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Costume celtice
In antichitatea clasică, greco-romană, erau preferate hainele fără multe cusături, practic bucăți mari
de stofă drapată, această modă fiind favorizată de clima caldă a Mediteranei. In lumea barbară însă,
inclusiv la daci și la celți, se purtau haine mai groase, cusute: pantaloni (braca), tunici/rochii cu mâneci
lungi, purtate uneori sub haine cu mâneci mai scurte, căciuli dar și pelerine. Stofele erau deseori cu
modele. Încă din Epoca Bronzului în Europa se produceau stofe cu dungi, dar și cu modele mai complicate
precum pătrate și benzi in relief.

Reconstituire grafică a războinicului
celt de la Ciumești, realizata de Radu Oltean

Costum celtic reconstituit pe baza
mormântului de la Thorsberg (Danemarca)

Istoria celților în Europa acoperă aproape 1400 de ani (pana în jurul anului 400 e.n.) și mare parte
din centrul, vestul și nordul continentului, fiind așadar greu de generalizat despre „hainele celților”.
Totuși, se pare ca aceștia preferau hainele și accesoriile colorate viu și erau mari specialiști în țesut.
Despre costumele celților din Transilvania se cunosc destul de puține lucruri (arme, bijuterii),
reconstituirile bazându-se pe descoperiri arheologice din zone cat mai apropiate. Cele mai bine păstrate
elemente sunt cele descoperite în minele de sare din Hallstadt, Austria de astăzi, care indică complicatele
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tipuri de țesături realizate de către celți precum și culorile hainelor lor. Se păstrează și încălțări din piele
iar în alte părți mai îndepărtate ale Europei s-au descoperit benzi țesute cu tablete, șosete celtice, fâșii
textile de învelit gambele, pălării din scoarță de copac, un fel de genți din piei și blănuri – nefiind clar însă
cât de mult acestea erau caracteristici tribale, locale.

Țesături celtice descoperite în mina de sare de la Hallstadt

Pantof din piele descoperit în aceeași mină
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