
Sibiul, pe vremea cand purta palarie...
"Nimic nu-i nou sub soare, totul se repeta" mai spune, intelept, o alta vorba, iar lucrul acesta se vede peste
tot, chiar si in moda. Pentru ca pana si in tinutele noastre aproape androgine, cu taieturi geometrice
simplificate, mai scapa cate o pata din trecut. O bulina retro din anii '60, ochelari de soare din '70, cate o
haina de blana cu maneci scurte si manusi lungi pana la coate din '30 si chiar cate o agrafa din Belle
Epoque sau din vremea Charlestonului. Asa ca nu e o mirare pentru nimeni ca haina il face pe om si
construieste epocile, pentru ca, fiecare zbucium al istoriei, fiecare tresarire de suparare din sanul
natiunilor lumii, fiecare brand arhitectonic, s-a oglindit in rochii, pantaloni, palarii, lornion sau peruca.
Asa cum s-a intamplat si la Sibiu.
  
  Daca pietrele ar vorbi....
  
  De-a lungul secolelor sale, multe intamplari s-au "perindat" pe strazile si prin inima Sibiului. S-au
construit ziduri si turnuri, dintre care o parte s-au daramat, s-au stins incendii mistuitoare, s-au vindecat
boli, s-au facut executii publice, s-au confectionat arme si s-au dus razboaie. Dar, desi istoria le tine
minte, cu precadere, pe acestea, sibienii din cetate au mai facut si altceva. Au petrecut la sarbatori si de
zilele de nastere, s-au bucurat la "sindrofiile" publice si, cum era si normal, s-au imbracat. 
  
  Chiar daca zi de zi ne duc pasii pe unii dintre noi prin inima veche, din caramida rosie a orasului, putini
ne mai gandim ca zidurile si cladirile din jurul nostru le-au apartinut altor epoci, celor in care au prins
viata. Cu lei sau fara lei, cu liniile lor gotice sau din epoca barocului, constructiile isi deapana si astazi
povestea. Cea in care doamnele purtau naframe, apoi palarie, si daca pietrele ar putea vorbi, ne-ar sopti
poate mai multe, despre cum era Sibiul nostru cu 400 de ani in urma sau cum isi ducea zilele la 1900.
  
  Fascinatia in alb-negru
  
  O privire nu foarte departe in trecut, cu aproximativ 112 ani in urma, ne deschide in fata ochilor o lume
fascinanta. Cea a Sibiului palariilor de la sfarsitul secolului XIX si din primele decenii ale secolului XX,
cand barbatii purtau costum si femeile parul tuns pana la barbie, intr-un fel de bob ondulat, in "stil"
charleston. Palariile cu boruri largi, rochiile deschise la culoare si lungi pana in pamant, fundele de la
gulerul dantelat si umbrelele de soare ale femeilor sunt primele lucruri care iti sar in ochi atunci cand vezi
fotografiile si vederile in alb-negru cu Sibiul, cuprinse in colectia inginerului Ioan Dejugan. Orasul din
acea vreme ii scotea pe oameni din case si se remarca prin eleganta usoara, simpla si fireasca a acelor
vremuri, cand palaria pare sa fi fost accesoriul favorit al sibienilor. Orasul vederilor din jurul anului 1900
ii surprinde pe sibieni, pe strazi, mai ales in zilele cu soare, cand, doamnele si domnii iesiti la plimbare pe
promenada Bretter se opreau apoi la umbra, pentru a savura o cafea sau apa minerala. Sibiul acelor
timpuri era aerisit si deschis la culoare, rochiile femeilor fiind fermecatoare, imbinate perfect cu
accesoriile si fundele prinse la palarie. Şi pentru ca eleganta sa se faca si mai mult remarcata, barbatii nu
se lasau cu nimic mai prejos. Bastonul, cravata sau papionul, costumul, neaparat purtat cu vesta si,
bineinteles palaria rotunda in stilul lui Caragiale, sunt accesoriile si piesele vestimentare care ii defineau
pe domnii acelor timpuri. Imaginea aceasta nu era, insa, singura care se face remarcata, pentru ca pe ici pe
colo barbatii apar imbracati in camasi lungi si largi, iar femeile poarta sort si naframa in apropiere de
Promenada Bretter. 
  
  O atmosfera de film vechi in orasul pantalonilor
  
  Cu 101 de ani in urma, omniprezentele palarii si-au facut din nou simtita prezenta in punctele-cheie ale
orasului. Sibiul a inflorit cu adevarat pe 18 iunie 1911, cand a fost organizata prima editie a Zilei
Florilor, de catre Asociatia Femeilor, intru sustinerea scolii evanghelice de fete.
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  Pe o vreme minunata, inundata in soare, sibienii si-au "scos la plimbare" hainele frumoase, aducand in
fotografiile acelor vremuri atmosfera de film vechi, romantica, incarcata cu umbrele, palarii, flori si cu o
casuta mare din turta dulce.
  
  Cum a fost Sibiul acum o suta de ani nu va mai fi niciodata, pentru ca azi, orasul se prezinta altfel.
imbracat in pantaloni, incaltat cu pantofi sport, invesmantat in fuste ultrascurte.
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