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Abstract. Weaving technologies, both using horizontal and vertical structures, are well
documented by ethnographic data, but archaeological textiles are scarce and missing from
the archaeological record. In return, the warp weights and spindle-whorls discovered in
archaeological sites allow the experimental reproduction of these technologies. Through the
reproduction of the technological gestures, experimental archaeology offers the possibility
for scientists, as well as for artists, to recover in part the ancient technologies.
The present paper is a parallel approach between the weaving activity using a warp-weighted
loom (vertical structure) and a ground loom (horizontal structure), and presents a series of
experiments conducted in a PN II research project (The Maps of Time).
The particularity of the experiments conducted by fiber artists and weavers during the
research project, as well as the novelty of the approach is due to the degree of precision and
analysis in reproducing the technological stages of both techniques.
The parallel built in this paper offers an image of the textile technological production
potential at the beginning of the first millennium A.D. on the territory of today Romania, and
has highlight the technological decisions that have influenced the subsequent developments
of the cited technologies.
Keywords: textile, technological tradition, looms, Time Maps Project.

1. Tradiţia tehnologică textilă. Mărturii şi interpretări
Lucrarea prezentă are drept scop evidenţierea unor constante tehnologice
care au marcat istoria tehnologiilor de ţesere, au definit tradiţia tehnologică textilă şi
au influenţat dezvoltările ulterioare ale domeniului. Paralela construită între tehnica
de ţesere utilizând războiul vertical cu greutăţi şi posibilităţile tehnicii ţesutului folosind războiul orizontal caută să dezvăluie potenţialul producţiei textile la începutul
1
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primului mileniu d.Hr. pe teritoriul României şi nu numai. Cercetând tehnologiile
specifice de ţesere am identificat alegerile-discriminările făcute de populaţiile care
le-au utilizat, în funcţie de o serie de factori dependenţi sau independenţi de tehnica
propriu-zisă.
Istoria tehnologiilor de ţesere este caracterizată de continuitate şi specializare.
Diversele tehnologii de ţesere sunt tributare primelor încercări de adaptare a omului
la condiţiile mediului şi au fost construite pentru a utiliza materii prime specifice. Ca
piesă arheologică, războiul lipseşte aproape cu desavârşire din inventarul siturilor,
reconstrucţia fiind posibilă doar observând tipologia fragmentelor de ţesături descoperite sau analizând imaginile imortalizate pe vase. În cazul războiului de ţesut au
existat în preistorie şi antichitate trei mari tradiţii: războiul orizontal de pământ
(atestat etnografic în zone aride), războiul vertical cu greutăţi (atestat în Europa) şi
confluenţa între cele două tradiţii, războiul vertical cu două traverse care a luat naştere în zona Siriei de astăzi. Cea din urmă soluţie s-a dezvoltat din întrepătrunderea
primelor tradiţii. Războiul cu greutăţi este o dezvoltare a tehnicii de toarcere a firelor
cu ajutorul unei greutăţi îmbinată cu tehnica împletirii iar războiul orizontal de
pământ este o variaţie a războiului tensionat cu picioa-rele sau a celui de brâu.
Toate deciziile tehnologice par să urmărească acelaşi model: perfecţionarea
tehnicii fie pentru a uşura munca ţesătorului, fie pentru a grăbi fluxul tehnologic şi a
genera o cantitate optimă de material. Aceste soluţii de ţesere supravieţuiesc şi astăzi
şi fac parte din identitatea unei comunităţi.
1.1. Factori determinanţi în evoluţia tehnologiilor de ţesere
Modul în care interacţionează tehnologiile cu societatea se observă cel mai
bine tocmai în gradul de receptivitate în faţa invenţiilor. Atunci când o soluţie poate
fi perfecţionată de o comunitate pentru ca ea să corespundă unor nevoi urgente, vor
exista inovaţii. Atuncii când soluţiile se consideră optime are loc o perpetuare şi, astfel se coagulează tradiţia tehnologică. Istoria tehnicilor de ţesere ne arată că există
factori determinanţi în dezvoltarea lor.
Climatul joacă un rol important în determinarea modalităţilor de ţesere. În
Egipt şi India, unde clima permitea ţeserea în afara casei, urzeala putea fi întinsă pe
toată lungimea ei, pe războaie orizontale de pământ. În schimb, în zonele reci ţeserea
materialelor se realiza în casă iar războaiele orizontale nu erau foarte utile în economia spaţiului, astfel că s-au folosit războaiele verticale (în special cele cu urzeală
tubulară sau cu greutăţi). Războiul cu urzeală tubulară este atestat (în zone din Orientul Apropiat şi America de Sud) ca fiind mai vechi (Epoca de Piatră) decăt războiul
vertical cu greutăţi2.
Un alt element determinant al utilizării tehnologiilor textile este fibra. Materiile prime (inul, cânepa, lâna) au ajuns să fie folosite graţie unor “accidente revelatoare” sau atentei observări a structurii acestora (ne putem imagina că procesul topirii
fibrelor vegetale ar fi fost observat de oameni pe fundul unor coşuri roase). Apoi,
prin extrapolarea unor tehnologii deja existente sau a unor cunoştinţe bine stăpânite,
dintr-un domeniu în altul, încep să se diferenţieze primele tehnologii de ţesere (este
2

Geijer, 1979, p. 49.
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crucial rolul jucat de tehnica de producere a funiilor pentru tehnica toarcerii fibrei
textile, sau rolul jucat de împletirea coşurilor pentru tehnica ţesutului).
O adevărată cultură a inului dezvoltată într-o Europă cu climă temperată
arată gradul de dependenţa a comunităţilor la materiile prime existente. Utilizarea
lânii pentru fabricarea materialelor textile a fost o inovaţie care a marcat dezvoltarea
umanităţii. Selecţia controlată a influenţat nu doar evoluţia omului dar şi evoluţia
ovinelor de la exemplare cu păr scurt la cele cu lână. Cultura lânii a rezolvat multe
dintre problemele tehnologice ale inului (imposibil de soluţionat la momentul respectiv). Fibra animală se vopseşte mult mai uşor, lucru ce a generat inovaţii în lanţ:
materialele ecosez, tehnica tapiseriei, covoarele cu noduri cu o gamă cromatică bogată.
Totodată lâna se toarce mult mai uşor datorită structurii fibrei şi necesită mult mai
puţine operaţiuni de prelucrare. Inul rămâne însă o regulă în zonele unde clima aridă
o cere. Tradiţia tehnologică a culturii inului nu a fost înlocuită de cea a lânii ci au
mers în paralel. Ba mai mult, putem presupune ca noua soluţie (materia primă) a fost
grefată pe tehnologia existentă (războiul vertical cu greutăţi).
Un factor decisiv în evoluţia tehnicilor de ţesere este şi ansamblul de unelte
care însoţeşte etapele de lucru. Cu cât o tehnică devine mai specializată cu atât va
dispune de mai multe procese şi unelte de prelucrare, utilizare şi finisare. Tehnologiile străvechi de ţesere au un lanţ de operaţii bine determinat şi unelte care s-au
modificat foarte puţin pe parcursul istorie. Dacă războaiele din lemn nu au supravieţuit trecerii timpului, uneltele din piatra, argilă sau os rămân singurele fragmente
care ne pot da indicii despre producţia textilă a vechilor civilizaţii. O dilemă în cursul cercetărilor arheologice o constituie clasarea obiectelor de mici dimensiuni din
lut (cu orificiu) fie în categoria fusaiolelor, a greutăţilor pentru război, a mărgelelor
sau a greutăţilor pentru pescuit. Departajarea se poate face în funcţie de dimensiunea
pieselor, în funcţie de poziţia orificiului sau a formei. Fusaiolele au orificiul centrat
pentru a susţine rotaţia fusului în timp ce greutăţile pentru războiul de ţesut nu necesită o astfel de centrare şi au dimensiuni mai mari. Greutatea fusaiolelor poate determina tipul de fibră folosită într-o regiune anume. Cu cât este mai grea fusaiola, cu
atât firul e mai lung, și cu cât firul este mai scurt, cu atât fusaiola trebuie să fie mai
uşoară. Cu cât diametrul fusaiolei este mai mare cu atât rotaţia va fi mai lungă şi mai
înceată, firul fiind mai slab tors iar cu cât fusaiola are diametrul mai mic, cu atât
rotaţia va fi mai scurtă şi mai puternică, rezultând un fir rezistent. De obicei fibrele
vegetale necesită o toarcere mai puternică în timp ce fibra de lână, prin structura sa,
se toarce mai uşor, nefiind nevoie de foarte multe răsuciri.
1.2. Preistoria. Primele date
În contextul arealului românesc nu putem vorbi de prezenţa fragmentelor
textile în siturile neolitice cercetate arheologic. Singurul fragment textil preistoric
descoperit este datat între Eneolitic şi Epoca Bronzului. Însă, lipsa materialului
propriu-zis nu zădărniceşte cercetarea. Culturile neolitice de pe teritoriul românesc
sunt foarte bine documentate în ceea ce priveşte producţia de ceramică. Din această
sursă se pot analiza impresiunile textile pe vasele ceramice şi ornamentele de pe
figurinele antropomorfe. Se presupune că inciziile de pe unele din aceste figurine
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sugerează tăieturile şi decoraţia pieselor vestimentare3. Alte mărturii ale tehnologiei
de ţesere din vremuri preistorice sunt fusaiolele şi greutăţile războaielor verticale.
Aceste obiecte din materiale greu degradabile oferă o serie de date asupra procesului
tehnologic textil. Având în vedere multitudinea de astfel de prezenţe în toate siturile
culturilor neolitice, eneolitice şi nu numai, ne vom rezuma doar la câteva exemple
care să susţină ideea producţiei textile pe teritoriul României încă din Neoliticul
timpuriu. Din Neoliticul timpuriu (6000-5000 î.Hr.) avem primele semnale de prelucrare a fibrei textile în arealul românesc. Într-o aşezare tip Criş din Suceava (pe
platoul din faţa cimitirului oraşului -exploatat din 1967) s-a descoperit în locuinţa nr.
3 o fusaiolă de formă bitronconică4. Tot din aceeaşi perioadă datează şi cele mai
vechi exemple de războaie cu greutăţi descoperite în Ungaria, cultura Koros (mileniile
6-7 î.Hr.)5. Din Neoliticul Mijlociu avem câteva exemple de figurine a căror decoraţie sugerează vestimentaţia. În cultura Hamangia, din cele 3 piese descoperite
purtând decoraţie doar figurina de la Cernavodă este concludentă. Liniile incizate
descriu o rochie lungă cu bretele iar decoraţia acesteia este formată în faţă din linii
paralele şi oblice iar pe spate dintr-o bandă de linii în zig-zag6. Cultura Boian este
mai bogată în reprezentări de materiale textile. Pe figurine apar reprezentate fotele
(lungi de la brâu până la genunchi) iar ca obiecte de vestimentaţie pentru partea
superioară a corpului ţesături lungi (1,20 m) strânse pe umăr7. În siturile culturii
Precucuteni au fost descoperite atât figurine cu ornamente care sugerează vestimentaţia cât și figurine pe care ornamentul are o funcţie diferită8. Dintre piesele
menţionate se remarcă o figurină pe care liniile incizate schiţează o rochie lungă, cu
o bandă la capătul inferior. Câmpul rochiei are decor spiralat pe toată suprafaţa.
Eneoliticul este mult mai bogat în mărturii ale producţiei textile. În toate
culturile se găsesc dovezi ale tehnicii toarcerii firului. Din aşezările eneolitice s-au
scos la iveală fusaiole în formă de disc, cu diametrul de 5-8 cm şi cu orificiul pe mijloc9.
Culturile eneolitice din arealul românesc se înscriu pe direcţia europeană în
ceea ce priveşte alegerea tehnologică, și anume războiul de ţesut vertical cu greutăţi.
Greutăţile pentru război din acestă perioadă sunt în formă de pară sau rotunde şi
groase, fiecare cu câte un orificiu, suveicile din os sau lemn iar ca materii prime
inul, cânepa şi, spre sfârşitul perioadei, lâna. În culturile Gumelniţa şi Sălcuţa apar
figurine cu decoraţie textilă. Deco-raţia era compusă din benzi cu forme în spirală şi
altele cu motive geometrice. “În aşezarea de la Gumelniţa s-a descoperit într-un vas
(de tip Gumelniţa) un depozit de podoabe de aramă ce fuseseră învelite într-o
bucată de ţesătură, din care s-a păstrat o bucată de pânză ce circa 10 cm
3

Comşa, 1995; Ursulescu, 1970.
Ursulescu, 1970, p. 181.
5
Barber, 1992, p. 93.
6
Comşa, 1987, p. 121.
7
Comsa, 1987, p. 121.
8
Gheorghiu, 2010, p. 66-70.
9
Comşa, 1987, p. 101.
4
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lungime”10. Aşezările culturii Petreşti abundă în greutăţi din lut ars şi mai puţin în
fusaiole (ceea ce ar presupune că acestea erau făcute din lemn).
Spre deosebire de descoperirile de la Radovanu (Boian-Gumelniţa), care
atestă o utilizare centralizată a tehnicii (practicată într-o locuinţă obişnuită pentru
toţi membrii aşezării), prezenţa greutăţilor în mai multe locuinţe la Petreşti sugerează practicarea ţesutului în cadrul fiecărei gospodării. Figurinele culturii Cucuteni
sunt bogat decorate cu linii incizate în diferite combinaţii. Nu toate sugerează
obiecte vestimentare ci şi înfăşurări ale corpului uman cu benzi textile, cu rol
probabil funerar11.

2. Tehnologiile de ţesere şi antichitatea romană
Dintre cele 3 tehnologii de ţesere discutate anterior cea mai folosită în Imperiul Roman a fost ţeserea la războiul vertical cu greutăţi. Războiul vertical cu două
traverse este documentat către sfârşitul primului secol d.Hr.12 în toate provinciile
Imperiului, în unele locuri înlocuind chiar şi războiul vertical cu greutăţi. În antichitate războaiele orizontale erau de două facturi: războiul orizontal de pământ egiptean şi războiul orizontal propriu provinciilor estice ale Imperiului. Acesta din urmă,
de o complexitate mai ridicată, se presupune a fi o adaptare siriană13 a războiului
pentru ţeserea mătăsii de provenienţă chineză, şi se atestă utilizarea lui în provinciile
romane în sec. III d.Hr.
Activitatea ţesutului în Imperiul roman, la fel ca şi cea anterioară în epoca
grecească, era în mare parte o ocupaţie domestică. Se observă o clară diferenţiere
între tipurile de ţesături. Ţesăturile uzuale, comune erau realizate de servitori sau de
sclavi, ornarea pieselor mai preţioase cu broderie rămânând în grija familiei14. Exista
şi un tip de muncă centralizată în ateliere sau forme de manufacturi incipiente. În
aceste spaţii sclavii lucrau materiale de importanţă ceremonială sau pentru uzul
armatei.
Pentru perioada romană singurele mărturii arheologice de ţesături simple
sunt fragmentele din in din mormintele egiptene. Descoperirea, în mormintele Egiptului Superior, a unei colecţii impresionante de textile bogat decorate aparţinând
perioadei romane şi copte a desluşit şi multe necunoscute referitoare la ornamentaţia
textilelor clasice şi la tipurile de tehnologii folosite. Aceste piese erau lucrate din in,
brodate cu mătase şi lână iar ornamentaţia era inspirată din istoria şi mitologia grecoromană precum şi din fauna şi vegetaţia vremii15.
Doar 6 reprezentări de războaie verticale sunt cunoscute, 3 egiptene şi alte 3
greceşti. Cel mai detaliat exemplu este un vas etrusc aflat la muzeul din Chiusi.
Reprezentarea o înfăţişează pe Penelopa lucrând la un război vertical, foarte simplu.
Acestora li se adaugă o singură reprezentare specifică perioadei romane descoperită
10

Comşa, 1987, p. 102.
Gheorghiu, 1997; 2001; 2002; 2003; 2005; 2010, p. 66ff.
12
Wild, 1970, p. 71.
13
Wild, 1987, p. 471.
14
Euripide, http://classics.mit.edu/Euripides/iph_taur.html (accesat 20.10.2013).
15
Hooper, 1911, p. 281.
11
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în Spania, pe o piatră mortuară, denumită Lara de los Infantes, datată sec. I sau II
d.Hr.16.
Războaie verticale cu greutăţi au fost atestate de multe situri romane, atât în
Italia cât şi în provincii. Greutăţile datând din perioada timpurie imperială descoperite la Herculaneum erau lucrate din lut ars17. Greutăţi pentru războiul de ţesut au
fost descoperite şi în alte situri din peninsula italică, spre exemplu într-un sit de
Epoca Fierului, denumit Monte Liffa18. Sunt atestate şi unelte adiacente războiului
cu greutăţi, cum sunt pieptenii din lemn sau sabia (spatha)19.
Există şi o serie de reprezentări ale războiului vertical cu două traverse. Una
dintre ele se remarcă pe o piatră funerară a unei femei romane, numită Severa Seleuciana, din sec. III d.Hr. aflată în Forumul lui Nerva, în Roma (sf. sec. I d.Hr.).20.
Există totodată o reprezentare murală de la Hipogeumul lui Aurelian din Roma care
prezintă o figură masculină aşezată, o figură feminină în picioare şi un război vertical cu 2 traverse cu ţesătură parţial lucrată21. O altă mărturie este o ilustraţie mai
târzie din manuscrisul lui Virgiliu de la Vatican22 ce înfăţişează o femeie stând în
faţa unui război23.
Pe lângă reprezentările artistice mai există mărturii scrise care fac referire la
războaie şi la activitatea ţesutului. Metamorfozele lui Ovidiu descriu în poezie scena
concursului dintre Minerva şi Arachne reprezentată în Forumul lui Nerva24.
Preţioase pentru informaţiile despre războaiele verticale cu greutăţi şi pentru
detaliile despre războiul vertical cu două traverse sunt şi lucrările lui Seneca din sec.
I d.Hr.25. Seneca vorbeşte despre o tehnică mult mai sofisticată presupusă de războiul
vertical cu două traverse, ceea ce implică faptul că războaiele cu greutăţi erau deja
considerate depăşite în timpul vieţii lui26.
2.1. Războiul vertical cu greutăţi
Războiul vertical cu greutăţi este un artefact tehnologic cu o îndelungată
istorie. Din epoca preistorică până la sfârşitul secolului VIII d.Hr. acesta a fost utilizat în mare parte din Europa, supravieţuind în zilele nostre în unele zone din Norvegia
şi Islanda.
Primele războaie erau structuri verticale. Ţesătorul suspenda firele de urzeală
de o baghetă care era paralelă cu solul. Capetele urzelii erau legate de baghetă şi
erau tensionate la nivelul solului cu greutăţi din pietre sau din lut ars. Războiul
16

Wild, 1987, p. 460.
Wild, 1970, p. 62.
18
Barber, 1991, p. 389.
19
Strong-Brown, 1976, p. 171.
20
Wild, 1970, p. 69.
21
Wild, 1970.
22
Wild, 1987, p. 460.
23
Hoffmann, 1964, p. 326.
24
Ovidiu,VI, p. 53-58.
25
Wild, 1970, p. 67.
26
Seneca, 90, p. 20.
17
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vertical cu greutăţi este singurul război în faţa căruia ţesătorul trebuie să stea în
picioare şi să meargă de la un capăt la celălalt al ţesăturii pe măsură ce trecea firele
de băteală printre rosturi. Principiul de bază este tensionarea firelor cu ajutorul unei
traverse şi a greutăţilor. Se presupune că tehnologia a evoluat din împletirea coşurilor. Spre deosebire de cele folosite la împletirea coşurilor noile materii prime şi fire
au trebuit să fie tensionate. Despărţirea rosturilor şi introducerea unei baghete pentru
susţinerea iţelor din fir a condus la înclinarea războiului care era fie sprijinit de
perete, fie sprijinit în suporţi. În parii laterali s-au înfipt suporţii baghetei ițelor, cu
scopul de a elibera ambele mâini ale ţesătorului în timpul lucrului iar, cu timpul,
traversa principală a dobândit un sistem de rotaţie cu piedici pentru a utiliza o urzeală
mai mare.
Din recuzita războiului de ţesut cu greutăţi face parte şi bătătorul, care poate
fi de tip sabie sau pieptene. Bătătorul era în general mai mic decât lăţimea ţesăturii şi
trebuia introdus din loc în loc pentru a fixa băteala. În variantele preistorice mâna
putea fi folosită în loc de bătător.
Lăţimi mari de ţesături care au fost descoperite atestă că la un moment dat
ţesutul folosind acest sistem a devenit o activitate care implica mai mulţi oameni, o
activitate în folosul unei comunităţi nu doar a unei familii. Clima temperată a condiţionat verticalitatea războiului. Acesta trebuia adăpostit şi trebuia să se supună economiei spaţiului.
Având înălţimea corespunzătoare înălţimii unui om, războiul vertical primitiv
putea fi folosit numai pentru obţinerea unor ţesături destul de mici ca lungime şi, din
pricină că urzeala nu era bine întinsă, neuniformă ca aspect.
Una dintre cele mai folositoare descoperiri în evoluţia ţesutului a constituit-o
rostul, un spaţiu în urzeală printre care firele de băteală circulă, rezultând o pânză.
Iniţial, ţesătorii erau nevoiţi să ridice fiecare fir de urzeală şi să treacă bătătura pe
după cu mână dar, în timp, aceştia au descoperit noi modalităţi de a crea rosturi. O
astfel de tehnică implică inserarea unei baghete după fiecare al doilea fir de urzeală.
Bagheta, numită şi “baghetă de rost”, putea fi ridicată sau întoarsă pe o parte scoţând
la iveală un spaţiu între rosturi prin care putea trece băteala. Crearea rosturilor a micşorat timpul de realizare a ţesăturilor însă ţesătorul era încă nevoit să-şi folosească o
mână pentru a ţine fix bagheta de rost, pentru a trece navetă prin spațiul rezultat.
Dezvoltarea războiului este strâns legată de tipul de fibră. Războiul vertical
cu greutăţi se pretează fibrelor care au o structură tip cârlig (în toarcere aderă uşor
unele la altele). Ţesând contra gravităţii firul de lâna odată bătut nu glisa uşor. Un
avantaj al războiului vertical este tensiunea egală aplicată firelor de urzeală însă, cu
timpul, şi celelalte tehnici şi-au perfecţionat aceast neajuns. Limitările tehnicii au
făcut posibilă înlocuirea ei la scurt timp după intrarea în contact cu alte populaţii
care prezentau soluţii mai bune.
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Fig. 1. Reconstituirea unui război vertical cu greutăţi.

În Imperiul Roman utilizarea războiului vertical cu greutăţi a intrat în declin
încă din primul secol al erei noastre dar a continuat să fie folosit pentru veşminte
ceremoniale până în secolul VII. La Vatican există o variantă ilustrată a Eneidei, de
Virgiliu. Într-una dintre ilustraţii, care reprezintă vrăjile lui Circe, în colţul din dreaptasus apare o structură din lemn care pare a fi un război vertical. Războiul este compus
din doi pari laterali şi doi orizontali, la care se adaugă încă o stinghie amplasată
orizontal, pentru a forma rostul. Ilustraţia reprezintă probabil un război vertical de
secol IV d.Hr. în care greutăţile războiului au fost înlocuite cu baghete pentru urzeală
şi pentru rost. Se consideră a fi o formulă incipientă de război vertical, aşa cum întâlnim în Orient, între Asia Mică şi India, şi în Africa27.
2.2. Războiul orizontal de pământ
Primele războaie orizontale erau proprii unor triburi nomade şi erau specifice zonelor aride, unde puteau fi montate în aer liber, în plin deşert, la intrarea în
cort sau în iurtă. Războaiele orizontale în diferitele variante (cu brâu, de pământ, cu
groapă, cu groapă şi pedale) sunt folosite şi astăzi în zone întinse din Africa, America Centrală, Orientul Apropiat şi Mijlociu. Costurile de producţie practic inexistente
şi posibilitatea de a le amplasa oriunde sunt principalele avantaje ale sistemelor.
Egiptenii sunt cei care s-au specializat în tehnica războiului orizontal de
pământ, cu o tradiţie mult mai îndelungată decât varianta verticală de influenţă siriană. Sistemul războiului orizontal de pământ este destul de simplu, lucru ce demonstrează că nu tot timpul o tehnică “superioară” produce adevărata calitate.
27

Ling Roth,
20.10.2013).

http://www.cs.arizona.edu/patterns/weaving/articles/rai_lm2.pdf
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Patru pari de aceleaşi dimensiuni sunt înfipţi în pământ în două linii paralele. Cele două rânduri paralele se află la distanţă necesară pentru o anumită dimensiune de material.

Fig. 2. Reconstituirea unui război orizontal cu brâu.

Distanţă între beţe variază în funcţie de tipul de ţesătură dorită. De pari se
leagă două baghete pe care se pune urzeala. Formarea urzelii începe de la unul din
parii laterali dintr-un rând şi se trece succesiv de la un rând la altul legând firul de
fiecare baghetă, tensionând foarte bine în acelaşi timp. Folosind o baghetă de rost şi
încă una pentru cocleti, una sau mai multe navete, ţesătorul se apleca peste urzeală şi
ţesea de la un capăt la celălalt. Băteala se introduce în gura urzelii cu ajutorul unui
bătător tip pieptene sau tip sabie. Parii care ţin baghetele în loc îl condiţionează pe
ţesător şi îl fac să înainteze stând pe ţesătura lucrată, ghemuit.
Primele tipuri de războaie de pământ nu aveau sistem de iţe iar rostul opus
se alegea cu mâna, ca la tapiserie. Beduinii folosesc şi astăzi un sistem asemănător.
Imagini din mormintele egiptene din Regatul Mijlociu (2000 î.Hr.) înfăţişează războaie de pământ cu o singură baghetă pentru iţe ţinută de două femei. Din
Regatul Mijlociu până în Regatul Nou ţesutul devine datoria femeii.
Pentru Africa sub-sahariană sunt atestate utilizarea unor războaie pentru
benzi28, în timp ce războiul orizontal de pământ cu groapă pare să fi fost de inspiraţie
28

Broudy, 1993, p. 54.
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arabă. Rutele comerciale străbătute de arabi în mai toată Africa au adus pe lângă
bunuri şi ţesături şi sistemul de ţesere.

Fig. 3. Reconstituirea unui război orizontal.

3. Experimente cu tehnologii de ţesere. Proiectul “Hărţile Timpului”
Un preambul istoric este necesar în aprofundarea şi explicarea premiselor
dezvol-tării tehnologiilor textile. Consultarea faptelor istorice, arheologice, pun în
lumină descoperiri care “ne vorbesc” despre societatea producătoare de piese textile,
despre preferinţele pentru anumite fibre care au dus la conturarea unor tehnologii şi
a unor culturi materiale specifice.
Arheologii găsesc doar fragmente din aceste culturi; bucăţi care au fost
aruncate sau uitate şi apoi conservate în aşa fel încât au supravieţuit trecerii timpului. Orice încercare de a analiza date arheologice, în afara contextului ştiinţific
obiectiv, lasă loc la interpretări pe care adesea chiar şi cel care le formulează le
priveşte cu scepticism. Suntem mai mult decât susceptibili ca în orice tip de analiză
să suprapunem propriul nostru sistem de valori şi credinţe acelor fragmente care ies
la lumină din vremuri preistorice. Cu atât mai mult faptele tehnologice ale unor
civilizaţii, unele neschimbate fundamental de mii de ani, pot să ne inducă în eroare
în formularea unor teorii privind contextul în care s-au dezvoltat şi oamenii care leau implementat. Dacă necesitatea studierii unui artefact în întrega istorie a vieţii sale
este imperativă, acest studiu cere rigoare şi limite. Cercetarea prezentă încearcă să
ajungă la interpretări cu valoare generală în înţelegerea deciziilor tehnologice din
trecut, prin experimentarea comparativă a tehnicilor moderne şi tradiţionale.
Ocazia experimentării tehnologiilor antice de ţesere în cadrul conturat de
arheologia experimentală a reprezentat-o proiectul educaţional “Hărţile Timpului.
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Comunităţi Reale - Lumi Virtuale - Trecutul Experimentat” (proiect finanţat de
Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, CNCS-UEFISCDI, Project
Registration Code: PN-II-ID-PCE-2011-3-0245. Director proiect: Prof. Dragoş
Gheorghiu), care este un proiect dezvoltat de o echipă de artişti şi specialişti din
cadrul Universităţii de Arte Bucureşti al cărui scop-cadru este construirea unei
structuri de experimentare a tehnologiilor proprii artelor decorative (preistoriceantice-contemporane) atât în spaţiul virtual cât şi in situ. Acest scop subsumează
într-o structură arborescentă direcţii de cercetare ce formează interdependenţe. Cele
două mari domenii, educaţia online şi educaţia în situ deschid drumul către o serie
de experimente menite să aducă împreună cercetarea teoretică, experimentul şi practica didactică în scopul definirii şi implementării unor metode de revitalizare a patrimoniului tehnologic. Etapele de experimentare a tehnologiilor preistorice şi antice
de prelucrare a ceramicii, sticlei, metalului şi de realizare a ţesăturilor s-au desfăşurat
la Centrul de Cercetare Vădastra, com. Vădastra, jud. Olt, într-o zonă cu o bogată
tradiţie ceramică (cultura Vădastra). Dat fiind cadrul acestei lucrări, metodologia,
care a stat la baza experimentelor, va fi descrisă făcând uz de exemple proprii lanţului operativ a tehnologiilor de ţesere.
3.1. Metodologie. Chaîne-opératoire
Metodologia didactică abordată construieşte diferite spaţii pentru învăţare
(interdependențe), rezultând o perspectivă holistică asupra educaţiei. Principalele
activităţi ale educaţiei online nu pot avea loc însă fără cercetarea in situ, care constă
în reproducerea tehnologiilor antice şi preistorice într-un context ce respectă adevărul istoric şi ştiinţific.
Studierea tehnologiilor textile antice presupune observarea relaţiei dintre om
şi material iar relaţia dintre om şi material nu poate fi definită decât prin cercetarea
“lanţului operativ”, denumit în cercetarea contemporană chaîne-opératoire29.
Aplicarea conceptului de chaîne opératoire în etapa de experimentare a avut drept
scop conturarea unei viziuni de ansamblu asupra tehnologiilor de ţesere antice, atât
în raport cu tehnologia cât şi cu mediul şi omul.
Chaîne-opératoire, sau lanț operator, este “o succesiune de acţiuni în care
materialele, oamenii sau alte surse de energie-gesturi, unelte şi cunoaştere pot fi
studiate împreună.”30. În acest lanţ operator sunt incluse atât tehnicile, uneltele,
materiile prime şi gesturile care construiesc un artefact cât şi funcţia şi valoarea
obiectului finit dar şi contextul elaborării lui: mediu, organizare socială, economică,
politică şi culturală. O astfel de analiză detaliată poate fi folositoare în elucidarea
dinamicii sociale a vechilor tehnologii şi poate proba motivele pentru care unele
tehnologii de ţesere au avut sau au o îndelungată tradiţie.
Contextul în care are loc producţia de piese textile îşi lasă amprenta asupra
lor. O viziune în care omul creează doar condiţionat de mediul natural şi necesităţi
vitale nu poate fi certificată căci o formă de organizare socială l-a însoţit dintotdeauna pe omul preistoric. Astfel, tehnica este mai degrabă condiţionată de societate
29
30

Martinon-Torres, 2002.
Martinon-Torres, 2002, p. 33.
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şi cultură, nu doar de natură. În cadrul experimentelor de tehnică de pe care le-am
condus am luat în considerare toate aceste aspecte ale lanțului operativ.
3.2. Experimente şi performanțe
În cadrul proiectului “Hărţile Timpului” au avut loc două sesiuni de experimente cu
tehnologii preistorice şi antice, tehnologii proprii artelor decorative, tehnologii care
au însoţit umanitatea din cele mai vechi timpuri. Platforma de experimente de la
Vădastra nu a constituit doar spaţiul experimentării unor tehnologii ci şi spaţiul
reconstituirii unor fragmente de istorie. În perimetrul de lucru s-a construit o casă
preistorică şi o parte dintr-o vilă romană ce au adăpostit tehnologiile vizate.
Pentru reproducerea activităţii de ţesere în contextul sec. I d.Hr. pe teritoriul
României s-au ales mai multe sisteme de ţesere: războiul vertical cu greutăţi,
războiul vertical cu două traverse, războiul orizontal de pământ şi cel de tip “pitloom”. Pentru realizarea sau pregătirea dispozitivelor de lucru am cercetat atât tipurile de tehnologii documentate arheologic pe teritoriul țării noastre cât şi cele care
erau folosite în Imperiul Roman şi care ar fi putut fi aduse pe teritoriul ţării noastre
după cucerirea Daciei. Spre deosebire de războiul vertical cu greutăţi celelalte tipuri
de tehnologii de ţesere menţionate nu au avut şansa de a fi compuse şi din elemente
ceramice. Astfel, chiar dacă aceste tipuri de tehnologii ar fi fost în uz la începutul
mileniului I lipsa fragmentelor arheologice ne zădărniceşte cercetarea însă nu ne
împiedică să conturăm posibilităţile pe care populaţiile le-ar fi putut avea la îndemână.
În vederea realizării unor reconstituiri de tehnici cât mai veridice am documentat fiecare etapă a lanţului operativ: tipuri de fibre, modalităţi de prelucrare, de
toarcere, tipuri de ţesături şi de plante tinctoriale. Războiul vertical cu greutăţi a fost
realizat respectând reprezentările de pe vasele antice şi probând asemănările şi
diferenţele dintre acestea şi războaiele aflate încă în uz în nordul Europei şi Islanda.
Cele 18 greutăţi tronconice pentru războiul vertical au fost realizate având drept ghid
o serie de lucrări de arheologie şi imagini după greutăţile prezente în colecţia
Muzeului Romanaţi din Caracal.
Pentru obţinerea unui tip de fibră cât mai aproape de posibilităţile de
prelucrare şi filare în contextul antichităţii am apelat la o fermă-microîntreprindere
din judeţul Argeş, care ne-a pus la dispoziţie lâna necesară. Deoarece cultura inului
sau a cânepii pentru fir nu mai reprezinţă o tradiţie în ţara noastră am făcut concesia
utilizării fibrelor obţinute industrial. Pentru a supraveghea şi a coordona lucrul la
fiecare dintre războaiele reconstituite am avut sprijinul unei ţesătoare, Elena Haut,
cu o experienţă de peste 40 de ani în domeniu. În cele două etape de experimente am
avut posibilitatea să realizăm fragmente de ţesături pe toate cele 4 războaie antice şi
am utilizat inul, bumbacul, lâna şi cânepa drept uzeală şi băteală. Ca tip de ţesătură
ne-am limitat doar la ţesătura pânză şi tehnica haute-lisse (tehnica de ţesut specifică
tapiseriei). Pentru şedinţele de vopsire cu plante tinctoriale am achiziţionat plante
specifice zonei Vădastra, care ar fi putut fi folosite de populaţia autohtonă şi acum
două mii de ani (rostopască, cruşin, sunătoare, coji de nuci, urzici) şi mordanţi (sare,
zeama de varza, bors).
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Fig. 4. Reconstituirea unui colţ de vilă romană.

Apropierea Centrului de Cercetare Vădastra de Muzeul Romanaţi ne-a ajutat
în observarea limbajului decorativ prezent pe piesele ceramice, elemente care au fost
folosite ulterior pentru a realiza un proiect de tapiserie, pentru războiul vertical cu
două traverse. Activitatea de ţesere propriu-zisă a fost realizată în cadrul zonei de
atelier din colţul de vilă romană şi în afara perimetrului vilei. Toate experimentele
au fost înregistrate pentru a fi folosite atât ca material didactic cât şi ca suport video
pentru aplicaţia de “Realitate Virtuală” de pe web site-ul proiectului31.
Pentru o reconstituire cât mai autentică şi o imersare atât a actantului-ţesător
dar şi a privitorului în fragmentul de istorie a zonei Vădastra am realizat costume
specifice perioadelor documentate. Experimentele nu au avut drept scop doar
reconstituirea tehnologiilor de ţesere antice şi a contextului în care se desfăşurau
activităţile presupuse de lanţul operator dar şi implicarea comunităţii locale în
reluarea legăturii cu trecutul şi tradiţiile zonei din care fac parte. În acest sens am
realizat workshop-uri în care elevii Şcolii Vădastra au avut posibilitatea să înveţe să
ţeasă pe toate tipurile de războaie.

31

www.timemaps.net.
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Fig. 5. Greutăţi pentru războiul vertical.

Fig. 6. Workshop de ţesere utilizând războiul vertical (ghergheful).

Workshop-urile au fost completate cu lecţii online despre istoria tehnicilor
de ţesut şi aplicaţiile pe care le pot avea tehnologiile reproduse la Vădastra în
context contemporan. Din punct de vedere social, zona la care ne raportăm, sudul
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Olteniei este subdezvoltată iar posibilităţile pentru integrarea şomerilor în forţa de
muncă sunt limitate. Proiectul “Hărţile Timpului”, în încercarea de a revitaliza
tehnologii tradiţionale, deschide calea dezvoltării sustenabile în cadrul unor astfel de
comunităţi.
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