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şURdEşTI: 
zgĂRdANE, FâN 
şi LEgENdE
Satul din Ţara Chioarului, vecin cu zona etnografică  
Maramureş, răspândit în livadă şi fâneaţă, cu biserica 
de lemn până la nori, cu şuri de fală, cu căpiţe, cu 
zgărdane din mărgele, cu oameni foarte gospodari, 
cu tradiţii nepărăsite şi meşteşuguri păstrate. Acesta 
este Şurdeştiul. Începând cu anul 2005, Fundaţia 
IUGA stabileşte aici Centrul de informare - patrimo-
niu rural maramureșan şi defăşoară multe acţiuni 
de cercetare, conseravare, promovare valorificare, 
predare către copii, a patrimoniului local. 

Șurdești – judeţul Maramureş
• biserica mică de lemn 
Sf. Arhangheli 
• de pe Vârfu Cornul (sec.xviii) 
și Biserica Sf. Argangheli 
• Mihail și Gavril din 1766
• monumentele funerare 
din cimitir – patrimoniu 
UNESCO



2� patrimoniul pentru copii

În anul 2004, are loc la {urde[ti 

primul proiect de implicare a 

copiilor satului în descoperirea 

[i cercetarea patrimoniului local. 

{i, cu ajutorul lor, se realizeaz` 

culegeri de folclor [i are loc 

un concurs de crea]ie literar`, 

desigur de inspira]ie folcloric`. 

În aceast` atmosfer`, copiii 

alc`tuiesc revista [colii. Un an 

mai târziu, sunt implica]i într-o 

tab`r` de crea]ie etno-design, 

la care particip` cu entuziasm, 

împ`rt`[ind studen]ilor clujeni 

din me[te[ugurile pe care le 

cunosc din familie.

În vara anului 2008, la invita]ia 

Funda]iei IUGA, Asocia]ia 

Gaspar, Baltasar & Melchior a 

realizat o tab`r` de crea]ie la 

{urde[ti. Am explorat patrimo-

niul local, ghida]i fiind de copii, 

cunosc`tori [i iubitori ai bog`]iei 

lor de patrimoniu, o echip` de 

toat` frumuse]ea, format` de 

cei de la Funda]ia IUGA. 

Patrimoniu imaterial: 
Obiceiul agrar Udătoriul, 
legendele locurilor: Bulbuc,
Piatra Roșie etc, 
obiceiuri de Crăciun: moșii și babele, 
meșteșuguri tradiționale:
confecționarea furcilor de lemn, a 
zgărdanelor, broderia în ciur, costume 
tradiționale.
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Am luat la pas dealurile, am lu-

crat la cl`i [i c`pi]e, am me[terit 

p`pu[i de fân, am mig`lit la 

zg`rdane din m`rgele, am vizitat 

atelierul de furci, am schi]at 

por]i de [ur` [i biserici de lemn, 

am ascultat istoriile lor, am ilus-

trat legendele [i pove[tile locu-

lui, am zburdat prin verdea]`, 

am mâncat prune, mure [i alune, 

ciurig`i [i pl`cin]i. Am în]eles 

multe despre via]a satului, 

cum a fost [i cum este.

Chiar dac` [urde[teanul î]i zice 

c` sat ca al lui nu-i, noi [tim c` 

sate frumoase sunt multe, dar ce 

p`cat c` prea pu]ine sunt a[a de 

iubite de copiii lor! � a.i.,a.s.


