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Vergelul în folclorul zonelor Chioar și Lăpuș 
 
 

Rezumat 
 

Întemeiat pe cercetările noastre directe pe teren, acest studiu este 
rezervat obiceiului Vergelului, aşa cum s-a performat, în satele 
conservatoare din cele două zone etnografice, unde obiceiul s-a păstrat 
în pregnante forme tradiţionale. 

După ce am făcut referiri legate de ce se înţelege în popor prin vergel, 
am prezentat date despre tipurile vergelului, sărbătorile la care se 
organizează. Am reprodus apoi date despre organizarea obiceiului, unele 
legate de alegerea actanţilor şi distribuirea funcţiilor acestora. 

Partea de investigaţie o reprezintă secvenţele ceremoniale din 
componenţa obiceiului: chemarea, jocul, masa, răspunsul cinstelor 
fetelor (colacii fetelor). Am acordat importanţa cuvenită poeziei şi 
oraţiilor în proză şi versuri din cuprinsul obiceiului: strigăturile la joc, 
oraţia de chemare, oraţia la răspunsul cinstelor fetelor. Am avut în vedere 
unele secvenţe ceremoniale specifice unui singur sat, precum „jocul 
babelor şi al soacrelor” din a treia zi a obiceiului de la Coruia. Am studiat 
unele practici magice care se oficiază în unele sate, precum sărutatul 
ţâţânii uşii de către fetele bătrâne, având o pregnantă funcţie de iniţiere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Baia Mare.
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The Tradition of Vergel in The Land of Chioar and Lăpuș 

 
 

Summary 
 

Based on our direct field research, this study is reserved for the 
custom called “Vergel”, as it was performed in the conservative villages 
of the two ethnographic areas, where the custom has been preserved in 
strong traditional forms. 

After having made references to the Vergel’s meaning within the 
community, we presented data on the types of the custom and the 
holidays on which it is organized. Moreover, we laid stress upon the 
manner in which the custom was being held, some information being 
related to the choice of actors and the distribution of their roles. 

The investigation part has in view the ceremonial sequences that 
compose the custom: the call, the dance, the meal, the answear to 
cinstelor fetelor (toast in the honour of the girls, which includes tasting 
the girls' braided bread and horincă –the traditional spirit). Special 
attention has been given to the poetry and speeches in prose and verses 
from the custom:  the call to the dance, the calling verses, the verses told  
in the honour of the girls. Further on, we have tried to depict some 
ceremonial sequences specific to a single village, such as jocul babelor 
şi al soacrelor (The old women and the mothers-in-laws' dance) from 
the third day of the custom in Coruia. Lastly, we studied some magical 
practices that are being celebrated in some villages, such as the ritual of 
kissing unmarried girls at the door, which has a strong initiation role. 
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Vergelul în folclorul zonelor Chioar și Lăpuș 
 

 
Dintre obiceiurile de peste an, Vergelul era cel mai aşteptat şi îndrăgit de tineret datorită 

pregnantei sale funcţii de iniţiere. „Ţâneu tare mult tinerii la Verjel, de abie îl aşteptau că acolo 
să întâlneu cu fetele şi cu ele petreceau” (Cupşeni). 

În accepţia performerilor noştri, „Verjelul e o petrecere cu joc, mâncare şi băutură, unde 
să întâlnesc feciorii cu fetele şi fac laolaltă jocuri şi nebunele de dragoste” (Libotin). În zona 
Chioar, Vergelul este o petrecere a tineretului și a celor căsătoriți, cu o pregnantă funcţie de 
iniţiere dar şi distractivă. La Ungureni (Lăpuş), performerii ne-au sugerat că Vergelul este o 
petrecere menită a stabili şi întări relaţiile dintre băieţi şi fete, cu deschidere către realizarea de 
căsătorii. Vergelul este o manifestare cu tradiţii în care domină atmosfera de veselie, voie bună. 

Sărbătorile la care se organizează diferă de la o localitate la alta. În satele din Chioar, 
Vergelul se organizează mai mult la Sân Văsâi (Anul Nou), dar în unele sate tot din Chioar, 
precum la Boiu Mare se organiza la Lăsata secului, la Crăciun şi Bobotează. În Ţara Lăpuşului 
se organizează la Lăsata secului şi marca intrarea în abstinenţă a feciorilor şi fetelor de la joc, 
petreceri şi mâncărurile de dulce pe lunga durată a postului creştin. 

În satele cu porţiuni izolate se organizează două sau trei vergeluri pentru eliminarea 
deplasărilor lungi, pe timp de noapte, după încheierea vergelului. O pereche de tineri putea 
participa şi la două vergeluri. 

Odinioară, obiceiul se desfăşura în case cu încăperi mari că „pe atunci nu erau cămine 
culturale”. Locaţia în care se organizează obiceiul se numeşte, în satele investigate, „casa 
vergelului”, dar în unele sate vergelul se organiza şi la „casa şezătorii”. La Boiu Mare se 
organizau vergele separate a feciorilor şi a însuraţilor. La cel al însuraţilor feciorii nu participau. 

În satele investigate, Vergelul se desfăşura pe durata a două zile şi două nopţi, iar la 
Coruia se desfăşura pe durata a trei zile. 

Ca şi în cazul altor obiceiuri, Vergelul implica pregătiri prealabile, reuşita lui depindea 
de o cât mai bună organizare. Drept urmare, feciorii, cu o săptămână înainte, se adunau la un 
loc stabilit şi se sfătuiau unde se va face Vergelul, ce muzicanţi se vor tocmi, care fete vor fi 
invitate. La această întâlnire se aleg actanţii şi se distribuie funcţiile. Se aleg doi chemători, 
care la Finteuşu Mare sunt denumiţi „soli” iar în Ţara Lăpuşului „chizeşi”. În unele sate din 
Chioar se alege şi un „cămăraş” care păstrează cheile cămării în care se ţin colacii, mâncărurile 
şi ţuica. În satele din Chioar, dar şi în Ţara Lăpuşului se alegea şeful Vergelului. El împărţea 
feciorii şi preciza pe care fete să le invite. În Lăpuş, şeful Vergelului îndeplinea funcţia de 
organizator şi conducător al obiceiului. El primeşte şi oferă băutura şi mâncarea, anunţă 
reprizele de dans, servirea mesei şi sfârşitul Vergelului. 

Odinioară, în satele din Chioar, solii sau chemătorii îşi confecţionau beţişoare frumos 
lucrate, apoi fiecare mergea la aleasa inimii ca să lege la băţ o năframă frumos împodobită. 
Beţele chemătorilor la Vergel sunt aproape identice cu cele de chemare la nuntă. 

Chemarea la Vergel prezintă similitudini cu chemarea la nuntă, urmând aceleaşi 
prescripţii ceremoniale. La intrarea în casă, chemătorii se descopereau, se întorceau cu faţa 
către răsărit, apoi rosteau o oraţie hibridă care cuprinde un amestec de proză cu versuri, unele 
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religioase, ca urmare a procesului de încreştinare a obiceiului. „Este cuvântul lui Dumnezeu, 
întâia oară. A doua oară al celor 12 apostoli, apoi al Maicii Preacurate, / Toate de la Dumnezeu 
lăsate. Aşe zic şi feciorii acestui sat: Mulţumim lui Dumnezo că ne-a ajutat, / De-am ajuns acest 
praznic luminat. Socotitu-ne-am a face o mare veselie, un Vergel la casa lui Ion din sus, la            
care prin rostul nostru sunteţi rugaţi şi dumneavoastre, cinstite gazde, a slobozi pe        
tânăra dumneavoastră mlădiţă să ieie parte. Iertaţi, cinstite gazde, că nu ştiu vorbi chiar aşa 
frumos, / Să strigăm la Hristos, / Să ne deie noroc la toţi. Iertaţi, cinstite gazde, că nu ştim 
vorbi, / Precum s-ar cuveni, la dumneavoastră oameni de omenie”. Gazda răspunde: „Dumnezo 
vă deie noroc, / Poftim de cuprindeţ loc”. Solii sunt serviţi cu mâncare şi băutură.  

În vremuri îndepărtate, la casele unde erau fete frumoase, feciorii împuşcau ritualic, 
„puşcau cu piştoale”. Împuşcăturile au îndeplinit funcţia de gonire a spiritelor malefice, având 
şi un caracter augural.  

În vederea chemării fetelor la Vergel, mamele le pregătesc cum ştiu ele mai frumos. 
Erau invitate atâtea fete cât să încapă în casa Vergelului, împreună cu partenerii şi părinţii.               
În satele investigate numărul de persoane participante la vergel se situa de la 20 până la 40            
de persoane. 

În Ţara Lăpuşului, invitaţia fetelor la Vergel se făcea şi de către grupuri mai restrânse. 
Odinioară, invitaţia fetei la Vergel era o dovadă că partenerul intenţiona să o ia de soţie. Drept 
urmare, părinţii se pregăteau în mod deosebit pentru ospătarea peţitorului. Discuţiile cu el 
trebuiau să fie cât mai cordiale atât ale fetei, cât şi ale părinţilor. Feciorul care invita fata 
spulbera oarecum teama că ea nu va rămâne nemăritată, făcându-i promisiuni de căsătorie. 

Am amintit că obiceiul implica pregătiri prealabile. În Chioar, fiecare fată sau familie 
cu fată pregătea bucatele care erau duse într-o farfurie „cufundoasă” (adâncă). Se preparau 
plăcinte, pancove, sarmale, prăjituri. La Finteuşu Mare, fetelor li se făceau colaci „cât rotiţa 
plugului”. În satele din Lăpuş, colacul era împletit în trei, iar din „sucituri” se făceau „cârlije”, 
spirale, cruci cu care se decorau, iar familiile pregătesc multe feluri de mâncăruri ţărăneşti. 
Colacii se împodobesc cu şterguri „rupturite” (brodate). O fată pregăteşte şi colacii care se dau 
ceteraşilor. Fiecare fată pregăteşte şi „sfârtaiu” (sfertul) de horincă. 

Feciorii băgau muzicanţii, fiecare contribuind cu o sumă de bani, din care se cumpărau 
lemnele de foc, se plăteau muzicanţii, se cumpăra ţuica, lumânări, toate cele trebuincioase 
Vergelului. În unele sate din Chioar, odinioară, muzicantul era angajat de gazda şezătorii şi era 
plătit prin munci prestate la „claca pe danţ”. Feciorii erau obligaţi să facă atâtea zile clacă la 
săpat, cosit, secerat cât să acopere plata muzicanţilor. Tot feciorii pregăteau horinca, câte „o 
fele” (jumătate) de persoană. 

Fetele se prezintă la petrecere însoţite de părinţi, ducând colacul, bucatele şi sfârtaiul 
de horincă (în Lăpuş). La Coruia, mai recent, şi la Cupşeni, fetele şi mamele fetelor mergeau 
la Vergel cu coşarca cu bucate şi horincă. 

În Ţara Lăpuşului, şeful Vergelului prelua colacii fetelor şi îi aşeza pe meştergrindă, iar 
horinca o aşeza într-un loc mai ferit. Când începea dansul, perechile formate nu se mai schimbau 
până la sfârşitul petrecerii. La Coruia şi Coaş, feciorul o juca pe fată un dans, apoi o dădea să 
o joace şi alţii. Fetele tinere erau băgate în dans de către feciorii care erau mai buni jucăuşi. 
Cele care refuzau feciorii la dans erau „tiochite” (li se strigau strigături satirice) sau erau chiar 
scoase din dans cu muzică. 
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În satele investigate din Chioar, se jucau mai mult câteva dansuri mai îndrăgite: 
„Codrenescu”, „Pă sub mână”, „Ardeleanca”, „Ţâgănescu”, „Mânânţălu”. În Ţara Lăpuşului 
se jucau „Pă picior”, „Învârtita”, „Mărunţălu”, „P-alungu”. Feciorii îndrăgeau foarte mult „Jocu 
în sus” care era provocat prin strigătură de comandă la joc: „Foaie verde cucuruz, / Hai, feciori, 
la joc în sus. / Noi la muzicanţi le-am spus, / Să ne zâcă joc în sus”. O repriză de dans dura 30 
de minute, iar un dans 10-12 minute. În pauză, tinerii glumeau, povesteau, întreţinând o 
atmosferă de veselie. Mamele urmăreau care fecior o juca mai mult pe fata ei şi cum îşi 
exteriorizau sentimentele reciproce partenerii. 

Strigăturile la Vergel erau cele îndătinate la joc. Încărcătura lor satirică a jucat un rol 
important în potenţarea atmosferei de veselie a petrecerii. Nu ne-am propus să reproducem 
repertoriul de strigături, el fiind deosebit de bogat în satele investigate. Ne-am propus să redăm 
câteva strigături care ni se par mai semnificative sub aspect tematic: „O, săracă-nvârtitură, / 
Ce te ieu fetele-n gură, / Nevestele pă picior, / Babele pă guşa lor.” // „Fata care-i dănţăuşă, / 
Mătură gozu’ la uşă. / Pune mătura pă el, / Să să vadă puţânel.” // „Drajile mele nepoate / Nu 
vă pot juca pe toate. / Faceţ’ bine şi iertaţ’, / Din picioare tăt mişcaţ’ / Şi-ţ’ gâni că tăt jucaţ’.” 
// „Leliţă, poalele tale, / N-o fost di la Paşti, în vale. / A trece şi Sân Mihaiu, / Până li-i lovi cu 
maiu.” // „Te-aş juca pă tine, lele, /Nu te poci de ruminele, / Că mi-or cură pă cămeşă / Şi-or 
gâni că mânc cireşă.” // „Cine-o făcut dragostile, / Mânce-i grâu’ păsările / Şi ovăzu’ piţiguşii 
/ Şi mintea din cap greluşii.” // „Măi bădiţă, cu cheptar, /Bagă-mă slujnică on an, / Că pă când 
ţ’-oi plini anu’ / Nu m-a cuprinde sumanu’.// (Crainic Ileana, 65 ani, Boiu Mare, 1975). 
„Ruptămi-i cămeşa-n cot, / N-am drăguţă, num’ on ciot. / Ruptă mi-i şi susuoară, / N-am 
drăguţă, numa’ fală.” // „Drăguţăle mele fete, / Cum răzimaţi cel părete / Şi vă doare inima, / 
Că nu vă veţi mărita. / Bate-mă, Doamne, cu bâta, / Nu mă bate cu urâta. / Cu urâta-i greu o 
sară, / Dar mie până la vară, / Cu urâta-i greu o zî, / Dar mie cât oi trăi.” // „Câte fete-s cu 
cheptare, / Tăte-s strâmbe de picioare, / Numai mândruliţa mea, / Îi dreaptă ca secera.” // „S-o 
pieptănat mândra-n frunte, / În ceafă te poţi ascunde. / Şi-o făcut mândra bucla, / Capu’ ii ca 
doniţa.” // „Ce te ţâi, bade, măreţ, / Cu o raţă în coteţ? / Dacă raţa ţi-a pieri, / Cu ce dracu ti-i 
făli?” (Grad, Pop, 2012: 326- 327). 

În Ţara Lăpuşului se juca până la miezul nopţii, acumulându-se patru, cinci reprize de 
joc, după care şeful Vergelului anunţa masa. Se aduceau mesele din curte şi se aşezau în 
încăpere. Perechile se aşezau la masă, iar feciorii fără partenere erau puşi de paharnici. 

Are loc, apoi, o secvenţă ceremonială înainte de ospăţ. Se răspund colacii fetelor. 
Conducătorul Vergelului lua pe rând colacii, pe care-i recunoştea după ştergurile rupturite, şi 
rostea: „Acest colac este al nurorii lui Ionel”. Fiecare admira colacul, apoi se lua sfărtaiul de 
horincă al fetei, se degusta şi se vărsa într-un ol, fetelor lăsându-li-se cam de două degete ca 
să-şi îmbie vecinii. 

Masa dura până la orele două, după care se scoteau mesele şi reîncepea dansul, care 
dura până la revărsatul zorilor, când fetele erau conduse acasă de către parteneri. În cazul în 
care fata nu era condusă, se înţelegea că relaţiile dintre cei doi tineri s-au stricat. 

În unele sate din Chioar, precum la Finteuşu Mare, a doua sară se răspund „cinstele 
fetelor”, cam pe la miezul nopţii. Conducătorul sau un fecior, dintre organizatori, bun vorbitor, 
face o introducere despre scopul Vergelului, ia, apoi, un colac al unei fete şi vinul de lângă 
colac, apoi rosteşte: „Aşe zice Măriuca, tânăra mlădişoară: O, Doamne Sfinte,  mulţumescu-ţi 
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că ne-ai învrednicit a ajunge acest an nou. După datina, din moşi-strămoşi, făcându-se în satul 
nostru Vergel, întru bucuria Anului Nou şi fiind şi eu chemată, ia, că mă răspund întru lauda 
lui Dumnezeu şi în cinstea a toată tinerimea, 

 
C-on colac de grâu frumos, 
Ca pieliţa lui Cristos 
Şi cu o bute de vin, 
Cine-a bea să n-aibă chin, 
C-o bute de băutură, 
La câţi le va umbla prin gură, 
Tăţi să strige ca Hristos, 
Să ne fie de folos.  
Să ne dea noroc la toţi.  
Butea-i legată cu cercuri, 
Să ne fie până miercuri.” 
 
(Şerban Vasile, 75 ani, Finteuşu Mare, 1975). 
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În unele sate din Chioar, „cinstele fetelor” se răspund în ambele nopţi. Până ce se 
răspund „cinstele fetelor”, muzicanţii mănâncă, apoi începe veselia din ce în ce mai tare, cu 
hori, strigături, toasturi. Jocul continuă până în zori. La Vergelul de la Crăciun puteau participa 
şi însuraţii. 

La Coruia, în a treia zi a Vergelului, se desfăşura o secvenţă aparte care era „dansul 
babelor şi al soacrelor”, fiind un fel de răspuns al lor. Feciorii îşi serveau mamele cu un pahar 
de vin. Mamele desfăceau coşercile cu pancove, cozonac, prăjituri şi îi serveau pe toţi feciorii 
care  stăteau pe o laviţă. Apoi jucau mamele fetelor cu feciorii, timp în care fetele stăteau pe 
laviţă. Apoi feciorii jucau fetele, iar mamele priveau de pe laviţă care fecior joacă mai mult cu 
fata ei şi lui îi da mai întâi cozonac, pancove şi prăjituri cu miere de albină. Feciorii erau ospătaţi 
în semn de mulţumire că le-au jucat pe femei. După joc, feciorii, la spartul Vergelului, luau 
fetele mai bătrâne, care nu se măritaseră şi le duceau la ţâţâna uşii ca să le sărute. Care nu vroia 
era toată unsă pe faţă cu răşină. Rar mai mergea câte o fată să sărute ţâţâna uşii, dar au fost  și 
cazuri când mergeau fetele şi a doua oară să le sărute, având speranţa că se vor mărita. 

Ritualul marchează funcţia de iniţiere a Vergelului. Ţâţâna uşii era loc comun al mai 
multor practici magice. Pe ea se arunca apa celui deocheat după descântec. Uşa simbolizează 
locul de trecere dintre două stări, dintre cunoscut şi necunoscut. Uşa marchează un prag şi este 
o invitaţie la călătoria spre un alt destin (Chevalier, Gheerbrant, III, 1993: 113). 

Între cele două războaie, chizeşii trebuiau să scoată autorizaţie de la primărie, în care 
se prevedea răspunderea pentru ordinea şi disciplina pe durata desfăşurării obiceiului, ca şi la 
cetele de feciori din Ţara Oltului sau ca şi la obiceiul Junilor braşoveni. 

Vergelul de Crăciun se desfăşura a doua zi după masa de prânz şi ţinea două zile şi două 
nopţi. În prima zi se juca până la şapte, opt seara, când se duceau la cină. După masa de cină 
fetele se duceau la dans la casa Vergelului. Ele duceau mâncare gătită: „ciurigauă”(minciunele), 
pancove, prăjituri. Feciorii duceau băutura. La 12 noaptea se aşezau la masă, fără să se răspundă 
„cinstele fetelor”. La Finteuşu Mare a existat o „hore a mesei la Vergel”, dar care se interpreta 
doar instrumental de către muzicanţi. Feciorii şi fetele de pe sate rămâneau de mas la rude şi 
la prieteni, la cei care le făceau invitaţiile. 

Vergelul de Crăciun  avea şi un caracter augural şi de propiţiere, aşa cum ne-o certifică 
urările de viaţă bogată sau referitoare la fertilitatea solului, ogoarelor, şi de viaţă îmbelşugată. 

Vergelul, ca şi alte obiceiuri, a parcurs un proces de evoluţie. Încă din perioada 
interbelică, la Finteuşu Mare nu se mai rostea oraţia de chemare a fetei la Vergel. În unele sate 
din Ţara Lăpuşului, fetele vin la Vergel fără a fi chemate. În satele chiorene investigate nu se 
mai oficiază răspunsul „cinstelor fetelor” iar când se oficiază nu se mai stărosteşte. Vergelul ia 
forma unei simple petreceri cu mâncare şi băutură. 
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