
A. 245

ªtii bãdiþã ce ziceai 
Cã altã drãguþã n-ai !?
Te-am pândit ºi te-am aflat
Cu care-i mai hâdã-n sat.
ªi-ai ieºit la fãgãdãu
Ca-i gândit cã-mi pare rãu.
Da mie îmi pare bine 
C-am scãpat bade de tine.

Informator: Mihalca Titiana

A. 246

Mã dusãi asarã bat
Mã trezii cu hâda-n pat.
Haida drace, du-o-n cârcã,
Cã la noapte mã mãnâncã!
Popã când m-ai cununat,
Cinci sute de lei þi-am dat 
Haida ºi mã descununã,
Cã þi-oi da o sutã bunã.
- Cununia-o fost la mine
Ochii-o fost în cap la tine,
De ce nu te-ai uitat bine
De ce n-ai venit la mine?!

Colecþia GHEORGHE  FÃT

“Nuielatul feciorilor” în ªurdeºti

Cel ce nu-ºi fãcea armata, nu trecea prin oastea þãrii, dacã era încã
neîncorporat sau din alte motive,  nu era considerat “bãrbat”. 
Bãtrânii satului spun cã  era interzis  “umblatul” acestora prin sat, la
fete sau ieºitul seara la “bodega” satului. 
În schimb, feciorii cu armata fãcutã se organizau în gãºti, grupuri de 6-
8 inºi, de regulã dupã “hangul” familiei, fiind înarmaþi fiecare cu nuiele
de alun lungi (3-4 m). Ieºeau sã îi pândeascã pe cei care aveau inter-
dicþie. Care erau  surprinºi cã încalcã regula, erau puºi pe fugã spre
casele lor prin nuielare de cãtre feciorii cu armata fãcutã (cei ce au fost
în “cãtãnie”). Nu în puþine cazuri, “nuielatul” se termina cu bãtãi între
nuielaþi ºi nuielãtori. 
Pãrinþii ambelor tabere se împãcau în numele feciorilor cu un pahar de
horincã, de regulã în duminica urmãtoare la jocul de la ºurã. 

7 cruci ºi semnificaþia lor

În satul ªurdeºti existã câteva  cruci cu anumite semnificaþii pentru
locuitorii de aici:

În “Vârful Cornului” (în ograda lui Cotoþ Onisim);
“Crucea Drumului” (în ograda lui ªchiop Achim);
“Vârful Pogorului” la grajdul C.A.P. (în ograda lui Niculaia
Nuþucului);
“Pogor” (pe pãmântul lui Gheorghe a lui Crãciun zis Pocãitul);
“Vârful Opcinii” (“Blojanului”);
“Pe ºesuri” (spre bisericã);
“Crucile uliþelor satului” (spre ºcoalã);
“Gãvrilã” în Vârf  la Dãneºti (Alexa lui Mihai);
“Sub Pleºa”.

Acestea douã din urmã  sunt pe uliþa ce duce spre casa lui Dan Gavril,
ctitorul bisericii din Vârful Cornului. 
Primele  7 cruci din cele de mai sus semnificã zilele sãptãmânii ºi
reprezintã cele 7 repere, “mejduri” ale satului, dupã care nu existã
gospodãrii.  Existã ºi o legendã în legãturã cu aceste cruci. Numitul
Dan Gavril (Moºu’ din izvor, strãbunicul dupã mamã a profesorului
Gheorghe Fãt, cel care a consemnat ), având avere multã, avea ºi multe
sluji (dintre care ºi îngrijitori de animale) pe imaºul “Muta Micã”, fete
sau bãieþi de diferite vârste. Legenda spune cã printre sluji (îngrijitori
de animale pe pãºunat peste varã), Dan Gavril ar fi avut ºi o frumoasã
fatã (lipsitã de darul vorbirii, adicã mutã). 
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O crescut iarbă pă supt iel.



Horea lui Vãlean

A. 247

Asta-i horea lui Vãlean
N-am zâs-o de amu-i on an.
Când Vãlean p-aici trãie
Astã hore o hore.
Câte mândre-auzã
Tãte focu’l învãle
Numa mândra lui ce dragã
Bagã capu’ pã fereastrã:
- Blem Vãlene pânã-n casã!
Cã-i rujilisu’ pã masã
ªi cafeiu’ în fereastrã.
Rujilisu’ l-o bãut 
ªi cafeiu’ l-o mâncat,
Gre boalã l-o apucat.
ªi Vãlean din grai grãie:
- Aºterne, mãicuþã, patu
Cã pã mine mã doare capu’.
Da l’aºterne cât de iute 
Cã mã doare pãstã frunte.
- Zâsu-þ-am Vãlene þâie, 
Mândrele te-or pune bine!
Când era la miazãnoapte
Vãlean trãgãna de moarte.

Marele bocotan (aºa se numeau oamenii cu mai mult pãmânt) ar fi
“badjocorit” (violat) pe acea fatã, “rãstignind-o “ prin patru cârlige din
lemn verde. Drept pedeapsã pentru pãcatul sãu recunoscut, preotul la
care s-a mãrturisit (spovedit) i-a dat canon sã ridice 7 cruci ºi o 
bisericã. Averile lui (pãmânturile) au fost numite de atunci: “Muta
Micã” (unde ºi astãzi existã un imaº) ºi “Muta Mare”, aceste dealuri
având fiecare dintre ele câte o bornã topograficã militarã, greu de gãsit
fãrã ajutorul localnicilor. 

ªurdeºti – legendã ºi adevãr

Denumirea satului ªurdeºti, atestat documentar de la 1411, ar veni:
a) de la cetatea dacicã ªiridava, axatã pe Munþii Gutâi; (informator Mihuþ
Gheorghe†, ªurdeºti)
b) de la un cioban, oieritul în satul ªurdeºti fiind o ocupaþie strãveche.
Se spune cã la una din multele stâni, unul din pãstori era surd, motiv
pentru care ceilalþi pãstori trebuiau sã þipe când vorbeau cu el;
c) a treia variantã ar fi de la ºurã – grajd pentru animale unde se treiera
grâul cu ajutorul  “umblãceilor” (snopul de grâu era bãtut de spice cu
ajutorul  a 2-3 beþe de corn articulate între ele prin curele de piele us-
catã pentru desprinderea bobului de grâu împreunã cu pleava). Dupã
aceea se aplicã vânturatul prin ridicarea cu ambele mâini a amestecului
de boabe ºi pleavã dintr-un ciur sau lighean în bãtaia vântului. În final,
se cern prin ciur special, boabele de grâu trecând prin sitã (ciur) iar alte
seminþe, pãmânt  rãmâneau, apoi se aruncau. 
ªura era acoperitã cu paie din grâu,  ºarpanta (hezaºul) fiind foarte
înaltã (în unghi foarte ascuþit) tocmai pentru ca zãpada sã nu stea pe
ºurã, ca de altfel ºi apa de ploaie.

“Ocara” satului (porecle din ªurdeºti)

LUPI – de la Gheorghe Lupu care ar fi fost primul patron al Minei
Cavnic ale cãrei prime galerii au fost pe hotarul ªurdeºtiului, sub
“Dâmbul Lupului” (loc al lui Gh. Lupu). O astfel de galerie se poate
vedea ºi astãzi, altele fiind surpate sau închise prin astupare (existã o
legendã în acest sens).
FOI – de la familia cu mulþi prunci sau “foi” (se ºtie cã au existat
asemenea familii, chiar ºi în zilele noastre, de exemplu familia Demian
Vasile (a Mazãrii) a avut 16 copii din care astãzi trãiesc 15), familia
Pop Mihai a avut 11 copii din care mai trãiesc 2, familia ªchiop Alexa
(a lui Vasalie).
FOALE –  forjã de la fierãrie sau coãcie unde se prelucra fierul pentru
potcovit cai, raful pentru roata din lemn sau sanie, ilãul ºi ciocanul pen-
tru bãtutul coasei, “legatul” saniei pentru cai etc. 

A cui îi iapa îi şi mânzu’.
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Când era la cântãtori 
Vãlean era-n scãldãtori.
ªi când erau zorile
Dupã Vãlean clopote.

Informator: Florian Ana,
62 ani, 

A. 248

Frunzuliþã de doi fragi,
Fostu-ºi-o doi tineri dragi!
Când o fost la logodit,
Pãrinþii nu i-o-nvoit;
Când o fost la cununat,
Pãrinþii nu i-o lãsat,
Pã ei rãu s-o supãrat.
ªi de mânã s-o luat 
ªi s-o dus ºi s-o-necat 
La plopuþ, frunzã rotatã,
Acolo stã apa baltã.....
ªi s-o dus ºi i-o cotat
I-o aflat l-o rãdãcinã

Udãtorii-obicei agrar

De ce Udãtorii? Acest termen ar fi mai potrivit pentru denumirea aces-
tui obicei, deoarece udãtorii, oamenii satului, îl udã pe cel care a ieºit
primul la arat. Deci ponderea este colectivitatea satului. Udãtorii, ei i-
au dat cinstea. Cu toate acestea s-a conservat termenul de Udãtoriu.
Despre acest obicei agrar care are drept scop asigurarea fertilitãþii câm-
pului, bãtrânii satului spun cã se fãcea a doua zi de Paºti în situaþia în
care Sângiorzul cãdea înainte de Paºti, deci cãdea în post, în cele 12
sãptãmâni. Nu întâmplãtor Udãtoriu se þinea de Sfântul Gheorghe, de
Sângiorz. Cu aceastã ocazie veneau fetele ºi ne udau cu gãleþile care pe
care. Sigur ºi bãieþii pe fete. Era ca o provocare. Dacã fetele nu erau
udate, veneau ele, era o sfidare. Te uda cu apã din gãleatã ºi asta
însemna cã de Sfântul Gheorghe, pãmântul poate primi sãmânþa. Udã-
toriu înseamnã pânã la urmã rodnicia, reînvierea naturii. Se leagã de
Paºti care în ebraicã înseamnã trecere ºi totodatã e sãrbãtoare mare ºi
lumea nu lucreazã. Astfel a ajuns sã fie organizat a doua zi de Paºti. 
Udãtoriu este un bãrbat care a ieºit primul la arat cu condiþia sã fie
cãsãtorit, cu familie cât mai numeroasã ºi care are boi. Cel ales trebuia
sã fie om de vazã-n sat, nu oricine ºi cui îi stã bine, cui îi place.
Înainte cu câteva sãptãmâni de sãrbãtoare, doi feciori din sat se pun
crai. Prima lor misiune era de a afla pe cel dintâi gospodar ieºit la arat.
Odatã hotãrâþi asupra celui care va fi udãtoriu, craii duceau tratative cu
el. Un rol în aprobarea desfãºurãrii obiceiului îl aveau autoritãþile lo-
cale, care atestau calitãþile celui ales.
A doua zi de Paºti, craii, feciorii, oamenii cãsãtoriþi, femeile veneau în
tinda bisericii, unde era adus udãtoriu  în faþa preotului pentru a le da
dezlegarea obiceiului prin plata unei dispense. Dupã aceea poporul
asistã la confruntarea dintre crai ºi diac care nu va deschide biserica
decât dupã ce e rãsplãtit cu un litru de horincã. Clopotarul anunþã în
faþa întregului sat alegerea udãtoriului. Pe urmã cei doi crai îl ridicã
strigând: “Sus cu udãtoriu!”. Cei prezenþi rãspundeau: “Sã trãiascã!”. 
Apoi urma desemnarea celorlalte funcþii. Patru feciori primeau funcþia
de feºnici. Feciorul considerat  mai tare era numit comarnic. Alþi patru,
dintre tinerii cei mai ageri, erau numiþi jendari:  ºef de post, judecãtor,
care ºtia mai multã carte,  mulþitor, scãzãstor, doctor, boactãr, doi sani-
tari, pãcurar, porcar, astfel încât toatã comunitatea feciorilor sã fie
cuprinsã în obicei. Participarea lor era obligatorie. Tinerii strãini
primeau funcþii dupã imaginaþia crailor.
În timp ce are loc stabilirea funcþiilor, udãtoriu se retrãgea pentru a-ºi
pregãti plugul, îl  lega de teleguþã pe care o ducea lângã o grãmadã de
buturugi, ferãstraie, securi, unelte pe care le foloseau feciorii. Apoi
traseazã un cerc în perimetrul cãruia ascunde un ban. Acest ban trebuie
gãsit de flãcãi. 
Însoþiþi de un întreg alai, feciorii vin la casa udãtoriului. Cei cu funcþii
mai însemnate încep sã caute moneda, folosindu-se de uneltele puse la
dispoziþie de udãtori. În tot acest timp, udãtoriu îºi lua ultimele mãsuri
de precauþie pentru ca în cazul descoperirii monedei sã poatã fugi ºi sã
se ascundã.
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A cui îi vaca să-şi ţâie viţelul.



Tãt þânâdu-sã de mânã.
Pãrinþii i-o îngropat:
Pã fecior dinjos de drum,
Pã fatã dinsus de drum.
ªi din fat-o rãsãrit 
O ruje mândrã-nfloritã,
Din fecior o rãsãrit 
Un rug mândru înflorit.
Rugu-atâta s-o întins 
Pânã ruja o cuprins.
Pãrinþii s-o blãstãmat:
- Cine’ despãrþãºte dulci,
Poarte-i codrii carnea-n
ciungi,
Cioantele pã su’ butuci!
Cine despãrþãºte dragi,
Poarte-i codrii carnea-n
fragi,
Cioantele pã su’ copaci!

Informator: Florian Ana,
62 ani, culeasã în 1980

A. 249

La fântânã la cetate,
Be’ o sorã ºi c-on frate.
Ii închinã din oiagã:
- Sã trãieºti sorucã dragã!
- Sã trãieºti frate, n-oi be’!
- Da di ce soruca me’?
- Pântru ce m-ai mãritat
Dupã omu’ blãstãmat,
Mere dimineaþa-n sat 
ªi vine pã sara bat.
Nu mã-ntreabã ce-am cinat
Da mã-ntreabã ce-am lucrat.
Io îi spun c-am dãpãnat
ªepte scule de bumbac…

Dupã gãsirea monedei, craii trebuie sã înjuge boii la car, sã-l îm-
podobeascã cu panglici ºi ciupti roºii sau tricolore, ºterguri ºi curele.
Udãtoriu  este pus  pe teleguþã. 
Flancat de feciori, de-o parte ºi de alta, udãtoriul va fi condus astfel de
întreg alaiul satului la o apã curgãtoare. Bãtrânii vor încerca, prin 
viclenie, sã distragã atenþia feciorilor ca udãtoriu sã poatã fugi. Ajunºi
la râu, în ritmul muzicii, craii îl iau pe udãtor, unul de-o parte, celãlalt
de alta, îl duc la marginea râului ºi în aclamaþiile celor din jur, îl
stropesc cu apã. În timp ce fac urãri de an bun, se închinã  cu horincã.
Udãtoriu aruncã ºi el apã peste mulþime, fiind udatã toatã lumea, pânã
ºi boii care au tras plugul. Apa ca element ritual avea rol de purificare
ºi de fertilitate.
De la râu, întreg alaiul se întoarce la casa udãtoriului, în acordul
muzicii ºi strigãturilor feciorilor. Mâncarea ºi bãutura o aduceau partic-
ipanþii la obicei: feciorii aduceau horinca iar fetele veneau cu coºarca
cu mâncare. Ajunºi aici se poate începe jocul fãrã însã a se face abateri
de la restricþiile acestei perioade, cunoscute de tot satul: feciorii nu
aveau voie sã joace cu neveste, bãrbaþii cu fete. Pe de altã parte se avea
grijã ca nimeni sã nu îmbrãþiºeze fata cu care joacã, aºa cum, o sãp-
tãmânã întreagã dupã aceea, feciorii nu aveau voie sã viziteze fetele.
Dacã vreun fecior încãlca restricþiile era denunþat, luat pe sus de cei doi
sfetnici ºi dus în faþa judecãþii. Erau chemaþi: doctorul, care trebuia sã
dea diagnosticul, judecãtorul, sentinþa, înmulþitorul o mãreºte, iar
scãzãtorul, sub diferite motive, o reduce la forma iniþialã. Sfetnicii îl
þineau, comarnicul îndeplinea sentinþa lovindu-l în talpã cu un mai 
special fãcut, mare, greu, în aºa fel încât loviturile sã fie dureroase. Cel
pedepsit avea voie sã facã recursuri: “N-o fost bine cum mni le-ai dat.
Hai sã-þi arãt eu cum sã dã!”. Comarnicul era obligat sã primeascã
înapoi loviturile, însã pe urmã avea dreptul sã arate ce-a învãþat. Astfel,
se ajungea la bãtaie între feciori, ba chiar la judecatã. Feciorii încãlcau
restricþiile pentru a la arãta fetelor dragostea ce le-o poartã. 
Începând de luni seara, timp de o sãptãmânã în tot satul era o adevãratã
avalanºã de urmãriri ºi controale. Toþi feciorii erau în alertã, 
supraveghindu-se îndeaproape. Familia fetei era obligatã sã dea drum
liber cercetãtorilor. Fata care se opunea era pedepsitã la unul din cele
trei jocuri ce aveau loc în acest rãstimp. 
Dupã terminarea celor 12 jocuri fecioreºti are loc ospãþul udãtoriului.
Toþi cei ce-au avut o misiune în practicarea ritului sunt invitaþi la masã.
Marþi seara are loc ospãþul dat în cinstea udãtoriului la casa primului
crai. Aici are loc ºi jocul. 
Dupã o sãptãmânã se fãcea  joc la cel de-al doilea crai. Cãtre ora 5
dupã-amiazã se adunã craii, udãtoriu, comarnicul ºi ceilalþi feciori. De
faþã cu poporul, comarnicul aruncã maiul, aruncarea lui însemnând
cãderea tuturor restricþiilor, redarea libertãþii de acþiune a feciorilor, o
libertate ce viza drepturile în conformitate cu legea bunei cuviinþe,
specifice întregii comunitãþi sãteºti. 
Cele descrise sunt dovezi grãitoare a obiceiurilor pãstrate cu sfinþenie
din moºi strãmoºi. 

(Informatori înv. Maria Goloman  ºi Gavril Goloman† , ªurdeºti)

O aflat unde-l doare buba.
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