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Sfânta Liturghie oficiată la „biserica mare” din sat, la
început de secol XX, de către părintele Manta (în strană,
asistă la slujbă părintele Ioachim Muntean). Detaliu cu
vechea pălărie de la Gura Râului

mai probabil, atelierelor de pălării care erau săseşti la
acea vreme şi produceau şi comercializau acelaşi tip de
pălărie pentru toată lumea, până la apariţia, în regiune,
a primului atelier românesc de pălării. „Ioan Dadârlat
şi-a deschis atelierul de pălării într-un moment când
afacerile „pecetluite” de o strângere de mână sau de un
cuvânt dat erau mai sigure decât orice contracte parafate
ferm de distinşi şi impunători economişti. În anul
1896, Ioan Dădârlat devenea primul român care făcea
pălării – meşteşugul acesta fiind până în acel moment
monopolizat în zona aceasta a Transilvaniei de către saşi
şi maghiari. Dar se pare că Ioan Dădârlat este primul
pălărier român din toate regiunile istorice româneşti.
Atelierul a fost deschis în localitatea natală, Săliştea
Sibiului, plină de meşteşugari şi mici negustori.”5 O
altă ipoteză care ar explica îngustarea borului pălăriei
bărbăteşti ar putea fi „trend-ul” apărut în moda: dacă în
anii 1910-1912, prin revoluţionara scoatere, lepădare a
corsetului din rochia feminină, silueta femeii devenind
ca un cilindru, şi sluga sau muncitoarea din fabrică,
ca şi doamna foarte elegantă, aveau aceeaşi siluetă, iar
ca o compensaţie, doamnele, pentru a se deosebi de
femeile de rând, îşi pun pe cap pălării din ce în ce mai
mari, ajungându-se la „pălăria lighean”, după Primul
Război Mondial, moda feminină împrumută elemente
din costumul militar (1918), respectiv panaşul pe care
ofiţerii îl purtau la chipiu.6 Astfel, pălăriile cu panaş ale
femeilor, care amintesc de căştile militare7, au borurile
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foarte înguste.
Pălăriile acestea din fetru se vindeau „pe probate”,
cum se vând şi acum, prin târguri. Pălăriile de bărbaţi
erau socotite ca piese de îmbrăcăminte scumpe.
Gurenii aveau şi încă au mare grijă de ele: să nu le
plouă pe cele bune, pe cele de duminica, să nu se
murdărească, femeile le periază, le pun bine în dulap
şi le pun naftalină. Soţul Marinei Ihora purta mereu
pălărie, având una „de toate zilele” şi alta de duminica:
„ştii cum era de-atent cu hainelea? Mai tare ca mine.
Vai de min’. Şi-şi grijea hainelea şi-şi făcea, n-avea
grijă. […] Acum, dup-amiaza, avea pălărie de uliţă. De
dumineca-i de dumineca. […] Grijea şi le purta. Ţânea
la haine. Nu merea cu ce o fost la biserică, dup-amiaza.
Ălea erau unele, ăştia erau altelea. Până şi pălăria. […]
Le grijea pe ploaie, că dacă le-nmuia apă’, să strâca.
Care-o avea de zî de lucru prin grajd şi pe ci, apă era
mai urâtă, cum să zâc” spunea leliţa Mină.
La cusătura borului, pălăria de Gura Râului
are panglică lată de două degete, cu nodul în partea
stângă. „Relaţia pălăriei cu coafura a fost întotdeauna
foarte strânsă, ieşind în prim-plan când una, când
alta. O pălărie importantă a cerut o tunsoare scurtă,
pentru a sta pe cap, dar şi pentru ca aceasta să nu intre
în concurenţă cu frizura.”9 Părul bărbaţilor din sat e
mereu tuns scurt.
Importanţa pălăriei bărbăteşti
„În sensul mai larg, pălărie înseamnă orice se pune
pe cap. Diferenţa denumirilor e dată de materialele din
care este făcută”.10
Prin purtarea unei pălării, spaţiul privat (privat
space) al unei persoane se măreşte, arătând importanţa
celui care o poartă şi încredere în sine (a se vedea
coroanele regale care măresc mult spaţiul privat). Pana
înfiptă în păr a fost probabil primul semn prin care s-a
deosebit şeful de trib sau vraciul în comuna primitivă,
înălţarea deasupra capetelor celorlalţi făcându-l vizibil
de la distanţă. Au urmat coroane, tiare şi felurite
coifuri, una mai înaltă decât celelalte, prin care
puternicii zilei impresionau poporul.”11 Toate acestea
vorbeau despre rangul şi funcţia purtătorului. Acelaşi
rol de a stabili o ierarhie îl avea şi jobenul, în urmă cu
mai bine de un secol. „Dimpotrivă, boneta, gluga sau
căciula joasă a ţăranilor nu adăugau nimic la statura lor,
semnalizându-le starea de supuşi”12.
Pălăria bărbătească este un element foarte important
nu numai al costumului popular al oamenilor din sat,
ci şi al aşa-ziselor „haine nemţeşti” (hainele de toate
zilele), ea fiind purtată de bărbaţii din Gura Râului
mereu.
În satele din Mărginimea Sibiului, există un
oarecare cult al pălăriei, specific ciobanilor. Un tânăr
din Gura Râului relatează: „La noi acolo, unu era la
nuntă. Şi l-o chemat fata să joace. Şi-o zis: “Hai joacă,
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prin costum, am înţeles mai bine sfatul bunicii mele Doar dacă femeia era bolnavă. Altfel, „mureau cu
care suna astfel: „O femeie trebuie să fie îngrijită la cap plete”.
şi la picioare.” Cu siguranţă şi femeile din sat ştiu acest
„Fără păstură, femeile au o altă înfăţişare. Păstura
lucru.
este parte din fiinţa şi chipul lor. Se schimbă fizionomia.
Fără păstură, erau altele. Păstura făcea şi face parte din
Pieptănătura - Oablă-i cărarea?
fiinţa, din înfăţişarea lor. Ca şi copil, aşa percepeam
lucrurile” spune Maria Cătoiu.
Întrebând o femeie mai învârstă din Gura Râului
cât de des se piaptănă, mi-a răspuns: „păi când ai nevoie.
Acoperirea capului
Acum îmi cade păru, rămân fără păr. [Nu în fiecare
zi.] Nici n-ai răgaz… şi cam o dată pe săptămână şi
De mici, la Gura Râului, fetele îşi acopereau capul,
sâmbăta”. Nici nu se spălau aşa des ca acum, pentru că mai ales când era frig. Fetele n-aveau căciuli, ci păsturi
nu aveau timp şi nici condiţii: „păi dacă ai răgaz şi dacă
ai chef, îl speli. Şi dacă nu, la două [săptămâni]”.
Aşadar ritualul acesta al pieptănatului nu-l făceau
în fiecare seară. Maria Cătoiu îşi aminteşte de bunica
ei: „dimineaţa, când se scula, îşi uda palmele cu oţâr de
apă din lighean şi-şi întindea părul aşa pe spate, ca să
stea cât de cât lipit de cap şi-şi punea păstura. Asta era
pieptănatul şi, pe urmă, cam o dată pe săptămână…
bunica, nu ştiu alte femei. Acum depinde câte erau de
ocoşe, cât erau de ocupate, ştiu eu, se pieptănau mai
Poză din anul 1922-1923, la Gura Râului, în faţa şcolii vechi,
des. Dar cam sâmbăta se întâmpla şi când se pieptăna
elevi de clasa a III-a cu domnul învăţător
bunica, înceta orice activitate în jurul ei. N-o mai
interesa nimic. Era un adevărat ritual pe care îl respecta
cu sfinţenie, iar eu, ca şi copil, o priveam uimită, îi (sau cârpe) groase.
ştiam fiecare mişcare şi, întotdeauna, deşi ştiam foarte
Femeile din Gura Râului „ în cap poartă păsturi
bine ce urmează şi ce face, întotdeauna mă fascina (cârpe) de păr19 şi carton20, negre sau cu flori, precum
când o vedeam pieptănându-se. […]Pieptănatul era un şi cârpe învălite coperite cu siliuţă21 - mai ales la zile
adevărat ritual. Nu vorbea nimic. Era o magie. Bunica mari. De ploaie şi soare întrebuinţează pălării de paie.
mereu întreba: „Oablă-i cărarea?” căci se pieptăna fără Cu vr’o 50 de ani numai înapoi femeile, - ca neveste
oglindă”. Leliţa Mină spune: „acum punem zdrenţe la tinere, - purtau în cap căciuli negre împodobite cu flori
plete [material negru de păstură]. Io nu ştiu de ce-mi văpsite (din boldă); ear’ cele mai înaintate în vârstă un
cade păru aşea.” În plete, bătrânele împletesc şireturi, fel de învălitoare albă cu “conciu22”. Aceasta era un cerc
cârpe lungi, cărora le spun „sfori”, care suplinesc lipsa în forma oului , înfăşurat de jur împrejur cu pânză şi
acoperit cu un chindeu23 – în timpul din urmă cu siliuţă

Femeie cu velitoare din Poiana şi
Sărbătoarea Buzduganului, Drăguş,
Braşov27
Coafură de femeie nemăritată şi măritată la Gura Râului

părului, şi le înnoadă în jurul capului.
O diferenţă între femeile măritate şi cele nemăritate
este modul în care îşi aranjează părul (deşi, în zilele
noastre, tot mai puţine femei respectă acest lucru) –
cele nemăritate au două plete legate la baza cefei, cele
măritate au pletele prinse în diademă. În trecut, nu
exista ca femeia să-şi taie părul. Era „ruşine şi păcat”.
60

de jolj24mai fin.”25
„Doamna Ştefănescu o spus că-şi aduce aminte,
când era mică, că fetele tinere din Gura Râului purtau
pe cap pălării bărbăteşti şi cu floare-ntr-o parte…
ştii cum au la Drăguş fetele şi ficiorii. Deci au pălării
din astea, cum sunt la noi pălăriile bărbăteşti, astea
sălişteneşti, da’ nu înalte, astea obişnuite şi împodobitentr-o parte. Au un ciucure mare colorat cu aţă de toate
culorile. Aşa au fetele şi băieţii în Drăguş. Ăsta-i specific

transilvania 9/2017

cu ciucuri (sau o altă păstură, fără ciucuri, dar tot de
duminica) şi, pe deasupra, păstura „ia groasă”, care era
din lână („lânică”) sau janilie, pe care o petreceau pe
sub barbă, şi colţurile le prindeau sub braţ, la subţioară.
Leliţa Mină spune: „de janilie, îs ălea lucioase. Deacelea n-am avut. Aia nu-i tradiţională pentru GR, cea
de lânică e. Cam tilişcanele, poinăriţele şi răşinărenele
au. Da’ să ştii că io mor cu doru’ ei că nu mi-am luat-o.
Mi-o plăcut tare. Mi-o plăcut de…, da nu mi-o dat
ocazia. Cum să zâc? Eu am fost învăţată tot să grijesc.
I-am dus doru, îţ spui drept. De cân m-am măritat,
i-am dus doru. Şi poate c-am avut şi ocazie, da n-am
plecat să-mi cumpăr. Că am mai auzât că mere muieri
la Răşinari de-şi tomnesc… Că-s aşa ingaşe. Fujau de
pe cap. Da nu prea au… Cam ăste de lânică…şi să mai
făceau şi cu acu’…mai demult de n-o avut bani. Mama
soacră avea făcută la fata ei cu mâna. O zâs că lucra câte
o lună la ea… Câte-o lună…”.
Găteala capului cu “hainele nemţeşti”

Modul de legare a păsturii la Gura Râului

păstură, cea subţire, „legată din dărăpt” în acelaşi fel. Şi
dacă era mai frig, mai puneau pe deasupra baticul de
P.N.A. (în ultimii 30-40 de ani când a apărut şi P.N.A.ul). Acest batic ţesut era mai moale şi putea fi şi colorat,
cu maro sau culori mai şterse. Nu erau colori ţipătoare,
în nici un caz. Acesta era acoperemântul capului în
zilele de lucru. Maria Cătoiu: „în zi de lucru, nu purtau
ele batice mari pentru că le-ar fi deranjat şi colţurile
erau mici şi rămâneau acolo în spate, la ceafă. Dacă era
colţu’ un pic mai mare, mai lung, aşa îl aduceau un pic
în faţă. Cele ocoşe şi dichisite întindeau frumos colţul
la spate aşa… ca un triunghi arăta. Şi femeile mai tinere
aveau păsturi şi de alte culori…vernil deschis…dar tot
culori pastelate….un albastru deschis, albe eventual cu
nişte floricele mărunte, mărunte, deci modele foarte
fine, foarte discrete. Femeile văduve şi cele învârstă
puneau pe cap păsturi negre…şi la lucru şi duminica.
Oricum păstura de la costumul românesc întotdeauna
a fost neagră”.

În zilele noastre, la hainele de zi cu zi, aşa-numitele
„haine nemţeşti”, gurăncele îşi pun pe cap păstura fără
ciucuri (e mai numită şi „cârpă”), şi de diferite culori:
„albu că te protejează la căldură, la soare, şi eşti mai
tineră. Apăi când treci prin ani şi ai o moarte, ai un
doliu, să schimbă” (Maria Conţiu). Materialele se
găseau şi la „boldele” din sat. Era pânza obişnuită, cea
mai ieftină, de satin, din care-şi făceau păsturile cele
Pălăria de paie
simple pentru toată ziua, iar caşmirul era materialul cel
mai fin pentru păsturile de duminica. Vara, când era
Pălăria de paie, cu un trecut îndelungat, era folosită
foarte cald, femeile nu mai luau o păstură cu ciucuri, în China ca umbrelă de soare şi ploaie. Pălăriile de pai
pentru că era foarte grea şi foarte călduroasă. Aveau tot europene au imitat formele pălăriilor din filţ sau pâslă.
cârpe negre, de regulă, şi fără ciucuri, sau cârpe de alte Pălăria canotier era nelipsită de la petrecerile la iarbă

Găteala capului cu “hainele nemţeşti” – vara, iarna cu păstura de
PNA,vara cu pălărie

culori.
Pentru „boarea Râului”, primăvara,toamna şi
iarna, femeile purtau, peste păstura subţire, o alta de
P.N.A.. Răspândite mai ales pe vremea comunismului,
când majoritatea femeilor din România purtau batice,
erau acestea de P.N.A., iar femeile din Gura Râului
ţeseau acasă astfel de batice – angajate fiind la „ARTA”
, cooperativă meşteşugărească de ară populară, din
Sibiu.
Toate femeile din Gura Râului îşi puneau prima
62

Pălăriile de paie din Gura Râului împodobite cu barşon negru şi
pălăria din paie a landleriţelor (expoziţie Landleri printre saşi)
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purtau, peste păstură, un voal alb, numit şi pahiol, şi la el când se duce pe lumea cealaltă, ca să poată intra
o coroniţă, de obicei cu flori artificiale. Maria Nicoară dincolo” spunea Maria Cătoiu.
spune: „ la voal, îi zice „pahiol”. Voalul era pahiol.
Pahiolul era lung aşa, un pic mai lung decât poalele.
LA COSTUME SPECIALE
Aproape până jos. Mai erau fetiţe din neam care duceau
pahiolul….una sau două…ca să nu se târască pahiolul.
June
Pahiol ca la Sălişte. La Sălişte, pahiolul face parte din
costum – numai cele măritate au pahiol. La Sălişte-i
Centrul de interes al costumului de june de la
pahiolul scurt şi ca un prosop aşa lung şi îl leagă. Da’ Gura Râului este reprezentat de peana de june. „Până
ăsta nu. Ăsta era voalu’. Voalul de mireasă, da’ era aşa
şi se numea pahiol. Zice: „Io am dus pahiolu’…”.
Care ducea pahiolu până la biserică, era mai ocoşă”.
La Sălişte, „pahiol purtau şi miresele la cununie şi
peste acesta se aranja cununiţa de mireasă.”31 Aici, ca
şi element al costumului popular local,“pahiolul se lega
pentru prima oară în viață la nuntă, fiind ”darul” pe
care îl primește mireasa de la mire.”32
Înmormântarea
De ce şi vara bărbaţii din sat, când sunt
înmormântaţi, poartă căciulă? A fost o întrebare la care
aşteptam un răspuns plin de semnificaţii, dar care s-a
dovedit a fi extrem de practic: „aşa ştiu şi io. Păi nu stă
pălăria-n copârşeu. Pă’ nu stă. La domni din ăştia, cum
o fost domnu B., pune pălăria pe pernă. Că nu stă.
Da’ noi aşa ne-am pomenit, ţăranii. Cu căciula-n cap şi
cu nădragii în chicioare” explică Maria Ihora. Aşadar,
oamenii învârstă care mai sunt îmbrăcaţi româneşte
când mor, într-adevăr au căciulă de iarnă pentru că
ea poate fi aşezată pe capul mortului, pe când pălăria
nu. Mai mult, două cruci din barşon, prinse cu ace
de gămălie erau făcute de-o parte şi de alta a capului
mortului, aceasta cumva şi ca să împodobească perna
aceea simplă albă: „şi pentru că erau creştini ortodocşi
şi aveau cruce-n casă, cruce de lemn pe perete, îşi
făceau cruce, unii aveau cruce şi pe casă, pe coperişul
casei, sau pe poartă, deasupra porţii, deci oamenii erau
creştini şi mergeau cu semnul ăsta şi în groapă. Era ceva
firesc. Ba nu numai firesc, chiar obligatoriu să îmbrace
cumva mortul cu crucea. Să se ducă mortul cu crucea
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Peană de june de la Gura Râului, realizată de Maria Berbescu

la pălărie, semnul cocoşului nu i-a lipsit niciunui
cavaler care se respectă, de la muschetari la dorobanţii
şi vânătorii noştri de munte. În portul popular, pălăria
flăcăilor din Bistriţa-Năsăud este împodobită cu o
întreagă coadă de păun, ca un mare evantai, ce aduce
aminte de cuca pe care o purtau la urcarea pe tron
domnitorii Ţărilor Române în epoca fanariotă.”33
Peana de june este împodobită cu pene de păun,
mărgele, paiete, dar, în trecut, şi cu oglinjoare pentru
că nu se găseau atâtea mărgele: „dacă-ţi aduci aminte, la
târgu Orlatului (în 25 martie şi de Sfântă Mărie Mare,
în august), se găseau turte dulci cu oglindă. Erau nişte
oglinjoare pătrate, mici aşa cam de 2 cm, şi erau coapte
acolo-n turtă. Şi era turta ornată frumos cu glazură
colorată. Nu ştiu dacă erau chiar oglinjoare din tutele
dulci, dar erau nişte oglinzi asemănătoare. Eu ţin minte
când eram mică şi ieşeam la juni, de Crăciun, în târg,
şi cum mă uitam la oglinzile astea cum sclipeau. Era
ceva extraordinar pentru mine. Erau nişte personaje
fantastice junii. Cu penele alea colorate, cu oglinzile…
Neavând fraţi, nu am avut posibilitatea să văd pene de
juni de aproape” mărturisea Maria Cătoiu. Pe spatele
penei de june, este scris numele proprietarului. De
obicei, peana este mai grea. Mia Berbescu: „eu am
făcut-o cu paiete chiar pentru uşurinţă. Îi grea în
pălărie şi le trage capu-ntr-o parte. De aceea, băieţii-şi
pun curea sub barbă ca să stea când ei sar…”.
Cum este realizată peana? Tot Mia Berbescu spune
că: „se face o ramă aşa de metal, cu sârmă de 2, de inox.
Ş-apăi sârma aia şi altă sârmă mai subţâre, se împletesc
oţâr, să aibă ţinută. Pe urmă îi pun burete, apoi pun
cartonu şi altu burete. Şi-apoi o îmbrac cu material, în
general, la juni, îi cu roşu. La copii îi cu negru. Că la
căluşeri nu se umple toată cu mărgele. Să mai vede. Şiatunci, pe negru, se vede mai bine. După ce am făcut
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mulţi tineri au un serviciu la oraş.
3. Adina Nanu, Ovidiu Buta, Bărbatul şi moda, Bucureşti,
Editura Polirom, 2009, p. 185-186.
4. pr. Ioachim Muntean, Monografia economică-culturală a
comunei Gurarîului, Sibiu, Tiparul Institutului Tipografic,
1896, p. 136.
5. Conform unei poze neclare a articolului lui Iulian
Brok, Dinastia Dădârlat – 110 ani în meşteşugul pălăriei,
Monitorul Oficial, 26 martie 2006, poză apărută
pe Facebook-ul Pălăria Dădârlat la 14 iulie 2016 cu
comentariul „Anul acesta împlinim 120 de ani in care neam bucurat de respectul clienţilor fideli, care au ştiut sa
aprecieze calitatea, tradiţia şi un produs 100% românesc!
#promovamproduseleromanesti #promovamromania
www.palariadadarlat.ro (Articolul din imagine a fost
publicat în martie2006)” https://www.facebook.com/
palariadadarlat/photos/a.561943990506739.107
3741825.201100779924397/121628184507294
7/?type=3&theater accesat la 26.08.2017.
6. Conform video YouTube, începând cu min.
7:30, Costumul de nuntă în România 1875 - 1940
Adina
Nanu
https://www.youtube.com/
watch?v=yKT5Xrb7oL8 accesat la 26.08.2017.
7. Adina Nanu, Artă, stil, costum, ed. Noi Media Print,
2007, p. 237.
8. Foto din expoziţia „Landleri printre saşi” deschisă
publicului în perioada 27 iunie şi 27 august 2014,
realizată de Camelia Ştefan şi Simona Malearov din
cadrul Muzeului de Etnografie Săsească „Emil Sigerus”,
Complexului Naţional Muzeal Astra. În secolul al XVIIIlea, în vremea împăratului Carol al VI-lea şi a Mariei
Tereza, aproximativ 4000 mii de protestanţi austrieci (de
confesiunea evanghelică luterană) au fost deportaţi în
peste 20 de localităţi din sudul Transilvaniei - o mare parte
dintre aceştia în trei localităţi: Turnişor (înglobat în 1951
în municipiul Sibiu), Cristian şi Apoldu de Sus -, pentru
că nu au dorit să revină în sânul Bisericii Catolice. Astfel,
prin procesul numit „transmigraţie”, „landlerii” au fost
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