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PROIECTUL LINOTHORAX
Marius Ardeleanu*
* Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş; ardeleanumarius@yahoo.com
Abstract. To determine a greater interest of the community in order to know some aspects of
the history, the Maramureș County Museum of History and Archaeology conducted, since 2005,
the museum educational program called “Living Museum”. Within it are held various presentations of ancient civilizations, in partnership with the Omnis Barbaria Cultural Association.
Among these, is the Greek civilisation, of whose aspects, a hoplite warrior type was chosen
to be reconstructed. Part of the props were purchased from specialised companies, and some
of them have been reconstructed, such as the linen body armour, the linothorax. Unlike other
types of armour, no linothorax armour has survived to this day, but its existence is proven by
numerous ancient sources (written and visual). After purchasing all the necessary materials,
it was traced and the final shape cut on a holder sample (paper). Due to the thickness of the
linen material it was decided to make the armour out of twelve layers. It was stuck with bone
glue, and then the first eleven layers were cut. After manually sewing the decoration, the twelfth
layer was added, after which the leather protective edge was stuck and then sewn. To reconstruct the linothorax 12 sqm of linen were used in total, but after cutting the final shape, only
10.4 sqm remained. The layers were stuck together with 4 kg of bone glue, the reconstructed
armour weighing 6.6 kg in the end. The materials used and the skills required to manufacture
a linothorax armour type must have been fairly widespread in the ancient Mediterranean world.
However, like other crafts, we believe that there were skilled craftsmen who could manufacture
a rather large number of such armours. In our “Linothorax Project” the task of reconstructing
this type of armour belonged to the members of the Omnis Barbaria Cultural Association,
partner of the museum in the educational program, the working time to make the linothorax
being two weeks.
Keywords: linothorax, Greek civilisation, linen body armour, reconstructive archaeology,
experimental archeology.

Pentru a determina un interes mai sporit al comunităţii în scopul cunoaşterii
unor aspecte ale istoriei, Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş desfăşoară, începând cu anul 2005, programul de educaţie muzeală intitulat “Muzeul Viu”.
În cadrul programului, începând cu anul 2013 în parteneriat cu Asociaţia Culturală
Omnis Barbaria, au loc diverse prezentări ale unor civilizaţii antice. Printre acestea
se numără şi civilizaţia greacă, din ale cărei aspecte, s-a ales să se reconstituie un
războinic de tip hoplit. Acesta era un tip de infanterist din Grecia antică, care lupta
înarmat cu spadă, fie dreaptă cu două tăişuri (xifos), fie curbată cu un singur tăiş
(machaira) şi lance (doru). Pentru protecţie avea un scut (hoplon/aspis), o armură
(thorax), un coif din bronz (kranos), cu sau fără penaj, în funcţie de gradul comba-
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tantului şi protecţii pentru tibia picioarelor (knēmidas) (Fig. 1.1)1. Costumul hoplitului
mai era completat de o cămaşă de pânză subţire şi uneori de o pereche de sandale din
piele şi un brâu din material textil.

1

2
Fig. 1: Războinic grec echipat de luptă. Reprezentare pe un vas grecesc
descoperit la Vulci (Italia) (1. - desen2; 2. - vas original3).

După stabilirea caracteristicilor şi tipului de piese alese ce compun costumul
de hoplit, care urma a fi utilizat în prezentările din cadrul programului educativ, s-au
căutat sursele de aprovizionare. Deşi părea o sarcină uşoară găsindu-se un număr destul de mare de firme de unde se puteau achiziţiona piese de echipament militar grecesc,
la o analiză mai atentă a fiecărui articol în parte s-a putut observa lipsa calităţii şi a
materialului adecvat la marea majoritate a produselor greceşti găsite spre vânzare. S-a
decis astfel ca o parte din recuzită să fie achiziţionată de la firme specializate (spada
curbată şi coiful), iar o parte dintre ele să fie reconstituite, pe baza surselor literare şi
vizuale antice (scutul, suliţa, cămaşa şi brâul din materiale textile, sandalele şi armura
tipică din pânză de in, linothorax-ul). Pe baza necesităţii de a reproduce o armură din
pânză de in a luat naştere “Proiectul linothorax”, proiect finanţat de Muzeul Judeţean
de Istorie şi Arheologie Maramureş şi realizat în colaborare cu membri ai Asociaţiei
Culturale Omnis Barbaria.
“Proiectul linothorax” este conceput să fie derulat pe o perioadă de cinci ani,
un exerciţiu de arheologie reconstructivă4 care are ca principal scop parcurgerea eta1

Snodgrass, 1999, p. 48-88.
Aldrete, Bartell, Aldrete, 2013, fig. I.i.
3
http://www.beazley.ox.ac.uk (accesat 15.09.2016).
4
Există mai multe denumiri care pot fi date descrierii experienţei construcţiei unei armuri din
pânză de in, toate însă utilizând un set de practici diverse întâlnite în domeniile denumite
arheologie experimentală, arheologie reconstructivă sau reenactmentul ca şi cercetare (despre avantajele şi pericolele acestor practici a se vedea discuţiile teoretice la Fergurson, 2010,
p. 2).
2
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pelor în crearea unei astfel de armuri utilizată de mulţi războinici în lumea mediteraneeană antică. Ne-am propus patru obiective principale:
1. Colectarea tuturor informaţiilor şi realizarea unei baze de date care să conţină dovezi
ale armurii antice din izvoarele scrise şi vizuale;
2. Să reconstruim în întregime o primă variantă de linothorax bazată pe sursele adunate
pentru a înţelege construcţia ei, forma, funcţionalitatea şi flexibilitatea acestui tip de
armură;
3. Să reconstruim alte variante credibile folosind doar materialele şi tehnicile cunoscute şi răspândite în lumea antică greacă şi
4. Să supunem o parte din aceste armuri reconstituite unor teste controlate în vederea
determinării protecţiei oferite de acest tip de armură purtătorului ei şi să comparăm
aceste teste cu altele efectuate de către alţi cercetători.
În acest articol ne vom referi doar la cel de-al doilea scop al proiectului şi
anume construcţia primei armuri de tip linothorax. Din punct de vedere tipologic acest
tip de armură este încadrată în tipul IV după Eero JARVA, denumit şi armură compozită, tip ce include armuri realizate din piele sau material textil şi armurile realizate
din aceste materiale şi acoperite parţial sau total cu solzi sau plăci din metal5.
După cum atestă numeroase surse antice6, una dintre formele de armuri utilizate pretutindeni în lumea antică mediteraneeană a fost linothorax-ul, un tip de armură
aparent fabricat doar din material textil. Cu toate că a fost una dintre cele mai folosite
tipuri de armură din perioada Greciei arhaice până în perioada elenistică, în lumea ştiinţifică modernă există puţine lucrări dedicate linothorax-ului. Conform părerii cercetătorului american Gregory ALDRETE, lipsa preocupărilor faţă de acest subiect are
două cauze7. Prima dintre ele, şi cea mai importantă, ar fi perisabilitatea materialului
din care era confecţionată. Nici una dintre armurile de acest tip nu a supravieţuit până
astăzi, în contrast cu alte tipuri de armuri, cum ar fi cele din bronz, utilizate în paralel
cu acest tip de armură (sau, după unele păreri, poate chiar mai devreme8). A doua ar
fi scepticismul general legat de faptul că o armură realizată din material textil ca şi
component de bază nu poate oferi o protecţie reală purtătorului ei.
Cuvântul general utilizat de autorii greci antici care se referea la oricare tip
de armură, indiferent de compoziţia ei, era thorax (Θώραξ), care ad literam însemna
“piept”. În traducere, acest cuvânt este în mod normal interpretat ca şi “armură”, “cuirasă” sau “platoşă”. Cuvântul linothorax (λινοΘώραξ), prin urmare, s-ar putea traduce “armură din pânză de in”. Spre deosebire de alte tipuri de armuri, de exemplu
din metal, nici o armură de tip linothorax nu a supravieţuit până în zilele noastre. Însă
existenţa ei este dovedită de surse scrise antice (peste 40 de menţionări la Homer,
Herodot, Strabo, Pliniu cel Bătrân, Silus Italicus şi alţii) şi apariţia imaginii acestui
tip de armură pe diverse obiecte (913 imagini cu linothorax pe 486 piese arheologice):
5

Jarva, 1995, p. 135.
Un studiu care sintetizează toate sursele literare şi vizuale legate de armura de tip linothorax se află în curs de publicare în Revista Bistriţei, nr. XIX/2016.
7
Aldrete, Bartell, Aldrete, 2013, p. 1.
8
Gabriel, 2002, p. 21.
6
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vase ceramic pictate (572 imagini pe 309 vase), sculpturi din piatră (115 imagini pe
62 piese), statuete din teracotă (41 imagini pe 25 piese), obiecte de metal (158 imagini
pe 80 de piese) şi în picturi (27 imagini cu linothorax în 10 picturi)9. Aceste surse ne
arată faptul că armura de tip linothorax a fost utilizată o vreme îndelungată pe câmpurile de luptă în perioada antică.
Culegerea şi analiza tuturor datelor
despre linothorax din izvoarele literare antice şi din exemplele vizuale a
permis o cunoaştere mai detaliată a
caracteristicilor acestui tip de armură. Pe baza acestor date s-a putut stabili că o armură de tip linothorax conţine câteva elemente structurale (torsul, protecţiile de umăr – humeralia
sau eponimes, şireturi pentru legat
umerii de tors, pteruges – benzile/fâşiile verticale din partea de jos a armu1
2 rii, un brâu din material textil la mij3
loc sau uneori şi solzi sau plăci din
diverse materiale) şi elemente decorative (desene pictate, motive cusute
sau diverse nuanţe ale materialului
textil)10.
Încercarea nostră de a reconstitui o
armură de tip linothorax şi de a înţelege din ce material a fost confecţionată s-a confruntat cu o mare provocare. Există două caracteristici ale
acestui tip de armură, aparent contradictorii, care sunt evidenţiate în sursele antice vizuale. Pe de o parte se
Fig. 2: 1–2. Scenă de echipare cu armuobserva că armura avea o deosebită
ră de tip linothorax pictată pe un vas
flexibilitate, deoarece pe numeroase
grecesc păstrat la Museo Civico
vase pictate apăreau războinici îmbră11
Archeologico din Bologna ;
când armura prin îndoirea torsului
3. Verificări dimensiuni linothorax pe
dintr-o formă rectangulară într-un tub
materialul de probă.
9

În cadrul celui mai mare proiect dedicat exclusiv acestui tip de armură, “Linothorax
Project”, desfăşurat timp de 6 ani la Universitatea Wisconsin – Green Bay, USA (2005–'11;
detalii la https://www.uwgb.edu/aldreteg/Linothorax.html - accesat 12.09.2016), câţiva zeci
de studenţi implicaţi în proiect au reuşit strângerea tuturor datelor literare şi vizuale în care
apărea acest tip de armură, bază de date utilizată şi de noi în cadrul proiectului.
10
Aldrete, Bartell, Aldrete, 2013, p. 26.
11
Aldrete, Bartell, Aldrete, 2013, fig. 1.1.
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înfăşurat apoi în jurul corpului (Fig. 2.1). Într-un mod asemănător, secţiunea protecţiilor de umeri, humeralia, apare îndoită dintr-o formă plată în una uşor curbată în timp
ce se prinde în faţă pe piept. În alte imagini apar protecţiile de umeri ridicate şi rigide
înainte de a fi legate (Fig. 2.2). Ca urmare, indiferent din ce compoziţie era materialul din care era confecţionată armura, ea trebuia să fie destul de flexibilă pentru a se
putea îndoi dintr-o formă plată în una tubulară, dar şi suficient de rigidă pentru a sta
ridicată în timpul îmbrăcării. Această combinaţie dintre flexibilitate şi rigiditate este
dificil de reconstituit în practică, fapt ce a dus la un mare număr de speculaţii şi dezbateri despre posibilul material utilizat şi metodele de îmbinare. Pentru armura de tip
IV (după tipologia lui E. Jarva) cinci ipoteze au fost propuse privind materialul şi metoda de reconstituire: 1 – din piele, 2 – din straturi de in cusute sau matlasate împreună,
3 – din straturi de in suprapuse şi lipite împreună, din combinaţia acestor materiale,
caz în care s-a propus 4 – un nucleu central din piele cu unul sau mai multe straturi
de in ataşate pe exterior şi 5 – dintr-un nucleu din plăci de metal cu piele sau in ataşate în jurul lui12. Există o foarte mare posibilitate ca să fi existat toate aceste variante şi combinaţii de armuri în ceea ce priveşte materialul utilizat şi tehnica de prindere.
Având în vedere că în numeroase surse literare antice13 apare termenul de
“thorax din in”, în cadrul proiectului nostru, s-a ales, pentru prima armură reconstituită, varianta linothorax-ului compusă din mai multe straturi de in suprapuse şi
lipite între ele. Ca sursă vizuală s-a ales o armură tipică de tip linothorax reprezentată pe un kantharos grecesc datat în jurul aniilor 460–440 îHr14 (Fig. 1.2).
Cu toate că numeroasele surse literare şi artistice confirmă faptul că un tip de
armură din material de in a fost utilizat pe scară largă în lumea antică, totuşi, înainte
de a începe efectiv reconstituirea primei armuri de tip linothorax15, am avut câteva
incertitudini legate de unele detalii privind forma armurii şi etapele de realizare: alegerea unei variante în care să utilizăm straturi succesive de in cusute, matlasate sau
lipite între ele, dimensiunile şi forma exactă a elementelor componente, curbura aces12

Pentru principalele dovezi şi argumente pentru fiecare ipoteză în parte a se vedea discuţia
la Aldrete, Bartell, Aldrete, 2013, p. 57-72.
13
Începând cu cartea a II-a din Iliada lui Homer până la Pliniu cel Bătrân (Naturalis
Historiæ, 19.6) şi Strabon (Geografia, 13.I.10) termenul de linothorax sau linothorex apare
menţionat de câteva zeci de ori.
14
Războinic cu câine plecând de acasă – scenă pictată de Achilles Pictorul pe un kantharos
atenian descoperit la Vulci (Etruria, Italia) şi păstrat la British Museum din Londra (nr. inv.
E448 – după Corpus Vaorum Antiquorum online vase # 213886).
15
Pentru prima reconstituire am ales varianta “de bază” fără solzi, deşi solzii erau destul de
des utilizaţi în combinaţie cu astfel de tipuri de armuri (parţial sau total). În cadrul proiectului
cultural “Pe urmele lui Marte. Războinici şi artizani de prestigiu în lumea antică”, proiect
derulat în anul 2016 de Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş şi Asociaţia
Culturală Omnis Barbaria, cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional, se va
reconstitui o armură de tip linothorax – varianta cu brâu de solzi şi decor mai complex,
asemănătoare celei purtate de Alexandru Macedon în celebrul “Alexander Mosaic” din Casa
Faunului din Pompei (păstrat azi la Muzeul Naţional Arheologic din Napoli, Inv. Nr. 10020).
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tora (unde se impunea), decorul (cusut sau desenat). Ne-am decis să reconstituim varianta straturilor de pânză de in suprapuse şi lipite între ele după cum interpretarea
noastră pe baza dovezilor vizuale ne-a sugerat că ar fi cea mai răspândită formă de
armură de tip linothorax.

Fig. 3: Modelul de bază folosit pentru reconstrucţia
primei variante a linothorax-ului.
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După achiziţionarea tuturor materialelor necesare primul pas în reconstituirea noastră16 a fost cel al creionării şi apoi al decupării modelului de bază pe un suport
de hârtie-carton. S-a hotărât ca armura să fie reconstruită din două componente: humeralia şi torsul împreună cu pteruges. Procesul realizării din hârtie-carton a unei forme
de armuri identică cu cea din imaginile păstrate din antichitate a implicat un număr
considerabil de încercări şi erori implicând diverse simulări pe materialul de probă
(Fig. 2.3). La un moment dat am stabilit un model de bază (Fig. 3). Forma modelului
final, după decupare, a fost surprinzător de complexă, cu numeroase curbe şi decupaje,
marea majoritate având un rol practic şi nu doar de decor. Ca exemplu, putem aminti
bucata mică, dreptunghiulară, dintre cele două braţe ale protecţiei umerilor. Când armura este pusă pe corp şi cele două braţe ajung în faţă pe piept, această fâşie rămâne ridicată, formând acea protecţie de gât care apare în numeroase vase pictate. Astfel că
ceea ce pe desen apare iniţial ca un element inutil, la purtare are o funcţie practică şi
vitală: protejează zona vulnerabilă din spatele gâtului.
Prima componentă a armurii, torsul împreună cu pteruges, la modelul de bază
dar şi la cel reconstituit, are dimensiunile finale17 de 72,5 cm înălţime şi 99 cm lăţime
(circumferinţa). Din înălţimea de 72,5 cm, 12 cm sunt reprezentaţi de părţile mai înălţate de la piept şi spate ale armurii, părţi rezultate în urma decupării spaţiului pentru
braţe. Aceste spaţii semicirculare, necesare utilizării braţelor, sunt relativ egale, de
30,5 cm şi 29,5 cm, dimensiuni ce există doar în momentul “aplatizării” armurii. În
momentul în care armura este purtată şi devine tubulară, spaţiul dintre tors, sub braţ,
în partea lui superioară este de 23 de cm. Marea majoritate a imaginilor arătau că torsul armurii era prins în partea stângă18, partea unde se ţinea în mod normal scutul şi
astfel era mai puţin vulnerabilă. Cum exact era legat torsul şi braţele de la epomides
nu este clar, dar unele imagini sugerează că existau prinse discuri mici de metal în
jurul cărora şnururi puteau fi legate şi strânse, metodă adoptată şi de noi în cadrul
recostituirii19. Fâşiile din partea de jos a armurii, denumite pteruges, le-am realizat drepte, din două straturi20 suprapuse (20 de fâşii pe fiecare strat), având fiecare 5 cm lăţi16

Alături de autorul acestui articol, în toate etapele de documentare, propuneri idei şi munca
efectivă la reconstituirea armurii de tip linothorax au participat şi Adrian GHINEA (arhitect)
şi dr. Sorana ARDELEANU (arheolog), cărora le mulţumesc şi pe acestă cale pentru implicarea frecventă şi entuziasmul constant manifestat în cadrul proiectelor desfăşurate de
muzeul băimărean şi Asociaţia Culturală Omnis Barbaria.
17
Probele pentru dimensiunile finale s-au făcut pe trei persoane de dimensiuni şi greutate
asemănătoare (1,75 – 1,80 m înălţime şi aprox. 80 kg).
18
Există şi câteva imagini care arată această prindere a torsului armurii în partea dreaptă sau
chiar în faţă, deşi această prindere nu pare să ofere cea mai bună protecţie.
19
Alte imagini par a indica un rând de găuri sau inele de metal în care şnurul putea fi introdus.
20
Numărul rândurilor de la pteruges este întotdeauna de unul sau două. Analizând din punct
de vedere cronologic vasele în care apare armura de tip linothorax, se poate observa că două
rânduri de pteruges au fost mai mult utilizate într-o etapă mai timpurie (550–475 îHr). După
anul 475 îHr rândurile duble dispar aproape în întregime din reprezentările artistice, în special pe vasele pictate, din acest moment dominând armurile de linothorax cu un singur rând
de pteruges.
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me, cele din rândul al doilea având lungimea de 27,5 cm, iar cele din primul strat
22,5 cm. Am ales varianta realizării din aceeaşi bucată cu torsul21, după cum apar şi
pe marea majoritate a armurilor de tip linothorax atestate în sursele vizuale.

1

2
Fig. 4: 1. Pânza de in utilizată la reconstrucţia linothorax-ului;
2. Straturile de pânză lipite la o grosime de 10 mm.

A doua componentă principală a armurii de tip linothorax, humeralia sau
epomides, este compusă din trei elemente principale: două braţe şi protecţia pentru
spate. Pentru partea finală a braţelor de la humeralia am ales varianta cu braţele paralele22 şi capetele dreptunghiulare şi cu colţurile interioare puţin alungite23 (2 cm).
Dimensiunile finale ale acestei componente a armurii de tip linothorax sunt de 60,5 cm
lungime şi 48 cm lăţime maximă. Spaţiul dintre braţe este de 18 cm, din care, în spatele gâtului s-au decupat câte 1 cm pentru a se putea realiza acea mică protecţie de
ceafă (în cazul nostru cu dimensiuni de 16 × 3 cm) frecvent documentată în sursele
vizuale antice. Braţele de la epomides au în partea din faţă, pe o lungime de 12,5 cm,
o lăţime de 7,5 cm, în rest având o lăţime care porneşte de la 12,5 cm la capete şi ajungând la 14,5 cm lăţime maximă, în partea curburii maxime de la humeralia (în momen21

Marea majoritate a pteruges-urilor ce apar documentate în sursele vizuale antice sunt realizate din aceeaşi bucată de material ca şi torsul, variantă pe care am aplicat-o şi noi. În cazul
proiectului “Linothorax Project” desfăşurat de Universitatea Wisconsin – Green Bay (SUA)
s-a preferat varianta adăugării acestor făşii părţii principale a torsului în toate cele patru variante de linothorax reconstituite (Aldrete, Bartell, Aldrete, 2013, planşa 1), variantă ce apare
documentată, de exemplu, pe aşa numitul “Sarcofag a lui Alexandru” unde sunt reprezentaţi
războinici macedoneeni în timpul bătăliei de la Issos (330 îHr) purtând o armură de tip linothorax cu pteruges prinse cu o curea peste armură (sarcofagul este păstrat azi la Muzeul Arheologic din Istambul; documentare după fotografii realizate de Gordon SINCLAIR –Alamy Stock
Photo – http://www.alamy.com, accesat în 15.09.2016).
22
Există şi variante atestate ale braţelor de la humeralia aşezate într-un uşor unghi, în funcţie
de sistemul de prindere a acestora de armură (cu unul sau cu două puncte de legare).
23
Există două variante principale ale capetelor de braţe de la humeralia atestate în sursele vizuale antice: rotunjite şi dreptunghiulare. Am ales ultima variantă deoarece apare mai des documentată, pare a fi atestată în perioada mai timpurie şi este varianta care apare folosită şi pe linothoraxul purtat de războinicul pictat pe kantharos-ul de la British Museum, imagine utilizată
de noi ca şi model de bază.
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tul când ea este purtată). De asemenea în partea din spate, la marginea materialului,
centrată, s-a decupat o suprafaţă dreptunghiulară de 19 × 4 cm, deasupra căreia, la o
distanţă de 4 cm s-a trasat un dreptunghi de 14 × 4 cm pe liniile căruia urmau să fie
prinse cele două componente principale ale armurii (torsul de humeralia).
Din momentul în care a fost finalizat modelul de bază am observat că acesta
putea fi uşor modificat prin adăugarea sau tăierea câtorva centimetri, în funcţie de
dimensiunile celui care ar fi urmat să-l poarte, toate componentele complexe ale armurii putându-şi păstra astfel forma. De asemenea, modelul de bază putea fi potrivit pe
diferite persoane prin strângerea mai puternică sau mai slabă a şireturilor laterale sau
ale celor de la capetele braţelor de la humeralia24.
După ce am stabilit tiparul final pentru armura ce urma a fi realizată puteam
începe la construcţia ei. În mod ideal ne-am fi dorit să utilizăm doar ţesătură şi cleiuri
existente în lumea antică mediteraneeană sau cât mai apropiate de acestea. Am considerat, cu rezervele necesare, că cea mai apropiată variantă de pânza de in antică şi
mai accesibilă, inclusiv la nivel de costuri, ar fi pânza de in ţesută în casă la război
de ţesut. Pentru proiect am achiziţionat 15 m2 de pânză din in (Fig. 4.1). La partea de
cleiuri, pentru prima armură de tip linothorax, am achiziţionat clei de oase din comerţ,
produs la o fabrică din România25 şi utilizat conform instrucţiunilor de pe ambalaj.
Datorită grosimii materialului de in după lipire, după câteva experimente, s-a hotărât
realizarea armurii de in din doisprezece straturi cu o grosime totală de aproximativ
10 mm26 (Fig. 4.2). La materialul din in ales de noi, în combinaţie cu câte un strat de
24

Putem presupune că în lumea antică acest tip de armură era confecţionată în câteva dimensiuni de bază, putând fi apoi potrivită în funcţie de aceste şireturi. Această flexibilitate a furnizat astfel şi un avantaj faţă de armurile convenţionale din metal care trebuiau să se potrivească la fix purtătorului ei şi la care era foarte dificil sau chiar imposibil să se facă modificări
în timp (de exemplu, dacă era oferită unei alte persoane cu statură diferită sau dacă purtătorul ei
a mai slăbit sau adăugat în greutate). De altfel în Agora din Atena au fost găsite 11 jetoane de
plumb, unele dintre ele având imaginea unor armuri purtând literele alfa, gamma şi delta şi interpretate ca şi echivalentul unor dimensiuni individuale corespunzătoare cu ce am putea denumi
noi astăzi “mic”, “mediu” şi “mare” (şase dintre acesteau au fost publicate iniţial de Achille
POSTOLACCA (Postolacca, 1868, p. 742-747), trei de către Margaret CROSBY (Crosby, 1964,
p. 69-146) şi ultimele două de către John KROLL (Kroll, 1977, p. 2-3) – păstrate azi la Muzeul din Atena – Colecţia de Numismatică şi la Agora în unele dintre camerele de depozitare).
25
Am ales această variantă pentru că, din păcate, ştim destul de puţine lucruri despre ce tip de
clei ar fi putut fi utilizat în antichitate. Pliniu cel Bătrân identifică două categorii principale de
cleiuri: cele realizate din părţi de animale şi cele făcute din peşti (Naturalis Historiæ, 7.56,
16.79, 28.71, 32.24). Destul de recent, într-o albie aproape de Xanten (Germania), a fost descoperit un coif roman datat în sec. I îHr, al cărui părţi decorative din metal au rămas lipite cu
un adeziv care a rezistat 2000 de ani scufundat în apă. După efectuarea unor analize, s-a putut
stabili că lipiciul utilizat conţinea bitum, gudron/catran şi grăsime animală. S-a încercat duplicarea acestui tip de adeziv de către cercetători germani, fără succes însă, probabil datorită
faptui că acesta conţinea şi alte elemente a căror identitate nu a putut fi stabilită sau nu s-au
mai păstrat (http://www.romanhideout.com/News/2007/20071214.asp - accesat în 20.09.2016).
26
În urma realizării mai multor experimente cu mai multe tipuri de clei şi mai multe tipuri de
in, variind de la 11 la 18 straturi cu o grosime totală de la 6 la 14 mm, membri ai proiectului
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Fig. 5: Lipirea primelor unsprezece straturi de pânză din in.
“Linothorax” de la Universitatea din Wisconsin – Green Bay au stabilit şi ei ca şi grosime
standard a straturilor de in lipite puţin peste 10 mm (Aldrete, Bartell, Aldrete, 2013, p. 90).
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Fig. 6: Trasarea decorului pe ultimul strat de pânză din in.
clei de oase, cele doisprezece straturi de in lipite păreau a oferi cea mai bună proporţie dintre flexibilitate şi rezistenţa lui, două caracteristici de bază care trebuie avute
în calcul la confecţionarea unei armuri de tip linothorax. Desigur nu există nici o limitare a numărului de straturi de in utilizate atâta timp cât se păstrează o variantă rezonabilă în care armura are destulă flexibilitate şi rezistenţă pentru a putea fi folosită în
luptă. S-au lipit împreună27 primele unsprezece straturi atât la torsul armurii cât şi la
27

Cleiul de oase a fost ţinut în apă 24 de ore pentru a se înmuia. Apoi recipientul de metal în
care era a fost încălzit într-o oală cu apă până a devenit o pastă uniformă. S-a aplicat clei de
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protecţiile de umeri (Fig. 5).
Ultima parte a reconstituirii a fost legată de decor. La ambele părţi principale ale
armurii pe ultimul strat de pânză de in ce urma a fi lipit s-a trasat un decor (Fig. 6)
inspirat după modelul ales (Fig. 1.1), care apoi a fost cusut manual28. Marea majoritate
dintre războinicii reprezentaţi cu armură de tip linothorax pe vasele greceşti au un decor
deasupra stratului de pteruges care putea fi de la o curea sau un desen pictat. De cele
mai multe ori acest decor reprezintă un meandru (denumit şi cheia grecească sau desenul unui labirint în formă liniară29), decor pe care l-am utilizat şi noi. Decorul cusut
a fost poziţionat la 13,5 cm deasupra liniei de unde începeau pteruges-urile, acesta
având o lăţime de 6,5 cm. Meandru, compus din şase elemente (“cheiţe” cu dimensiuni de 4 × 3 cm), era încadrat, deasupra şi dedesubt, de câte două linii cusute la o distanţă de 0,7 cm între ele. În centrul decorului, împărţind în două meandru a fost cusut
motivul soarelui cu puncte (5 cm diametru). Acelaşi motiv a fost utilizat şi pentru braţele de la epomides şi punctul de legare al şireturilor pe piept, tip de decor ce apare
reprezentat sub diferite variante (cu 16, 12, 8 sau mai rar cu 6 raze/puncte) pe diverse
părţi ale armurii de tip linothorax ori pe coifuri sau căşti30. După coaserea manuală a
decorului s-a lipit şi cel de-al doisprezecelea strat (Fig. 7), după care toate cele 12 straturi de pânză de in lipite împreună au fost decupate31 (Fig. 8). Următoarea etapă a constat în lipirea şi apoi coaserea manuală a marginii de protecţie, din piele (Fig. 9).
Apoi au fost prinşi butonii metalici, din bronz, de prindere şi reglare a armurii. Câte doi
butoni au fost prinşi de partea laterală a linothorax-ului la o distanţă de 16 cm unul
de celălalt şi la 8,5 cm de partea de sus şi de jos a torsului. Butonul central de prindere
în faţă a braţelor de la epomides a fost amplasat în centrul decorului cusut pe armură,
după cum era reprezentat şi pe armura folosită de noi ca model (Fig. 1.1). Torsul armurii
fiind astfel finalizat a fost ţinut 48 de ore prins şi legat de un butuc de lemn pentru a
se forma mai uşor pe corp în momentul îmbrăcării armurii (Fig. 10).
Având ambele elemente principale ale armurii complete, se putea trece la ultima operaţiune în procesul de confecţionare şi anume etapa prinderii între ele. Aceastea
au fost prinse într-o singură zonă dreptunghiulară (4 × 14 cm), la spate, calculată şi
marcată de la începutul etapei de confecţionare a celor două părţi componente (Fig. 11).

oase pe fiecare strat de pânză de in în parte cu o bucată de lemn. Părţile lipite au fost apoi presate uşor încă 24 de ore.
28
Acest decor putea fi făcut şi prin pictură; majoritatea imaginilor de pe vasele greceşti arată
acest decor ca fiind făcut destul de plan. Pentru a-i asigura o mai bună rezistenţă a marginilor
materialelor lipite am utilizat în reconstrucţia noastră varianta marginii cusute.
29
Kerényi, 1976, p. 89.
30
Reprezenta un adevărat simbol pan-elenic, iar mai târziu simbol regal sau “naţional”
macedoneean (Adams, 1983, p. 1-7).
31
Putea exista şi varianta mai meticuloasă şi care necesita mai multă îndemânare şi mai puţin
material consumat, a decupării exacte a formelor ce compuneau armura de tip linothorax şi
apoi lipite. Această metodă era mai eficientă şi mai rapidă şi, probabil, era cea mai utilizată
în antichitate.

664

Fig. 7: Adăugarea prin lipire al celui de-al 12-lea strat de in
după coaserea manuală a decorului.

665

Fig. 8: Decuparea formei finale a celor două
componente principale a linothorax-ului.
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Fig. 9: Coaserea manuală a marginii de protecţie, din piele.
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Fig. 10: Curbarea torsului de la linothorax.
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Fig. 11: Prinderea torsului de humeralia.
Pentru reconstituirea linothorax-ului s-au folosit în total 12 m2 de pânză de in32
(Fig. 4.1), din care, după decuparea formelor finale, au rămas aproximativ 10,4 m2
de material textil utilizat la construcţia armurii33. De asemenea s-au utilizat 4 kg de
clei de oase, armura reconstituită de tip linothorax cântărind la final 6,6 kg. Materialele utilizate şi abilităţile necesare pentru a confecţiona o armură de tip linothorax trebuie să fi fost destul de răspândite şi în lumea antică mediteraneeană. Cu toate acestea,
la fel ca alte meşteşuguri, credem că existau meşteri specializaţi care puteau realiza
în serie un număr destul de mare de astfel armuri34.
Sursele antice (literare şi vizuale) ne oferă un bogat repertoriu de date şi informaţii pentru a ne convinge că acest tip de armură din pânză de in (simplă sau în combinaţie cu alte materiale) a existat în antichitatea mediteraneeană. Acelaşi surse însă
nu ne oferă detalii despre procesul de confecţionare a unui linothorax. În acest sens,
în cadrul unui proiect care se va desfăşura pe mai mulţi ani, am realizat o primă armură
de acest fel (Fig. 12–13), urmând a fi realizate şi testate încă câteva astfel de armuri.
În cadrul acestui proces am realizat că armura de tip linothorax s-a bucurat
de câteva avantaje faţă de armurile din bronz din acea perioadă. În primul rând este
mult mai practică şi într-un climat mai cald, oferind soldaţilor o mai mare mobilitate
şi rezistenţă, atât în bătălie cât şi în marş. În al doilea rând, greutatea unui linothorax
este mai mică decât a celorlalte tipuri de armuri. Totodată ea putea fi mult mai ieftină,
fiind utilizat un material mult mai răspândit în lumea antică (faţă de bronz), iar abili32

Pentru tors împreună cu pteruges s-au utilizat 0,71 m2 iar pentru humeralia 0,29 m2
(ambele valori se referă la un singur strat de pânză din in).
33
Calculând toate suprafeţele decupate de la tors (partea de sub braţe) şi de la pteruges
(primul rând mai scurt cu 5 cm) a rezultat că s-a decupat o suprafaţă de 0,96 m2 pentru acest
element component al armurii, iar de la humeralia s-au decupat în total 0,63 m2.
34
Pentru un războinic atletic grec mediu, calculat la o înălţime medie de 1,60–1,70 m, 65–70
kg greutate şi o circumferinţă a pieptului până la 92 de cm (Schwartz, 2009, p. 98-101),
pentru un linothorax de 12 mm grosime s-a calculat (asamblare armură şi prelucrare fir de in
pentru obţinerea materialului textil necesar) că ar fi nevoie de aproximativ 715 ore de muncă,
din care 91% din timp (650 ore) ar fi fost ocupat de procesul de tors şi ţesut (pentru detalii
privitoare la calculul costurilor execuţiei vezi Aldrete, Bartell, Aldrete, 2013, p. 149-159).
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Fig. 12: Armura reconstituită în cadrul primei etape
din “Proiectul Linothorax”.
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tăţile tehnice pentru a confecţiona un linothorax (tors–ţesut–lipit) erau comune la aproape toţi locuitorii zonei meditareneene. De asemenea, armurile din in erau potrivite pentru producţia în masă deoarece nu trebuiau confecţionate pentru un anumit individ.
Datorită şireturilor laterale şi de la braţele de la epomides, un linothorax putea fi uşor
ajustat pentru o potrivire perfectă, acestea fiind făcute probabil în câteva mărimi de
bază. În sfârşit, şi probabil cel mai important, linothorax-ul are toate aceste avantaje
în timp ce oferea posesorului ei o excelentă protecţie. Acestea sunt doar câteva dintre
beneficiile surprinse de noi în urma realizării unei prime armuri de tip linothorax,
avantaje care au făcut ca această armură să cunoască o largă răspândire în întreg
bazinul Mării Mediterane începând cu sec. VI îHr până în perioada elenistică.

Fig. 13: Războinic hoplit reconstituit (sală expoziţie temporară
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş).
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