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Dănuţ PRISECARU ∗ 

 
POSIBILE IMPLICA ŢII SPIRITUALE ALE PRODUCERII DE TEXTILE  

ÎN EPOCA BRONZULUI 
 

- Rezumat - 

 
În această lucrare vom încerca să descifrăm implicaţiile spirituale ale producţiei 

de ţesături din epoca bronzului, analizând modalităţile în care aceasta poate interfera 
cu diverse forme de exteriorizare a comunităţilor. Astfel, vom încerca să evidenţiem 
condiţiile în care ţesăturile se păstrează şi vom ilustra acest tip de descoperiri cu 
exemple din spaţiul european. La final ne propunem ca, pe baza celor constatate, să 
evidenţiem posibilele implicaţii spirituale, reportat la spaţiul dintre Carpaţi şi Prut. 

 
Cuvinte cheie: textile arheologice, implicaţii spirituale, fusaiole, greutăţi, epoca 

bronzului. 
 

SOME POSSIBILE SPIRITUAL IMPLICATIONS OF TEXTILE 
PRODUCTION, DURING THE BRONZE AGE 

 
- Abstract - 

 
In this paper, we will try to find out the spiritual implications of textile 

production in the Bronze Age, examining the ways in which this could interfere with 
various other forms of community externalization. Thus, we will try to highlight the 
conditions in which the fabrics were stored and to illustrate this with examples of 
relevant discoveries from Europe. Finally, based on those findings, we will highlight 
the possible spiritual implications, related to the area between the Carpathian 
Mountains and the Prut River. 

 

Keywords: archaeological textiles, spiritual implications, spindle whorls, weights, 
Bronze Age. 
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∗∗∗ 
 

Textilele au fost utilizate de oameni din timpuri străvechi, ca formă de 
protecţie împotriva intemperiilor, indiferent că avem în vedere realizarea pieselor 
vestimentare sau folosirea lor pentru confecţionarea adăposturilor. Aceste materii 
sunt prezente în viaţa individului de la naştere până în ultima clipă. Probabil 
reprezintă una dintre cele mai răspândite categorii de produse utilizate de către 
oameni, atât la nivel individual, cât şi în cadrul grupurilor.  

Un prim aspect al manifestărilor spirituale ale populaţiilor epocii bronzului 
se materializează în utilizarea artefactelor specifice producţiei şi a rezultatelor 
acesteia în cadrul ritului funerar. 

Textilele pot fi descoperite în context arheologic doar în condiţii speciale. În 
mediu uscat, acestea se conservă în cazul unei salinităţi ridicate, iar în cel umed, 
dacă au fost abandonate sau depuse în mlaştini. Urme ale textilelor se mai 
păstrează şi în cazul depunerii acestora în apropierea artefactelor metalice, în urma 
procesului de coroziune, sau imprimate pe sol sau pe partea inferioară a vaselor1. 

O multitudine de fragmente textile păstrate, datate în epoca bronzului, au 
fost descoperite şi consemnate începând cu secolul al XIX-lea, în spaţiul lacustru 
din zona Elveţiei, sud-vestul Germaniei, vestul Franţei şi nordul Italiei2.  

În spaţiul nordic au fost identificate morminte (prin descoperiri fortuite sau 
cercetări sistematice) încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, la Muldjberg (Fig. 
1), precum şi în alte localităţi scandinave 3. 

Numărul mormintelor este cu siguranţă unul cu mult mai mare, însă lucrarea 
la care facem referinţă le tratează pe cele menţionate datorită spectaculozităţii lor şi 
pentru că pot furniza date complete privind vestimentaţia indivizilor şi calităţile 
textilelor. 

Se remarcă faptul că, la majoritatea descoperirilor, costumul defunctului este 
complet, ceea ce denotă probabil o particularitate a ritului funerar. 

Pentru a exemplifica prezenţa materialelor textile în context funerar, dar şi 
importanţa acestora în cadrul ritului şi a ritualului funerar, menţionăm faptul că, 
până în prezent, pe actualul teritoriu al Danemarcei, au fost înregistrate 153 de 
morminte atribuite epocii bronzului. Majoritatea acestora au fost datate în 
perioadele timpurii şi au fost descoperite, în principal, în Iutlanda. Doar zece 
asemenea monumente au fost atribuite epocii târzii a bronzului, fapt pus pe seama 

                                                           
1 John Peter Wild, Textiles in archaeology, Azlesbury, Shire Publications, 1988, p. 7-12. 
2 Catherine Higgit et alii, Assessing the potential of historic archaeological collections: a 
pilot study of the British Museum’s Swiss lake dwelling textiles ,BMTRB, 2011, 5, p.81. 
3 Hans Christian, Broholm, Hald Margrethe, Costumes of the Bronze Age in Dennmark, 
Copenhaga, 1940, p. 13-103. 
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modificării obiceiurilor funerare, incineraţia practicată în acele vremuri 
împiedicând conservarea materiilor textile.  

În general, textilele descoperite reprezintă ţesături echilibrate, cu un număr 
mic de fire/centimetru, între 3-6, dar de o grosime mai mare. Spre finalul evului, 
treptat, densitatea firelor creşte, iar sensul de răsucire a firelor variază, întâlnindu-
se toate combinaţiile posibile. 

Totuşi cele mai bine cunoscute şi spectaculoase descoperiri din epoca 
bronzului provin din descoperirile de morminte cu sicrie de stejar de la Borum 
Eshøj, Egtved, Skydstrup, Trindhøj, Guldhøj şi Muldbjerg, datate între secolele al 
XIV-lea şi al XII-lea BC4. În mormintele din siturile respective au fost descoperite 
costume întregi, care oferă date privind modul de confecţionare al veşmintelor, dar 
şi în privinţa utilizării acestora. Totodată, se remarcă şi faptul că inventarul funerar 
al mormintelor include artefacte care puteau fi utilizate în sfera ocupaţiilor de 
producere şi prelucrare a ţesăturilor (Fig. 2). 

Dintre acestea, unele articole vestimentare puteau fi utilizate atât de bărbaţi, 
cât şi de femei, în vreme ce altele au fost confecţionate exclusiv pentru uzul unuia 
dintre genuri. Cele feminine erau constituite din elemente specifice, precum bluzele 
croite mulat pe corp, fuste ce puteau fi decorate cu accesorii din bronz, curele cu 
canafi atent lucrate, accesorii pentru păr, dar şi veşminte pentru înfăşurarea trupului 
ce puteau fi utilizate ca fuste, rochii sau mantii (Fig. 3). 

Costumele masculine erau compuse din mantii în formă de rinichi, piese 
vestimentare pentru înfăşuratul trupului, cingători din textile sau piele şi căciuli 
tricotate. În privinţa încălţămintei, descoperirile au arătat faptul că, atât bărbaţii, cât 
şi femeile, purtau articole realizate dintr-o singură bucată de piele. Totuşi, au fost 
descoperiţi şi defuncţi care purtau încălţări realizate din materii textile. Un exemplu 
de asemenea piesă confecţionat din piele de animal este cel descoperit la 
Ørbækgård, în estul Iutlandei, datat între 920-807 BC (Fig. 45. 

Este posibil ca, în epoca bronzului, veşmintele să fi fost decorate. Astfel, 
bluzele femeilor aveau broderii, mantiile bărbaţilor să fi avut margini împletite. 
Coaserea era utilizată atât cu rolul de a îmbina două fragmente textile, dar şi cu rol 
decorativ.  

Broderiile sunt atestate în cadrul descoperirilor de la Skrydstrup, iar 
decoraţiile pe veşminte masculine la Trindhøj. Mai mult, numeroasele descoperiri 
de ace din os şi bronz atestă practicarea acestor activităţi pe întreg teritoriul actual 
al statului danez. Deşi pentru această zonă se cunosc relativ puţine descoperiri de 
artefacte implicate în lanţul operator al producerii şi prelucrării materiilor textile, 

                                                           
4 Mannering et alii, Denmark, înTextiles and Textile Production in Europe, from Prehistory 
to AD 400, ATS 11, Margarita Gleba, Ulla Mannering (eds.), 2012, p. 97. 
5 Ibidem. 
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descoperirile de altă factură din spaţiul sud-scandinav atestă fără îndoială acest tip 
de îndeletniciri şi reflectă cunoştinţele avansate în privinţa producerii de ţesături, 
demonstrând rolul important pe care acestea l-au avut în cadrul societăţilor epocii 
bronzului din nordul Europei6. 

Aceste activităţi sunt demne de luat în seamă în cadrul discuţiei privind 
posibilele implicaţii spirituale, deoarece reprezintă rolul textilelor din două 
perspective. Astfel, aceste materiale sunt importante deoarece sunt depuse cu 
defunctul, însoţindu-l practic pe acesta în „lumea de dincolo”, având deci rol în rit 
şi ritual, dar şi pentru că, prin maniera în care sunt decorate, arată simţul şi nivelul 
estetic la nivel individual şi comunitar. 

Din păcate, pentru teritoriul cuprins între Carpaţi şi râul Prut, nu avem 
documentate un număr reprezentativ de textile arheologice. În acest context, apare 
întrebarea firească: Este posibil să avem în vedere posibile implicaţii spirituale ale 
producerii de ţesături? Privit dintr-o perspectivă diferită, considerăm că răspunsul 
poate fi afirmativ, după cum vom încerca să demonstrăm în continuare. 

Recent, a fost semnalată o descoperire de acest tip, în tumulul de la Popeni, 
com. Găgeşti, jud. Vaslui7. Anterior, a mai fost semnalat un linţoliu în care a fost 
înfăşurat defunctul, identificat în necropola tumulară de la Prăjeni8. Pe lângă aceste 
semnalări, pentru spaţiul est-carpatic legătura textilelor cu ritul şi ritualul funerar 
nu este documentată decât prin prezenţa a două fusaiole în mantaua unui tumul9, 
precum şi a unui ac descoperit, probabil, într-o necropolă a culturii Noua de la 
Ciritei, Piatra Neamţ10. 

Din sfera implicaţiilor spirituale, studiile etnoarheologice relevă faptul că 
unele comunităţi asociază ţesăturile cu fertilitatea. Astfel, în cadrul ceremoniilor 
matrimoniale, soţii îşi dăruiesc ţesături ce nu pot fi tăiate, deoarece simbolistica 
acestora se referă la o continuitate a descendenţei şi implicit a fertilităţii 11.  

                                                           
6 Ibidem, p. 101-102 
7 Deţinem această informaţie datorită amabilităţii prof. Neculai Bolohan de la Universitatea 
„Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Istorie, căruia îi mulţumim pe această cale. În 
momentul redactării prezentei lucrări, cercetările arheologice ale tumulului nu au fost 
încheiate, iar analiza fragmentelor textile nu a fost încă publicată.  
8 Ursulescu Nicolae, Şadurschi Paul, Săpăturile din 1985 din necropola tumulară de la 
Prăjeni (judeţulBotoşani), „Hierasus”, VI, 1986, p. 15-23 
9 Mareş et alii,Adâncata, com. Adâncata, jud. Suceava. Punct Imaş, „Cronica Cercetărilor 
Arheologice din România, Campania 2002”, 2003, p. 28. 
10 Niţu et alii, Sondajele de la Piatra Neamţ, „Materiale şi Cercetări Arheologice”, VI,  
p. 360-361. 
11 Barnes Ruth, The Making and Meaning of Textiles in a Southeast Asian Context,în Dress 
and Gender: Making and meaning in cultural contexts, Ruth Barnes, Joanne B. Eicher 
(eds.), Berg Publishers Inc., New York - Oxford,1992, p. 39. 
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În cadrul societăţilor tradiţionale şi arhaice, ţesutul reprezenta o îndeletnicire 
rituală cu semnificaţii cosmogonice şi cu implicaţii asupra destinului. Ţesătorul 
este perceput ca un demiurg, iar atribuirea şi încredinţarea producerii materiilor 
textile femeilor are analogii cu naşterea formelor noi de viaţă12. În sine, meşteşugul 
producerii textilelor este unul de creaţie, deoarece la finalul procesului, tăierea 
firului care leagă meşteşugarul de produsul muncii sale capătă simbolistica tăierii 
cordonului ombilical. Mai mult, Ivan Evseev afirmă că nu întâmplător, la nivel 
terminologic, a urzi are înţelesuri precum a începe şi a inaugura13.  

Obiectele utilizate în cadrul lanţului tehnologic sunt asociate, în cadrul 
multor culturi şi concepţii, cu destinul. Amintim în acest caz Ursitoarele sau 
Moirele, care controlau destinul oamenilor, chiar şi finalul vieţii, şi sunt 
reprezentate torcând. Aceste divinităţi sunt considerate selenare, iar meşteşugul 
devine prin excelenţă feminin.  

Tot în sfera implicaţiilor spirituale a producerii de textile se regăsesc şi 
manifestările artistice ale membrilor comunităţilor preistorice. Este greu de crezut, 
în comparaţie cu situaţia actuală, că oamenii din trecut nu decorau ţesăturile. Dacă 
societăţile moderne reuşesc să producă textile ale căror calităţi estetice sunt 
excepţionale (Fig. 5), probabil acelaşi lucru se întâmpla şi în preistorie, cu atât mai 
mult cu cât existau şi ţesături ce conţineau fire din aur (Fig. 6).  

La nivel spiritual, alături de artefacte din ceramică, şi, desigur, alte obiecte 
confecţionate din materii organice, probabil că ţesăturile au fost mediatori ai 
transferului de elemente iconografice, încă din preistorie14. 

Manifestările artistice ale comunităţilor epocii bronzului din spaţiul est-
carpatic ce pot fi puse în legătură cu producerea ţesăturilor pot fi observate şi prin 
modul în care unele artefacte au fost decorate. 

În cazul fusaiolelor au fost descoperite cinci artefacte decorate la Bărboasa – 
„Dealul Bisericii” (Fig. 7, a-e.)15. Dintre acestea, primele trei au fost decorate cu 

                                                           
12 Evseev Ivan, Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale, Ed. Amacord, Timişoara, 
1994, p. 192. 
13 Ibidem. 
14 Căpiţă Carol, Bordeiul şi palatul. Meşteşugari în lumea miceniană, Ed. Tritonic, 
Bucureşti, 2009, p.190. 
15 În cadrul cercetărilor arheologice de la Bărboasa au fost identificate vestigii aparţinând 
atât culturii Monteoru, cât şi culturii Noua. Deşi informaţiile din registrul muzeului 
CMIABc nu sunt complete, iar materialul arheologic pe care l-am analizat nu a fost publicat 
exhaustiv, considerăm că acolo unde apare menţiunea „cenuşar”, artefactele pot fi atribuite 
fără îndoială comunităţilor Noua, iar punctul descoperirii este cel menţionat (Florescu 
Adrian, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. „Cultură şi 
Civilizaţie la Dunărea de Jos”, IX, Călăraşi, p. 29; Florescu Marilena, Căpitanu Viorel, 
Câteva observaţii privitoare la sfârşitul epocii bronzului în lumina ultimelor cercetări 
arheologice efectuate de muzeul de istorie din Bacău, „Carpica”, I, 1968, p. 35-47). 
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incizii, iar cea de-a patra prin presarea regulată în pasta crudă a artefactului, 
rezultând şiruri oblice. În cazul în care dispunerea acestor şiruri arată sensul de 
răsucire al fusaiolei, firul rezultat ar fi fost răsucit în S. Ultimul artefact a fost 
menţionat deoarece nu este perforat complet, iar în registrul muzeului a fost trecut 
drept „podoabă”. Datorită caracteristicilor morfo-funcţionale am considerat, însă, 
că artefactul este o fusaiolă. 

În situl de la Bogdăneşti, judeţul Bacău, au fost identificate artefacte cu 
împunsături atribuite culturii Folteşti II 16 dar şi culturii Monteoru17. Obiectele din 
epoca mijlocie a bronzului au fost decorate cu împunsături şi linii în relief dispuse 
vertical.  

Fără a fi oferite alte detalii, autorii descoperirii precizează că la Calafindeşti, 
SV, a fost identificatîn urma unor cercetări de suprafaţă un fragment de fusaiolă cu 
decor geometric 18. 

La Cavadineşti, judeţul Galaţi, au fost identificate două fusaiole, dintre care 
una decorată cu linii în zig-zag şi patru împunsături dispuse în jurul orificiului (Fig. 
8/a-b.).  

Despre cel de-al doilea artefact (Fig. 9), în cadrul raportului de săpătură, I.T. 
Dragomir îl menţionează ca fiind “un mic disc cu orificiu central probabil pentru 
agăţat, folosit ca obiect de podoabă” 19. Într-un studiu anterior, care viza 
reinterpretarea artefactelor din această staţiune arheologică, am detaliat motivele 
pentru care îl considerăm fusaiolă20. 

De la Corbasca, judeţul Bacău, provine o fusaiolă cu linii subţiri incizate, 
dispuse neregulat pe una din feţe (Fig. 10). 

Din situl de la Costişa, judeţul Neamţ, am repertoriat, până în prezent, o 
fusaiolă fragmentară, cu linii incizate în zona diametrului maxim (Fig. 11). 

La Crasnaleuca, judeţul Botoşani, fusaiole decorate au fost identificate atât 
în punctele „Bodron” (Fig. 12/a-b), cât şi „Hârtop” (Fig. 12/c). Şi in cazul acestor 

                                                           
16 În raportul cercetărilor despre fusaiolele atribuite culturii Folteşti II se arată că „(...) s-au 
descoperit câteva fusaiole decorate cu împunsături sau simple, precum şi câteva roţi 
fragmentare folosite pentru carul votive lucrate din pastă cenuşie cu mult nisip în 
compoziţie, identice aceleia din care erau lucrate amforele sau borcanele.” În secţiunea de 
concluzii, apar menţiuni privind identificarea unor „obiecte mărunte din lut ars ca: fusaiole 
tronconice şi bitronconice decorate cu şiruri de împunsături (...)”. Florescu Marilena, 
Buzdugan Constantin, Aşezarea din epoca bronzului de la Bogdăneşti (jud. Bacău), 
„Arheologia Moldovei”, VII, 1972, p. 117; 181. 
17 În raportul cercetărilor sunt menţionate „numeroase fusaiole din care unele sunt 
ornamentate cu linii în relief dispuse vertical”. Ibidem, p. 159. 
18 Andronic et alii, Noi cercetări arheologice de teren în judeţul Suceava, Suceava, 29-30 
(2002-2003), p. 164. 
19 Dragomir Ioan T. Săpăturile arheologice de la Cavadineşti, „Materiale şi Cercetări 
Arheologice”, VII, 1960, p. 152. 
20 Prisecaru Dănuţ, Ilie Costel, op. cit., p. 50-51. 
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artefacte apar linii, cât şi puncte incizate, dar şi combinaţii ale celor două tipuri de 
decor. 

Din situl arheologic de la Măgura, judeţul Bacău, a fost repertoriată o fusaiolă 
decorată cu linii incizate dispuse radial în jurul orificiului, precum şi  în zona mediană 
(Fig. 13). 

La Răcătău, judeţul Bacău, au fost descoperite trei fusaiole decorate (Fig. 
14/a-c)21. Prima este decorată cu incizii oblice şi şiruri de puncte paralele, iar în 
condiţiile în care acest decor ar fi indicat sensul de răsucire al ansamblului fus – 
fusaiolă, firul rezultat ar fi fost răsucit în sens Z. Celelalte două artefacte sunt 
decorate cu incizii, atât în zona mediană, cât şi pe „feţele” fusaiolelor. 

La Tăvădărăşti, judeţul Bacău, a fost descoperită o fusaiolă decorată cu 
puncte incizate, dispuse concentric în jurul perforaţiei22 (Fig. 15).  

Decorarea fusaiolelor a fost practicată şi de către comunităţile epocii 
bronzului de la Târpeşti, judeţul Neamţ, unde apar obiecte decorate cu caneluri în 
zona mediană şi rânduri orizontale de puncte neregulate sau rânduri verticale de 
împunsături realizate cu unghia (Fig. 16).  

Exemplele de artefacte decorate arată că şi aceste obiecte de mici dimensiuni 
pot fi suport pentru manifestări artistice. Diversele maniere de decorare pot avea 
deopotrivă rol spiritual, dar şi practic (opreau alunecarea firului). Cu toate acestea, 
modul în care aceste small finds au fost decorate indică simţul estetic al 
comunităţilor epocii bronzului din spaţiul est-carpatic.  

Din punct de vedere al indiciilor oferite de decorul acestor obiecte, la nivel 
funcţional, s-a afirmat că uneori decorul oferă indicii asupra sensului de răsucire. 
Din materialele arheologice pe care le-am repertoriat, se constată că în cazul a două 
dintre fusaiole, pe baza celor afirmate, sensurile de răsucire erau atât S, cât şi Z. 

                                                           
21 Rapoartele de cercetare nu tratează exhaustiv materialul arheologic aparţinând epocii 
bronzului, ci se axează pe descrierea şi analiza vestigiilor geto-dacice. Este menţionat totuşi 
faptul că sunt prezente elemente ale culturii Monteoru, fazele Ic3-Ic2 (Căpitanu Viorel, 
Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice în aşezarea geto-dacică de la Răcătău 
(judeţul Bacău), „Carpica”, VIII, 1976, p. 51-52; Noi contribuţii la cunoaşterea civilizaţiei 
geto-dacice în bazinul Siretului mijlociu. Dava de la Răcătău, „Carpica”, XXXIII/1, 1992, 
p. 131-192; Căpitanu Viorel, Ursachi Vasile, O nouă cetăţuie dacică pe Valea Siretului, 
„Carpica”, II, 1969, p. 95; Ibidem, Descoperiri arheologice aparţinând epocii bronzului din 
judeţul Bacău, „Carpica”, XI, 1979, p.136, 138-147). Un studiu recent în care sunt 
prezentate cercetările arheologice de la Răcătău-„Cetăţuie” afirmă că „materialul arheologic 
de la Răcătău încă nu a fost studiat” (Ursachi Vasile, „Cetatea dacică de la Răcătău”, în 
Geto-dacii dintre Carpaţi şi Nistru (sec. II a. Chr.-II p. Chr.), I, ed. Silviu Sanie, Tamilia-
Elena Marin, SAHD, 2011, p. 281). Cu toate acestea, în lumina celor menţionate, 
considerăm că datele oferite de publicaţiile de specialitate, deşi lacunare, pot fi îmbinate cu 
cele din consemnările muzeului CMIABc, astfel încât contextul descoperirii şi încadrarea 
cultural-cronologică a obiectelor să fie veridice. 
22 Florescu Marilena, Căpitanu Viorel, op. cit.,1969, p. 264-265. 
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La greutăţile de la războiul de ţesut, dintre obiectele pe care le-am repertoriat 
până în prezent doar cea de la Cleja, judeţul Bacău (Fig. 17), are două linii incizate 
dispuse în cruce pe zona superioară. Aceste incizii pot fi interpretate ca decor, sau 
ca semn distinctiv, în cazul în care se dorea menţinerea unei ordini a greutăţilor la 
ataşarea acestora unui război de ţesut. 

În privinţa spiritualităţii şi a simţului estetic al comunităţilor epocii 
bronzului, pe lângă artefactele decorate menţionate mai sus, nu putem trece cu 
vederea nasturii din os decoraţi, atribuiţi manifestărilor de tip Noua. Artefactele, 
decorate cu motive geometrice, care trimit la simboluri solare, sunt dovezi vii ale 
măiestriei cu care comunităţile preistorice îşi etalau manifestările artistice, simţul 
estetic, dar şi cunoştinţele practice privind prelucrarea osului (Fig. 18).  

Obiectele sunt, prin maniera în care au fost decorate, adevărate piese de artă 
miniaturale preistorice, motiv pentru care, sub aspect funcţional, considerăm că au 
fost ataşaţi pieselor vestimentare, nu altor categorii de obiecte realizate din materii 
organice. 

Implicaţiile spirituale ale meşteşugului vizat au legătură şi cu ritul funerar, 
aşa cum atestă unele descoperiri din epoca bronzului în spaţiul european, însă 
datele pentru zona noastră de interes sunt limitate, în stadiul actual al cercetării. 

Suportul fizic al manifestărilor artistice legate de meşteşugul analizat este 
reprezentat, în spaţiul nostru, de uneltele implicate în producţia de textile, însă 
datele etnografice şi analogiile cu alte zone nu exclud posibilitatea ca ţesăturile să 
fi fost şi aici decorate.  
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a.    b.   c. 

 
Fig. 1. a. Mormântul de la Muldjberg, epoca bronzului. b. Căciula defunctului.  

c. Haina defunctului 
(După Broholm, Hald, op. cit, Fig. 10, 11, 19) 
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Fig. 2. Costume din diferite morminte cu sicrie din stejar. Danemarca.  
Epoca timpurie a bronzului. (Mannering et alii, op.cit, Fig. 3.4). 
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Fig. 3. Costumul de femeie de la Egtved, Danemarca. Epoca timpurie a bronzului. 
(Mannering et alii, op.cit, Fig. 3.5). 

 
. 

 
 

Fig. 4. Încălţăminte descoperită la Ørbækgård, Danemarca. 920-807 BC. 
(Mannering et alii, op. cit., Fig. 3.7). 
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Fig. 5. Tapiserie tradiţională de la Hărţăgani, Hunedoara 
(După Zaharia Florica, Textile tradiţionale din Transilvania-Tehnologie şi Estetică, 

Ed. Accent Print, Suceava, 2008, Fig. 271) 
 

 
 

Fig. 6. Fire de aur descoperite la Vösendorf, Austria. Epoca târzie a bronzului. 
Grömer Karina, Austria: Bronze and Iron Ages, în Textiles and Textile Production 
in Europe, from Prehistory to AD 400, ATS 11, MargaritaGleba, Ulla Mannering 

(eds.), 2012, Fig. 1.3. 
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a.   b. 

 
c.   d. 

 
e. 

Fig. 7. Fusaiole descoperite la Bărboasa, com. Onceşti, jud. Bacău –  
„Dealul Bărboasa” sau „Dealul Bisericii”. Foto: autorul. 



  DANUBIUS XXXIII  194

 

  
a.        b. 

 
Fig. 8. Fusaiolă descoperită la Cavadineşti, jud. Galaţi. a. - Dragomir Ioan 

T., Săpăturile arheologice de la Cavadineşti (r. Bereşti, reg. Galaţi), în MCA, VI, 
1959, p. 456, Fig. 2/4. b. – Prisecaru Dănuţ, Ilie Costel, Reinterpretarea unor 

artefacte descoperite în situl arheologic Cavadineşti, jud. Galaţi, în „Danubius”, 
XXXII, Galaţi, 2014, p. 63, Fig. 13. 

 

 
 

Fig. 9. Fusaiolă descoperită la Cavadineşti, jud. Galaţi.  
Prisecaru Dănuţ, Ilie Costel, op. cit,  p. 60, Fig. 9. 

 
 
 

 
 

Fig. 10. Fusaiolă descoperită la Corbasca, jud. Bacău. Foto: autorul. 
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Fig. 11. Fusaiolă descoperită la Costişa, jud. Neamţ. Foto:autorul. 
 

 
a.      b. 

 
c. 

Fig. 12. Fusaiole descoperite la Crasnaleuca, jud. Botoşani. 
a-b. Punctul „Bodron”. c. Punctul „Hârtop”. Foto: autorul. 

 

 
 

Fig. 13. Fusaiolă descoperită la Măgura, jud. Bacău. Foto: autorul. 
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a.     b. 

 
c. 

Fig. 14. Fusaiole descoperite la Răcătău, jud. Bacău. Foto: autorul. 
 

 
a. 

 
b. 

 
Fig. 15. Fusaiolă descoperită la Tăvădărăşti, jud. Bacău.  

a – Florescu Marilena, CăpitanuViorel, Cercetări arheologice de suprafaţă în 
judeţul Bacău, AM, VI, 1969, fig. 12/6; b –Foto: autorul. 
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     a. 

 
b. 
 

 
    c. 

Fig. 16. Fusaiole descoperite la Tîrpeşti: a. - Marinescu-Bîlcu Silvia, Tîrpeşti. 
From Prehistory to History in Eastern Romania, BAR International Series 107, 
1981, 96-97. Fig. 208/4-10; 213/5-11;  b. Ibidem, Fig. 213/9; c. – Foto: autorul. 
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Fig. 17. Greutate pentru războiul de ţesut descoperită la Cleja. Foto: autorul. 
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a.   b.   c. 
 

î  
d. 

Fig. 18. Nasturi din os, decoraţi cu simboluri solare. a. Andrieşeni, com. 
Andrieşeni, jud. Iaşi, Florescu Adrian, op. cit., p. 25; Fig. 153/1.b. Bărboasa, com. 
Onceşti, jud. Bacău, Ibidem, p. 30; Fig. 153/4. c. Cavadineşti, com. Cavadineşti, 
jud. Galaţi, Ibidem,p. 45; Fig. 153/8. d. (acelaşi artifact ca la c. Cavadineşti, com 
Cavadineşti, jud.Galaţi, după Prisecaru Dănuţ, Ilie Costel, op. cit. p. 68, Fig. 23. 

 
 

 


