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• MOTO :
,,...datinile ,proverbele,  muzica  şi  poezia sunt arhivele   popoarelor, iar cu ele se
poate  constitui trecutul lor îndepărtat.Căci nu există bucurii mai de preţ ca averea
de cuget  şi  simţire inclusă  şi  păstrată  cu sfântă  grijă  de-a lungul  vremurilor  în
adâncul  sufletului românesc ,al moşilor şi strămoşilor noştri.”

                                                                                                     Alexandru Vlahuţă

          Cea mai mare bogăţie a omenirii sunt copiii. Ar fi nedrept să nu ne gândim la valorificarea
tradiţiilor populare şi a folclorului românesc în rândul copiilor mici. Haideţi  să ni-i imaginăm
într-o horă a prieteniei, fericiţi să-şi facă cunoscut unii altora istoria şi geografia locurilor natale,
cântecele, dansurile şi obiceiurile străbunilor noştri!

Ca slujitor al şcolii  mă străduiesc zi de zi, ca tânăra generaţie să cunoască temeinic ,,ce
suntem,  de  unde  venim,  şi  unde  mergem",  cum spunea 
 Mihail Kogălniceanu. Şcoala este cea care trebuie să conştientizeze  si necesitatea perpetuării
obiceiurilor şi tradiţiilor locale, să trezească în elevi mândria de a fi român, să-i facă pe ei să
dorească să fie continuatori şi  păstrători ai tezaurului minunat numit folclor.
                     Satul nostru, Dămuc, îmbrăca în zilele de odihnă un aer de sărbătoare datorită ,între
altele,  şi faptului  că întreaga  colectivitate  săteasca  se  revărsa  pe  uliţele  satului  îmbrăcată în
costume originale, autentice, pline de pitoresc şi frumuseţe. Fetele şi flăcăii se îndreptau la horă
purtând cele mai frumoase costume lucrate în maniera tradiţiei locale dar, adesea, acestea purtând
şi pecetea fanteziei creatoare a celor care le lucrează. Fiecare se străduia să realizeze cusături cât
mai frumoase şi  originale pentru că astfel îi era apreciată iscusinţa şi măiestria de către întreaga
colectivitate. Alături de surori, mame şi bunici, fetiţele învăţau arta şi tehnica izvodirii frumosului
încercând  încă de mici să mânuiască acul, sa fie harnice, să  înveţe să iubească frumosul. Este
lesne de înţeles că şi  cei mici, ieşind cu părinţii şi  rudele lor pe uliţele satului, erau pătrunşi de
acel sentiment de mândrie  şi   mulţumire care  îi  stăpâneşte pe toţi  cei care poartă splendidele
costume moştenite prin tradiţie de la moşi strămoşi.



               Costumul femeiesc este alcătuit din:
-cămaşă-frumos  împodobită cu ,,pui''. Cele mai răspandite motive sunt: linia care conturează
decorul, rombul, zig-zagul, pătratul, triunghiul. Combinarea liniilor ilustrează elemente legate de
viaţă  :  mişcare,  muncă,  hrană,  dar  şi  sentimente.  Sunt  folosite  motive  vegetale:  frunza  de
brad,vrejul de viţă, frunza de trifoi.
-brâul- motive : rombul, zig-zagul, cârligele, iar cromatica dominantă este negru, roşu, verde,
portocaliu, alb.  Începând din secolul al XIX-lea apar brâiele colorate. La costumul de lucru se
punea brâul din păr de oaie, iar la sărbătoare cel cu fir şi cu alesături geometrice  şi cu nuanţe
vesele;
-catrinţa- din păr de oaie ţesută în patru iţe prinsă cu ajutorul bârneţului;
-poalele- ce se poartă pe sub catrinţă;
-bondiţa- din piele de miel frumos ornată cu  motive florale şi culori vii;
-opincile- din piele de porc
                    Fetele purtau de obicei capul descoperit ca ,,semn al curăţeniei".Îşi împleteau părul
după moda satului: în coade, coc, îşi puneau în păr flori, panglici şi cordele.

                             
                Costumul popular bărbătesc este format din:
-cămaşă decorată cu  ,,pui".  De  obicei  sunt  folosite  culori  mai  închise,  mai  ales  negrul.  În
comparaţie cu ale femeilor cămăşile bărbaţilor erau mai simple.Erau lucrate în casă de femei cu
motive zoomorfe, geometrice şi florale.
-poalele-folosite  şi de bărbaţi decorate doar pe margine. La straiele de sărbătoare erau folosite
mărgele sau paiete.
-iţarii confectionaţi din cânepă. Astăzi cultivarea şi prelucrarea cânepii a disparut.
-opinci  în picioare.
             

    



               Croiala portului popular, elementele decorative, culorile, dovedesc simţul estetic al
poporului, bazat pe simetrie şi armonie a formei , păstrând nealterate elementele de  port dacic.
              Tradiţiile  încă se mai păstrează… dar portul popular se  îmbracă doar  în zilele de
sărbătoare, cum ar fi ,,Sânzienele”:

         Portul popular include şi ornarea camerelor cu ţesături minunate lucrate în casă:  covorul
ţesut cu păpuşa- pe peretele camerei;draperii lucrate  cu păpuşa  pentru împodobirea ferestrelor  ;
faţa de masă lucrată cu drodul; ţolul de lână cu vâstre – pentru pat; preşuri în cârlige - pentru
podelele; 
           Pitorescul costumului popular tradiţional purtat de copii este scos în evidenţă şi de vârsta
lor şi de farmecul pe care ei îl au în anii copilăriei. Din fericire, copiii continuă să îmbrace piesele
de  costum  popular  caracteristice  localităţii  cu  multă  plăcere,  cu  simţământul  de  mândrie  şi
satisfacţie pentru valorile de artă populară moştenite din moşi-strămoşi.

                              


