi având 
o dispunere diferită a perforaţiei, care au fost descoperite în diverse situri neolitice 
şi eneolitice, au fost interpretate de cele mai multe ori de către specialişti, ca fiind 
asociate lucrărilor agricole, fiind astfel considerate, după caz, fie brăzdare, fie 
săpăligi sau răscolitoare, neacordându-li-se importanţa cuvenită, printr-o analiză 
suplimentară de ordin traseologic şi/sau morfologic, tipologico-stilistic. Nu 
excludem astfel ca unele dintre acestea, la care decorul să fi fost puternic estompat 
şi mai greu de identificat, să se găsească în depozitele unor muzee din ţară şi nu 
numai, nedescoperite încă. 

Căutând analogii cât mai apropiate pentru piesa în discuţie, am ajuns, 
oarecum paradoxal, la inventarul material al unor situri celebre paleolitice şi 
mezolitice din Europa. Astfel, cea mai bună analogie am găsit-o în cazul unui 
artefact din paleoliticul superior din Dordogne (Franţa - fig. 6), interpretat de către 
descoperitori şi specialişti, încă din secolul XIX, ca fiind un „baston (băţ) de 
comandant” (bâton de commandement/kommandostab) cunoscut şi ca „baston perforat” 

                                                 
11 Bertrand 1876, p. 5. 
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(bâton percé/pierced rod/perforated baton)12 de către specialiştii care preferă o 
terminologie legată de morfologie şi mai puţin de funcţionalitate, oricum ocultată. 

 
 
 

 

Fig. 6. Sceptru din corn descoperit 
în regiunea Dordogne (sursa 

www.donsmaps.com/tools.html) 

Fig. 7. Sceptru din corn descoperit în peştera 
Les Eyzies (Franţa) (sursa 

www.donsmaps.com/tools.html) 
 

Deja celebrele bâtons de commandement din paleoliticul superior (Aurignacian şi 
Magdalenian, 23000 până la 12000 BP), descoperite pe un areal extrem de larg, 
eurasiatic, au fost sursa a numeroase dezbateri de-a lungul timpului între specialişti. 
De regulă, acestea au fost confecţionate din corn de ren sau de cerb, având o 
perforaţie (deschizătură) practicată în corpul cornului. Ele şi-au căpătat şi numele de 
sceptre încă de când au fost descoperite în secolul XIX în peşterile din sudul Franţei, 
şi au fost văzute ca fiind elemente ale autorităţii, aparţinând unor lideri ai triburilor 
primitive. În mod frecvent erau bogat decorate cu simboluri abstracte şi/sau 
imagini ale animalelor. Termenul de sceptru a fost păstrat şi utilizat cel mai frecvent 
în mod convenţional, chiar dacă acum este general recunoscut faptul că cel puţin 
unele dintre acestea ar fi putut avea şi alte destinaţii, cum ar fi acela de sagaie 
(întăritor de suliţă, lansator de suliţă - spear straightener/spear thrower)13. 

Indiferent de termenul sub care au fost desemnate în bibliografie, aceste 
artefacte reprezintă însemne de putere, fie că este vorba de puterea spirituală sau de 
cea fizică, astfel că persoana care deţinea un astfel de sceptru îşi preciza, prin 
expunerea sa la vedere - probabil într-o manieră ostentativă, demonstrativă - poziţia 
dominantă în cadrul comunităţii. Modelul arhetipal al lor, destul de frecvent de 
altfel în mediul paleolitic, îl întâlnim pe un areal extrem de întins, din zona franco-

                                                 
12 http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2ton_de_commandement. Ultimul termen, perforated baton 
este utilizat de British Museum. 
13 http://en.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2ton_de_commandement. Tot aici despre aspectele legate 
de arheologia experimentală privind funcţionalitatea lor. 
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cantabrică până în zona Mării Nordului, în ţinuturile eschimoşilor şi în Siberia (fig. 
6-11). 
 

 

Fig. 8. Sceptru descoperit în situl de la La 
Madeleine (Franţa) (sursa 

http://www.donsmaps.com/tools.html) 

Fig. 9. Sceptru din corn descoperit în 
Siberia (sursa 

http://www.donsmaps.com/tools.html) 
 

 a   b 
 

Fig. 10. Sceptre din corn descoperite în situl de la La Madeleine (Franţa) 
(sursa http://www.donsmaps.com/tools.htm) 

 

 
 

Fig. 11. Sceptru din corn descoperit la Petersfels (Germania) 
(sursa http://www.donsmaps.com/tools.html) 

 

De remarcat la bastonul de comandant descoperit în Dordogne (fig. 6), faptul 
că în partea sa mediană apare executat un şanţ pe toată circumferinţa, partea 
superioară prezentând similarităţi foarte apropiate cu piesa noastră, căreia parcă i-ar 
lipsi partea inferioară, prezentă la piesa din Franţa. 

Ulterior, în mezoliticul euro-asiatic, regăsim acelaşi arhetip în diferite 
ipostaze, sceptre din corn şi/sau os, cu decor incizat abstract, fiind descoperite în 
arealul Ucrainei (fig. 12) şi al Mării Nordului (fig. 13). 

Mai aproape de neoliticul dunărean, atât spaţial cât şi cronologic, găsim un 
exemplu relativ asemănător în mediul mezolitic de la Cuina Turcului (fig. 14), 
celebra falangă de ecvideu ornamentată prin incizii dispuse sub forma arcurilor 
frânte (chevron). 
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Fig. 12. Sceptru din os, cu decor în 
meandre incizate din mezoliticul ucrainian 

(sursa www.donsmaps.com/tools.html) 

Fig. 13. Sceptru din corn, aparţinând 
mezoliticului din Marea Nordului sursa 

(www.donsmaps.com/tools.html) 
 

 a     b 
 

Fig. 14. Falanga de ecvideu de la Cuina Turcului 
(după Dumitrescu, Vulpe 1988) 

 

Acest tip de decor, abstractizat şi geometrizat, face carieră de altfel în mediul 
mezolitic european, ca de exemplu la Avdeevo sau Mezin, dar şi în Clisura Dunării, 
la Lepenski Vir, Schela Cladovei şi Vlasac14. 
 

 
 

Fig. 15. Sceptru din corn de cerb, cu decor geometric-abstract (chevron), descoperit în situl 
de la Vlasac (după Gimbutas 1997) 

                                                 
14 Dumitrescu, Vulpe 1988; Gimbutas 1997. 
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Sceptrele din corn sunt extrem de rare în neoliticul nord-dunărean, după 
cum precizam anterior, un artefact ce poate fi interpretat ca având această 
funcţionalitate fiind cel de la Alba Iulia-Lumea Nouă15, fără a fi precizată însă zona 
de descoperire, respectiv orizontul cultural căruia îi aparţine16. Coarne de cerb 
tăiate, prelucrate şi chiar decorate apar mai frecvent în arealul vast al complexului 
cultural Cucuteni, unde sunt considerate a fi, cel mai frecvent, unelte agricole17. 

 

 
 

Fig. 16. „Unelte agricole” din mediul Cucuteni (sursa 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:CucuteniAgriculture.JPG) 

 

Ulterior, în eneoliticul final, în epoca bronzului şi a fierului reîntâlnim o 
frecvenţă destul de ridicată a acestor sceptre din corn. Cazuri excepţionale par să 
fie sceptrul de la Boarta (jud. Sibiu), atribuit culturii Coţofeni18, sceptrul de la 
Lancrăm19 (jud. Alba), descoperit în mediul epocii bronzului20, precum şi ulterior, 
sceptrul de la Teleac21 (jud. Alba), descoperit în mediul cultural al primei epoci a 
fierului. 

                                                 
15 Vasiliev et alii 1991; cf. Popa, Simina 2004, p. 26. Din nefericire piesa nu este publicată. 
16 Vinča timpuriu sau Petreşti. 
17 http://en.wikipedia.org/wiki/File:CucuteniAgriculture.JPG, foto: Christian Chiriţă. 
18 Popa, Ştefu 2009, p. 7-16, pl. 2-3. 
19 Aldea 1973, p. 29 şi urm.; Popa, Simina 2004, p. 26-28. Tot aici şi discuţii cu privire la rolul 
sceptrului în societătile antice, pornind de la operele lui Homer. 
20 Ibidem, p. 26-27, Rişcuţa 1995, p. 53-60. 
21 Vasiliev et alii 1991, p. 73, fig. 22/14; Popa, Simina 2004, p. 26. 
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Fig. 17. Sceptrul de la Lancrăm

(foto Radu Totoianu) 
Fig. 18. Sceptrul de la Teleac 

 
Concluzii  
Indiferent de epoca în care au fost create şi utilizate, sceptrele au fost 

obiecte de prestigiu, însemne ale puterii, piese de consacraţie încărcate de simboluri 
şi semnificaţii ocultate. Nu este exclusă destinaţia lor apotropaică, aceasta fiind, 
oarecum, o condiţie sine qua non atât pentru cel care îl deţinea (utiliza), cât şi pentru 
cel care, ca membru al comunităţii, asista (participa) la ceremonialul în care acesta 
îşi desăvârşea menirea. 

Introducerea în discuţie a apariţiei sceptrelor din corn în epoca paleolitică şi 
mezolitică, precum şi apartenenţa acestora la liderii comunităţilor, ne determină să 
aducem în atenţie componenta şamanică, legată strict de obiectul avut în atenţie. 
Accepţiunea generală cu privire la şaman, este aceea că el a fost (şi este!) un lider 
spiritual, un magician, vindecător, mistic, preot şi uneori poet, care deţine, în urma 
unei iniţieri complicate (şi ocultate), tehnica faimosului extaz şamanic22, prin 
intermediul căruia dobândeşte o serie de însuşiri, capacităţi, puteri, care îi permit să 
ia contact, să comunice cu lumea spiritelor şi să joace rolul de mesager între cele 
două lumi: cea sacră şi cea profană. 

Şamanul avea, prin definiţie, o serie de elemente materiale speciale prin care 
se identifica şi cu ajutorul cărora se particulariza de restul membrilor comunităţii, 
aceasta bineînţeles dincolo de calităţile sale spirituale. Majoritatea reprezentărilor de 
şamani îl văd pe acesta ca dispunând de elemente specifice vestimentare şi de 
obiecte de consacraţie, văzute la rândul lor, aşa cum precizam mai sus, ca obiecte 
de prestigiu. Despre ele, luate la modul general, s-a vorbit ca despre adevărate truse 
de şaman, inseparabile de persoana acestuia. Sceptrul, elementul omniprezent în 
cazul şamanului este confundat, nu de puţine ori, cu băţul cu care acesta bate 
toba23, pentru comunicarea cu spiritele, respectiv pentru coborârea în Infern24. 

                                                 
22 Eliade 1991; Eliade 1994; Eliade 1997. 
23 Ibidem, p. 163; Price 2004. 
24 Eliade 1997, p. 167. 
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Inventarul material specific şamanului este asociat, de cele mai multe ori, cu 
o serie de obiecte (ciurunga, amulete, totemuri, arme etc.) de regulă agăţate, 
atârnate de corp sau de piesele de vestimentaţie25. 

Analiza traseologică detaliată, face ca funcţionalitatea piesei să fie privită 
într-o nouă perspectivă, inedită, datorită prezenţei lustrului deosebit de evident pe 
suprafeţele exterioare şi interioare. Deşi dimensiunile relativ mari par să contrazică 
acest lucru, nu este exclusă utilizarea artefactului nostru ca o amuletă sau ciurunga, 
atârnată de hainele şamanului (fig. 19), frecarea îndelungată de haine fiind cea care 
ar fi putut duce la apariţia lustrului extrem de fin. Majoritatea covârşitoare a 
reprezentărilor de şamani, indiferent de arealul geografic originar, îi surprind pe 
aceştia având în mâini toba şi băţul (ciocanul) de bătut toba. 

Costumul şamanului reprezintă, în sine, un microcosmos religios calitativ, 
diferit de spaţiul profan înconjurător, acţionând ca un sistem simbolic, dar şi ca 
element de consacrare, cu numeroase puteri spirituale26. 

Cea mai veche reprezentare modernă cunoscută a unui şaman27, datând din 
secolul al XVII-lea, aparţine exploratorului olandez Nicolaes Witsen şi îl înfăţişează 
pe liderul spiritual purtând coarne de cerb, bătând toba, în plin extaz şamanic (fig. 
20). Baterea tobei, ritmul, sunt elemente de neseparat în cadrul ritualului şamanic. 

 

 a             b 
 

Fig. 19. Vestimentaţia unui şaman din America (a) şi din Siberia (b) cu diverse obiecte 
atârnate de costum (sursa http://eng254project.webs.com/shamanism.htm şi Lissner 1961)  
 

 Şamanul utilizează (pentru a fi înţeles de ceilalţi) multiple coduri şi se 
exprimă în diverse moduri utilizând diferite căi: verbale, muzicale, artistice, şi prin 
dans. Toba reprezenta un univers extrem de complex pentru şamani, ea fiind un 
element indispensabil, omniprezent în instrumentarul acestora28. O serie de 
elemente materiale rămase ca martori ai inventarului material al şamanilor ne atrag 

                                                 
25 Date privind simbolismul costumului şi a tobei şamanice la ibidem, p. 146-176. 
26 Ibidem, p. 147. 
27 Exceptând bineînţeles reprezentările preistorice (paleolitic, epoca fierului etc.). 
28 Eliade 1997, p. 166; Price 2004. 
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atenţia asupra băţului cu care se bătea toba, acesta fiind de cele mai multe ori 
ramificat sau asociat cornului de cerb. 
 

 
 

Fig. 20. Reprezentarea grafică modernă a unui şaman (sec. XVII) 
(sursa http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaes_Witsen) 

 
Altfel spus, în cazul sceptrului de la Limba, credem că ar trebui luată foarte 

serios în considerare utilizarea acestuia - dacă nu încă de la confecţionare, atunci pe 
parcurs, când funcţionalitatea sa putea căpăta aspecte diversificate - ca element de 
percuţie a tobei şamanice! Lustrul extrem de fin al extremităţilor superioare şi al 
părţilor laterale (care erau strânse în mână), poate fi explicat prin utilizarea 
îndelungată în scopul baterii pieii de animal din care era confecţionată toba. 

 

  a  b  c 
 

Fig. 21. Băţ (ciocan) de bătut toba (a) şi tobe şamanice cu beţe (b-c) la populaţiile de 
eschimoşi Sami din zona scandinavă (sursa www.donmaps/sami) 

 
Un alt posibil argument care poate veni în sprijinul ipotezei noastre privind 

apartenenţa artefactului din corn la o trusă a unui şaman poate fi şi fragmentul de 
piatră de formă semicirculară, obţinut prin şlefuire, cu secţiunea ovoidală prelungită 
(bandată), asupra căruia atrăgeam atenţia cu ocazia publicării inventarului 
locuinţei29 (fig. 22). Departe de a fi un fragment de brăţară, acesta pare a fi fost mai 

                                                 
29 Ciută 2002, p. 10, fig. 17/2. La acel moment interpretam piesa ca aparţinând unei brăţări din piatră. 
Deschiderea mare a cercului definit de piesă dovedeşte că o astfel de funcţionalitate este imposibilă, 
iar cea a unui colier este, cel puţin în aceeaşi manieră, greu de crezut. 
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degrabă o piesă vestimentară, specifică şamanilor, după cum dovedeşte analogia 
morfologică cu piese relativ similare, dar din os, din mormântul unei femei-şaman, 
din epoca mezolitică, descoperite în situl de la Bad-Durrenberg30 (Germania). Este 
vorba despre elementele suspendate, orizontal, pe pieptul femeii (fig. 23). 

La ipoteza posibilei truse de şaman mai pot contribui şi piesele aparţinând 
industriei materiilor dure animale (IMDA) descoperite în locuinţă, printre care se 
remarcă inelul fragmentar din os, precum şi mânerele unor spatule31 (linguriţe?). 
 

   
 

Fig. 22. Fragment de piatră (faţă, spate), lustruit, descoperit în Locuinţa 3/1998  

 

 
 

Fig. 23. Femeia-şaman de la Bad Durrenberg (după Hansen 2010) 
                                                 
30 Hansen 2010, p. 25-26. 
31 Ciută 2002, p. 10, fig. 16. 
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Sceptrul din corn de cerb descoperit la Limba, într-o locuinţă de suprafaţă 

neolitică timpurie, cu certe analogii în mediul cultural al paleoliticului şi 
mezoliticului euro-asiatic, ridică evidente şi necesare semne de întrebare cu privire 
la raţiunea prezenţei sale aici. Cum poate fi explicată prezenţa unui astfel de 
artefact, date fiind distanţele cronologice şi geografice cu piesele analoage 
menţionate în rândurile de mai sus? Mai departe, cum poate fi explicată prezenţa 
unui artefact legat de lumea şamanică, într-un mediu cultural în care, cel puţin la 
modul generic, acceptăm ideea existenţei unor preoţi (preotese) ce oficiau deja un 
cult mai elaborat, mai organizat şi ierarhizat cu un panteon de divinităţi? 

Dată fiind situaţia stratigrafică de la Limba, respectiv terasa Mureşului din 
acest sit, unde la peste 2,5 m adâncime identificam, în cadrul inventarului Precriş, 
elemente ce pot fi interpretate ca fiind specifice mezoliticului32, nu poate fi exclusă 
pe deplin ipoteza descoperirii sceptrului în acest areal, de către constructorii 
locuinţei neolitice timpurii şi/sau utilizarea sa ulterioară cu alte funcţionalităţi, dat 
fiind aspectul său estetic sau caracteristicile de duritate. În altă ordine de idei, este 
greu de crezut ca un sceptru paleolitic să se fi transmis, prin ce mijloace (?), din 
generaţie în generaţie până la nivelul fazelor finale ale neoliticului timpuriu. 

Păstrarea şi perpetuarea morfologiilor arhetipale este însă un fenomen 
oarecum firesc dacă ţinem seama şi de aşa-zisul fenomen de starcevizare, prezent 
tocmai în faza a III-a a evoluţiei neoliticului timpuriu definit prin complexul 
cultural Starčevo-Criş, când, din arealul Europei Centrale şi din zona dalmată, 
pătrund elemente ancestrale de tip mezolitic-epipaleolitic în mediul nord-dunărean. 
Totuşi, nu putem să nu remarcăm faptul că în cazul piesei de la Limba înregistrăm 
o serie de elemente caracteristice, care o individualizează şi care ridică o serie de 
întrebări cu implicaţii cultural-cronologice cu privire la persistenţa unor arhetipuri 
de manifestare culturală din Valea Mureşului, respectiv la posibile reminiscenţe 
şi/sau sincronisme. 

Capodoperă a exprimării artistice din mediul neolitic nord-dunărean, 
sceptrul de la Limba-Bordane este o piesă unică, deocamdată, în mediul Starčevo-
Criş, ce denotă o atenţie specială acordată acestuia la realizare, dovadă a experienţei 
deosebite a artizanului, care poate furniza ipoteze interesante cu privire la 
organizarea socială a comunităţilor, la practicile spirituale, la sincronismele cultural-
cronologice. 

Ceea ce atrage în mod special atenţia asupra sceptrului este maniera în care 
el a fost realizat şi utilizat. Această situaţie neobişnuită poate da naştere unor 
interpretări diverse privind funcţionalitatea artefactului, a complexului, a modului de 
abandonare etc. 

Prin poziţionarea în cadrul arealului locuit de comunităţile neolitice timpurii 
de la Limba-Bordane, prin inventarul conţinut şi caracteristicile morfologice, 
Locuinţa 3 din SX/1998 pare să fi fost un spaţiu destinat locuirii, dar care conţine 

                                                 
32 Paul et alii 1999; Ciută 2002, p. 22; Ciută 2005. 
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şi elemente care îl particularizează ca fiind un complex cu anumite valenţe speciale, 
cu posibile semnificaţii privind spiritualitatea celor care l-au utilizat. 

Cu titlu de ipoteză nu excludem pe deplin posibilitatea ca piese similare să fi 
fost descoperite, dar nu şi sesizate ca atare, în alte situri similare din spaţiul balcanic 
şi central-nordic european. În fine, funcţionalitatea acestui artefact, chiar şi în 
condiţiile existenţei unor date cât se poate de clare ale contextului originar, poate fi 
acceptată cu oarecare rezerve, dat fiind caracterul său inedit, pus în corelaţie cu 
elemente de practică religioasă şi cultică. 

Indiferent de modul de interpretare a funcţionalităţii sale33, este cert că 
artefactul de mai sus reprezintă o piesă specială, cel mai probabil cu destinaţia de 
prestigiu, cu valenţe estetice excepţionale ce va fi în măsură să aducă o lămurire mai 
detaliată privind evoluţia comunităţilor Starčevo-Criş. Studiul de faţă este un 
demers ce se doreşte a fi continuat şi care să contribuie la cunoaşterea aspectelor 
de viaţă spirituală, şi nu numai, aparţinând comunităţilor umane ale fazelor timpurii 
ale neoliticului în Transilvania. 
 
 

The Early Neolithic Perforated Baton Discovered at Limba-Oarda de Jos (Alba County). 
Between Shaman and Priest 

 
(Abstract) 

 
The perforated baton (bâton de commandement) from Limba-Bordane, underlines once again the 
important place occupied by the Limba-Oarda de Jos settlement within the Starčevo-Criş sites in 
Transylvania filling, in an unexpected way, our picture of the spiritual life and social stratification of 
the Starčevo-Criş communities. 

The novelty of the artifact, an archaic element of the earlier eras (Paleolithic, Mesolithic), 
resides is its presence inside a Neolithic complex, considering the fact that a new type of economy 
based on farm animals and primitive agriculture triggers changes in the superstructure, including in 
the behavior of the spiritual leader, turning the shaman into priest. The acceptance of an established  
archaic object to the ritual may give us new insights into the spiritual thinking of the Neolithic 
communities. The idea of a functional continuity of archetypes may be a subject for future 
approaches. 
 

Explanation of figures 
 
Fig. 1. Topographic survey of the Limba-Oarda de Jos site pinpointing Section X of the Bordane 

sector and House 3/1998 (▄). 
Fig. 2. Eastern view of Section X/1998, with House 3/1998 (in the foreground), uncovered in the 

central area. 
Fig. 3. Plan of House 3/1998, seen from the south, indicating the findspot of the artifact (○). 
Fig. 4. The perforated baton found at Limba-Bordane. Front view. 
Fig. 5. The perforated baton: front (a), lateral (b, d) and back (c) views. 
Fig. 6. Antler baton found in Dordogne region (Source: www.donsmaps.com/tools.html). 
Fig. 7. Antler baton found in the Les Eyzies cave (France) (Source: 

www.donsmaps.com/tools.html). 
Fig. 8. Antler baton discovered at La Madeleine (Source: http://www.donsmaps.com/tools.html). 

                                                 
33 Cu limitele inerente impuse de un demers de acest gen (Eliade 1991; Eliade 1994; Eliade 1997; 
Vlassa 1967; Vlassa 1976; Gimbutas 1973; Ciută, Ciută 2011). 
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Fig. 9. Antler baton found in Siberia (Source: http://www.donsmaps.com/tools.html). 
Fig. 10. Antler baton discovered at La Madeleine (Source: http: //www.donsmaps.com/tools.htm). 
Fig. 11. Bone baton discovered at Petersfels (Source: http://www.donsmaps.com/tools.html). 
Fig. 12. Bone baton decorated with incised meanders belonging to the Ukrainian Mesolithic  

(Source: http://www.donsmaps.com/tools.html). 
Fig. 13. Antler baton belonging to the North Sea Mesolithic (Source: http://www.donsmaps.com/tools.html). 
Fig. 14. Eqvideus phalanx from Cuina Turcului (after Dumitrescu, Vulpe 1988). 
Fig. 15. Antler baton from Vlasac featuring abstract geometric decoration (chevron) (after Gimbutas 

1997). 
Fig. 16. “Farming tools” of the Cucuteni (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/File:CucuteniAgriculture.JPG). 
Fig. 17. The perforated baton from Lancrăm (Photo: Radu Totoianu). 
Fig. 18. The baton from Teleac. 
Fig. 19. The attire of an American (a) and a Siberian (b) shaman with various hanging objects 

(Source: http://eng254project.webs.com/shamanism.htm and Lissner 1961). 
Fig. 20. Modern depiction of a shaman (17th century) (Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaes_Witsen). 
Fig. 21. Drum stick (hammer) (a) and shamanic drums with sticks (b. c.) of the Sami people from 

Scandinavia (Source: www.donmaps/sami). 
Fig. 22. Stone fragment (front, back), polished, discovered in House 3/1998. 
Fig. 23. Shaman woman from Bad Durrenberg (after Hansen 2010). 
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SMIMod - Studii şi materiale de istorie modernă. Institutul de Istorie 

„Nicolae Iorga” Bucureşti. Bucureşti. 
SMK - Somogyi Muzeumok Kozlemenyei. Somogyi Megyei 

Muzeumok. Kaposwar. 
Starinar - Starinar, Tređa Serija. Arheološki Institut. Beograd. 
StComSM - Studii şi comunicări. Muzeul judeţean Satu Mare. Satu Mare. 
StudArch - Studia Archaeologica. Budapest. 
StudGeolSalmanticensia - Studia Geologica. Salmanticensia. Universidad de Salamanca. 

Departamento de Geología. Salamanca. 
StudiaTGCV - Studia. Theologia Graeco-Catholica Varadiensis. Oradea. 
StudiaUBBG - Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Series Geologia. Cluj-

Napoca. 
StudiaUBBH - Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Series Historia. Cluj-

Napoca. 
Študijné Zvesti AUSAV - Študijne Zvesti. Archeologickeho Ustavu Slovenskei 

Akademie Vied. Nitra. 
Suceava - Anuarul Muzeului Judeţean. Suceava. 
SympThrac - Symposia Thracologica. Institutul Român de Tracologie. 
Terra Sebus - Terra Sebus. Acta Musei Sabesiensis. Sebeş. 
Thraco-Dacica - Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie. Bucureşti. 
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Tibiscum - Tibiscum. Studii şi Comunicări de Istorie şi Etnografie. 
Caransebeş. 

Tibiscus - Tibiscus. Muzeul Banatului Timişoara. Timişoara (1971-
1979). 

Tisicum - Tisicum. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok 
évkönye. Szolnok. 

Transilvania - Transilvania. Foaia Asociaţiunii Transilvane pentru 
Literatura Română şi Cultura Poporului Român. Braşov. 

Tyragetia - Tyragetia. Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a 
Moldovei. Chişinău. 

UPA - Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie. 
Berlin. 

Vjesnik - Arheološkog muzeja u Zagrebu. Vjesnik Arheološkog 
muzeja u Zagrebu. Zagreb. 

VZBGW - Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in 
Wien. Wien. 

WPZ - Wiener Prahistorische Zeitschrift. Selbstverlag der Wiener 
Prahistorischen Gesellschaft. Wien. 

Zalai Múzeum - Zalai Múzeum. Zalaegerszeg. 
ZfA - Zeitschrift für Archäologie. Berlin. 
Ziridava - Ziridava. Muzeul Judeţean Arad. Arad. 
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