
Threads Crossing the Warp
MODULUL 5

Tehnica țesutului și cele mai vechi textile 

țesute cunoscute



B. Cele mai vechi textile țesute cunoscute

Scurtă istorie

Îmbrăcămintea este o necesitate de bază a omului pentru supraviețuire după hrană și adăpost. Din

acest motiv producerea de textile a fost una dintre cele mai vechi activități umane.

Primele dovezi ale acestei activități datează din Paleolitic. Mai târziu oamenii Neoliticului înțelegând

avantajele fibrelor țesute în comparație cu pieile de animal, au început să producă haine, dezvoltând

gradual procesul de producție.

Chiar și în prezent, producția de textile este bazată pe transformarea fibrelor în ață/ fir și ața în

material, urmând aceleași principii din trecut:

► Cultivarea și recoltarea plantelor / Creșterea animalelor și colectarea lânii sau părului

► Curățarea și alinierea fibrelor

► Transformarea firului și aței

► Țeserea în pânză

► Coaserea hainelor

Ce aduce nou ziua de azi este introducerea fibrelor sintetice complexe, în timp ce procesul de țesere

rămâne la fel ca acum mii de ani, realizat pe bumbac sau in.



Scurtă istorie (2)

Textilele pot fi orice obiecte create din fibre organice. Arheologii

examinează pânzele țesute, saci și sandale, sfori și funii, plase și coșuri.

Cu toate astea, materialele organice sunt conservate foarte rar. Textilele sunt

perisabile și pot fi conservate în condiții de frig extrem, umiditate sau în

mediu uscat sau când fibrele intră în contact cu cupru sau alte metale (ex.

resturi textile au fost descoperite în apropierea armelor).

Pe lângă aceste urme, informațiile sunt preluate și din obiecte de lut sau

instrumente legate de țesut.

Datarea este stabilită prin testare cu carbon.



Cel mai vechi dispozitiv de țesut cunoscut

Acul de cusut

Cel mai vechi fragment al unui ac de cusut este un vârf de ac, fără corp sau

ochi. A fost descoperit în Peștera Sibudu din Africa de Sud și se estimează că ar

fi de acum 60.000 ani.

Alte ace de cusut au fost descoperite în Peștera Denisova din Siberia sunt

datate acum 50.000 ani; în Slovenia, Rusia, China, Spania și Franța, datate între

41.000 - 15.000 ani.

Imagini cu un ac de țesut din ”Peștera Elefant”, 

Gourdan-Palignan, Haute Garonne clasificat ca 

aparținând erei Magdalenian a Paleoliticului 

Superior între 17.000 și 10.000 î. En. 

Mărime: 59x3x2 mm, Muzeul din Touluse



Dovezi în artă: Figurine

Figurinele oferă dovezi ale îmbrăcămintei și ale accesoriilor din vremurile antice.

Un exemplu este statuia “Venus din Lespugue”, descoperită în Pirinei, Sudul Franței

și datată acum 25.000 ani. Prezintă o pânză sau o fustă din fibre răsucite.

Alte figurine descoperite pe teritoriul european redau corpul înfășurat cu o pânză

ce acoperă sânii, fuste din sfori, pălării și brâie.

Astfel de figurine au fost descoperite de asemenea în Orientul Apropiat și
India.

Venus din Lespugue, Musée de l’ Homme, Paris. Paleoliticul 

superior. 

Descoperită în Peștera Rideaux Cave (Haute-

Garonne), France. 

150 mm înălțime, sculptată din fildeș. 

Prezintă cea mai veche 

reprezentare descoperită de ață răsucită .                   

Redă o fustă atârnată deasupra șoldurilor, realizată din

fibre răsucite, cu franjuri la capăt. 



Dovezi în artă: Ceramică

Ceramica și alte obiecte de artă au oferit dovezi ale țesutului prin prezentarea 
sforilor și a oamenilor îmbrăcați. Exemple ilustrative vor fi prezentate în ceea ce 
urmează. 



Cele mai vechi textile țesute cunoscute:

Ațe de in țesute, Georgia

Anumiți arheologi și paleobiologi insistă ca cel mai vechi material, datând de

acum 34.000 ani, a fost descoperită în Peștera Dzudzuana, în Georgia.

Materialul este format din fire scurte de in țesute, răsucite, tăiate precis și
vopsite în mai multe culori (turcoaz, roz și negru) posibil cu pigmenți proveniți din

plante locale.

Se crede că a fost folosită pentru activități gospodărești: haine, sfori și coșuri.



Rochia Tarkhan, Egipt 

Cămașa de in cu decolteu în V a fost confirmată ca fiind cel mai vechi

veșmânt țesut. Ațele din in datează de la finalul mileniului al IV-lea î.Hr., între

3482 și 3102 î.Hr. Rochia a fost descoperită într-un mormânt al Primei Dinastii

în Tarhan, aproape de Cairo.

Constă din 3 piese, corset și mâneci plisate 

și este fabricată din in tare țesut manual. 

Se crede că a acoperit genunchii și că a 

aparținut unei femei slabe sau unei 

adolescente dintr-o familie nobilă. 

Rochia a fost cusută și plisată frumos, ceea ce 

demonstrează bogăția aparținătoarei. 

Expusă acum în UCL Petrie 

Muzeul de Arheologie Egipteană



Amprente în lut și rămășițe arse de pânză, Cehia

Artefactele găsite in sit-ul Dolní Věstonice în Cehia includ urme în lut și
rămășițe arse de pânză. Acestea arată că s-au produs corzi, coșuri împletite,

ațe sofisticate și pânză țesută simplu.

Fibre vegetale, Israel

Fabricarea de sfori a fost prima etapă către producerea de pânze. Cele mai

vechi mostre de sfori sunt trei fragmente de fibre vegetale răsucite și îndoite,

datând de acum 19.000 ani.

Fibrele vegetale au fost descoperite în sit-ul Ohalo II , un sit scufundat ce

datează din Paleoliticul Superior, localizat pe malul sud-vestic al Mării Galilei.

Rămășițele (vârfuri din os șlefuit, instrumente misterioase de os, semințe și
fructe) aparțin unei așezări de vânători – culegători - pescari. Datorită

faptului că este o zonă scufundată, materiile organice s-au conservat perfect.

https://en.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_V%C4%9Bstonice_(archaeology)
https://www.thoughtco.com/ohalo-ii-israel-paleolithic-site-172038


Fibre de agave și fragmente textile, Peru

Cele mai vechi dovezi ale folosirii textilelor pe teritoriul american sunt fibre

de agave și fragmente textile ce datează de acum 12.000 ani și care au fost

descoperite în Munții Anzi, Peru.

Mai mult, în Peru, a fost descoperit un material vopsit albastru-indigo vechi de

6.200 ani. Descoperirea a avut loc în Huaca, o zonă deșertică despre care se

crede că a fost folosită drept templu, în care textilele și alte jertfe au fost

așternute în cadrul unor ritualuri.

Materialul a fost identificat ca fiind una

dintre cele mai vechi textile din bumbac

și cea mai veche decorată cu albastru-indigo.

https://www.thoughtco.com/domestication-history-of-agave-americana-169410


Sfori, Florida, America de Nord

Sfori au fost descoperite la Windover Bog, Florida, ce datează de acum 8.000

ani și care au fost conservate în circumstanțe chimice speciale.

Locuitorii antici erau vânători - culegători. Situl se află într-o zonă mlăștinoasă

motiv pentru care rămășițele s-au conservat surprinzător de bine.

Pe lângă ADN-ul uman colectat, arheologii au descoperit 87 mostre de textile,

coșuri, lemnărie pentru care s-au folosit 5 tipuri diferite de împletituri. Au fost

identificate și haine, inclusiv glugi, haine croite și giulgiuri.

https://www.thoughtco.com/the-windover-bog-site-florida-171666


În America de Sud, a fost descoperită o întrebuințare unică a sforii. Acum peste

5.000 ani, civilizațiile din jurul Anzilor Centrali au dezvoltat quipu, un sistem de

comunicare, cu folosirea sforilor din bumbac și din lână de lamă înnodate și
vopsite.

Mai târziu, și în special în timpul Incașilor, aceste dispozitive erau folosite pentru

a înregistra informații statistice și narative. Sforile conțineau valori numerice și
de alt tip codificate cu ajutorul nodurilor. Un quipu putea avea câteva sute sau

chiar mii de corzi cu coduri de culoare ce erau atașate unei baze din lemn

sculptat.

Stânga: Reprezentarea unui quipu. 

Centru: Quipu (dintr-o perioadă ulterioară), Muzeul Machu Picchu.

Dreapta: Quipu (dintr-o perioadă ulterioară) din timpul Imperiului Inca, acum parte a 

colecției Muzeului Larco, Peru

Quipu, America de Sud

https://www.thoughtco.com/introduction-to-quipu-inca-writing-system-172285
https://www.thoughtco.com/introduction-to-quipu-inca-writing-system-172285


Până acum am prezentat cele mai vechi textile țesute cunoscute astăzi. Cu toate

astea, se consideră util să încorporăm următoarele elemente, care au fost

descoperite în civilizațiile antice individuale.

Materiale de in în Orientul Apropiat

Materialele de in folosite pentru înfășurarea morților, au fost descoperite într-un

sit din perioada Neoliticului la Çatalhöyük, Anatolia. Acestea sunt fost cele mai

vechi țesături cunoscute din Orientului Apropiat, datând din jurul anului 6.000

î.Hr. conservate prin carbonizare și protejate de starturi de lut sau ipsos într-un

mediu anaerob. Există dovezi arată că inul a fost cultivat încă din anul 8.000

î.Hr. în timp ce creșterea oilor pentru lână a început cel mai probabil în anul

3000 î.Hr.

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%87atalh%C3%B6y%C3%BCk
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatolia


În Mesopotamia, la sfârșitul mileniului al III-lea î.Hr. bărbații purtau o tunică cu

mâneci scurte, legată în jurul corpului cu o curea, iar oamenii bogați adăugau

peste aceasta o mantie. Femeile purtau rochii lungi, largi cu sau fără mâneci.

Stânga: Statui sumeriene de credincioși, bărbat și femeie; 2800-2400 î.Hr. (perioada Dinastiei Timpurii)

Dreapta: Statuete reprezentând un Zeu și femei; 2800-2400 î.Hr. (perioada Dinastiei Timpurii) Irac

Fusta este o bucată de material, la margine cu smocuri de franjuri mici.

Ambele se află în Muzeul Național irakian, Bagdad.



Sursele menționează că cea mai veche dovadă a producției de mătase este un cocon al
unor viermi de mătase domesticiți ce datează din 5000-3000 î.Hr.

În plus, au fost descoperite fragmente de războaie de țesut primitive, din jurul anului 4000
î.Hr. și bucăți de mătase, din 2700 î.Hr. Fragmente au fost recuperate din mormintele
regale din Dinastia Shang, circa 1600- 1046 î.Hr.

În timpul acelei perioade costumul chinezesc era compus dintr-o tunică până la genunchi cu
manșete strâmte, legată cu o fustă îngustă până la glezne. Nobilii purtau haine de mătase
colorată în culori primare puternice.

În jurul anului 114 î.Hr., Dinastia Han a inaugurat Drumul Mătăsii, o rută comercială de
peste 8000 km, ce conecta China de Asia Mică și Mediterana.

Stânga: Împăratul Wu al dinastiei Jin, pictură din secolul al VII-lea.

Centru: Împăratul Galben

Dreapta: Fabricarea unui material din mătase, secolul al XII-lea. Pictură de Împăratul Huizong din Dinastia Song.

Producerea mătăsii, China



Câteva fire răsucite de bumbac, posibil ce legau un lanț pentru barbă, au fost
descoperite în sit-uri de pe Valea Indusului.

Figurinele de teracotă reprezentau bărbați purtând turbane; o figură cu eticheta
„Regele Preot” poartă un șal cu modele florale în timp ce sculptura
„Dansatoarelor” redă femei cu bijuterii.

India era renumită pentru materialele din bumbac. Conform manuscriselor, atunci
când Alexandru Cel Mare a invadat India în 327 î.Hr. soldații săi și-au schimbat
hainele de lână cu haine confortabile și colorate din bumbac.

Stânga: Pictură pe scândură de lemn, prezentând legenda prințesei care a ascuns ouă de vierme de
mătase în coroană pentru a le scoate din China pentru Regatul Khotani, secolele al VII-VIII- lea, British
Museum, Londra.

Centru: Didarganji Yakshi with wrap; 300 BC; Bihar Museum, India.

Dreapta: Statuia „Regelui preot” cu mantie, 2400–1900 î.Hr.; Muzeul Național al Pakistanului, Karachi.

Fibre de bumbac, India



O ceramică decorată cu modele de sfori descoperită în Peștera Fukui, datând de acum
aproximativ 13.000 ani, oferă dovezi despre fabricarea sforilor în perioada Jōmon.
Modelele ilustrează de asemenea decoruri fine de rogojini și îmbrăcăminte: veșminte
pentru partea superioară a copului cu mâneci, pantaloni și brâie cu funii. Veșmintele
femeiești și masculine semănau, probabil pentru că trebuiau doar să acopere nu și să
diferențieze.

Fragmente de haine fabricate din scoarță și cânepă din acceași perioadă au fost, de
asemenea, descoperite. Au fost descoperite și ace din os ceea ce indică faptul că
materialele erau cusute între ele.

În perioada Yayoi, când s-a dezvoltat cultivarea orezului, oamenii își înfășurau corpul cu
materiale necusute, ce prezentau o gaură pentru cap, fiind asemănătoare unui poncho. Mai
apoi, Chinezii i-au învățat cum să se îmbrace în funcție de sex și vârstă. Statuile ne indică
faptul că în timpul perioadei Yamato, 300-500 d.Hr., bărbații purtau o piesă deschisă
frontal pentru partea de sus și pantaloni largi în timp ce femeile purtau fuste plisate.
Mătasea a fost introdusă de chinezi, dar era foarte scumpă și drept urmare era folosită
doar de bogați.

Stânga:  Vas ceramic cu model din sfori.  Dreapta:  

Buddha; ca. 200 d.Hr. Tokyo                                                                                        Muzeul Național,  

Japonia

Sfori imprimate pe vase de ceramică, Japonia



Egipt

Descoperirile arheologice au demonstrat că materialele din in erau fabricate și în Egiptul Antic în

perioada Neoliticului. Inul a fost cultivat încă din 6000 î.Hr. și era combinat cu alte fibre precum

stuful, trestia, palmierul și papirusul pentru a produce sfori și alte textile.

Bărbații purtau kilt-uri în timp ce îmbrăcămintea femeilor consta în rochii strâmte, bluze și jachete, de

cele mai multe ori plisate. Bandaje din in erau folosite în timpul procedurilor de mumificare.

Majoritatea textilelor pentru mase erau produse la războaie casnice; trebuie să fi existat și ateliere

conduse de stat, templu sau de bogați. La început era folosit un război orizontal amplasat la nivelul

pământului, dar în timpul Noului Regat, a fost introdus, probabil din Asia, un război vertical cu două

bare.

Centru stânga: Statuia lui Sobekhotep VI, cu fustă bărbătească. Neues Museum, Berlin.

Centru dreapta și dreapta: Ilustrație de Zeiță, respectiv, femeie



Egipt (2)

Calitatea materialului era excelentă. Cercetătorii, care au examinat fragmentele

pânzei aproape transparentă a lui Thutmose al III-lea, au concluzionat că tehnicile

comerciale moderne de producție „se chinuiesc” să producă ceva asemănător.

Stânga: Tunică de copil din lână vopsită, 700-800 d.Hr. cu detalii complexe țesute și reprezentând stilul

coloristic popular al Epocii Copte. Descoperit într-un cimitir din Matmar. © Bolton Museum and Art Gallery.

Centru: Pereche de sandale; 1390–1352 d.Hr.; iarbă, stuf și papirus. Metropolitan Museum of Art, New York.

Dreapta: Fragment de tunică restaurat. Datează din Noul Regat și are în jur de 3200 ani vechime. © Bolton

Museum and Art Gallery.



Egipt (3)

Textilele erau scumpe și astfel se refoloseau, chiar tăiate în bucăți pentru a

înfășura mumiile.

Stânga: Mânecă, parte a unei tunici din Perioada Coptă, aproximativ acum 1500 ani

Centru sus: Bandaj de in, precum cele folosite la procedurile de mumificare. Adesea găsită în morminte.

Dreapta sus: Pânză de mumie din in, datată din perioada Regatului Mijlociu, de acum aproximativ 3800 ani.

Dreapta sus: Parte din materialul ce acoperea o mumie; reprezenta imaginea lui Osiris sperând să renască și
să arate ca acesta. © Bolton Museum and Art Gallery.



Grecia

Un Lekythos din teracotă, 550-53 î.Hr. oferă primele ilustrații ale țesutului în

lumea vestică. Prezintă două femei țesând la un război vertical cu greutăți.
Firele de urzeală erau dispuse vertical și sunt legate cu greutăți pentru a sta

întinse. Țesătoarea din dreapta trece suveica cu băteala printre firele de

urzeală. Țesătoarea din stânga folosește un bătător pentru a ține firele la

locul lor.

Stânga: Lekythos din teracotă (ulcior de ulei). Metropolitan Museum, New York.

Dreapta: Detaliu de scenă centrală.



Veșmintele Greciei Antice erau constituite din bucăți de material larg, rectangular

necusute, prinse cu ace ornamentale și drapate. Bărbații purtau o mantie numită

chlamys, iar femeile purtau o rochie largă numită peplos. Ambii purtau o tunică

numită chiton, ce ajungea până la genunchi pentru bărbați și până la glezne pentru

femei și o pelerină, peste peplos sau chlamys, numită himation.

Materialul folosit era din in sau lână. Primul era rar, pentru că inul era scump, dar

lâna era folosită extensiv. Lâna cumpărată era spălată, uscată la soare și vopsită cu

minerale sau substanțe vegetale. Apoi era colectată în gheme și lăsată în vase

pentru ca apoi să fie transformată în fire pentru război.

Grecia (2)

https://en.wikipedia.org/wiki/Chlamys
https://en.wikipedia.org/wiki/Peplos
https://en.wikipedia.org/wiki/Chiton_(costume)
https://en.wikipedia.org/wiki/Himation
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