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Notă asupra ediţiei

Volumul de faţă cuprinde două studii cu caracter monografi c con-
sacrate baladelor Pintea Viteazul şi Colo sus pe munte verde, elaborate 
de autor între 1961 şi 1973. Textele sunt inedite cu excepţia primei părţi 
a studiului Pintea Viteazul care a apărut într-o versiune rezumativă în 
1962.*1 Ele reprezintă suprastructura unei investigaţii extrem de labori-
oase, de bibliotecă şi teren**,2 concretizate într-un material întins alcătuit 
din redactări parţiale, note, excerpte, bibliografi i, rezumate, numeroase 
sugestii de dezvoltat. Fără îndoială că, potrivit proiectului iniţial şi acri-
biei modului său de lucru, autorul şi-ar fi  completat şi perfecţionat tex-
tele, lărgind aria de investigaţie şi adâncind interpretarea. Abundenţa 
însemnărilor de lectură şi refl ecţie pe marginea acestor teme, rămase 
în arhiva lui personală, sunt o dovadă. Dar chiar şi sub această formă 
de întrerupere conjuncturală a unei completitudini virtuale şi indefi nite, 
determinată de dispariţia prematură a autorului, cele două studii – ana-
lize semantice, structurale, tipologice şi de ordinul biologiei folclorice, în 
perspectivă istorică şi funcţională după caz – se constituie, metodologic 
vorbind, într-un model de excelenţă în cercetarea disciplinei folclorului, 

  * „Unele observaţii asupra lui Pintea Viteazul ca personaj istoric“, 
în Revista de folclor (vezi mai jos, n .1). Text, republicat în volumul Radu 
Niculescu, Folclorul – Sens – Valoare, ediţie îngrijită de Viorica Nişcov. 
Postfaţă de acad. Zoe Dumitrescu-Buşulenga, Editura Minerva, Bucu-
reşti, 1991, pp. 312–330.

** Aceasta efectuată în anii şaizeci în special în jud. Bistriţa-Năsăud, 
în cadrul unei cercetări întreprinse de Institutul de folclor, sub coordo-
narea lui Constantin Zamfi r, în vederea elaborării unei monografi i fol-
clorice a zonei.
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căci, dincolo de valoarea lor euristică, ele izbutesc să impună un mod de 
abordare care îngemănează rigoarea teoretică, subtilitatea demonstraţiei, 
meticulozitatea analizei cu eleganţa şi incisivitatea expunerii. Ele invită 
generos la refl ecţie şi  continuare. Este motivul pentru care am considerat 
oportună publicarea lor.

V. N.



PINTEA VITEAZUL





A aborda tema Pintea sub unghiul culturii populare 
reclamă tratarea prealabilă a problematicii istoriografi ce 
adiacente. Altminteri, atât conţinutul cât şi motivaţia proce-
sului de abstragere a substanţei legendare ar rămâne obiect 
de pură speculaţie.

Or, în contextul neglijării – cu rare dar onorabile excep-
ţii – a studierii sistematice şi mai ales concrete a haiduciei 
româneşti, Pintea apare ca subiect tratat de timpuriu şi rela-
tiv pe larg.

Nu însă şi sufi cient de riguros. Astfel, practic, stadiul 
actual al problemei e caracterizat de trei aspecte fundamen-
tale contradictorii:

– cercetări arhivistice care să epuizeze, în privinţa lui 
Pintea, fi e şi numai fondurile cele mai probabil deţinătoare 
de acte interesând chestiunea (arhivele din Baia Mare, Baia 
Sprie, Satu Mare), rămân încă de efectuat;

– în schimb, documentele şi ştirile referitoare la Pintea 
deja publicate sunt incontestabil de cea mai mare însemnă-
tate; pare chiar puţin probabil ca eventuale documente ine-
dite să aducă pe viitor modifi cări de esenţă tabloului pe care 
datele documentare deja cunoscute îl zugrăvesc;

– şi totuşi, o sinteză istoriografi că capabilă să satisfacă 
necesităţile unei cercetări riguroase în domenii contigue 
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– de folclor, bunăoară – nu există, deşi tentativele n-au 
lipsit.1

În consecinţă, sarcina – uşurată parţial de rezultatele pozi-
tive ale cercetărilor mai vechi – de a elabora o atare sinteză la 
nivelul actual al cunoştinţelor ne revine.

1 Propria noastră cercetare, cea mai recentă în istoria studierii pro-
blemei , „Unele observaţii asupra lui Pintea Viteazul ca personaj isto-
ric“, în Revista de folclor VII (1962), nr. 1–2, pp. 175–176, deşi în esenţă 
substanţa şi concluziile ei rămân întru totul valabile, suferă, concepută 
fi ind ca text de comunicare, de limitările şi elipsele ineluctabile acestui 
gen de expuneri. 



Împrejurările haiduciei lui Pintea. 
Context istoric. Datele personalităţii 

Dacă e adevărat că apariţia fulgurantă în istoria sfârşitu-
lui veacului al XVIII-lea şi a începutului de veac următor a 
unui bărbat distingându-se din mulţimea umilă şi anonimă 
prin însuşiri deosebite precum Pintea poate fi  socotită – în 
măsura în care ne limităm la întrebarea: de ce el? – rod al 
hazardului, tot atât de adevărat este că împrejurările sunt cele 
care reclamă anume vocaţii, le dau acestora putinţa de a se 
afi rma, le consacră.

Or, împrejurările din Transilvania epocii erau anume cele 
în care acumularea nemulţumirilor făcea ca răzvrătirea să 
mocnească.

Rădăcinile acestei stări coboară adânc în timp.
Astfel, condiţii specifi ce voievodatului făcuseră posibilă 

împământenirea, de secole, în Transilvania a unui regim de 
clasă dintre cele mai crâncene în Europa feudală.2 Răscoalele 
din veacurile trecute, stârnite anume de îngreunarea treptată 
a jugului, sfârşite prin înfrângeri dezastruoase, dăduseră prilej 
nobilimii să înăsprească drastic, şi „în salt“, condiţia econo-
mică şi juridică a ţărănimii, mai cu seamă a iobăgimii. Aşa a 

2 Gh. Bariţiu, Părţi alese din istoria Transilvaniei pre două sute de 
ani în urmă, vol. I, Tipografi a W. Krafft, Sibiu, 1889, pp. 7–11, 106–118, 
passim.
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procedat, după Bobâlna, congregaţia de la Turda din 1438 con-
fi rmând liga „fraternă“ a privilegiaţilor ( fraterna unio trium 
nationum) îndreptată împotriva iobăgimii, şi tot aşa, în 1514, 
Dieta de la Buda prin adoptarea, în urma răscoalei lui Doja, 
a draconicului Tripartitum Werböcziensis care, pentru crima 
de a fi  ridicat mâna împotriva stăpânului, osândea ţărănimea 
din tată în fi u la iobăgie veşnică, „Ad meram et perpetuam 
rusticitatem“.3 

Ca urmare, creşterea în cursul secolelor XV–XVII a bogă-
ţiei şi puterii feudale este însoţită de sărăcirea corespunză-
toare a maselor de producători. Cea mai mare parte a ţărănimii 
este iobăgită, numărul aşa numiţilor inquilini (jeleri) – ţărani 
aserviţi, dar fără sésie – se măreşte4, obligaţiile către stăpâni 
cresc. Dacă dijma, ca impozit decimal, îşi păstrează, cel puţin 
proporţional, valoarea, censul – darea în bani –, precum şi 
feluritele taxe (păşunat, pescuit, vânat, morărit etc.) vor creşte 
neîncetat. Totodată, numărul zilelor de robotă mai întâi se va 
dubla – de la o zi pe săptămână cum stipula Tripartitum, la 
două5 –, apoi, în ultimele decenii ale secolului al XVII-lea şi 
în primii ani ai secolului al XVIII-lea, va deveni nelimitat: 
după bunul plac al stăpânului, iobagul va putea fi  folosit în 
toate zilele săptămânii.6

3 Cf. Din istoria Transilvaniei, vol. I,  Editura Academiei RPR, Bucu-
reşti, 1961, pp. 102–105.

4 În primul rând, prin pulverizarea de la o generaţie la alta în urma 
unor diviziuni succesive a sésiilor iobăgeşti.

5 Din istoria Transilvaniei, loc. cit., pp. 125–127.
6 La originea intensifi cării folosirii feudale a forţei de muncă – ca şi 

la originea fenomenului paralel: reducerea lotului iobăgesc în favoarea 
latifundiei – stă, în primul rând, lărgirea pieţei în Transilvania, creşte-
rea cererii interne. Astfel, în 1714, prin intervenţia Vienei, îngrijorată 
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Pe fondul procesului de creştere economică însoţit de accen-
tuarea exploatării, istoria politică a Transilvaniei înregistrează 
în secolul al XVII-lea un curs sinuos. După războaiele care 
bântuie în primii ani de după 1600, Transilvania benefi ciază 
de aproape o jumătate de veac de echilibru şi calm. După 
1650 însă, domnia aventuroasă şi eşecul politicii lui Gheor-
ghe Rákóczi al II-lea lasă ţara pradă anarhiei feudale. Decli-
nul politic şi economic devine evident. Contradicţiile sociale 
se adâncesc.7

La aceste împrejurări evenimentele războiului, în desfă-
şurare, dintre Habsburgi şi Imperiul Otoman adaugă o nouă 
tensiune, capitală pentru destinele ulterioare ale Principatului.

După despresurarea Vienei (1683), austriecii împing cu 
repeziciune spre sud forţele otomane, recuperează Ungaria 
de mijloc şi se apropie de cursul mediu al Tisei.

Readucerea Transilvaniei – perpetuă ispită – sub sceptrul 
imperial8 devine o întreprindere posibilă. Slăbiciunea internă 
a Principatului, guvernat de insignifi antul Mihail Apafi , criza 
militară a Porţii şi, mai ales, desfăşurarea în genere favora-
bilă a războiului, fac din acapararea Transilvaniei o operaţie 
relativ uşoară.

Imperialii procedează rapid şi energic, contracarând ape-
titurile concurente ale Poloniei. Se începe printr-o manevră 

de periclitarea propriilor interese fi scale, Dieta Transilvaniei va fi  silită 
să limiteze robota la numai patru zile pe săptămână pentru iobag, trei 
zile pentru jeler. Cf. Istoria României, vol. III, Editura Academiei RPR, 
Bucureşti, 1964, p. 405.

7 Istoria României, loc. cit., p. 120. 
8 Din punctul de vedere al Vienei, prin drept de moştenire, Transilva-

nia fusese din clipa pieirii la Mohács, în 1526, a regelui Ludovic al II-lea 
al Ungariei, teritoriu al Casei de Austria.
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diplomatică în cursul lui 1685: propunerea unui tratat de ali-
anţă. Deşi tratatul e respins de Dietă, Viena realizează totuşi prin 
aceasta pregătirea psihologică a unor acte ulterioare, mai brutale.

Alarmate, cercurile conducătoare ale Principatului caută 
febril soluţii salvatoare. Dar jocul multiplu al lui Apafi  şi al 
consilierilor săi care, tratând cu plenipotenţiarul Împăratului, 
cereau totodată, confi denţial, sprijinul Porţii şi, în acelaşi timp, 
îl asigurau pe Ion Sobieski de dorinţa lor „reală“ de a primi 
protecţia coroanei poloneze, era de natură să impacienteze 
curtea vieneză. 

În consecinţă, invocându-se necesităţi strategice, în toamna 
lui 1685 armata imperială trece graniţa şi îşi stabileşte carti-
erele de iarnă în Maramureş şi Chioar9. Acest gest, aparent 
minor, va căpăta sub unghiul evenimentelor ulterioare o sem-
nifi caţie gravă: el va fi , pe de-o parte, primul act al înstăpâni-
rii de facto a Imperiului asupra pământului, pe de altă parte, 
o perspectivă imediată, se va dovedi prologul unor dramatice 
frământări care vor avea să dureze mai bine de două decenii.

Înspăimântat de eventualitatea extinderii zonei de hiber-
nare a trupelor, principele încheie în noiembrie 1685 cu repre-
zentatul Împăratului un acord potrivit căruia – ut nulla militia 
caesarea quodecumque praetextu intrabit Transylvaniani!10 – 
Principatul se anagaja să verse 10 000 găleţi de grâu armatei 
imperiale, în Ungaria. În ciuda punerii în aplicare a acordului, 
în mai 1686 sub pretextul unei ameninţări turco-tătare, din 
ordinul generalului Antonio Caraffa11 – desigur, la sugestia 

  9 Istoria României, loc. cit., p. 228. 
10 I. Lupaş, Documente istorice transilvane, vol. I (1599–1699), Tipo-

grafi a „Cartea Românească“, Cluj, 1940, p. 462.
11 Gh. Bariţiu, op. cit., pp. 68–72 şi 882.
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Vienei – armata imperială pătrunde în adâncimea teritoriului 
înfrângând anemica rezistenţă a oastei transilvane.

Urmă consfi nţirea formală a faptului împlinit prin tratate 
succesive din ce în ce mai grele pe măsură ce sorţii războ-
iului se arată mai fericiţi pentru Habsburgi.12 Bunăoară prin 
tratatul impus lui Apafi  de Carol de Lotaringia în octombrie 
1687, Principatul primeşte pentru iernat armata imperială 
nu numai în sate, ca deobicei, ci şi în 12 oraşe şi cetăţi, ana-
gajându-se totodată să şi livreze pe lângă uriaşe cantităţi 
de alimente şi furaje (66 000 găleţi de grâu, 280 000 vedre 
de vin, 480 000 snopi de paie etc.) şi suma exorbitantă de 
700 000 de fl orini.

Sub ameninţarea pumnului de fi er al lui Caraffa – numit 
între timp comandant al trupelor din Transilvania – orice dupli-
citate devine curând cu neputinţă. Deşi raporturile cu turcii 
rămăseseră constant amicale – tributul era plătit în continuare 
cu regularitate, ba mai mult, în decembrie 1687 Apafi  încheie 
chiar cu Poarta un tratat defensiv – la 9 mai 1688, somaţi să se 
pronunţe, delegaţii stărilor declară solemn că „de bună voie“ 
şi îndemnaţi „numai de zel creştinesc “ acceptă „paterna pro-
tecţiune a Majestăţii Sale Augustisime pentru ei şi pentru toţi 
urmaşii lor din Ţara Transilvaniei“. Iar ca semn al supunerii lor 
fi liale, „pline de râvnă“, mai admit armată împărătească, în afara 
cetăţilor deja ocupate, şi în Chioar, Hust, Gurghiu şi Braşov.13 

12 Pentru aceasta şi următoarele, vezi Istoria României, loc. cit., pp. 
228–229.

13 I. Lupaş, „Sfârşitul suzeranităţii otomane şi începutul regimului 
habsburgic în Transilvania“, în Analele Academiei Române. Memoriile 
secţiei istorice, seria a III-a, tom XXV (memoriul 19), Bucureşti, 1943, 
pp. 819–820.
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La 15 mai 1688, convocată la Făgăraş, Dieta aprobă – „vrând, 
nevrând“ – declaraţia stărilor.

Între timp instalarea garnizoanei imperiale la Braşov 
implicase asedierea, bombardarea şi incendierea oraşului 
care, apărându-şi privilegiile, îi refuzase accesul. O rezis-
tenţă similară întâmpinase, în prealabil, armata imperială 
la Bistriţa. Iar în anul următor, în 1689, un confl ict sânge-
ros va opune pe locuitorii Băii Mari garnizoanei în curs 
de instalare.

Prin deliberarea din mai a Dietei chestiunea suzeranită-
ţii fusese tranşată; prevederile tratatului de pace încheiat în 
ianuarie 1699 la Karlowitz – conform paragrafului 1, sultanul 
ceda Transilvania Împăratului – precum şi abdicarea în 1701 
la Viena, unde fusese adus prin constrângere în 1692, a lui 
Mihail Apafi  al II-lea (Mihail Apafi -tatăl murise în 1690), nu 
vor mai face decât să asigure un oarecare plus de întemeiere, 
pur juridic, actului consumat.

Pentru reglementarea raporturilor dintre Transilvania 
şi Împărat, în decembrie 1690, după laborioase tratative fu 
emisă „Diploma Leopoldină“. Prin cele 18 puncte ale sale 
„Diploma“ – rămasă până la 1848 temeiul întregului drept 
public din Transilvania – garantează egalitatea religiilor 
„recepte“ (catolică, calvină, luterană, unitariană), confi rmă 
privilegiile, donaţiile şi în genere proprietăţile existente, 
sancţionează legile ţării – legislaţia Werböczi, Approbatae et 
compilatae constitutiones –, întăreşte privilegiile tradiţionale 
săseşti şi secuieşti, asigură accesul la slujbe, dregătorii ca şi 
conducerea supremă a ţării şi armatei teritoriale a „naţiuni-
lor recunoscute“, garantează juridic dijmele către nobilime 
ca proprietară funciară etc. Evident, majoritatea covârşitoare 
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a populaţiei – românii, iobagi – rămâne, cel puţin la nivelul 
explicitului, ignorată de patenta împărătească.14

Tocmai pentru aceştia schimbarea de stăpân va avea cele 
mai grele urmări.

În principiu, „naţiunile“ recunoscute aveau motive să con-
sidere rezonabilă noua rânduire a lucrurilor. Statul separat al 
Transilvaniei supus nemijlocit Împăratului este teoretic men-
ţinut – graţie eforturilor lui Nicolae Bethlen, viitorul cancelar, 
care condusese la Viena tratativele – cu legile şi frontierele 
sale; cuantumul dării este cel propus de stări; nobilimea mare 
este gratifi cată cu noi titluri – după modelul apusean, necu-
noscut în Ungaria şi Transilvania: conte, baron sau „consilier“, 
după uzul german –, precum şi cu benefi cii, slujbe prevăzute 
cu „stipendii“ consistente, „pensii“ etc.; iar dacă totuşi nobili-
mea pierde din puterea politică în favoarea Vienei, îşi conservă 
în schimb privilegiile şi autonomiile locale. Mai mult. Forţa 
militară a Imperiului îi asigură mai bine dominaţia de clasă, 
ceea ce îi îngăduie să-şi mărească pretenţiile faţă de iobăgi-
me.15 Regimul austriac aducea vădit cu sine subsidiile întă-
ririi structurilor feudale ale societăţii transilvane şi, totodată, 
conform condiţiei economice a epocii, factorii favorizanţi, cel 
puţin potenţial, ai acumulării primitive a capitalului.

Aceste noi elemente – a căror rezultantă va fi  înrăutăţirea 
în continuare a situaţiei producătorilor – vor acţiona însă în 
timp şi efectele lor se vor manifesta treptat în cursul unui întreg 
secol; după cum scadenţă îndepărtată vor avea şi aspectele 
relativ pozitive ale instituirii, în locul suzeranităţii otomane, 
a stăpânirii austriece: lărgirea considerabilă a pieţei interne, 

14 Istoria României, loc. cit., pp. 231–232.
15 Idem, pp. 232–234.
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integrarea într-un stat cu o structură, deşi încă precumpăni-
tor feudală, mai avansată şi mai dinamică sub unghi econo-
mico-social decât cea a Imperiului turcesc etc. În imediat, de 
deteriorarea intensivă a condiţiilor materiale de existenţă ale 
maselor vor fi  răspunzătoare incidenţe conexe dar de caracter 
oarecum excepţional.

De altfel, de o adevărată politică economică, coerentă, arti-
culată, „raisonnée“ – în sens Colbert –, nici nu a putut fi  vorba 
în prima perioadă a guvernării împărăteşti. În tot acest răs-
timp, în care raţiunea strategică prima, administrarea „pro-
vinciei“ s-a făcut aproape integral după criterii de moment, 
derivând din necesităţile dotării armatei operative şi în gene-
ral din exigenţele efortului de război. De durată se vor dovedi 
numai unele – prime – măsuri mercantiliste împovărătoare, 
lovind în comerţul extern al Transilvaniei, şi, mai cu seamă, 
fi scalitatea copleşitoare.16

Pentru început mari, obligaţiile fi scale puse în sarcina 
maselor producătoare – şi numai a lor – vor creşte necon-
tenit. Dacă în „Diploma Leopoldină“ se prevedea în 1691 o 
impunere globală anuală de 112 500 de fl orini renani,17 în 
anul – de pace – 1721, de pildă, se vor încasa 640 000 de fl o-
rini în afara impunerilor în natură.18 Creşterea apare şi mai 
spectaculoasă dacă ne raportăm, pentru confruntare, la epoca 
anterioară regimului austriac şi o comparăm cu anii „bellici“ 
următori lui 1685. Astfel Dieta de la Sighişoara, din iunie 1689, 

16 Bujor Surdu, „Liniile dezvoltării social-economice a Transilvaniei 
în secolul al XVIII-lea până la răscoala lui Horia“, în Anuarul Institutului 
de istorie din Cluj, tom III, 1960, pp. 103–104.

17 Istoria României, loc. cit.,  p. 232.
18 Bujor Surdu, op. cit., p.105.
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hotărăşte invocând războiul fi xarea impunerii la 250 de fl orini 
de poartă (plus importante cantităţi de bucate şi nutreţ).19 Or, 
în 1677 darea nu depăşise 50 de fl orini! E uşor de întrevăzut 
că menţinerea dării, e drept, cu unele fl uctuaţii, la 200–250 de 
fl orini per unitate fi scală, la nivelul scăzut al economiei ţării, 
era, chiar în condiţiile majorării concomitente a preţurilor20, 
ruinătoare pentru contribuabil.21 Şi exigenţele cresc. În aprilie 
1698 – pentru a lua numai un singur exemplu –, administraţia 
imperială impune Transilvania, în vederea campaniei de vară, 
cu 1 000 000 de fl orini, acoperibili în monedă şi proviant.

Iar stoarcerea dării se face fără menajamente, prin violenţă 
şi execuţii adesea abuzive, practicate de agenţi veroşi.

La aceste exacţiuni se adaugă, tot numai în sarcina nepri-
vilegiaţilor, imensa povară a găzduirii soldăţimii mercenare 
a Împăratului, al cărui număr va creşte neîncetat între 1691 
şi 1698, precum şi corvezile, gratuitus labor, decurgând din 
reorganizarea militară a teritoriului (cărăuşii, refaceri de dru-
muri, poduri, fortifi caţii etc.). 

Cu greu poate fi  exagerată oroarea incartiruirilor militare. 
Spre pildă, cum am arătat, la sfârşitul lui 1685 armata impe-
rială pătrunde pentru iernat în Maramureş. Excesele soldă-
ţimii provoacă fără întârziere un şuvoi de plângeri şi jalbe 
către autorităţile comitatense, princiare şi imperiale, a căror 
presiune determină în cele din urmă deschiderea unei anchete. 
Cercetările, patronate de Nicolae Bethlen, au dus la încheie-
rea, întemeiată pe audierea şi depoziţiile sub jurământ a 1 500 

19 Istoria României, loc. cit., p. 230.
20 De fapt preţurile crescuseră numai cel mult de două ori în ultimul 

deceniu.
21 Istoria României, loc. cit., p. 234.
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de martori din toate păturile sociale, că pagubele nete aduse 
populaţiei comitatului – iar Maramureşul era, notoriu, comi-
tat sărac – de prezenţa armatei imperiale depăşeau în valoare 
suma astronomică de 2 000 000 de fl orini. În iarna lui 1686 
armata va reveni în Maramureş.22

Intensitatea şi proporţiile exceselor sunt confi rmate şi de 
importanţa demersurilor la nivel guvernamental consecutive 
acestora.23 Iar repetarea lor, gravitatea termenilor folosiţi, lan-
sarea – pe de altă parte – de manifeste liniştitoare către popu-
laţie24, atestă permanentizarea situaţiei.

Jaful se practica la nevoie prin orice mijloc: locuitorii din 
Partium25, de exemplu, se jeluiesc la Viena în această peri-
oadă împotriva fărădelegilor săvârşite asupră-le de soldaţii 
lui Caraffa care – din porunca generalului, scriu petiţionarii 
– i-au „despoiat de tot avutul spânzurând pe unii la fum iar 
altora turnându-le pe gât apă sărată“.26

22 Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Tipografi a ziarului 
„Universul”,  Bucureşti, 1940, p. 115.

23 Vezi, spre pildă, cele două mesaje din 23 noiembrie 1685, adresate 
de Leopold I, principelui Mihail Apafi  – apud Gh. Bariţiu, op. cit., vol. I, 
documentele VII şi IX, pp. 680–681.

24 Vezi proclamaţia din 18 ianuarie 1693 a generalului comandant al 
trupelor imperiale din Transilvania, conte Friedrich von Veterani, prin 
care acesta „publică locuitorilor Transilvaniei“ măsurile severe ce a luat 
pentru curmarea abuzurilor cu rechiziţiile militare – I. Lupaş, Documente 
istorice transilvane, vol. I, ed. cit., pp. 447–458.

25 Entitate teritorială ţinând, cu unele întreruperi şi variaţii de contur, 
de Transilvania. Cuprindea la sfârşitul secolului al XVII-lea Maramure-
şul, Satu-Mare, Crasna, Solnocul mijlociu, Bihorul, Zarandul, Aradul, 
părţi din Ugocea, Szabolcs, Hajdú (cu Debreţinul), Békés, Cenadul – Cf. 
Istoria României, loc. cit., p. 232.

26 Apud, I. Lupaş, „Sfârşitul suzeranităţii otomane şi începutul regi-
mului habsburgic în Transilvania“, loc. cit., p. 813.



PINTEA VITEAZUL 21

Şi chiar dacă facem abstracţie de atari gesturi de extremă 
brutalitate, avem motive să presupunem că sarcina întreţinerii 
în gospodărie a mercenarului străin, grosolan, cu conştiinţa 
tăbăcită în războaie, hotărât cu înverşunare să se îmbogăţească, 
era resimţită de „neprivilegiat“ nu numai ca o supraîncărcare 
economică, ci şi – foarte probabil – ca o batjocură, ca cea mai 
directă, mai cinică şi mai fără noimă formă de parazitism.27

Moribunda Transylvania îşi intitula în 1687 Nicolae Bethlen 
memoriul destinat a zugrăvi – desigur din punctul de vedere 
al unui magnat „luminat“ – ruina lamentabilă a ţării.

*
Modalitatea cea mai comună de ripostă a ţărănimii în 

această perioadă este – cum fusese şi în trecut28, cum va 
rămâne şi pe viitor, în cursul secolului al XVIII-lea29 –  beje-
nia, părăsirea clandestină – în ciuda virtualelor represalii –, 

27 „Pentru omul dezarmat, instalarea pe mai mult timp în casa sa a 
soldatului înarmat devenea o adevărată calamitate. În principiu, armata se 
întreţinea din darea în bani şi provizii, strânse de organele locale. Practic 
însă, ea îşi strângea adesea proviziile prin organele proprii. Soldatul apoi 
se făcea stăpân pe casa, pe grajdul omului, îi consuma bucatele, fânul, îi 
bea băutura, şi peste cele obligatorii, plătind arbitrar sau neplătind nimic, 
îi păştea cu calul livada, îl silea să-l slujească şi pe el, să-i îngrijească şi 
calul. Abuzează cu deosebire micii comandanţi, ofi ţerii, subofi ţerii care nu 
numai consumă  dar fac tot felul de fraude la strângerea proviziilor, pretind 
daruri, strâng pentru ei, vând, fac bani. Ţăranii sunt mereu în restanţe, 
se încarcă de datorii. Armata secătuia de-a binelea ţinuturile în sarcina 
cărora cădea. Însuşi generalul Rabutin, mărturiseşte într-o scrisoare că 
îl doare sufl etul de ceea ce vede…“ – Istoria României, loc. cit., p. 235.

28 În secolele XVI şi XVII bunăoară – Din istoria Transilvaniei, loc. 
cit., pp. 132–133.

29 Bujor Surdu, op. cit., p. 145.



22 RADU NICULESCU

uneori în masă, a aşezărilor şi stăpânilor în căutarea unei sorţi 
mai clemente, fi e pe alte domenii, fi e în Moldova ori Ţara 
Românească. 

Ca o rezolvare particulară a fugii, ca soluţie ofensivă – soci-
almente mai restrânsă dar mai semnifi cativă şi mai răsună-
toare – excluzând simpla strămutare, s-a manifestat de timpuriu 
haiducirea. 

Fenomen familiar societăţii transilvane, atestat documentar 
începând cu secolul al XIV-lea30, haiducia acuză în ultimele 
decenii ale secolului al XVII-lea o vehementă recrudescenţă. 
O probează îngrijorarea autorităţilor, vădită de documente ofi -
ciale. Astfel, mai sus pomenita Dietă de la Făgăraş din 1688 
dispune bunăoară urgenta instituire de gărzi care să asigure pe 
principalele drumuri escorta convoaielor comerciale, a persoa-
nei neguţătorilor, slujbaşilor şi dregătorilor „până la completa 
extirpare a bandelor de tâlhari“.31  

Resorturile esenţiale ale acestei efervescenţe le-am evo-
cat, implicit. Ele sunt, împinse până la limitele tolerabilu-
lui, mizeria, exasperarea, ura. Este de asemenea probabil ca 
degradarea progresivă a puterii centrale în ultimele decenii ale 
veacului al XVII-lea, războaiele, apoi dezorganizarea internă 
determinată de ocuparea militară a ţării să fi  stimulat şi înles-
nit creşterea haiduciei.

Deosebit de potrivite haiduciei erau împrejurările din Mara-
mureş şi îndeobşte din Partium. Aceste părţi de ţară cu întinse 

30 Cf. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor I/2, 
pp. 164–166; Franz Josef Zimmermann, Carl Werner, Urkundenbuch zur 
Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, Bd. II, Hermanstadt, Kö1n, 
1897, p. 625.

31 Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 116.
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ţinuturi împădurite şi alpine îngăduind bune ascunzători şi 
mişcare ferită de ochiul duşmanului, se afl au pe de-o parte, 
din deceniul al optulea, sub înrâuriea nemijlocită a lungii răs-
coale antihabsburgice a „curuţilor“ lui Emerik Tököly, izbuc-
nite în Ungaria vecină ca urmare a unui complot aristocratic 
şi devenită mişcare populară. De altă parte, de pe urma războ-
iului austro-otoman izbucnit anume pe seama răscoalei, aces-
tea fuseseră ţinuturile care avuseseră cel mai devreme şi mai 
mult de suferit.

Nu întâmplător deci haiducia capătă, sub Pintea, tocmai în 
aceste locuri o considerabilă întindere şi efi cacitate.

*
Documentele publicate referitoare la Pintea sunt puţine la 

număr. Sufi ciente totuşi pentru a ne instrui asupra unor tră-
sături esenţiale ale omului şi ale faptelor sale.

Două principale versiuni se confruntă în legătură cu locul 
naşterii haiducului.

Astfel, fără să argumenteze, I. Mihaly afi rma în 1900 în 
cunoscuta sa lucrare consacrată nobleţii maramureşene că 
Pintea ar fi  fost coborâtor din familia nobilă a Pinteştilor din 
Budeşti.32 Că ar fi  deci maramureşan. Această părere a cunos-
cut oarecare difuziune. A fost preluată de folcloristul Ion Bîr-
lea.33 Apoi de Pavel Dan în teza sa Balada populară, lucrată 

32 „Pinte, familie nobilă din Budeşti, şi-a produs nobilitatea sa îna-
intea comitatului în anii 1763–1768. Din această familie s-a tras vestitul 
Gregoriu Pintea, eroul baladelor populare (+ 1703) – Ioan Mihaly de Apşa, 
Istoria comitatului Maramureş. Diplome maramureşene, Tipografi a lui 
Mayer şi Berger, Sighetul Marmaţiei, 1900, p. 561.

33 Vezi Ion Bîrlea, „Pintea Viteazul“, în Gazeta maramureşană IV 
(1903), nr. 11.
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sub conducerea lui Gh. Bogdan Duică la universitatea din 
Cluj şi publicată fragmentar.34 La fel crede şi Al. Filipaşcu.35 

Potrivit celeilalte versiuni, Pintea ar fi  fost de fel din părţile 
Lăpuşului, din satul Măgoaja (ţinând azi de comuna Chiueşti, 
raionul Dej, Cluj). Primul care o susţine public – de altfel în 
treacăt, între diverse „suveniri de călătorie“ publicate într-o 
foaie de la Timişoara 36 – pare să fi e învăţătorul Vasile (Vasi-
liu) Rebreanu, tatăl folclorist al lui Liviu Rebreanu. Ion Pop 
Reteganul, incitat poate de apariţia „călătoriilor “ lui Rebreanu, 
publică şi el, câteva numere mai târziu, în aceeaşi gazetă37, nişte 
„Amintiri de călătorie“ datate – s-ar zice, ostentativ – cu trei 
ani înainte („s-au întâmplat acestea la anul domnului 1884“), 
în care povestindu-şi drumul, călare, la Lăpuş, „peste deal“ şi 
zăbovind cu descrierea asupra comunei Strîmbul şi a megie-
şiei spune: „măgojenii sunt făloşi de a număra dintre ei pe un 
Pintea Viteazul […], iată, ce auzii, stând în Strîmbul [subl. ns. 
– R.N.], despre Pintea al Măgojenilor: Numele lui a fost Pin-
tea Cupşia, vasăzică era din o familie fruntaşă din Măgoaja.“ 
Afi rmaţia este reluată, doi ani mai târziu, în cadrul unui arti-

34 Cf. Pavel Dan, „(Baladele haiduceşti). Ciclul Pintea Viteazul“, în 
Scrieri, Bucureşti, EPL, 1965, p. 345.

35 Cf. Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 117.
36 Note în ton de badinaj, pe alocuri pickwickiene, bunăoară: „Feriile 

anului acestuia le-am petrecut şi eu ca şi alţi colegi ai mei în călătorii. Am 
plecat de la mormântul lui Pintea (? ? – Vasile Rebreanu se referă probabil 
la Baia Mare, n. ns.) şi am cutreierat întreaga margine estică a municipiu-
lui (comitatului, n. ns.) de model Solnoc-Dobîca. Ştiţi Domniile voastre 
cine a fost Pintea? Un căpitan de hoţi din vremea cea vechită […]. S-a 
născut în comuna vecină cu Lăpuşul Unguresc, Măgoagia (Hollomezö) 
etc.“ – Vasile Rebreanu, „De ici colea din ţiara Ardealului. Suveniruri de 
călătorie“, în Gazeta Poporului III (1887), nr. 37.

37 Gazeta poporului III (1887), nr. 45–47.
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col informativ mai amplu, de Nicolau Nilvan, jurist, militant 
cultural şi animatorul ziarului Gutinul de la Baia Mare: „După 
tradiţiune [autorul nu precizează însă nici locul, nici numele 
informatorului – n. ns.] Pintea Viteazul s-a născut în comuna 
Măgoaja, în comitatul Solnoc-Dobîca“. Rămânînd însă orfan, 
adaugă Nilvan, „ a fost crescut de familia Raţ din Pitiritea“. În 
1889, ne asigură Nilvan, urmaşi ai familiei Raţ încă mai trăiau 
„ca proprietari mari în Pitiritea“38. Ştirilor tradiţionale, Nilvan 
le alătură o importantă mărturie documentară. Într-un pasaj 
din „Analele“ oraşului Baia Mare afl ate în arhiva municipală, 
comunicat autorului în 1873, relatarea – în maghiară – a eve-
nimentelor anului 1703 consemnează numele lui Pintea însoţit 
de determinativul hollomezei – din (sau de) Hollomezö. Or, se 
ştie, Hollomezö era numele maghiar al Măgoajei. Articolul lui 
Nilvan a benefi ciat de o largă publicitate în epocă fi ind inte-
gral republicat de mai multe ori în periodice de mare tiraj sau 
în broşuri.39 Va apărea de aceea relativ frecvent citat, ca izvor.

Măgoaja e aşezarea originară a haiducului şi pentru folclo-
ristul Victor Onişor40. Dar, pentru că nici el nu divulgă prove-

38 „Pintea Viteazul“, în Gutinul I (1889), nr. 32.
39 Ion Pop Reteganul republică cuvânt cu cuvânt articolul – indicând, 

fi reşte, sursa – în Familia XXXI (1895), nr. 7; apoi în broşura pe care 
o scoate în 1896 şi care, sub titlul Pintea Viteazul, reproduce suita de 
materiale privitoare la Pintea, între care şi articolul lui Nilvan, pe care le 
publicase în Familia, nr. 3–11 cu un an înainte; în sfârşit, în 1898 (LXI), 
reproducând în Gazeta Transilvaniei conţinutul broşurii, reia, în nr. 113, 
şi articolul. Tot Gazeta Transilvaniei îl republică din nou in extenso în 
LXXIV (1911), nr. 80. De altă parte, e folosit ca sursă în articolul de dic-
ţionar semnat G[avril?] H[ango?] în Enciclopedia română (Dr. C. Diaco-
novitch), tom III, Sibiu, 1904 etc.

40 Cf. Victor Onişor, „Pivniţa lui Pintea“, în Tribuna XIII (1896), 
nr. 39: „(Comunicare) cetită în şedinţa din 26 ianuarie 1894 a Societăţii 
Petru Maior din Budapesta“.
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nienţa datelor, pentru că debitează informaţii fanteziste asupra 
satului – pe care îl aşază în Chioar (!) – şi a topografi ei casei 
măgojene a lui Pintea41, avem toate motivele să bănuim că 
focloristul uza de date comunicate de altcineva, poate şi acesta, 
la rându-i, prost informat.

La nivelul acestor date – furnizate de autori care, după 
toate probabilităţile, nu luaseră niciodată contact direct cu tra-
diţia Măgoajei, singura probă solidă rămâne amintita atestare 
– nominală – din arhive.

De aceea confi rmarea pe care, în linia tradiţiei, o aduc 
versiunii Măgoaja mărturiile publicate de Gavril Hango, 
paroh în Măgoaja, originar din sat, este deosebit de impor-
tantă.42 Întărind datele adunate şi juxtapuse de Pop Retega-
nul43, el precizează: „Tradiţia populară [din Măgoaja – n.ns.] 
şi azi arată casa unde s-a născut Pintea Viteazul şi casa Stu-
pului [un „gazdă“ – n.ns.] la care a servit Pintea mai în urmă 
în această comună […]. Casa lui Pintea se afl ă în partea de 
jos a satului de la biserică spre miază-zi. E zidită din bârne 
de fag şi e acoperită cu paie […] are trei încăperi: o tindă, 
o odaie de locuit […] şi o cămară fără ferestri. Cămara are 
o uşă care dă în dosul casei (pentru vremurile când veneau 
turcii şi tătarii, uşă de scăpare) […] De prezent e ruinată 
rău, dar nu e părăsită ci locuită de Ioan Cupşa a lui Precupu 
Oanei.“44

41 Cf. Gavril Hango, „Încă ceva despre Pintea Viteazul“, în Telegraful 
român, Sibiu XLVI (1898), nr. 107, 113.

42 Gavril Hango, op. cit., în Telegraful român XLVI (1898), nr. 106, 
107, 113 şi 114.

43 Hango se referă la seria din Gazeta Transilvaniei.
44 În nr. 113 din Telegraful român XLVI (1898). Din informaţiile indi-

recte de care dispunem „casa Pintei“ nu mai există în momentul de faţă.
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E limpede că, în această perspectivă, veracitatea versiunii 
Măgoaja45 pare greu de pus la îndoială. Pe de altă parte, ipoteza 
Budeşti – afi rmată dar nicăieri demonstrată – apare ca rezultat 
al interpretării eronate, fi e de către Mihaly, fi e de către infor-
matorii săi, a unei coincidenţe (existenţa unei familii locale 
Pintea), eroare înlesnită şi de marele prestigiu local al eroului 
care, după o tradiţie budeşteană circulantă şi astăzi46, şi-ar fi  
petrecut în orice caz tinereţea ca slugă la bocotani din sat. La 
un Toporan a Măzărichii.47

Ar mai rămâne de precizat un singur detaliu care, deşi 
marginal, nu este lipsit de importanţă teoretică.48 Este vorba 
de aria probabilă de pe care a fost culeasă iniţial informaţia 
corectă privind originea măgojeană a lui Pintea – iniţial deoa-
rece orice investigaţie folcloristică ulterioară e suspectabilă de 
a fi  cules elemente de tradiţie care vor fi  incorporat, incontro-
labil, respectiva informaţie difuzată atât de larg la fi nele vea-
cului trecut prin tipărituri (vezi nota 39 de pildă). Chestiunea 
se reduce la a şti în ce măsură tradiţia refl ectă exact, spaţial 
vorbind – adică în aşezări din ce în ce mai depărtate de impli-
catus situs –, un dat istoriceşte autentic. Autorii care menţio-
nează Măgoaja, în genere, nu precizează explicit de unde deţin 

45 În biserica satului se păstrează – cum se ştie – obiecte care i-ar fi  
aparţinut lui Pintea.

46 Cf. Petre Lenghel Izanu, „Pintea Viteazul“, în Pentru Socialism 
II (1958), nr. 1348.

47 Cf. Constantin Ţoiu, „Comori maramureşene“, în Gazeta literară 
IX (1962), nr. 21. Informatorul autorului precizează că „ştie din bătrâni 
că haiducul s-ar fi  născut lângă Dej [subl. ns.]“.

48 Menţionându-l, anticipăm asupra aspectelor pur folclorice ale ches-
tiunii Pintea. Totuşi, deoarece el participă şi la problematica istorică afe-
rentă, îşi găseşte locul aici.
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informaţia. Am putea deci presupune că ea a fost culeasă de 
oriunde de pe aria de circulaţie a legendaricii Pintea. Ceea ce, 
dacă ţinem seama şi de cei 200 de ani scurşi de la dispariţia 
haiducului ar fi , într-un fel, extraordinar. Fiindcă îndeobşte 
mediile folclorice desconsideră, pragmatic, orice amănunt care 
nu poate contribui semnifi cativ la construirea explicaţiei sau 
a anecdotei legendare; iar originea măgojeană a lui Pintea ar 
fi  tocmai un asemenea amănunt în ochii unui, să zicem, oşan 
sau crişan. Iar dacă totuşi atari detalii se reţin – sau se plăs-
muiesc, eventual ad-hoc – atunci e vorba, evident, de tendinţa 
comunităţii locale de a participa la gloria unui proeminent per-
sonaj în virtutea obârşiei mai mult sau mai puţin comune. Un 
examen atent al argumentelor pro şi contra ipotezei difuziunii 
largi a informaţiei de detaliu demonstrează clar improbabili-
tatea acestui proces.

În primul rând niciuna din informaţiile culese, în condiţii 
de rigoare metodică, de lingvişti şi folclorişti în ultimii 70 de 
ani din Maramureş, Oaş, Ugocea, Satu Mare, Dorne, nu pome-
neşte de Măgoaja. În al doilea rând, dacă – dintre autorii pe 
care i-am folosit – Nilvan şi Onişor rămân impenetrabili, datele 
culese de Vasile Rebreanu (din zona vestică a Năsăudului) şi 
Ion Pop Reteganul (din Reteag, Strîmbul etc.) provin vădit din 
Lăpuş sau din imediata lui vecinătate, deci din proximitatea 
Măgoajei însăşi. În sfârşit, nu poate fi  reţinută ca dovadă fol-
clorică în genere, aşa cum o socotesc unii49, introducerea unei 
des citate variante a baladei Pintea, intitulată „Verşul lui Pintea 
Viteazul“, culeasă în Ieud, Vişeu: 

49 Cf. spre pildă Liviu Patachi, „Căpitani de cete militare şi haiduci 
români la începutul veacului al XVIII-lea“, în Studii şi articole de istorie 
II (1957), p. 141.
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De unde-i Pintea de feli?
Din Măgoaja din Ardeal etc.50

Aceasta fi indcă ne afl ăm, vizibil, în prezenţa unei contrafa-
ceri. O demonstrează atât inorganicitatea – asupra căreia vom 
reveni – a pasajului în context cât şi neobişnuitul formulării nu 
numai în cadrul larg al epicii noastre în general dar şi în seria 
variantelor baladei: între textele de care dispunem „Verşul“ e 
singurul care conţine o atare curiozitate.

Conchidem prin urmare că amintirea locului – istoric – de 
naştere al haiducului a dăinuit efectiv numai într-o zonă deli-
mitată de satul său şi de aşezările înconjurătoare.

Data naşterii lui Pintea se ignoră şi sunt prea puţine şanse ca 
ea să ne devină cândva cunoscută. Vasile Rebreanu se socotea 
îndreptăţit să afi rme că Pintea s-ar fi  născut „cam pe la anul 
1675, ce se duce de încolo [sic] că la anul 1703 când cuprinsese 
oraşul Baia Mare, îl descriu cei ce l-au văzut a fi  fost cam de 
douăzeci şi cinci de ani“51. Bineînţeles, Rebreanu nu îşi dez-
văluie sursele. Dovezi care să ateste un Pintea de 25 de ani 
în 1703 nu ştim să existe. În schimb, ca dedus, aserţiunea lui 
Vasile Rebreanu apare admisibilă. Este limpede că Pintea tre-
buie să se fi  născut cândva către ultimul pătrar al secolului al 
XVII-lea, la o dată care să-i îngăduie ca în jurul lui 1700 să fi  
atins vârsta bărbăţiei. Un Pintea aureolat de glorie haiducească, 
mort adolescent în 1703, este de neconceput.

În ce priveşte faţeta socială a problemei obârşiei, a stării, 
tradiţia este parţial omogenă. De la versiunile cele mai plauzi-
bile la cele pur fabuloase, legendarica Pintea subliniază, fără 

50 Gazeta Transilvaniei XL (1897), nr. 20.
51 V. Rebreanu, op. cit.
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excepţie, împrejurările umile ale tinereţii haiducului. Copil, 
apoi fecior, Pintea ar fi  fost argat. Orfan – după versiunea Nil-
van52 – ar fi  slujit la familia Raţ din Pitiritea care l-ar fi  luat de 
sufl et. Potrivit versiunii Reteganul, „rămas cam sărăcuţ […]“, 
Pintea s-ar fi  băgat „slugă la un om numit Stupul“53, chiar în 
Măgoaja. După informaţiile lui Vasile Rebreanu, Pintea ar fi  
fost „servitor mai întâi în comuna Groşi“, după care s-ar fi  hai-
ducit.54 În Budeşti, am amintit, se crede că „din pruncie“ ar fi  
fost argat în casă şi la oi la o familie budeşteană înstărită. Etc. 
Este oare cazul să acceptăm aceste informaţii ca pe o certitu-
dine? Convergenţa tradiţiei, oricât de consecventă, nu poate 
fi  socotită criteriu absolut al adevărului. Trebuie să admitem 
însă că ipoteza sărăciei este în orice caz cea mai plauzibilă. În 
absenţa oricăror referinţe sigure, nevoiţi fi ind să conchidem în 
termeni de probabilitate, trebuie să recunoaştem că un Pintea 
economiceşte prosper avea mai puţine şanse să ajungă haiduc 
decât un Pintea sărac.

Dar a ne mulţumi cu afi rmaţia că Pintea era sărac e insufi -
cient. În condiţii feudale, opoziţia bogat–sărac nu era decât una 
din opoziţiile de fapt care erau în principiu ţinute să servească 
de corespondent şi corolar opoziţiei de drept fundamentale, 
în mare vorbind, privilegiat–neprivilegiat. Practic însă, din 
multiple cauze, şi în Transilvania în secolele al XVII-lea şi 

52 Enumerăm numai relatările tradiţionale care prin conformitatea lor 
cu condiţiile fi reşti ale satului şi prin locul de origine (în raport cu zona 
focar amintită), pot fi  într-un fel sau altul subsumate categoriei memo-
ratum. Examinarea sistematică a tuturor relatărilor tradiţiei o vom face 
la locul potrivit.

53 I. Pop Reteganul, op. cit.
54 V. Rebreanu, op. cit.
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al XVIII-lea această situaţie – cvasi universal valabilă în Evul 
Mediu – încetase de a mai fi  unanimă. De privilegiul nobiliar, 
avuţia (pământul feudal) nu se mai leagă în mod necesar. Nobi-
lul pauper şi plebeul opulent au încetat să mai fi e nonsensuri. 
Cu toate acestea opoziţia fundamentală, de statut, se menţine 
teoretic intactă. În pofi da eventualei sale slăbiciuni economice, 
nobilul rămâne o entitate socială distinctă. El se bucură mai 
departe de drepturi politice, juridice, imunităţi etc., refuzate 
masei plebee, fi e ea aservită sau nu.

În ceea ce îl priveşte pe Pintea, tradiţia  – cea din zona 
Lăpuşului şi a împrejurimilor, zona focală, în orice caz – sus-
ţine că s-ar trage din neam de nemeşi. „A fost fecior de naţie 
românească şi după cum se vorbeşte chiar de viţă nobilă“55, zice 
Vasile Rebreanu.56 Pop Reteganul adaugă: „Numele lui a fost 
Pintea Cupşia, vasăzică era din o familie fruntaşă din sat“57 – 
referire vădită la stările din 1884 când privilegiile fuseseră con-
stituţional suprimate de aproape patru decenii. Informaţia i-a 
fost oferită lui Reteganul de un Cupşia Vasile din Strîmbu, 
care se declară coborâtor din familia lui Pintea.58 Nicolau Nil-
van, deşi vizibil la curent cu ştirea tradiţională despre nemeşia 
lui Pintea, nu e nici el în posesia unor date mai consistente. 
De aceea riscă presupuneri: „Despre familia lui Pintea nu ştiu 
nimic – zice el – fi indcă n-am fost în satul Măgoaja. Deoarece 

55 Nu este exclus ca însăşi versiunea – eronată – Mihaly să rezulte nu 
numai din coincidenţa onomastică ci şi din coincidenţa amintirii difuze 
– posibile – a „nemeşagului“ lui Pintea cu nemeşia istorică a Pinteştilor 
din Budeşti.

56 V. Rebreanu, op. cit.
57 I. Pop Reteganul, Amintiri, loc. cit.
58 I. Pop Reteganul, „Ceva despre Pintea Viteazul“, în Familia XXIII 

(1895), nr. 3.
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familia Pintea care se afl ă actualmente în Chioar, în comu-
nele Remetea şi Fericea, a fost familie nobilă şi s-a bucurat de 
toate privilegiile nobilimiii înainte de 1848, deduc că şi Pintea 
Viteazul [?] a fost născut nobil şi poate de aceea a fost crescut 
ca orfan […] în casa familiei nobile Raţ […], şi poate că după 
mamă a fost rudenie cu această familie.“59 E limpede însă că, 
până la proba contrarie, supoziţiile lui Nilvan fundate numai 
pe o identitate de nume rămân speculaţie fără acoperire.

Dimpotrivă, Gavril Hango pornind – cum am arătat deja – 
de la compilaţia lui Pop Reteganul, aduce în discuţie elemente 
preţioase. „Nu se ştie cu pozitivitate familia [din Măgoaja – 
n.ns.] din care s-a născut“, recunoaşte Hango.60 Dar pornind 
de la urma găsită de Pop Reteganul în Strîmbu el construieşte 
totuşi ipoteze pe baza unor acte originale din arhiva personală. 
Urmărind depistarea documentară a numelui Pintea identifi că 
o pistă sugestivă. Astfel într-un transumpt dintre documentele 
sale, emis de Conventus Beatae Mariae Virginis de Colos 
Monastera la anul 1734 fraţilor Nicolau şi Gregoriu, fi i ai lui 
Gregoriu Pop alias Markus, în care se cuprinde […] o diplomă 
de nobilitate edată de Mihail Apafi  cu datul Făgăraş 1689, mai 
16“, între mai multe nume de înnobilaţi (impetratores), Hango 
găseşte – în diverse contexte – pe:

„[…]Nobiles Gregorium Pop als (alias) Markus et Ioanem 
Markus als Literatum, Fratres Germanos […].

[…] Gregorii Pop als Markus et Ioanii Markus als Listerato, 
ut et Theodora Pintjie [subl. ns. ] ac Eliae, centelati Gregorii 
Pop Filius […]“.

59 N. Nilvan, op. cit.
60 G. Hango, op. cit., în Telegraful român XLVI (1898), nr. 106. 
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Acestui transumpt, Hango îi alătură raportul comisarilor 
executori privitor la introducerea numiţilor impetratores în 
domeniul donat lor de principe, document grăitor pentru osci-
laţiile onomastice (în primul rând permutările dintre nume, 
connume, respectiv poreclă) caracteristice epocii, documen-
telor ofi ciale inclusiv. Raportul pomeneşte pe:

„Gregorium Pop als Markus et Ioanem Markus als Lite-
ratum [sic] ut et Theodorum [sic] ac Eliam esjudem Gregorii 
Markus als Pap[sic] Filios […]“.

Hango citează de asemenea (tot în nr. 106 din Telegraful 
român 1898) un act din 1762 în care fi gurează un Bota Pintye 
care, după părerea sa, ar putea fi  unul şi acelaşi cu un Pintea 
care apare într-o genealogie, nedatată, fi gurând ca „strănepot 
al unuia Costin“ impetrator cu diplomă de nobleţe din 1607.

Aceste două pasaje izolate sunt singurele care în pachetul 
de documente deţinut de Gavril Hango consemnează numele 
Pintea. „Am şi alte acte privitoare la familiile din Măgoaja – 
ne asigură autorul – începând cu 1607 şi până în prezent, dar 
peste alte care au purtat sau ar purta numele de Pintea, nu am 
dat şi nici azi [subl. ns. ] nu-l mai poartă nimeni în comună“.61 

Să fi  existat deci legături de rudenie între aceşti rari Theo-
dor Pintye de la 1689, Bota Pintye de la 1762 şi Pintea? Posibil. 
Vădit însă, nimic nu o demonstrează, presupunerea fi rească 
a coincidenţei rămâne intangibilă. În ce îl priveşte, Hango 
avansează ipoteza potrivit căreia „după datina locului pore-
clele amestecându-se, e cu putinţă ca Pintea Viteazul să fi  
moştenit porecla de Pintea după vreo rudă, poate după cineva 
din familia Markus, familie din care un alt Markus a căpătat 

61 Loc. cit.
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diplomă de nobilitate în 10 iunie 1665 tot de la principele 
Mihail Apafi “; pentru că, adaugă Hango, „de la Theodor Pintje 
citat în diploma de la 1689 nu l-a putut moşteni deoarece de 
la această dată şi până la moartea sa întâmplată în Baia Mare 
(în) 1703, sunt numai 14 ani iar el pe atunci trebuie să fi  fost 
în vârsta maturităţii“62.

Dar, asertoric – după sus-amintitul informator al lui I. Pop 
Reteganul – Pintea ar fi  fost „un Cupşa“. Hango adoptă şi el 
această ipoteză, acordând-o cu propriile-i supoziţii. Dacă este 
întru totul cu putinţă ca haiducul să coboare cumva, în linie 
paternă, din neamul Markus, „nu este exclus nici ca Pintea să 
fi e, cel puţin după mamă de origine din familia Cupşa […]. 
Lucrul acesta este confi rmat şi de faptul (că) casa unde s-a năs-
cut Pintea a fost din moşi strămoşi şi până astăzi în proprietatea 
membrilor familiei Cupşa“. Dar în cazul acesta, Pintea nu s-ar 
fi  chemat Cupşa din pricina originii matriliniare a numelui? 
Hango merge însă mai departe şi presupune chiar posibilitatea 
unei schimbări eliberate de nume – în eventualitate patrilini-
ară? – aşa cum „s-a întâmplat nu o dată în Măgoaja“. Atari 
„alunecări“ onomastice au intervenit în mod cert chiar în fami-
lia Cupşa: „familia Bota […] a căpătat diploma de nobilitate pe 
numele impetratorilor Matei Costin şi Copşa (subl. autorului) 
Bota.63 Descendenţii lui Copşa se leapădă de porecla Bota şi 
iau pe aceea de Cupşa (ceea ce) se vede dintr-o genealogie, fără 

62 Loc. cit. Această incompatibilitate nu poate fi  socotită o certitudine 
atât timp cât se ignoră vârsta, în 1689, a numitului Theodor.

63 Familia Bota–Copşa a fost înnobilată la 17 iunie 1607 de Sigismund 
Rákóczi, cf. I. Cavaler de Puşcariu, Date istorice privitoare la familiile 
nobile de români, partea a II-a, Tiparul Tipografi ei arhidiecezane, Sibiu, 
1892–1895, pp. 140–141.
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dată, citată într-o sentinţă a Tablei Regeşti din Mureş Oşorhei 
de la anul 1800, fi indcă schimbându-şi numele, li se trăgea la 
îndoială originea nobiliară“ (loc. cit.).

De altă parte, independent după cât se pare de liniile proble-
matice Bota–Copşa–Pintea şi Markus–Pintea, este neîndoiel-
nic că Gheorghe Rákóczi al II-lea a înnobilat, ca „armalist“, la 
165064 în Tîrgul Lăpuş65, pentru servicii militare, pe un Pintea 
– Pintya vel Pintye de Oláh Lápos – acordându-i blazon cu 
însemnele sclopetarilor (puşcaşilor), rang nobiliar minor în 
ierarhia feudală maghiară. Identitatea de nume, situarea Târ-
gului Lăpuş în vecinătatea hotarului Măgoajei (la 10 km. în 
linie dreaptă, la 15 km. pe drumul de care), faptul că – argu-
ment prin absentia – despre acest Pintya nu se mai ştie nimic 
precis, în fi ne însăşi împrejurarea că transumptul, emis în 1792 
la Cluj-Mănăştur, cuprinzând actul producţional din 20. XII. 
1714* care confi rmă între altele şi diploma puşcaşului Pintya, 
a fost păstrat în lada unui măgojan şi nu aiurea – toate aces-
tea sunt încărcate de sugestii. Să fi  fost acest puşcaş o rudă 
sau chiar tatăl ori moşul lui Pintea? Ipoteza este în orice caz 
plauzibilă.66

64 I. Cavaler de Puşcariu, op. cit., p. 298. 
65 Nu în Măgoaia cum, dintr-o scăpare, apare în textul comunicării 

noastre, „Câteva observaţii asupra lui Pintea Viteazul ca personaj istoric“, 
în Revista de folclor“, VII (1962), nr. 1–2, p. 70.

* Nu am putut identifi ca sursa acestor precizări temporale, respectiv 
1792 şi 1714; ar putea fi  vorba de un lapsus linguae, caz în care indica-
ţia corectă ar fi  1734 şi 16 mai 1689, v. mai sus trimiterea la articolul lui 
G. Hango din Telegraful român (n. ed.).

66 Rod al unei confuzii rezultând, desigur, din opacizarea progresivă 
a informaţiei transmise tradiţional, poate fi  socotită „versiunea locală 
culeasă de la un intelectual din jurul Băii Mari“ de către Dariu Pop (în 
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Şi totuşi Pintea a fost după toate probabilităţile nobil. Faptul 
este confi rmat documentar, sufi cient de limpede, de implicaţi-
ile aceluiaşi text băimărean citat de Nicolau Nilvan (v. mai sus), 
unde numele haiducului apare în formula Hollomezei Pintye 
úr, respectiv domnul Pintea etc. sau – cum în româneşte domn 
are o accepţie de etichetă prea puţin concludentă – în altă echi-
valenţă „Sir67[Grigor] Pintea of [de (din)] Măgoaja“. Or, acest 
titlu era apanajul moral inerent al nobilimii; un „domn“ (úr) 
era un nobil. Rezerva dubitativă a lui Nilvan68 – eventualita-
tea „formulării ironice“ a unui autor jubilant la moartea lui 
Pintea – nu este de reţinut. Niciun indiciu din context – greoi, 
stângaci, plat informativ – nu concordă cu prezumţia ironiei.

Apoi în această situaţie, insistenţa cu care tradiţia din 
Măgoaja afi rmă „nobilitatea“ lui Pintea, apare ca o confi r-
mare.

Este prin urmare cu totul verosimil ca Pintea să fi  fost pose-
sorul unui mic rang nobiliar ţărănesc. De sclopetar bunăoară, 
rang care pe lângă diplomă latină şi, în principiu, unele privile-
gii juridice, ar fi  implicat, ca de obicei, doar întărirea în propri-
etatea asupra unui modest domeniu – uneori însuşi patrimoniul 
familial, moştenit, al înnobilatului – precum şi anume scutiri 
de dări şi de prestaţii. Greu de spus din ce familie înnobilată 

orice caz – acesta nu precizează – înainte de august 1934): Pintea ar fi  
coborâtor din familiile nobile „ale Lupşenilor(?) şi ale Botenilor (Bota 
Boteni)“; acestora cărora Dariu Pop (poate nici informatorul său) nu le 
divulgă aşezările originare – cf. Dariu Pop, „Pintea Viteazul“, în Familia, 
seria III, I (1934), nr. 8, pp. 85–94.

67 Pentru nuanţă, vezi Országh László, Magyar–Angol Szótar, Buda-
pest, Akademiai Kiado, 1953, p. 1323.

68 N. Nilvan, „Pintea Viteazul. Un document contimporan referitor 
la moartea lui“, în Familia XXXI (1895), nr. 22.
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făcea parte.69 Toate versiunile în competiţie sunt echiprobabi-
le.70 Poate totuşi, judecând după substanţa argumentelor, din 
cea a Cupşenilor. Pintea va fi  fost poate ultimul din spiţa par-
ticulară a familiei din care cobora şi va fi  fost fără fraţi71 şi 
fără urmaşi direcţi sau imediat colaterali în linie masculină 
care să-i perpetueze numele. Altminteri ar fi  fost imposibil 
ca în condiţiile perpetuării spiţei (precum în cazul cupşenilor 
„propriu-zişi“, al familiei Raţ. etc.), descendenţii direcţi să nu 
fi  păstrat amintirea consistentă a ilustrului strămoş.

În ultimă analiză însă originea familială precisă a lui Pin-
tea interesează mai puţin prin sine şi mai mult prin ceea ce 
lămureşte concret în statutul social al lui Pintea.

Condiţia nobiliară a lui Pintea are în contextul vieţii şi acti-
vităţii sale o semnifi caţie mai adâncă decât cea a unei simple 

69 Identifi carea fermă a tatălui (!) lui Pintea ca un Cupşa, anume pe baza 
comentariilor lui Hango (cf. L. Patachi, op. cit., p. 3), este evident o eroare. 
Hango evită cu lăudabilă prudenţă afi rmaţiile categorice, se refuză identi-
fi cării univoce, între membrii familiei Cupşa pe care-i citează, a lui Pintea-
tatăl. Preferă să se refere în termeni generali şi vagi la un ipotetic ascendent 
– direct sau indirect – care să fi  putut să-i transmită eroului titlul nobiliar.

70 Într-un elaborat ulterior – articolul „Pintea“ din Enciclopedia Română 
care deşi semnat criptic îi aparţine după toate probabilităţile –, Hango se 
pronunţă răspicat, fără a intra însă în amănunte, pentru genealogia Cupşa.

71 Tradiţia cu Măgoaja pomeneşte totuşi, vag, de existenţa unui frate 
„cu numele Alex care a avut nişte case la hotar în Poiana Cocului, numite 
căsile Cupşanului“, ne informează Hango („Încă ceva despre Pintea Vitea-
zul“ loc. cit., nr. 107). Adăugând totuşi: „mulţi nu cred în exactitatea acestei 
tradiţii“. După V. Rebreanu, op. cit., ar fi  existat – în zona imediat limitrofă 
Măgojei – şi o tradiţie după care Pintea Viteazul „ar fi  avut şi o soră de 
cincisprezece ani (!) cu numele Varvara care l-a însoţit în codru şi a stat tot 
lângă dânsul până ce l-au omorât oamenii din Baia Mare“. Ne oprim la atât 
în examinarea înrudirilor colaterale ale haiducului. Vom reveni asupră-le 
în cazul cercetării legendaricii Pintea.
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menţiuni biografi ce. Ea verifi că printr-un caz particular o stare 
de fapt mai generală.

Mica nobilime rurală era îndeobşte produsul secolului 
al XVII-lea. Rezultase din ascuţirea antagonismului care îi 
opunea  pe principi marii nobilimi, hotărâte să reducă la neant 
autoritatea princiară. Reacţionând tipic, principii transilvani 
încearcă să contrapună magnaţilor nu numai oraşele cu târ-
goveţimea lor ci şi o mică nobilime numeroasă şi fi delă scau-
nului princiar. Drept care au şi înfi ripat în bună parte o atare 
mică nobleţe, distribuind titluri unui număr însemnat de ţărani 
liberi, orăşeni şi chiar iobagi, în special dintre cei ce îndepli-
neau sarcini militare pe lângă cetăţi; înmulţirea posesorilor de 
ranguri a făcut ca proporţia nobilimii să crească ajungând la 
începutul secolului al XVIII-lea la cca. 4, 4% din totalul popu-
laţiei72, procent din cele mai ridicate în Europa.73 Fără a-i face 
să salte sub raport economic, deoarece – am văzut – atari înno-
bilări nu antrenau cu necesitate şi înzestrarea benefi ciarului, 
impunându-le însă, în compensarea imunităţilor şi scutirilor 
căpătate, obligaţii militare şi eventual politice, principii încer-
cau să-şi asigure o solidă clientelă politico-militară. Ca avere, 
noua nobilime sătească va rămâne deci la nivelul – şi conse-
cutiv la punctul de vedere obştesc – al ţărănimii, respectiv al 
categoriilor rurale în speţă din care provenea.

În ansamblu manevra princiară a eşuat. Marea nobilime 
a fost cea care şi-a impus punctul de vedere. În special după 

72 Din istoria Trasilvaniei, loc. cit., p. 161.
73 Magnaţii, categorie care se bucură afectiv de toate privilegiile şi 

care participă realmente la exercitarea puterii constituind nucleul forte 
al nobilimii, reprezintă însă, în aceeaşi epocă, abia 0, 1% din populaţia 
voievodatului – cf. Bujor Surdu, op. cit., p. 108.
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1650. A supus jurisdicţiei sale oraşele, a impus obedienţă prin-
cipilor, a anihilat în parte conţinutul înnobilării princiare.74 
Încorporarea ţării, între 1689 şi 1701, Imperiului German va 
fi  între altele şi efectul dizolvării treptate a puterii principilor 
şi a „partidei“ lor. Pe de altă parte, nenorocirea publică adusă 
cu sine în Transilvania de război şi de ocupaţia militară va 
lovi crunt, deopotrivă cu iobăgimea şi ţărănimea liberă, şi pe 
nemeşii mici.75 Consecinţa va fi  solidarizarea şi mai strânsă a 
tuturor păturilor sociale lovite.

Urmarea acestui fapt este că, indiferent de mobilul nemij-
locit, haiducirea lui Pintea ca domn se constituie nu ca acci-
dent ci, obiectiv, ca fenomen al acestei solidarităţi de condiţie, 
operante anume în lupta socială.

*
Despre anii de formare şi despre începuturile haiduciei 

lui Pintea, actele şi documentele de care avem ştiinţă – rare, 

74 În conformitate cu articolele introduse ad-hoc în Approbatae Con-
stitutiones „înnobilarea iobagilor care obţinuseră o diplomă cu blazon fără 
să fi  fost eliberaţi mai întâi din iobăgie de către stăpânii lor era lipsită de 
putere, în caz de fugă ei putând fi  urmăriţi şi readuşi la locul de plecare 
ca orice iobag fugit“ – Istoria României, loc. cit., p. 118.

75 Sarcinile legate de întreţinerea directă sau mijlocită a armatelor 
imperiale cad şi asupra unei bune părţi a micii nobilimi care, „trăind în 
sate, amestecate printre iobagi, când armata tăbăra asupra satului, era 
confundată uşor şi ea, împotriva privilegiilor ei nobiliare, în masa con-
tribuabililor. Aveau de suferit cu deosebire elementele seminobiliare sau 
eliberate, ridicate din iobăgime pentru a face servicii militare sub diferite 
titluri, de libertini, drabanţi, băştieri, puşcari (aceştia chiar înnobilaţi) […], 
elemente care, cu instalarea de garnizoane austriece în cetăţi, deveneau 
de prisos şi trebuiau să lupte greu pentru a-şi păstra libertatea, pentru a 
nu fi  întorşi la iobăgie“ – Idem, p. 236.
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laconice, mai mult sau mai puţin administrative – nu spun 
nimic şi este improbabil ca în această privinţă să intervină 
pe viitor revelaţii documentare. Întâmplările vieţii unui tânăr 
sătean de rând – fi e el şi de mică ascendenţă nemeşească –, 
chiar însuşi faptul existenţei sale, erau mult prea puţin apte, 
mai cu seamă în condiţiile veacului al XVII-lea, a interesa 
scriptele. Şi aceasta cu atât mai puţin cu cât niciun indiciu nu 
ne permite să întrezărim în această fază evenimente a căror 
consemnare, ofi cială sau nu, să fi e cât de cât de aşteptat. Excep-
ţie ar putea face, evident, primele operaţii haiduceşti.

Tradiţia este mai generoasă. În legătură cu copilăria şi tine-
reţea haiducului există mai multe relatări tradiţionale într-o 
serie de aspecte contradictorii.

Asupră-le nu vom întârzia. Deocamdată. Reamintim doar 
că ele ne vorbesc de un prunc rămas fără părinţi, de sărăcie, 
argăţit, de o izbucnire neaşteptată: refuzul de a mai lucra, 
urmat de părăsirea stăpânului şi a satului în care, după o lipsă 
de un an – răstimp tainic – revine, în trecere, ca lotru falnic76, 
toate aceste întâmplări ţinând, sugerează întâmplările, de o 
personalitate ieşită din obişnuit, ciudată şi totodată pregnantă.

Tradiţia ne furnizează aşadar elementele unei ipoteze. Pla-
uzibilă fi ind, nedispunând – în ce ne priveşte – de nici un alt 
reper, vom adopta-o.

Prima menţiune scriptică referitoare, s-ar părea, la Pintea 
şi la oamenii săi, datează din 1694 şi consemnează prezenţa 
unei cete de „tâlhari“ – a cărei identitate nu este dezvăluită, 
poate ignorată – în împrejurările Băii Sprii.77

76 Cf. I. Pop Reteganul, „Câte ceva despre Pintea Viteazul“, în Gazeta 
Transilvaniei, CXI (1898), nr. 103, pp. 1–4.

77 Cf. Szmik, A., Adalékok Felsöhanya monografi ajáhaz (Contribuţii 
la monografi a Băii Sprii), Budapesta, 1906, pp. 392–400.
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Urmează, după un hiatus – relativ – de cinci ani, trei proto-
coale a respectiv trei şedinţe succesive ale Consiliului oraşului 
Baia Mare datând din 1699.78

Primul protocol, din 13 iulie 1699, consemnează hotărâ-
rea prin care Consiliul băimărean „conclude unanimi voto“ 
a trimite o ştafetă Excelenţei sale generalul von Loewen-
burg, comandantul cetăţii Sătmarului, cu rugămintea de a se 
răspunde dacă Excelenţa sa menţine graţia pe care a oferit-
o „tâlharilor din păduri“ sau dacă dimpotrivă, retrăgând-o, 
este dispus să dea ajutor expediţiilor, în pregătire, împotriva 
acestora. Deducem din text cel puţin două indicaţii: în primul 
rând că fi ind vorba de o „graţie“, haiducii în chestiune – aşa 
cum vor confi rma-o documente ulterioare – sunt foarte pro-
babil oamenii lui Pintea; în al doilea rând, că opiniile autori-
tăţii militare imperiale nu coincideau, în privinţa politicii de 
dus faţă de haiducie, cu părerile administraţiei locale pentru 
care haiducii erau, pare-se, o prezenţă sâcâitoare. O confi rmă 
următorul proces-verbal.

Datat 24 iulie, acesta cuprinde punctajul dezbaterilor consa-
crate de Consiliu examinării precauţiilor luate pentru a asigura 
oraşul împotriva, s-ar zice, aceloraşi tâlhari (guarzii însărcinaţi 
cu această misiune, „parte au păzit oraşul dinspre Igneş, parte 
dispre Someş“) precum şi a măsurilor de adoptat împotriva 
a doi băimăreni, amândoi români, un anume Gheorghe For-
gaciu, bănuit, şi „o femeie valahă“, dovedită a fi  avut legături 
cu „tâlharii“ (Forgaciu „se recomandă a fi  anchetat“ iar pen-
tru femeie „se propune expulzarea din oraş cu călăul“). Actul 

78 Dariu Pop, op. cit., p. 86, le publică în rezumat. Toate referinţele 
ulterioare la aceste documente vor avea în vedere opusul şi pagina citate.
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trimite aşadar la două aspecte ale uneia şi aceleiaşi realităţi: 
îngrijorarea febrilă a autorităţilor oraşului faţă de activităţile 
„tâlhăreşti“ – în creştere, s-ar presupune – şi a eventualităţii 
stabilirii unor complicităţi în interiorul oraşului.

În fi ne, din al treilea protocol afl ăm că la 30 august 1699 
Consiliul decide, dat fi indcă „oraşul se poate apăra şi singur“, 
să ceară Excelenţei sale generalul marchiz Ottaviano Nigrelli, 
cu reşedinţa la Caşovia (Katovice) – ca răspuns la mesajul 
acestuia din 1 august – să nu mai trimită miliţia împărătească, 
evident, prealabil cerută, pentru apărarea oraşului, ba mai 
mult, să reducă şi trupa deja existentă. De ce? Oare pentru că 
înţelegerea intervenită între Loewenburg şi haiduci calmase 
aprehensiunile băimărenilor, cum crede L. Patachi? Sau pentru 
că – după cum presupune Dariu Pop – „Pintea şi-ar fi  strămu-
tat pentru un timp cartierul său în altă parte?“ Mai plauzibilă 
e această din urmă ipoteză; procesele verbale din 13 şi 24 
iulie arată limpede că „înţelegerea“ nu numai că nu calmase 
Consiliul băimărean dar chiar îl incitase la măsuri militare şi 
diplomatice – în defi nitiv, mesajul din 13 către Loewenburg e 
un transparent demers ţintind „înţelegerea“, insinuând opor-
tunitatea denunţării ei. Şi mai probabilă ni se pare însă o altă 
explicaţie, la nevoie uşor conjugabilă cu precedenta: dintre 
două rele, ambele familiare băimărenilor – să nu uităm încă-
ierările şi vărsarea de sânge care în 1689 marcaseră instalarea 
garnizoanei împărăteşti – Consiliul o alege pe cea mai mică.

În altă ordine de idei, faptul că se vorbeşte limpede de 
apărarea Băii Mari împotriva haiducilor are o deosebită 
importanţă. Se atestă faptul că ideea unei lovituri „tâlhă-
reşti“ asupra oraşului însuşi nu-i pare deloc aberantă Consi-
liului, ceea ce ne invită să considerăm forţa de izbire a cetei 
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(cetelor) de haiduci din regiune – poate sub poruncile lui 
Pintea – ca deosebit de mare, chiar şi dacă nu scăpăm din 
vedere posibilitatea unei amplifi cări subiective rezultând din 
spaimele amintitului Consiliu.

Este deosebit de regretabilă în aceste condiţii omiterea indi-
cării datei a două documente afl ate în 1873 în arhivele oraşului 
Baia Mare şi publicate în foarte succint rezumat de Nicolau 
Nilvan79. Primul ar fi  fost o scrisoare prin care un Jura György, 
pretor (szolgabiró) undeva în Maramureş – Nilvan nu-l loca-
lizează – , „dădea ofi cios de ştire“ magistrului Băii Mari că 
Pintea pradă prin Maramureş şi că s-ar îndrepta spre Baia 
Mare. Celălalt document ar fi  fost mesajul, redactat în ger-
mană, „cu datul din Sătmar“, prin care „un general austriac 
(Loewenburg? probabil, Nilvan mărturiseşte însă că nu i-a 
reţinut numele) îi face atenţi pe băimăreni că Pintea merge în 
fruntea cetei sale asupra oraşului. Nedatate, documentele în 
discuţiune pot fi , în urma penuriei generale de referinţe la fel 
de bine aşezate înainte de 1699 ca şi după, în 1701, 1702 sau 
1703 până la 13–14 august. În raport cu situarea lor în timp 
valoarea şi semnifi caţia pe care o îmbracă diferă. Meritul lor 
incontestabil stă în mărturia ce o pun pentru prezenţa sensibilă 
a lui Pintea în Maramureşul răscrucii de veacuri.

Toate consemnările citate ne pun în prezenţa unui moment 
de extremă intensitate al activităţilor haiduceşti în aceste părţi. 
Vivacitatea haiduciei pune în alarmă nu numai municipalita-
tea băimăreană ci şi foruri locale de mai întinsă competenţă. 
Congregaţia nobiliară a comitatului de pildă discută în mai 
multe şedinţe măsurile de reprimare a „tâlhăriei“ şi, după cât 

79 Cf. N. Nilvan, „Pintea Viteazul“, în Gutinul I (1889), nr. 32.
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se pare, a activităţilor lui Pintea personal. La rându-le, ofi ciali-
tăţile comitatense, obsedate şi ele – ca şi Consiliul bărmărean 
– de ideea complicităţilor, ce pare a-şi găsi o confi rmare în 
inefi cacitatea măsurilor luate, acuză de colaborare secretă cu 
„tâlharii“ o serie de funcţionari şi nobili din comitat; aceştia 
izbutesc însă să-şi dovedească inocenţa.80

Totuşi impresia de paroxism instantaneu pe care parcurge-
rea acestor documente o produce este suspectabilă de artifi cios. 
O putem pune, ipotetic, pe seama atât a modului aleatoriu de 
oglindire a realităţii de către documentaţia ofi cială cât şi al 
informării arhivistice incomplete a cercetării. Este greau de 
crezut – tocmai datorită cadrului istoric cunoscut – ca fi er-
berea haiducească din jurul lui 1700 să-şi fi  început abrupt 
clocotul, fără anume creşteri în timp. Este ştiut bunăoară că 
teribila hibernare a armatei imperiale în Maramureş în anii 
1685–1686 a avut ca efect subsidiar întinderea considerabilă 
a „tâlhăriei“ în Maramureş şi Partium.81

În aceste împrejurări primul document publicat82 – în rezu-
mat – care se referă univoc şi nemijlocit la Pintea şi poartă 
cuvenita dată nu ne mai poate surprinde în mod absolut. E 
vorba de hotărârea din 25 septembrie 1699 a Consiliului Băii 
Mari de a delega, la cererea contelui Fredericus von Loewen-
burg, doi plenipotenţiari care să negocieze împreună cu repre-
zentanţii autorităţii militare supreme, Consilium Bellicum.83 

80 Cf. Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 117.
81 Idem, p. 116.
82 Dariu Pop, op. cit., p. 86.
83 Departamentul de război de la Viena, care gira încă – în pofi da 

jurisdicţiei constituţionale a Cancelariei aulice transilvane, de recentă 
dată – mare parte din afacerile Transilvaniei.



PINTEA VITEAZUL 45

În consecinţă, la 5 octombrie sunt trimişi la Sătmar pentru 
tratative cetăţenii Mihai Protzner şi Ştefan Monai.

Această uluitoare răsturnare de situaţii al cărei fond ne 
rămâne ascuns dar vizibil favorabil – cel puţin sub raport moral 
– lui Pintea, legitimează presupuneri de importanţă capitală.

În primul rând, faptul că la mai bine de o jumătate de an de 
la semnarea avantajoasei păci de la Karlowitz care „părea să 
asigure o bună bucată de vreme pacea şi liniştea“ în Ungaria 
şi Transilvania84, deci într-un moment în care armata imperi-
ală este mai mult sau mai puţin degajată în această regiune, se 
socoteşte mai potrivit a se cădea la înţelegere cu Pintea decât 
a se încerca exterminarea lui şi a cetei sale, ceea ce înseamnă 
că această din urmă soluţie prezenta probabil difi cultăţi. Ni le 
putem imagini a fi : teritoriul accidentat, greu supravegheabil, 
impropriu urmăririlor, capabil să ofere mereu adversarului – 
cunoscător al locurilor – avantajul suprizei; concursul acordat 
de populaţie „tâlharilor“, pe care îi simpatizează; forţa nume-
rică şi capacitatea de luptă a grupului Pintea.

În al doilea rând, faptul că se tratează şi se cade de acord 
cu Pintea asupra încetării ostilităţilor şi, mai mult, a înca-
drării cumva în rândurile armatei teritoriului a haiducilor 
săi – stipendiul, probabil substanţial, date fi ind preparativele, 
urmând a li se înmâna ca soldă – sugerează că cel puţin în 
ochii ofi cialităţilor militare austriece Pintea nu este „un hoţ“ 
(tolvaj), cum îl califi că actele redactate de bürgerii din Baia 
Mare, ci poate mai degrabă un rebel şi un „condottiere“ în 
felul celor pe care Războiul de 30 de ani îi împământenise 

84 Cf. N. Iorga, „Francisc Rákókczi al II-lea, învietorul conştiinţei 
naţionale ungureşti şi românii“, extras din Analele Academiei Române, 
Memoriile secţiei istorice, seria a II-a, tom XXXIII, p. 1.
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în Germania şi care persistaseră în armatele Imperiului şi 
după pacea din Westfalia.

Deşi extraordinar în speţă, gestul generalului Loewenburg 
şi, respectiv, ordinele Consiliului Bellic – este cazul s-o sub-
liniem – nu sunt nici fanteziste, nici cu totul singulare. Ele 
decurg fi resc din principiile şi practica politicii Casei de Aus-
tria. Propunându-şi mai presus de orice efi cacitatea, indife-
rent de mijloace, urmărind deci supleţea ca imperativ natural, 
Viena a încercat cu perseverenţă să îmbine politica ameninţării 
şi a brutalităţii efective cu concesiile, promisiunile şi „man-
suetudinea“. Graţierile şi amnistiile (Pardons, General Par-
dons) acordate, în Transilvania, celor care se haiduciseră sau 
se „lotriseră“ nu vor fi  chiar o raritate în cursul secolului al 
XVIII-lea.85 Cu toate acestea există o diferenţă bătătoare la 
ochi între aceste Pardons, care implică, pe lângă sistarea urmă-
ririi judiciare, restituirea bunurilor confi scate, eventual des-
păgubiri, şi „graţia“ de care benefi cia Pintea şi ai săi. Aceasta 
din urmă apare nu ca act unilateral de îngăduinţă, ci ca un 
contract de cooperare. (De observat că în acest aranjament 
trezoreria nu pierde direct nicio centimă, sumele fi ind vărsate 
integral de „persoane juridice“ locale – comitate, oraşe. Şi, 
probabil, în silă).

Ciudata „înţelegere“ – acceptată de Pintea poate pentru 
avantajele conjuncturale, trecătoare, pe care le oferea – este 
ruptă foarte curând. Când însă, de către cine şi de ce – nu ştim. 
Fapt este că la 20 februarie 1700, în mod evident după ruperea 
relaţiilor, generalul Loewenburg, căruia băimărenii îi trimit 

85 Cf. Bujor Surdu, op. cit., p. 147. De asemenea, A. Ţintă, „Lotria ca 
formă de luptă a poporului din Banat împotriva stăpânirii habsburgice“, 
în Studii XII (1959), pp. 169–192.
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pe unul din oamenii lui Pintea prins de gărzile oraşului, con-
fi rmând primirea captivului, trimite la rându-i administraţiei 
băimărene o listă de întrebări formulate la cererea unor negus-
tori greci care, prădaţi de Pintea, înaintaseră o plângere pre-
torului din Sătmar urmărind – probabil – recuperarea banilor 
şi mărfurilor luate. Scurta scrisoare86 care însoţeşte chestio-
narul e foarte instructivă. Generalul, indicând succint obiec-
tivul întrebărilor pe care le trimite, pune în vedere Consiliului 
din Baia Mare: „Vă rog să fi ţi cu luare-aminte şi să refl ectaţi 
asupra lor ca nu cumva să se întâmple vreo neînţelegere din 
mărturii mincinoase sau din neştiinţă ci, ca şi până acum, să 
rămâneţi cu mine în cele mai bune relaţiuni şi să urmaţi ceea 
ce vă dictează legea şi dreptatea“ – poveţe în care avem impre-
sia a desluşi, în ciuda evocatelor „bune relaţii“, o anume sus-
piciune cât priveşte obiectivitatea băimărenilor şi, tocmai de 
aceea, un avertisment. Justifi carea aparentă a recomandărilor 
sale o oferă Loewenburg însuşi, prezentând rece şi dispreţuitor 
(graeca fi des… nulla fi des) pe petiţionari care „nu prea merită 
încredere şi nu caută decât confuzie“.

Chestionarul cuprinde douăsprezece întrebări la care cei 
interogaţi urmau să răspundă sub jurământ.87 Dat fi ind marele 
interes pe care acest text îl prezintă atât sub raportul conţinu-
tului, cât şi sub raport stilistic, îl reproducem integral (textul 
constituie totodată porţiunea fi nală a scrisorii):

86 Cf. Dariu Pop, op. cit., p. 88.
87 De notat că prenumele cu care Pintea apare citat în aceste docu-

mente este Simion. Cum însă ipoteza existenţei simultane şi în acelaşi loc 
a doi Pintea nu este de nimic confi rmabilă, ne îngăduim să presupunem 
că Pintea se numea şi Gligor şi Simion, fi e că – ceea ce este totuşi mai 
puţin probabil – autorităţile reţinuseră un nume greşit.
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1. Dacă persoana jurată văzut-a, auzit-a că Simion Pintea 
împreună cu tovarăşii lui a acceptat graţia din voinţă liberă 
sau siliţi de cineva sau dacă a vrut în alt chip să se salveze 
sau să se elibereze sau a vrut să plece cu fuga sau în alt fel 
să evadeze?

2. Dacă ştie sau a văzut că Pintea ar fi  ieşit din păduri cu 
ce fel de haine era îmbrăcat şi ce fel de arme purta sau nu 
era în uniformă?

3. Ştie sau auzit-a că atunci când aceştia au băut în piaţa 
din Satu Mare vinars şi în cârciume vin şi au mâncat acolo, 
cu ce fel de monede curente au plătit, cu aur sau cu taleri?

4. Ştie, auzit-a juratul, verbi gratia, că atunci când au venit, 
înainte de a fi  arestaţi mai pe urmă, de conte, ce fel de haine 
şi arme purtau şi dacă îmbrăcămintele [sic] aceste erau mai 
scumpe decât cele dintâi sau dacă au fost văzuţi în îmbrăcă-
mintele pe care le-au avut mai înainte? Aici, în Satu Mare, ce 
haine şi-au comandat şi care croitor le-a confecţionat?

5. Ştie, văzut-a, auzit-a că aceşti oameni înainte şi după 
graţiere când umblau prin judeţ cum s-au purtat şi ce fel de 
pagube au făcut pe unde au umblat prin sate şi dacă s-ar fi  
întovărăşit şi cu alţi tâlhari?

6. Ştie, văzut-a, auzit-a  că după graţiere ce fel de lucruri 
au dăruit, dat, cât şi cui?

7. Ştie, văzut-a, auzit-a că ar fi  prădat oameni şi că ar fi  
stors bani de la ei, unde s-ar fi  întâmplat aşa ceva şi dacă s-ar 
fi  întâmplat după graţiere, când s-au răspândit prin judeţ?

8. Văzut-ai în mâna lor o cană de argint lucrată cu multe 
pietre scumpe? Cui au dat-o şi la cine ar putea fi ?

9. Ştii, văzut-ai, auzit-ai că atunci când Pintea şi cu tova-
răşii lui au intrat în oraş, văzuta-ai atunci că ei ar fi  adus cu 
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dânşii postav, fi returi de aur şi argint şi scofi umuri? Dacă ai 
văzut postavul, ce fel de culoare avea, cui l-au dat şi unde ar 
putea fi  acum?

10. Ştii, văzut-ai, auzit-ai că atunci când tâlharii au venit 
ca să primească graţia a fost interzis să li se mai zică tâlhari?

11. Ştii, văzut-ai, auzit-ai că aceştia ar fi  dat cuiva bani, aur 
şi taleri ca să-i schimbe? Cine i-a schimbat şi ce fel de aur şi 
taleri au fost aceia şi în care an au fost bătuţi?

12. Ştii, văzut-ai, auzit-ai de bună seamă că oamenii aceş-
tia ar fi  cumpărat arme, săbii, paloşe şi puşti noi. Câte arme 
au cumpărat şi cu ce fel de bani au fost plătite, cu aur sau 
cu taleri?

Satu Mare, la 20 februarie 1700
Loewenburg

Întrebările se referă, evident, la două categorii de probleme: 
1. la manipularea de către haiduci a unor bunuri, se subînţelege 
prădate, 2. la activităţi şi relaţii ale aceloraşi cu autorităţi, meş-
teşugari, cu populaţia în genere –, urmărind aşadar nu numai 
anchetarea afacerii în curs, ci şi redefi nirea restrospectivă a 
raporturilor dintre haiducii lui Pintea şi administraţie. 

Prolixa întrebare 1. suferă, vizibil, cel puţin două inter-
pretări. A primit oare „Simion“ Pintea „graţia“ – desigur, în 
prealabil propusă – în mod voluntar, exercitându-şi liberul 
arbitru? Sau constrâns de circumstanţe? Aceasta în plan pri-
mar. În plan secundar se indică problema anume a acestor 
circumstanţe. Textul întrebării pune în cumpănă mai multe 
posibilităţi sub semnul modului de evaziune dintr-o situaţie 
incomodă în care „Pintea împreună cu tovarăşii lui“ se va fi  
afl at. Întrebarea 4 pare să aducă oarecare lumină. Haiducii 
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ar fi  fost „arestaţi […] de conte“. Deci, un răstimp, haiducii 
(şi Pintea?) se vor fi  afl at sub arest. Faptul e de cea mai mare 
importanţă. Totuşi esenţialul este omis: nu ştim dacă incidentul 
a intervenit înainte de „graţiere“ – care ar fi  fost deci accep-
tată de haiduci în condiţii de arest – sau după, când arestul va 
fi  putut interveni din pricini mărunte (scandaluri, încăierări 
în cârciumă etc.). Ţinându-ne aproape de litera documentu-
lui, prima ipoteză la prima vedere mai întemeiată – „graţia“ 
va fi  fost acceptată – ar părea sub presiunea situaţiei. Dar în 
acest caz rămâne de neînţeles de ce haiducii ca infractori, în 
mâinile autorităţilor militare afl ându-se, nu au fost lichidaţi, 
punerea sub acuzare necomportând difi cultăţi iar procedura 
fi ind în atari cazuri rapidă şi necruţătoare. În plus, întrebarea 
10 pare şi ea să infi rme această supoziţie: „Tâlharii au venit ca 
să primească graţia“. Deci nu se afl au în cetate în acel moment. 
Documente ulterioare – vom vedea – par să confi rme această 
stare de lucruri. Ceea ce, consecutiv, ar explica anodinul ares-
tării haiducilor prin faptul că în respectivul moment aceştia se 
vor fi  afl at deja sub scutul „graţiei“, absolviţi.

Succesul de ordinul prestigiului pe care Pintea îl înregis-
trează prin instituirea „graţiei“ – indiferent de modul în care 
ea a fost perfectată – este neîndoielnic. Din aceeaşi întrebare 
10 reiese că din momentul primirii „graţiei“ ar fi  fost oprit să 
li se mai spună celor din ceata lui Pintea „tâlhari“. Amănunt 
grăitor. Pe lângă victoria psihologică pe care o semnifi că, acest 
fapt pledează, subliniem din nou, împotriva defăimătorilor. 
Căci dacă Pintea ar fi  fost nu un răzvrătit, nu un „Geäch-
teter“, ci un simplu brigand de drumul mare, un ucigaş, un 
spurcus praedo, ar fi  greu de admis că târgoveţii avuţi din 
Sătmar şi Baia Mare, nobilimea comitatelor ş.a.m.d. nu ar fi  



PINTEA VITEAZUL 51

găsit resursele trebuitoare pentru a bloca „înţelegerea“, lim-
pede fi ind că de la o anume limită autorităţile imperiale – ori-
care va fi  fost antipatia, mutuală, care le opunea adminsitraţiei 
locale – nu mai puteau ignora exigenţele  potentaţilor locului. 
Fără un minimum de stimă reciprocă între părţi, „graţia“ ar 
fi  fost cu neputinţă.

Întrebarea 2 lasă să se înţeleagă că haiducii ar fi  purtat uni-
forme (!) în momentul „ieşirii din păduri“. Faptul ar avea toate 
motivele să ne mire. Uniforma, în 1699, era însă, ca instituţie 
organizatorică militară, o noutate. Adoptarea ei de către hai-
ducii lui Pintea ar fi  deci semn că ei se supuneau unor forme 
stabile şi moderne de disciplină militară. Deşi, la drept vor-
bind, o trupă de gherilă, pentru care discreţia deplasărilor e 
vitală, ar fi  avut de cules mai mult neajunsuri decât foloase 
din arborarea de uniforme.

Notabile sunt sugestiile conţinute în întrebarea 7. Din ea 
afl ăm că „după graţiere“, haiducii s-ar fi  răspândit în judeţ 
(comitat). Ceea ce ar însemna că în schimbul „graţiei“, potri-
vit practicii Pardons-urilor, pe lângă condiţia fundamentală – 
evident nedocumentată în cazul de faţă, dar probabilă pentru 
a ne evita împotmolirea în nonsens – de a renunţa la activităţi 
contrare legii, haiducilor li se ceruse să se întoarcă la vatră. 
Această exigenţă, perfect legitimă din punctul de vedere al 
diverselor autorităţi, intră însă în vădită contradicţie cu prece-
dentul act al autorităţilor militare: constituirea soldei etc., care 
ar fi  presupus intrarea grupului Pintea în serviciul adminis-
traţiei, deci menţinerea lui. Prin urmare, s-ar putea fi e ca, în 
concepţia amintitelor organe, sensul termenului soldă să fi  fost 
altul decât sensul de dicţionar (să zicem, cel de primă de renun-
ţare), fi e ca, accepţia soldei rămânând, cu toate implicaţiile, 
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cea ştiută, demobilizarea să fi  afectat numai parte din contin-
gentul haiducesc. La o lectură ad litteram – abstracţie făcând 
de caracterul în genere confuz al textului, care face plauzi-
bilă improprietatea expresiei – reiese însă că toţi haiducii se 
vor fi  împrăştiat. Să fi  fost deci, ofi cial, o măsură generală 
dar temporară? Este puţin probabil. Nici un indiciu nu o tră-
dează. Ipoteza cea mai logică rămânea, fără a exclude totuşi 
posibilitatea angajării lui Pintea şi a unui nucleu de tovarăşi, 
indemnizarea şi trimiterea acasă a haiducilor.

Din celelalte întrebări reiese că lovitura asupra grecilor 
reclamanţi va fi  fost dată înainte de intrarea în vigoare a „gra-
ţiei“ sau, cel mult, concomitent cu ea, deşi, în orice caz, înainte 
de fi nele lui septembrie ori poate (vezi citatul proces-verbal 
din 13 iulie) chiar înainte de sfârşitul lunii iulie 1699. Aceasta 
deoarece toate întrebările „la obiect“ se referă la anume taleri 
cheltuiţi sau schimbaţi, la anume orfevrărie, anume postavuri, 
ceaprazuri, găitane etc., vândute, depozitate, dăruite, în răstim-
pul cât Pintea şi oamenii săi veniseră la Sătmar tocmai pentru 
a primi „graţia“. Cutezanţa lui Pintea şi a cetei, care – judecând 
după mărturii contemporane şi după efectul folcloric – a uimit 
epoca şi pe urmaşi, se verifi că acum prin momente pitoreşti: 
folosind bunul prilej, haiducii se omenesc la făgădău, în piaţă 
cu vinars şi mâncări, pun să li se coasă straie noi, „scumpe“, 
la croitor, schimbă la zarafi , fac troc – toate cu talerii, posta-
vul şi argintăria grecilor.

Nimic nu dovedeşte că jalba grecească va fi  fost cea care 
a pricinuit abolirea „graţiei“. Pare mult mai probabil că, pro-
fi tând de scoterea din nou în afara legii a lui Pintea din cauze 
ce rămân obscure, negustorii în chestiune să fi  încercat redo-
bândirea a ceva din bunurile pierdute.
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Deşi informaţiile disponibile nu defi nesc factorii care au 
făcut caducă „graţia“, unele presupuneri, marginale, sunt totuşi 
de încercat.

Îndrăzneala dezinvoltă cu care – în conjunctura ştiută şi 
cu mijloace de provenienţă similară celor de mai sus – haidu-
cii îşi pun la punct arsenalul, achiziţionând de la armurierii 
oraşului „săbii, paloşe şi puşti noi“ (vezi întrebarea 12) lasă 
să se întrevadă că Pintea şi ai săi socoteau precară situaţia 
creată88, îi exploatau foloasele, dar se pregăteau să reia viaţa 
de codru. Să fi  fost aşadar „înţelegerea“ – formulând ele-
gant – „unilateral“ denunţată, practic, de către Pintea? Este 
întru totul posibil. Curios rămâne numai faptul că niciuna 
din – e drept, puţinele – menţiuni ofi ciale din 1700–1701 
nu condamnă, ba nici măcar nu amintesc eventuala felonie: 
revenirea la statu quo ante e consemnată implicit ca un fapt 
consumat şi de la sine înţeles. Fără a fi  propriu-zis un argu-
ment, absenţa indignării anume dintr-un context în care cele-
lalte două părţi implicate – Consiliul băimărean şi negustorii 
petiţionari – sunt tratate fi e sarcastic şi de „de sus“, fi e cu 
abia disimulată neîncredere, poate da temei bănuelii că rup-
tura, chiar iniţiată de Pintea, n-a fost neapărat neonorabilă 
şi, poate, nici cu totul lipsită de justifi care, se înţelege, din 
unghiul lui Loewenburg.

Ecouri ale afacerii grecilor jefuiţi se regăsesc, un an mai 
târziu, în procesul verbal al interogatoriilor luate de auto-
rităţile din Baia Mare unui grup de haiduci ai lui Pintea, 
capturaţi.

88 Făcând-o ca „soldaţi“, gestul lor ar fi  putut trece drept unul normal, 
iar actul de îndrăzneală ar fi  rămas inaparent. Dar, am văzut, asimilarea 
militară a haiducilor rămâne problematică.
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Textul, Examinae item et Fassiones ut et Sententia Prae-
donum Famoso Pintye…89, din arhivele Băii Mari seria Inqui-
sitiones, sub data de 14 aprilie 1701 – publicat fragmentar, în 
traducere, de Dariu Pop90 –, cuprinde informaţii de cel mai mare 
interes în ciuda obscurităţilor episodice ţinând de oralitatea sti-
lului şi de faptul că adesea se fac aluzii la întâmplări cunoscute 
anchetatorilor şi anchetaţilor dar nu neapărat şi unui terţ.

Cu totul remarcabil, ghicindu-se din context, este larga cola-
borare, reţeaua de tăinuitori, gazde, de care benefi ciază haiducia.

Astfel Damian Dan, „Damianus Dan Felsöujfaluensis (din 
Satul Nou de Sus annonorum circiter 24 praedo “, declară 
sub tortură că „[…] prin Dobricel, Pintea avea cinci gazde“ – 
al căror nume nu îl cunoaşte –, că „Tivadar din Satu Nou de 
Sus este tăinuitorul lui Csontos [alt haiduc – n.ns.] şi lucrurile 
furate le-a lăsat şi la Lupu din Satu Nou de Sus care locuieşte 
la feciorul lui Tivadar“, că „ un tâlhar cu numele Orcoţa a lăsat 
postavul furat la o calfă de a măcelarului Abraham din Siseşti, 
cu numele Vasile“.91 La rândul său, haiducul Nicolae Botoş zis 
Dimitrie Ciomocozanul, declară că pe el ca şi pe Ion Pop şi 
Gavrilă Fazecaş [haiduci – n. ns.] „cu mâncare i-a ţinut femeia 
unuia Pusztai din Oláh Tótfalu […]“, că la Ardusat tăinuitorii 
sunt George Pop şi Iacob Borşa şi că „feciorul lui Iacob Borşa 
i-a trecut peste apă pe tâlhari“92. Acestea le confi rmă în parte, 
în depoziţia sa făcută ante torturam, haiducul Simeon Thuro 

89 Cf. Dariu Pop, Mărturii strămoşeşti. Note paleografi ce pe margini 
de cărţi bisericeşti sătmărene, Edit. Atheneum, Satu Mare, f.a. (1939?), 
p. 19.

90 Dariu Pop, „Pintea Viteazul“, loc. cit., pp. 90–94.
91 Idem, p. 90.
92 Idem, p. 91.



PINTEA VITEAZUL 55

(Turo?) din Săsar – „Simeon Thuro szaszariensis“  – care „ştie 
că în Ardusat tâlharii au mâncat la popa şi la Iacob Borşa“; 
adaugă că el şi cu alţi haiduci „au cinat la popa în Săsari“93 
şi că un alt tovarăş, „Zahari, a iernat la careva şolgăbirău din 
Crişana […]“94. Preţioasa complicitate a micilor notabilităţi 
săteşti era deci o realitate. O întăreşte prin declaraţia sa şi 
Demian Dan: „La Sidreşti ne găseam chiar la popa când au 
dat peste noi poterele, dar am scăpat, pe trei însă i-au prins; 
Csontos şi cu Ţară Lungă, şi acela pe care îl cheamă Zab, au 
fugit în tufi ş, de unde apoi s-au întors.“95

Asistenţa populară nu se reduce însă la găzduire şi între-
ţinere.

Haiducii sunt ajutaţi să iasă de la prinsoare. Damian Dan 
„mărturiseşte că atunci când a fugit din colivie [colivia – car-
cera – în care era închis şi el, Damian – n. ns.], tovarăşul său 
George „a fugit cu fi erele la picior şi că un cărăuş cu numele 
Ion Nagy, alias Szekelly, i-a ajutat să le deie jos; mai mărtu-
riseşte şi aceea că băiatul făurarului le-a dat lemnele cu care 
au stricat colivia […]“.96

Li se mijloceşte cumpărarea de arme. Nicolae Botoş „ştie 
că în Sâi se găsesc gazde de tâlhar, nişte valahi cu numele 
Alboteni, care locuiesc lângă pădure, în două cas, aceştia aduc 
pentru tâlhari arme din Satu Mare, iar tâlharii vin noaptea pe 
la ei şi îi ţin cu mâncare“97; ştie de asemenea de un „Găvri-
luţ, valah, care locuieşte într-un sat din Crişana căruia îi zic 

93 Idem, p. 93.
94 Idem, p. 93.
95 Idem, p. 91.
96 Idem, p. 90.
97 Idem, p. 91.
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Szakasz [Răteşti, Răchezd – n. D.P.], acesta umblă pe la Satu 
Mare de unde aduce puşti pentru tâlhari“98. Simeon Thuro 
declară: „Anul trecut a adus arme din Satu Mare, Moga din 
Sâi şi Harmuly din Beltiug“.99

Parte dintre haiduci sunt însuraţi. Femeile unora slujesc 
spontan de iscoade. Nicolae Botoş: „Femeia lui George Suhaj 
[întâlnită de haiduci – n. ns.] a spus că veştile sunt rele şi 
că fi ecare să meargă unde poate. Dacă au auzit aceste veşti 
rele, s-au dus la Săsari unde popa o seară le-a dat de mân-
care etc.“100 Simeon Thuro, descriind, pare-se – contextul nu 
e cu totul clar – un episod de hăituire, declară la rându-i că 
împreună cu alţi tovarăşi, după o cursă prin munţi, s-a tras 
să înnopteze într-un sălaş părăsit: „În zorii zilei a venit la ei 
femeia lui Suhaj: «Ce staţi şi vă petreceţi! Uite-i că vin!» […] 
El, Simeon Thuro, împreună cu Dumitru Ciomocozanul […] a 
fugit peste deal de unde a văzut că sunt urmăriţi de o armată 
germană.“101

Nu toate colaborările izvorăsc însă din convingere, din sen-
timente de fraternitate ori din obligaţii (rudenie, parte la pradă 
etc.), Nicolae Botoş: „În Cuţa trăieşte un om cu stare, Ion Dom-
nuţa, care a ascuns în casa sa trei feciori tâlhari numai ca să 
nu-i facă aceştia pagubă fi indcă el ţinea vite în jumătate, dar 
nu locuia în sat, ci în pădure.“102 Domnuţa acţionează deci sub 
constrângere! E limpede: haiducii aplică represalii celor care, 
având cele necesare să-i ajute, nu primesc s-o facă.

  98 Idem, p. 91.
  99 Idem, p. 93.
100 Idem, p. 92.
101 Idem. p. 93.
102 Idem, p. 91.
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Câte unul le dă, s-ar spune dezinteresat, o mână de ajutor. 
Dar se arată moralmente ostil, „bien pensant“. Nicolae Botoş: 
„În Săsari am stat două zile şi două nopţi la Luca Gergely care 
le-a spus: «Staţi aci la mine pe unde îţi putea, în cămară sau 
pe lângă casă şi apoi duceţi-vă de la mine, pentru că eu sunt 
om de omenie şi ce ar spune lumea despre mine»“.103

Aceste reacţii, infi mând convenţia unei solidarităţi una-
nime şi uniforme, atrag atenţia unor importante aspecte ale 
contextului istoric.

În primul rând asupra diferenţierilor psiho-sociale din masa 
ţărănească. Este notoriu că, în ciuda stării de spirit antifeudale – 
ilustrate de multiple manifestări colective104 – care anima toate 
categoriile neprivilegiate sau infi m privilegiate ale societăţii, 
disponibilitatea principală la revoltă, respectiv la solidaritate 
cu revolta, a acestora era diferită. După starea socială şi econo-
mică efectivă. (Nu mai insistăm asupra premiselor psihologice, 
în speţă a curajului, pe care conlucrarea cu haiducii – date fi ind 
riscurile penale – le comporta şi care, inegal distribuit, putea 
nuanţa atitudinile.) Bunăoară, dând asistenţă haiduciei, cutare 
înstărit avea practic mult mai mult de pierdut – ca, să spunem, 
prosper negociator de vite, precum numitul Domnuţa – de pe 
urma represiunii ofi ciale posibile decât un oarecare sărac şi 
iobag. Înstăritul putea fi  deci mai puţin dispus să o facă. Iar 
dacă se decidea totuşi, o făcea – cel puţin uneori – sub ame-
ninţarea daunelor certe şi imediate dinspre partea haiducească.

Orice simplifi care însă în această delicată materie poate 
compromite înţelegerea corectă a fenomenului. Este astfel 

103 Idem, p. 92.
104 Cf. Istoria României, loc. cit., p. 92.
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în afară de îndoială că starea socială nu poate predetermina 
în mod absolut şi univoc reacţiile individuale; cooperarea cu 
unele notabilităţi o atestă. De altă parte, participarea la pradă, 
redistribuirea mai dreaptă a bunurilor, constituia un resort 
esenţial al solidarităţii operant – bilateral – în toate straturile. 
Întrebarea 6 din suscitatul chestionar („[…] ce fel de lucruri au 
dăruit, dat, cât şi cui?“) este elocventă. Şi totuşi aceasta nu este 
decât un aspect. Atitudinea omenoasă, leală, mai mult: practic 
complice – cel puţin un răstimp –, dublată însă de reticenţe de 
conştiinţă, a pomenitului Luca Gergely – şi foarte probabil nu 
numai a lui – sugerează alt important aspect critic: caracterul 
contradictoriu al însuşi fenomenului haiducesc.

Sub unghiul semnifi caţiei, pe de-o parte haiducia este, 
evident, modalitate militantă de impunere a unui punct de 
vedere antifeudal şi deci, prin interferenţă, a intereselor mase-
lor. De altă parte însă, randamentul social îi este totuşi redus 
iar participarea la ea – directă sau nu – crunt pedepsită de 
ofi cialitate.

În al doilea rând, sub raportul inserţiei în mediul social, 
haiducia îmbracă o condiţie ambiguă. Deşi haiducii provin în 
majoritate din diverse straturi ale ţărănimii, de a cărei men-
talitate rămân fi reşte legaţi, ei alcătuiesc totuşi un grup social 
aparte, desprins de masa ţărănească. Fiindcă haiducia e în 
fond o profesiune care presupune consacrare. Haiducul duce 
o existenţă sui generis. Spre deosebire de ţăran, el îşi asigură 
cele necesare traiului nu ca creator de bunuri, nu prin – sau 
în orice caz nu în principal – prin îndeletniciri gospodăreşti. 
Totodată el este, în principiu, supus nu dreptului şi constrânge-
rii economice feudale, ci cel mult moralei, cutumiare, a cetei. 
Pe urmă haiducul hărăzeşte în mod necesar, desigur cu un 
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oarecare coefi cient de inconsecvenţă, mai bine de jumătate 
din an (primăvara, vara, toamna) îndeletnicirilor meseriei, de 
regulă departe de sat, retrăgându-se pentru iernat numai când 
timpul devine cu totul neprielnic. „La Racz Fejrtó – declară 
spre exemplu, Nicolae Botoş – unul cu numele Micloş, pe care 
îl cheamă tâlharii între ei Ion Varga şi este însurat cu fata lui 
Cucu, umblă la tâlhărie cu treizeci de fl ăcăi unguri, acolo, 
în sat, îl cunosc până şi copiii, toată vara [subl. ns.] umblă la 
tâlhării şi numai când cade zăpada se întoarce acasă.“105 Mai 
mult. Absenţa fi zică din satul de baştină – şi nu doar deta-
şarea pe loc de activităţile obşteşti – a unora se prelungeşte, 
după împrejurări, şi în anotimpul rece, acoperind întreg anul 
şi uneori chiar ani în şir. „Iarna – adaugă tot Botoş – fi ecare 
stătea până desprimăvara (pe) unde se putea aciui“106, nu nea-
părat acasă, în sat.

Detaşarea din tiparele sociale, statutul juridic aparte, con-
secutiv relativa izolare a grupului haiducesc, au ca urmare şi 
interesante alterări în relaţiile de schimb atât în interiorul cetei 
cât şi între membrii acesteia şi mediul exterior. Intervin astfel 
devalorizări incidentale ale mărfi i sau ale monedei negoci-
ate. Vădit, schimbul – cel puţin uneori – se face sub preţurile 
pieţii, fi e prin forţa unor situaţii „ de urgenţă“ (cum i se va fi  
întâmplat de exemplu lui Simeon Thuro care, urmărit, vinde 
harnaşamentul calului său unui „Onciu din Colţirea pentru o 
bucată de mălai“)107, fi e ca urmare a abundenţei prăzii, fi e, în 
sfârşit, în virtutea relaţiilor speciale, decurgând, presupunem, 
din necesitatea de a menţine coeziunea de grup, dintre membrii 

105 Dariu Pop, op. cit., p. 92.
106 Idem.
107 Idem, p. 93.
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cetei (precum – pare-se – în întrebarea 8. pomenită în mai sus 
reprodusul chestionar: din anchetă reieşea că numita cană, 
conţinând şi monede de aur, fusese răscumpărată „pe un preţ 
derizoriu de la Pintea de către unul din haiduci“)108. Această 
deliberată abstragere – fi zică, economică, juridică – din con-
tinuum-ul social de obârşie este netăgăduibil o caracteristică a 
haiduciei, o trăsătură care distinge esenţial pe haiduc de ţăran 
în genere, de ţăranul răsculat în speţă.109

În sfârşit, contradictorie este însăşi orientarea acţiunii hai-
duceşti. În principal, activităţile cetei sunt îndreptate împo-
triva claselor şi categoriilor posedante (neguţători, orăşeni, 
avuţi, nobili), direcţionare impusă nu numai de sensul urii de 
clasă, ci şi de faptul că exproprierea violentă – principal ţel 
şi moment al activităţilor haiduceşti – putea avea efecte sub-
stanţiale numai operată supra unor mari deţinători de bunuri. 
Cum s-a mai remarcat, se întâmplă însă mai mult sau mai puţin 
frecvent ca, în grup ori individual, haiducii să atace şi să prade 
şi ţărani – nimic nu garantează că neapărat înstăriţi –, notabili 
rurali etc. O fac fi e ca represalii, fi e – probabil mai ales – din 
oportunitate, împinşi de trebuinţe de moment. Damian Dan, 
de pildă, mărturiseşte110 a fi  luat sumanul unui Ion Porany din 
Groşi. Altor ţărani, consemnează ancheta111, haiducii le-au 

108 Cf. Liviu Patachi, op. cit., p. 117.
109 Este regretabil că această diferenţă specifi că nu a făcut, în mod 

corespunzător, obiectul atenţiei cercetării istorice. În legătură cu această 
chestiune s-a dat nu o dată preferinţă, în tentativele de considerare sinte-
tică, generalităţilor, uneori discutabile (cf. spre exemplu M. Roller, „De spre 
poporul făuritor al istoriei în unele probleme de cercetare din domeniul 
istoriei României“, în Studii VII (1954), în special pp. 298–302 etc.).

110 Dariu Pop, op. cit., p. 90.
111 Liviu Patachi, op. cit., p. 91.
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luat bani, veşminte, provizii. În Sălaj haiducii şi-au însuşit cu 
forţa caii unor voievozi de sate; un haiduc, pe nume Vasilie, 
i-a dus lui Pintea care, împreună cu ceata, încălecându-i, au 
apucat-o spre părţile Crişului.112 Nici umilii târgoveţi nu sunt 
scutiţi, când se iveşte prilejul, de rigorile haiduceşti. Nicolae 
Botoş bunăoară pune mărturie că „pe dascălul (schola mester) 
din Munkács l-a prădat, în Ilba, Zahari cu oamenii lui“113 [în 
număr de doisprezece, va preciza în depoziţia sa114 Simeon 
Thura]. Nu ştim cine  era victima. Economiceşte e însă puţin 
probabil – dată fi ind condiţia de epocă a unui pedagogus – să 
fi  fost vorba de mai mult decât de un modest personaj.

Şi nu numai atât. În anume împrejurări membri ai cetei pro-
cedează cu mare brutalitate chiar faţă de colaboratori apropiaţi. 
Astfel Simeon Thuro mărturisind că el împreună cu alţi tova-
răşi „au venit de la Şicarlău pe sub cetate, noaptea“, adaugă că 
„au trecut de Satul Nou, iar de acolo la Sudreşti, unde Zahari 
[acelaşi Zahari! – n. ns.] i-a luat băiatul lui Goloman fi indcă 
[acesta] îi datora de mult 300 de fl orini pentru postav […]; au 
plecat cu copilul […], au trecut prin munţi la Cicărlău unde 
s-au ascuns într-o casă pustie, acolo au mâncat câteva  fructe 
uscate.“115 Nu se socoate deci excesivă răpirea unui copil – 
necunoscută rămânând soarta ce i se rezervă –  pentru a lovi 
în tată! Dezlegarea o aduce deruta provocată de ivirea neaş-
teptată a armatei: „În zorii zilei a venit la ei femeia lui Suhaj: 
«Ce staţi şi vă petreceţi! Uite-i că vin!» etc. […].116 De acolo 

112 Idem.
113 Dariu Pop, op. cit., p. 91.
114 Idem, p. 92.
115 Idem, p. 93.
116 Vezi mai sus, reprodus, cu comentarii, restul citatului 
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opt au plecat spre Someş […], iar Zahari şi cu alţi şase au ple-
cat în jos şi a dat drumul copilului […]“. 

Invederat, aceste contradicţii nu puteau să nu genereze reacţii 
contradictorii în mediul social contiguu, cu atât mai mult cu cât 
acesta era sensibil divizat de interese imediate divergente. Ar 
rămâne de justifi cat doar rezultanta acestor tensiuni antinomice.

Or, în ansamblu, sentimentul popular a rămas, este bine 
ştiut, favorabil haiduciei lui Pintea şi a cetei sale. În penuria 
generală de informaţii, aceasta este principala dovadă a fap-
tului că vătămarea intereselor ţărăneşti a rămas în orice caz 
un aspect minor al raporturilor haiduci–mase. Altfel, conşti-
inţa colectivă fi e ar fi  păstrat amintirea oprobiului, fi e – mai 
degrabă – l-ar fi  uitat. În esenţă, memoria colectivă nu se 
înşală, pentru ea sunt improbabile confuziile fundamentale, 
în ciuda alunecărilor de sensuri, voalării contururilor, ştergerii 
detaliilor, alternării perspectivei cronologice. Tătarul devasta-
tor bunăoară, nu va fi  niciodată omagiat de memoria colectivă. 
El a fost şi va rămâne pentru conştiinţa populară un fl agel.

De fapt, în ciuda împrejurării că tehniceşte atacarea unui 
ţăran sau unui schola mester comporta riscuri infi nit mai mici 
decît lovirea, să spunem, a unui convoi comercial escortat, este 
de presupus că nu atât nerentabilitatea cât interesele de viaţă 
şi de moarte ale cetei impuneau sever apărarea solidarităţii, 
limitarea pagubelor în mediul ţărănesc, temperarea unor ener-
gumeni precum Zahari etc.

Acţiunea haiducească, ca întreprinsă de grupuri numericeşte 
restrânse, se cere vădit considerată şi sub unghiul individuali-
tăţilor participante. Pe Pintea nicio menţiune documentară nu-l 
arată amestecat în mărunte brigandaje. Ceea ce, dacă nu certi-
fi că inexistenţa unor atari incidente, sugerează totuşi relativa lor 
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improbabilitate. În acelaşi timp, din documentele citate reiese 
că membrii cetei obişnuiau să procedeze slobod la lovituri pe 
proprie socoteală117, risipiţi fi ind în grupuri autonome şi deci, 
moralmente, neangajând direct restul cetei.

Cu toate acestea, şi cu toate că practic orânduirea lăuntrică 
a cetei ne rămâne ca şi necunoscută (ştim prea puţin care erau 
raporturile reglementate între Pintea şi haiduci, care obligaţiile, 
care criteriile disciplinei, care autoritatea reală a căpeteniei), Pin-
tea nu poate fi  totuşi radical disociat de ceata sa nici pe planul – 
ferm – al răspunderii obiective, nici pe planul – conjectural – al 
opiniei populare atât în epocă, cât şi ulterior. Pentru că, pe de-o 
parte, chiar dacă Pintea va fi  observat, să zicem, o riguroasă con-
secvenţă sub aspect social şi moral, comportarea tovarăşilor săi, 
pe care nu avem motive să presupunem că ar fi  fost constrâns 
să şi-i aleagă, se răsfrânge prin însuşi faptul opţiunii şi al con-
clucrării asupră-i ca şef. Totodată, obiectiv vorbind, faptele lui 
Pintea ca haiduc nu pot fi  îndeobşte socotite ca întreprinderi indi-
viduale. Necesitatea asigurării superiorităţii asupra unui adver-
sar de regulă puternic (negustori înarmaţi, însoţiţi de străji etc.) 
reclama operaţia de grup. Cu alte cuvinte, în ciuda meritelor sale 
personale indenegabile, Pintea nu poate fi  socotit autorul unic 
al isprăvilor pe care ceea ce s-ar putea numi Gesta Pintyae i le 
atribuie. Acestea sunt, foarte probabil, opera practică nu a ero-
ului singular, ci a cetei. Dominată de el, desigur. Totuşi ceată.

De altă parte, apartenenţa „de corp“ a haiducilor anchetaţi 
este constant menţionată în scriptele cercetărilor – care-i defi nesc 

117 Ceea ce ne face să bănuim că, în anume limite, ceata va fi  avut, 
din punctul de vedere al construcţiei, structura unei confrerii mai mult 
sau mai puţin libere în care relaţiile generale sunt în bună măsură de ega-
litate şi în care şeful nu este decât un prim între egali.
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global ca „lotri ai faimosului Pintea“ („praedones famoso 
Pintye“) – deşi faptele incriminate în speţă nu par a fi  impli-
cat prezenţa şi iniţiativa expresă a şefului. Această împrejurare 
face cu totul plauzibilă presupunerea că, în mase, calitatea lor 
de „oameni ai Pintei“ era larg cunoscută. Dar de aici şi până la 
asocierea numelui Pintea la anume excese reprobabile ale tova-
răşilor săi nu ar mai fi  decât un pas. Nu e deci iraţională conside-
rarea eventualităţii unei unde de dezaprobare vizând personal pe 
Pintea în opinia colectivă a epocii. În acest caz faptul că memo-
ria obştească a reţinut numai trăsături candide în pragmatica 
eroului nu ar face decât să confi rme, ca şi în cazul haiduciei în 
genere, că bilanţul, oricare vor fi  fost poate cândva reticenţele, 
a rămas totuşi pozitiv din punctul de vedere al maselor.

Documentele anchetei oferă, pe lângă date suplimentare în 
direcţiile expuse, şi informaţii adiacente.

Haiducii, spre pildă, nu au vocaţie ascetică. Am văzut că 
la Sătmar şi-au comandat la croitor haine de preţ şi au băut 
„prin cârciumi“. În depoziţia sa, Simeon Thuro îşi aminteşte 
că atunci când ortacii „erau cu femeia lui George Suhaj, a 
văzut că fl ăcăii o îmbrăţişau şi o pipăiau“118. Iar Pintea nu res-
pinge nici el patimile lumeşti: acelaşi Simeon Thuro declară, 
în acelaşi context, a fi  „auzit că Pintea şi-a pierdut calul la joc 
şi că a plecat în Crişana“!119 Cum să abordăm aceste detalii? 
Să socotim că ele aruncă stânjenitoare umbre asupra lui Pintea 
şi a haiducilor săi? Aşa înclină să creadă Dariu Pop. Animat 
de pioase intenţii, i se pare – ţintind de fapt toate referinţele 
de sens negativ – că în documentele anchetei „faptele […] sunt 
denaturate, tendenţioase, vrând parcă să deprecieze valoarea 

118 Dariu Pop, op. cit., p. 93.
119 Idem.
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adevărată a mişcării lui Pintea“120. Fără a mai întârzia asupra 
împrejurării evidente că spiritului autorităţilor băimărene îi 
era prea puţin accesibilă „valoarea adevărată“ a haiduciei lui 
Pintea, considerăm din capul locului implauzibilă, prin lipsă 
de sens, măsluirea proceselor verbale, acte de circuit ofi cial, 
închis, şi prin aceasta, propagandistic nule. Pe de altă parte, 
interpretarea fi listină, anume interpretarea de care D. Pop se 
temea, a unor atari momente umane lipsite de grandoare epică, 
dar impregnate de autentic, conferind – fi e şi pe linia „slăbi-
ciunilor omeneşti“ – un plus de adevăr acestor contradictorii 
personaje, este nu numai meschină dar şi antidialectică, obtuză. 

Ceata cunoaşte certe elemente de organizare.
Pintea, desigur pentru a-şi consolida securitatea, practică, 

cel puţin în sezonul „mort“, secretul locurilor de adăpost şi al 
deplasărilor sale. „Despre Pintea nime nu ştie unde se găseşte 
– declară Nicolae Botoş –, însă Zahari a fost la dânsul şi le-a 
spus ca fi ecare să rămână pe unde poate până la sosirea lui 
Pintea, pentru că acesta nu va veni până la Sângeorz.“121 Pintea 
e deci nu numai şeful, ci şi punctul fi zic de raliere al cetei.122 

120 Idem, p. 90.
121 Idem, p. 92.
122 S-a emis părerea generalizantă (cf. Liviu Patachi, op. cit., p. 147) că 

activităţile cetei lui Pintea începeau – în mod necesar şi regulat, anual – „la 
Sfântul Gheorghe românesc“, deci la 10–23 ale lui aprilie. Unicul temei 
al acestei afi rmaţii îl constituie depoziţia amintită. Generalizarea e prin 
urmare cel puţin hazardată: nimic nu ne dă dreptul să luăm hotărârea lui 
Pintea ca în 1701 să înceapă în aprilie – şi nu în martie sau mai – drept 
manifestarea unei rânduieli statornicite. În schimb, verosimilă pare presu-
punerea lui Patachi (op. cit., p. 148) potrivit căreia Pintea ar fi  fost „obligat 
să părăsească gazdele numeroase pe care le-a avut prin sate şi să se adă-
postească chiar la timp de iarnă pe Gutin“ – rezolvarea iernatului fi ind 
apăsată de mari greutăţi – din pricina urmăririi sale perseverente de către 
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Membrii acesteia, cel puţin episodic, se pot regrupa însă, în 
primăvară, şi independent de Pintea, în grupuscule care cresc 
treptat pe măsură ce se deplasează. Simeon Thuro: „Numai 
patru au plecat la Vârful Codrului, de unde s-au dus la Pusztai 
din Oláh Tótfalu, mai târziu s-au adunat de au ajuns să fi e doi-
sprezece … Ion Pop, Zahari, Csontos, Ciomocozanul Deme-
ter, alias Nicolae Bolog, Gavrilă Horvath alias Petraş din Oláh 
Tótfalu au venit la Ilba trecând apa cu luntrea la moară. Acolo 
au găsit pe dacălul din Muncaci.“123

Ambuscadele haiduceşti sunt puse la cale cu chibzuinţă. 
În cazul atacării amintiţilor negustori greci, la începutul lui 
1700124, doi dintre membrii cetei – Gheorghe Crăciun şi Pavel 
Teodor –, iscoade, iau sub observaţie convoiul grecilor care 
erau pe drum de întoarcere din Polonia, încă de la Sighet125, 
vestind la vreme angajarea acestora pe drumul care, peste 
Gutin, lega Maramureşul cu Satu Mare126, şi făcând prin 
aceasta cu putinţă alegerea judicioasă nu numai a obiectului 

autorităţi. Dar mult mai puţin probabil ni se pare faptul  – deşi niciodată 
atestat – accentuat de Patachi, că Pintea va fi  rămas pe munte în tovărăşia 
„celor mai apropiaţi haiduci ai săi“! De altă parte, „retragerea pe munte 
“ ar marca nu numai, indirect, importanţa pe care autorităţile o acordă 
manifest combaterii lui Pintea ci şi, direct, o anume detaşare – prin ale-
gerea soluţiei celei mai difi cile – a lui Pintea de condiţia generală a cetei. 
Nu ar fi  exagerat să vedem, şi în aceasta, o sursă de prestigiu pentru erou.

123 Dariu Pop, op. cit., pp. 92–93.
124 Şi nu în toamna acelui an, cum crede L. Patachi (op. cit., p. 147), fi e 

şi numai pentru că suscitata scrisoare a contelui Loewenburg este datată 
15 februarie 1700. Ciudat e faptul că L. Patachi cunoaşte data scrisorii, 
deoarece se referă la ea în contextul aceleiaşi pagini. 

125 Liviu Patachi, op. cit., loc. cit.
126 B (…), „Câteva date despre Pintea Viteazul…“ în Ungaria III 

(1909), nr. 72.
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loviturii (negustori încărcaţi de bani etc.) dar şi a locului şi a 
dispozitivului de atac.

O probabilă limitare a statutului egalitar pe care îl sugeram 
mai sus pare să fi e modul în speţă în care e împărţită prada. 
Din prada obşinută pe seama grecilor partea cea mai însem-
nată, ca valoare şi câtime, revine lui Pintea şi unui anume Breb 
Lupu din Breb, pare-se personaj marcant în ceată. Parte din 
obiectele prădate sunt vândute la Sighet.127

Semnifi cativă ca element de organizare conspirativă este, 
în cadrul cetei, tăinuirea mai mult sau mai puţin sistematică a 
numelor adevărate ale haiducilor. Aceştia îşi iau adesea nume 
de împrumut sau porecle care se substituie numelui autentic. 
Nicolae Botoş declară astfel că „a auzit de la Zahari că în 
Oradea a fost prins un tâlhar în primăvara aceasta şi când ei 
vorbeau între ei că a fost prins Fazekaş, un român din Mara-
mureş, Zahari, alias Dănilă Hriţ, le-a spus: «Tăceţi, poate că 
încă nu se ştie că cine e şi ar putea să scape!».“128

*
Întinderea spaţiului, documentar atestată, pe care haiducii 

operează este remarcabilă. Din declaraţiile anchetaţilor reiese 
că, pe lângă Maramureş, au bătut întreaga Crişană ajungând 
până la Oradea şi Beiuş, părţile nordice ale Transilvaniei 
„restrânse“, până în ţinutul Turdei. Haiducul Ion Pogăciaş – 
alias Ion Turcu – declara că dacă Pintea „va coborî din păduri 
de Sângeorz, ei (haiducii – n.ns.) vor umbla în acea primăvară 
prin Polonia“! De altă parte, haiducul Ţară Lungă este – atrage 

127 Liviu Patachi, op. cit., loc. cit.
128 Dariu Pop, op. cit., p. 91.
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atenţia Dariu Pop, subînţelegând marea extensie a domeniilor 
de recrutare ale cetei – de fel din Moldova.129

O propoziţie incidentală a lui Simeon Thuro – „ Când Pin-
tea a venit [subl. ns.] pentru graţiere, s-a dus cu mulţi fl ăcăi 
unguri la George Toth etc. […1“130 – pare să confi rme ipoteza 
mai sus formulată conform căreia Pintea ar fi  primit în mod 
spontan „graţia“.

Ingenuitatea acestor oameni, de a căror asprime structu-
rală nu ne îndoim, transpare mişcător în interogatoriul care le 
precedă judecata şi le pregăteşte o moarte sigură şi cumplită. 
Între altele, în menţionarea bucatelor mâncate cu un prilej ori 
altul. Simeon Thuro, bunăoară, declarând, cum arătam, că şti-
indu-se în primejdie, el „împreună cu Dumitru Ciomcozanul, 
alias Nicolae Botoş, au fugit pe deal de unde au văzut că sunt 
urmăriţi de o armată germană“, precizează: „după ce au dor-
mit acolo [pe deal – n. ns.] au venit iarăşi la casele pustii din 
Tăuţi [de unde fugiseră – n. ns.] unde au mâncat varză [subl. 
ns. ] şi tot în noaptea aceea s-au dus etc.“131

În sfârşit, anume comentarii impun referirile la duritatea 
haiducilor.

Deşi în conceptul comun de „haiducie“ acest atribut este 
în fond subînţeles, menţiunile apologetice preferă să îl treacă 
sub tăcere, jenate, iar considerările ostile deşi îl pomenesc, 
o fac în termeni generali, asociindu-i califi cative drastice şi 
scontând pe repulsia cititorului. Aparent ireductibile, ambele 

129 Idem, p. 94. L. Patachi, deşi recunoaşte că „nu sunt ştiri despre even-
tuala traducere în fapt a acestui proiect, adaugă (op. cit., p. 148): „nu avem 
motive să vedem că acţiunea de pradă (din Polonia – n. ns.) nu s-a produs“.

130 Dariu Pop, op. cit., p. 93.
131 Idem, p. 93.
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atitudini derivă dintr-o eroare comună: absolutizarea obiectu-
lui, în cazul de faţă absolutizarea în sens etic fi e a brutalităţii 
ca atare, fi e a reacţiei psihologice la aceasta. Dar recursul la 
silogisme moralizante, pornite de la premise a priori, absolute, 
precum duritatea e reprobabilă, haiducii sunt duri, haiducia e 
reprobabilă – înseamnă nu numai impermeabilitate la dialec-
tica realului, ci şi idealism elementar. Duritatea şi, extrapolând, 
violenţa au în cazul haiduciei în primul rând condiţionări şi 
semnifi caţii de ordin general social şi sunt evaluabile numai 
sub unghiul contextului istoric, în funcţie de adresă, necesi-
tate şi interesele pe care le reprezintă.

Or, haiducia, ca violenţă, este o replică la brutalitatea impli-
caţiilor organizării economice feudale şi la violenţa practicată 
de suporţii politici ai acesteia. Inutil să mai demonstrăm că sin-
gura modalitate de a respinge practic rânduielile existente, dată 
fi ind reacţia de conservarea a sistemului, era violenţa. Violenţa 
va fi  aşadar proprie haiduciei nu numai din impuls social-efectiv 
(ură etc.), ci şi din imperativ tehnic. Ca urmare practicarea sis-
tematică, profesională a violenţei (ca şi primejdia permanentă, 
riscurile etc.) reclamând o anume alcătuire temperamentală, 
selecţia fi rească a concentrat în ceată fi ri tari, „duri“. În cursul 
anchetei, captivilor li se pune între altele şi sugestiva întrebare: 
„În acest an (1701 – n. ns.) sau în alţi ani, pe cine au bătut sau 
au «prăjit»132 (sütögettek)?“133, vorba fi ind evident de modalităţi 
de presiune pentru a obţine fi e direct obiecte de preţ, fi e indicaţii 
cu privire la locul unde atari obiecte ar putea fi  ascunse.

În virtutea inerţiei, a împrejurărilor exterioare, a neînfrânării 
– de conştiinţe încă înapoiate – a pornirilor instinctuale, lovitura 

132 Sublinierea noastră.
133 L. Patachi, op. cit., p. 146.
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haiducească poate cădea însă, am văzut, şi asupra categoriilor 
sociale proxime haiducilor. În acest caz „haiducul“, izbind nedi-
ferenţiat la toate nivelele societăţii, apare ca inamic public, ca 
factor eminamente antisocial. Consecutiv, distincţia „haiduc“ – 
„tâlhar“ adesea confuză în conştiinţa populară – care ignoră de 
altfel sistematica terminologie a istoriografi ei, numind în bloc, 
după regiune, tâlhari, lotri, hoţi, haiduci, pe toţi cei ce „s-aţin la 
potică“134, şi mulţumindu-se să deosebească numai pe „tâlharii“ 
(lotrii etc.) buni“ de ceilalţi – devine indiscernabilă. Tâlharul 
nu mai este „bun“. Ci tâlhar şi atât. Violenţa pe care o practică 
nu mai este implicit în serviciul clasei ci slujeşte doar interese 
personale sau de grup restrâns. În consecinţă caracterul para-
zitar şi nociv al „lotrului“ devine greu de suportat, iar „lotrul“ 
– general detestabil. Se înţelege însă, lucrurile nu sunt totuşi, la 
nivelul concretului, chiar atât de simple şi netede. Unul şi acelaşi 
individ se poate comporta în situaţii succesive fi e ca „tâlhar“, fi e 
ca „haiduc“, făcând imposibilă defi nirea univocă. Limpiditatea 
şi statornicia absolută în atitudini care să mijlocească separa-
rea în categorii net deosebite „haiduci“ şi „briganzi“, rămâne 
– fără a nega cu totul posibilitatea realizării sporadice a tipuri-
lor în condiţii de perfecţiune – mai degrabă o iluzie didactică. 
Criteriul lucid al califi cării ar fi  aşadar în ultimă analiză media 
statistică capabilă să indice sensul prioritar al loviturilor „hai-
duceşti“ („în sus“ sau „în jos“), califi care urmând să se facă, 
din unghiul istoricului, pe temeiul sintetizării heterogenelor, şi 
îndeobşte  puţinelor, informaţii existente.

134 Vezi ca mostră de mentalitate în această privinţă, relatarea publi-
cată de I. Feresnariu, „Ce povestesc bătrânii despre traiul de acum trei 
sferturi de veac. Lucruri vechi istorisite de bunica mea Catinca Gh. Rădă-
şanu, în etate de 78 de ani, din comuna Baia, jud. Fălticeni“, în Comoara 
satelor  IV (1926), nr. 3, pp. 33–36.
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Dar, în defi nitiv, între violenţă cu fi nalitate socială delibe-
rată şi cea practicată pentru mărunte interese nu există deose-
biri de substanţă, de „tehnică“. Deosebirile rezidă, învederat, 
numai în tâlc. Această împrejurare sugerează însă oportunita-
tea unei evaluări cantitative în raport cu epoca. Este oare – pe 
cât o ştim – brutalitatea haiducească, independent de orice alte 
contingenţe, singulară, excesivă, scandaloasă? Înclinăm să cre-
dem că nu. Într-o vreme când ostaşii Imperiului, lider militar 
al „Ligii creştine“, secătuiau provinciile în care staţionau, pro-
vincii afl ate într-un fel sau altul sub sceptrul Împăratului, deci 
„teritoriu amic“, când soldaţii unui Caraffa se dedicau – în ace-
leaşi condiţii – celei mai crase şi mai neomenoase tâlhării, când 
– pentru a cita o întâmplare izolată privind însă „polul opus“ 
autorităţii imperiale –, numai trei ani mai târziu, la începutul 
răscoalei libertare a lui Rákóczi, însuşi locotenentul acestuia, 
Majos János, va notifi ca administraţiei din Baia Mare, rămasă 
leală Împăratului, că în caz de nesupunere „oraşul va fi  jefuit 
şi trecut prin foc şi sabie, femeile şi copiii împuşcaţi, notabili-
tăţile trase în ţeapă“135, când, în sfârşit, autorităţile poliţieneşti 
şi judiciare procedează cu o brutalitate care frizează sadismul, 
brutalitatea haiducilor lui Pintea nu face fi gură de ciudăţenie. 
Ea apare integrată, simetric, într-un sistem. Şi nu numai atât. 
Brutalitatea haiducească apare totodată benignă.

Ni se pare astfel foarte grăitor că nici documentele anche-
tei, nici alte surse nu menţionează vreun indiciu din care să 
reiasă că haiducii – altminteri autori a multiple acte de vio-
lenţă – ar fi  ucis.

Cu o singură excepţie sau, cel puţin, cu o singură excepţie 
atestată. Şi aceasta legată de un episod de deosebită importanţă.

135 Cf. L. Patachi, op. cit., p. 146.
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Astfel, haiducul Damian Dan „mărturiseşte136 că deşi el era 
aici (în Baia Mare – n. ns.), în închisoare, „totuşi ştie sigur că 
la uciderea vicarului (subl. ns.) au luat parte următorii tâlhari: 
Girasin din Groşi, Olexa din Cicărlău, George Suhaj, Csontos, 
Ion Pop şi Ursu din Chechiş, acestea le ştie de la Ţară Lungă.“ 
Totodată că „ Csontos a fost acela care a ucis vicarul.“ La 
rându-i, Nicolae Botoş arată137 că, trecând împreună cu Ion Pop 
şi Gavrilă Fazekaş „peste apă (peste Someş – n. ns.), a venit 
la ei femeia lui Suhaj pe care au întrebat-o unde este bărbatul 
ei şi atunci ea le-a răspuns că nu este acasă, ci el se ţine prin 
munţi fi indcă a luat parte la uciderea popii (a vicarului – n. ns.) 
şi nu îndrăzneşte să vie pe acasă“.

Numele celui ucis nu este specifi cat fi ind vorba, vizibil, de 
o afacere recentă şi binecunoscută. Dar nu avem nici un temei 
să ne îndoim că vicarul în chestiune este Isaia Károly, superior 
al mânăstirii greco-catolice de Bixad.

Acest incident se înscrie însă, în principal, într-o altă serie 
istorică decât cea a fenomenologiei haiduceşti. E vorba de fră-
mântările religioase din Transilvania în jurul lui 1700 prilejuite 
de „unirea “ Bisericii ortodoxe române cu Roma.

Închinată Sfi nţilor Petru şi Pavel şi înfi inţată probabil la 
fi nele veacului al XVII-lea138, mânăstirea de la Bixad devenise 

136 Dariu Pop, op. cit., p. 90.
137 Idem, p. 91.
138 Şt. Meteş menţionează (v. Mănăstirile româneşti din Transilva-

nia şi Ungaria, Sibiu, 1936, p. 179) 1689 ca an al fundării aşezământu-
lui dar pune la îndoială veracitatea informaţiei. În schimb, dă ca certă 
terminarea construcţiei, sub patronajul lui Károly, în 1700. Ceea ce 
pare a fi  confi rmat de datele publicate de N. Nilvan care, reproducând 
(v. „Pintea Viteazul. Un document contimporan referitor la moartea lui“, 
în Familia XXXI 1895, nr. 22) informaţiile furnizate lui de egumenul, 
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în orice caz la începutul veacului următor sediul vicariatului 
greco-catolic ce urma să ia sub oblăduire pe românii trăitori 
– în expresia epocii – „in partibus Hungariae“, de fapt în ţinu-
turile româneşti ale Transilvaniei de nord-vest: Oaş, ţinutul 
Oradiei, comitatul Bihor „până la Dealul Mare“.139 Mânăs-
tirea era destinată explicit activităţilor misionare, iar vicarul, 
evident, Isaia Károly.

Născut, după cât se pare, la Trebizonda, în Asia Mică140, fost 
călugăr în mânăstirea Sfântul Pavel de la Muntele Athos, tri-
mis cu – pare-se – importante însărcinări în Rusia, reţinut apoi, 
din motive rămase obscure, de autorităţile austriece la Braşov 
şi expediat sub arest la Viena141, Károly abjurase – probabil la 
Viena – şi trecuse la „unire“ acceptând totodată, cum arată fap-
tele, să facă ofi ciul de misionar de mână forte în slujba propagan-
dei catolice. Este numit – potrivit unor informaţii necontrolate, 
după o şedere de edifi care la Roma – paroh greco-catolic la 
Carei, apoi la Debreţin. Alungat de ostilitatea militantă a cal-
vinilor din oraş, Károly este aşezat, din iniţiativa Vienei şi cu 
acordul autorităţii pontifi cale, în ianuria 1694, vicar „unit“, cum 
am arătat, al ţinuturilor transilvane nord-vestice. Antecedentele 
ni-l înfăţişează ca om de acţiune, chiar aventurier, şi prea puţin 
om „de convingeri“, dăruit însă, probabil, cu însuşiri de politi-
cian. Oricum, cert este că, numit vicar, Károly se leagă în faţa 
episcopului greco-catolic „de Munkács, Maramureş, Komarom, 
Machov, Zpis etc.“, Iosif de Camilli – grec şi el, dar din Arhipe-
lag – să obţină, pe orice cale, convertirea românilor.

în funcţiune în 1894, al mânăstirii, Arcadiu Pásztori, arată că aceasta 
ar fi  fost „înfi inţată“ în 1700.

139 Şt. Meteş, op. cit., p. 179.
140 N. Nilvan, op. cit. 
141 Şt. Meteş, loc. cit.
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Or, probabil la începutul primăverii lui 1701 – nu la 14–15 
mai 1703 cum pretindea egumenul Pásztori respectiv Nilvan, 
nici la 15 mai 1701 cum afi rmă sursele lui Meteş (vezi mai jos) – 
pentru simplul motiv că, pe lângă alte indicii probante, ancheta 
care confi rmă faptul ca recent şi încearcă stabilirea răspunderi-
lor a avut loc la 14 aprilie 1701142 –, haiducii din ceata lui Pintea 
atacă mânăstirea, îl ucid pe vicar şi iau cu ei cadavrul în munte.

Semnifi cativă atât pentru lărgimea ariei sociale şi profesi-
onale de pe care ceata îşi culege aderenţii cât şi pentru insta-
bilitatea, pentru relativul proteism al acesteia, este depoziţia 
lui Simeon Thuro: „A auzit de la Csontos că Csontos cu Olexa 
– care este deţinut în [cetatea – n. ns.] Chioar – împreună cu 
tovarăşii lor, au ucis pe vicar, şi Suhaj a fost cu dânşii, doi din-
tre ei erau cătane [subl. ns. ] dar nu ştie cine sine sunt, poate 
că şi acum sunt în cvartir, acestea le crede numai, dar nu le 
ştie, pentru că le-a auzit de la alţii.“143

Care să fi  fost rostul acestei operaţii care a stârnit, după 
cum vom vedea, o anume vâlvă în epocă? Jaful? Nu. Deşi 
ar putea să pară ciudat, nu jaful a fost obiectivul urmărit. O 
atestă faptul că în nici unul din documentele privind problema 
nu se face amintire de eventuala jefuire a mânăstirii, delict de 
extremă gravitate pentru legislaţia feudală şi care, săvârşit, ar 
fi  fost cu neputinţă să rămână nepomenit.

Singura „pradă“ recoltată în mod cert este cu deosebire 
elocventă atât pentru caracterul loviturii cât şi pentru atmo-
sfera în care defunctul vicar îşi dusese activitatea: „ De altfel, 
Ivan144 –declară Simeon Thuro – a adus şase pistoale (subl. ns.) 

142 Dariu Pop, op. cit., p. 94.
143 Dariu Pop, op. cit., p. 93.
144 Unul dintre participanţii la lovitură.
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de la vicar, cele două cătane au luat şi ei câte o pereche de 
pistoale.“!145

Obiectul atacului a fost neîndoielnic suprimarea lui Iasaia 
Károly.

De ce?
Pentru că, pretindea în 1895 egumenul Pásztori, „bazat pe 

documente ce se afl ă la mănăstirea Bicsadului“, Isaia Károly, 
„fi ind el un energios propagator al «unirii» întru poporul 
român şi sfi ciuind fără cruţare imoralitatea mai ales bigamia, 
foarte uzitată în acele părţi“, tocmai de aceea „în noaptea din-
tre 14–15 mai 1703 l-au atacat şi l-au ucis în aşternutul său 
oameni de ai lui Pintea şi cadavrul lui l-au dus între munţi 
unde călugării cari în noaptea amintită toţi erau absenţi, numai 
după câteva zile l-au găsit“; şi adaugă Pásztori: „Însuşi Károly 
a scris în cele clipe critice (!) cu sângele său propriu acestea 
cuvinte: «Eu pentru credinţă, speranţă şi iubire mor»“!146

Întâmplarea se afl a de altfel zugrăvită – în momentul relată-
rii lui Pásztori – în refectoriul mânăstirii, de „un tablou repre-
zentând o scenă înfi orătoare: nişte români în haine ţărăneşti 
omoară cu topoarele un călugăr“. Cu multă tărie Pásztori sub-
liniază, repetând, sensul „operei“ lui Károly şi a mânăstirii 
Bixadului: vicarul şi călugării s-ar fi  devotat anume la „acel 
scop ca să stârpească imoralitatea ce era foarte lăţită la popo-
rul român din acele părţi care trăia răsfi rat prin munţi ducând 
o viaţă desfrânată în bigamie“, şi abia pe urmă „la propagarea 
unirii cu Roma“.147

145 Dariu Pop, op. cit, p. 93.
146 N. Nilvan, „Pintea Viteazul, un document contimporan referitor 

la moartea lui“, în Familia XXXI (1895), nr. 22, pp. 254–258.
147 Idem.
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La rându-i, St. Meteş – reproducând informaţia din surse148 
inspirate probabil tot de arhiva sau de factorii de răspundere ai 
mânăstirii – afi rmă şi el că „la 15 mai 1701 [sic] Isaia e omo-
rât, afi rmativ [sic]149 de un ostaş al lui Rákóczy (anacronism 
ţipător! – n. ns.) numit Mihai Suhaj150 din satul Cicârlău pe 
care călugărul l-ar fi  mustrat pentru viaţa sa imorală, trăind 
în concubinaj cu soţia fratelui său.“

Cu totul alta este explicaţia dată – implicit – incidentului de 
preţioasele documente contemporane cu evenimentul „unirii“, 
constituite de memoriile redactate, în octombrie–noiembrie 
1701, în închisoarea din Sibiu, de Gavril Nagszegi.151  

Acest Nagszegi era un personaj interesant. Român, mic 
nobil, el se afi rmase ca purtător de cuvânt al românilor care 
se ridicaseră – cu mare vehemenţă îndeosebi în sudul Tran-
silvaniei – împotriva „unirii“ Bisericii ortodoxe cu Roma şi 
devenise curând unul din campionii luptei împotriva versa-
tilului mitropolit Atanasie Anghel şi a camarilei sale care, 
mânuiţi abil de iezuiţi şi ispitiţi de opulenţa şi privilegiile ce 
li se făgăduiau, nu numai că acceptaseră „unirea“ formală 
cu Biserica romano-catolică, dar patronau acum încercările 
de a impune cu sila „unirea“ întregului popor.152 Nagszegi ia 

148 Szirmay Anton, Bovozki S., Szathmár vármegye törtenete, Buda-
pesta [1891], p. 46, apud Şt. Meteş, op. cit., p. 180.

149 „Afi rmativ“ – probabil autorul are în vedere caracterul pur aser-
toric al informaţiei sau foloseşte cuvântul cu sensul de „confi rmat“. 

150 Ucigaşul a fost George Suhaj, după cum a arătat ancheta.
151 Cf. Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din 

Ardeal în secolul al XVIII-lea, Editura şi Tipografi a Arhidiecezane, Sibiu, 
1920, vol. I, pp. 41–86.

152 Un expozeu condensat şi minuţios al mecanismului „unirii“, al 
jocului presiunilor, infl uenţelor etc. în Şt. Lupşa, Biserica ardeleană şi 
„unirea“ în anii 1697–1701, Bucureşti, 1949, în special pp. 28–98.
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măsuri pentru convocarea unei mari adunări pan-transilvane 
de protest a românilor la Alba-Iulia. În acest scop răspândeşte 
în ţară textul unei proclamaţii care cheamă norodul la rezis-
tenţă şi la manifestarea masivă şi publică a dezacordului faţă 
de „unire“ cu prilejul proiectatei adunării. Fapt pentru care la 
25 octombrie 1701 este abuziv arestat, demersurile sale fi ind 
totuşi legale153,  din ordinul autorităţilor locale şi imperiale, şi 
întemniţat în închisoarea din Sibiu. Din închisoare, Nagszegi 
trimite două memorii (de fapt al doilea e o completarea la 
primul) la 5 şi, respectiv, 9 noiembrie 1701 judelui regal din 
Sibiu, Georg Reussner. În amândouă e vorba, între altele, şi 
de Pintea. Deşi într-o latinească colţuroasă, ambele memorii 
acuză logică fermă, o bună cunoştere a realităţilor sociale şi 
– inconfundabil – clarviziune politică.

Nagszegi descrie în cele două memorii – redactate, afi rmă 
el (din raţiuni de tactică retorică), în dorinţa de a salvgarda 
interesele Regelui şi Împăratului, deschizându-i acestuia ochii 
asupra realităţii – un tablou lucid şi foarte instructiv al situa-
ţiei existente (iluziile de parvenire materială repede înşelate şi 
pe cale de a se transforma în dezamăgire ale clerului ortodox, 
trecut la „unire“ nu pentru că ar fi  avut revelaţia catolicismu-
lui, „non amore catholicae religionis […] sed tantum necessi-
tatis“! , indignarea în creştere a marilor mase de ţărani care 
se dumirea treptat, brutalităţile şi samavolniciile autorităţilor) 

153 Nagszegi se întemeia în demersul său pe decretul regal (imperial) 
din 14 aprilie 1698, confi rmat la 26 august 1699, prin care se lăsa la libera 
alegere a cetăţenilor încheierea Unirii“ cu oricare din confesiunile recepte 
sau de a-şi păstra în mod liber credinţa iniţială. Pe de altă parte, împuter-
nicirea sa, ca pledant al cauzei rezistenţei la „unire“, fusese autentifi cată 
în conformitate cu toate prevederile legale de protonotariatul Principa-
tului – cf. Silviu Dragomir, op. cit., vol. I, p. 44.
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şi subliniază consecinţele ce vor decurge din aceasta. Astfel, 
observând că impunerea „unirii“ prin forţă, prin „dragonade“, 
poate avea cele mai grave  urmări, Nagszegi continuă textual: 
„Pot da chiar un exemplu: în districtul Munkács era un anume 
– episcop sau vicar, nu sunt sigur – Isaia care s-a anagajat faţă 
de episcopul unit din Munkács, Iosif de Camelis, să împingă 
cu forţa pe români la unire; cum au stat lucrurile şi cum s-a 
purtat el în fapt cu oamenii nu ştiu, alţii o vor putea spune mai 
bine decât mine. Dar de aceea s-au ridicat împotriva lui (româ-
nii sau care vor fi  fost nu ştiu) câţiva care l-au ucis repetând 
întruna: «Tu ai vrut să ne faci catolici, noi suntem haiduci şi îi 
vom scăpa cât mai degrabă de tine pe ceilalţi fraţi ai noştri», 
iar acestea fi ind zise i-au luat viaţa. Acestea eu le-am auzit de 
la alţii, nu le-am văzut.“ Şi dezvoltând ideea continuă imediat: 
„În legătură cu asta sunt îngrijorat şi pentru soarta altora, fapt 
care mă îndeamnă să împărtăşesc tuturor gândurile mele; ori-
cine ar fi  cel care ar săvârşi asemenea fapte154, ele ar fi  puse tot 
pe seama lui Pintea, indiferent de locul unde s-ar afl a el, căci 
cine va încerca să facă acest lucru [convertirea samavolnică 
la «unire» – n. ns.], va fi  astfel lovit încât va fi  ucis.“155 Dar 

154 Precum uciderea lui Isaia Károly.
155 Silviu Dragomir, op. cit., vol I, anexa 3, p. 11, & 2 şi & 3: „Exem-

plum etiam referre possum, in districto Munkacsiensi erat quidam (certo 
non constat) episcopus aut vicarius nomine Esaias, qui obligaverat se unito 
Episcopo Munkaacsiensi Josepho de Camelis, quod omnes Vallachos 
etiam citra suam voluntatem ad unionem persuadere velit; quomodo haec 
res fuerit, et quomodo intereos se gesserit, nescio, alii melius noverint. 
Hinc obviam se stiterunt quidam (anne Valachi, vel quales fuerint nescio) 
cumque occiderunt semper haec fratres nostros, itaque ei vitam ademe-
runt. Quae tamen ab aliis tantum audivi, ego autem non vidi.

Ego in talibus de aliis etiam sum sollicitius, ideireo omnibus homi-
nibus meas signifi co cogitationes, quicunque eiusmodi facta perpetrabit, 
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aceasta nu va fi  decât începutul catastrofei. Deocamdată cei 
mai mulţi români nu pricep încă bine înţelesul evenimentelor 
dar curând ei toţi vor înţelege, mânia îi va cuprinde şi spune 
Nagszegi. „ Printre români, revolta va mocni până când ei vor 
afl a de existenţa turcilor şi a francezilor, duşmanii regelui156. 
Atunci românii îi vor chema din munţi pe vestiţii lor haiduci, 
aşa cum e Pintea […], vor apare zeci de alţi Pintea şi dacă o 
asemenea tulburarea s-ar produce […] cei asupriţi, cei se sunt 
îngrijoraţi pentru viitorul lor vor fi  gata de orice […].“157

Ne afl ăm deci în prezenţa unor interpretări contradictorii 
ca semnifi caţie şi amplititudine. Ambele se cer abordate cu 
spirit critic.

Pe de-o parte, informaţiile provenind din sursă eclezias-
tică catolică şi greco-catolică sunt din capul locului suspecta-
bile de prelucrare tendenţioasă. Erorile de detaliu brut le-am 
semnalat. Exagerările de ansamblu sunt evidente. După cum 

in Pintye rem devolvet, ubicunque sit Pintye, quis rem investigabit si illi 
excedent, percussus tantum percussus erit.“

156 Imaginea acestei virtuale alianţe a ţăranilor răsculaţi cu Ludovic 
al XIV-lea şi cu sultanul nu are în ultimă analiză nimic aberant. Şi este 
foarte probabil ca această primejdie să fi  părut plauzibilă reprezentaţilor 
politicii imperiale în Transilvania. Aceasta cu atât mai mult cu cât numai 
doi ani mai târziu răscoala lui Rákókczi va primi, după cum se ştie, o 
substanţială asistenţă atât de la Versailles, cât şi de la Poartă.

157 Silviu Dragomir, idem, anexa 2, p. 6 & 3: „Hoc tam diu sem-
per occultabunt, donec rumorem hostium Suae Majestatis, Turcarum aut 
Gallorum percipient, tum temporis famosos latrones in quibusdam mon-
tibus nominabunt, uti modernum Pintye. Quamvis latroni haec res etiam 
cognita non sit, ex uno Pintye plures formabunt, et si quaedam (quam 
Deus avertat) confusio fi eret in Transsylvania tum oppresi, quasi de futuro 
solliciti sunt, omnes essent parati, nihilque eos moraretur, quin quaevis 
mala peragerent, in tantum, ut optimi etiam homines possent in eo pedem 
offendere, et malam intentionem contra Suam Majestatem promovere.“
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inimaginabil e procedeul prin care Károly va fi  izbutit să 
caligrafi eze inscripţii „cu propriul sânge“ în timp ce „tâlha-
rii“ îl tăiau; de neconceput rămâne şi „marea promiscuitate 
obştească“ profesată, după insinuările respectivelor relatări, de 
„poporul român din acele părţi“, stare nedovedită de nicio altă 
ştire sau de vreo atestare documentară. În schimb, plăsmuite 
ad-hoc de cei interesaţi, atât presupusul martiriu eroic al vica-
rului Károly, cât şi pretinsa „primitivitate“ a românilor puteau 
lesne sluji anume interese propagandistice: cvasi beatifi carea 
lui Isaia Károly era evident menită să învăluie în pulbere de 
aur şi smirnă actele şi făptura morală a unui personaj cel puţin 
echivoc, în vreme ce „înapoierea“ socială a românilor putea 
prea bine să reliefeze oricând, constant, meritele intervenţiei 
catolice care prin artifi ciul „unirii“ îi va fi  urnit pe români din 
diavoleasca semi-animalitate în care ortodoxia îi tolerase. Nu 
mai insistăm asupra modului în care atari aserţiuni puteau în 
1894 servi „politica naţionalităţilor“ dusă de guvernul regal de 
la Budapesta. Desigur toate acestea, fără a exclude existenţa 
unor cazuri reale de inconduită. Strategia iezuită a argumen-
tării recomanda existenţa întotdeauna a unui nucleu de adevăr 
în jurul căruia să se ţeasă văluri de broderie sofi stică. Putem 
reţine deci ca perfect plauzibilă existenţa – precum oriunde şi 
oricând cu mai multă sau mai puţină ipocrizie – a unui număr 
de manifestări de infi delitate conjugală şi libertinaj devenite 
printr-un monstruos totum pro parte atare caracterizare gene-
rală a românilor din Partium! Putem oare accepta în aceste 
condiţii versiunea după care Károly va fi  fost ucis dintr-o dis-
proporţionată pornire de răzbunare a numitului „Mihai“ Suhaj, 
adulterin, ultragiat de mustrările „energicului vicar“? Natural, 
nu e cu totul exlus ca atari implicaţii să fi  existat. În subsidiar.
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Fiindcă din citatele întâmpinări ale lui Nagszegi reiese lim-
pede că uciderea egumenului Károly a apărut opiniei epocii nu 
ca minoră răfuială între indivizi, ci ca manifestare a revoltei 
populare concretizată în haiducii lui Pintea.

Există solide temeiuri pentru a socoti afirmaţiile lui 
Nagszegi ca o refl ectare fi delă a unei stări de lucruri obiec-
tive. Pe de o parte, este de netăgăduit că Isaia Károly era un 
abuziv, cu lumeşti şi supărătoare apucături. Bunăoară, huzu-
rul pe care şi-l îngăduia cu brutalitate pe seama preoţilor din 
sate sileşte în 1701158 mica preoţime sătească, în frunte cu 
protopopul Pantaleon din Baia Mare să facă plângere împo-
tivă-i159. Este uşor de întrevăzut în aceste condiţii cum se va 
fi  comportat vicarul Károly cu mărunţii mireni! Pe de altă 
parte, Nagszegi în calitatea sa de perceptor al mitropoliţilor 
Teofi l Sereni şi Atanasie Anghel cutreierase bună parte din 
Transilvania, avusese mult de a face cu oamenii de rând şi 
ajunsese să cunoască – cum pare de altfel să se simtă din 
memorii în întregul lor – starea de spirit şi năzuinţele con-
crete ale poporului.

Totuşi, împotriva lui Nagszegi au fost lansate în epocă şi 
reluate mai târziu acuzaţii înverşunate de incorectitudine. 
Mitropolitul Atanasie îl denunţă ca „hoţ“, iar generalul Rabutin 
din Bussy, comandant militar al Transilvaniei, îl învinuieşte de 

158 Plângerea preoţilor, înaintată fi ind în 1701, confi rmă cronologic 
teza noastră după care uciderea lui Károly a intervenit nu mai devreme 
de ianuarie, nu mai târziu de începutul lui aprilie 1701.

159 Cf. Joánnicias Basilovits, Brevis notitia fundationis Theodori Kori-
atovits, Cassoviae, 1799–1804, vol. II, p. 90 şi urm. apud N. Iorga, Scrisori 
şi inscripţii ardelene şi maramureşene, vol. I, în Studii şi documente cu 
privire la istoria românilor, tom XIII, Atelierele grafi ce Socec & Comp., 
Bucureşti, 1906, p. XLVIII.
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neplata unor datorii etc. Sintetizând diverse izvoare, la aproape 
două veacuri de la evenimente, Gh. Bariţ îi desemnează în 
linii groase un portret antipatic: „Cine era Nagszegi? După 
cum declarase însuşi, de naţionalitate român, însă catolic; mai 
târziu trecut la ritul răsăritean, a stat câtva timp în serviciul 
mitropolitului Teofi l, de unde fusese dat afară pentru că furase. 
Acelaşi Nagszegi, recomandat de unii şi alţii, servise doi ani 
şi la Atanasie de unde iarăşi furase stând câteva săptămâni 
în temniţă la Sibiu şi numai la rugarea altora fu eliberat, dar 
lucrurile furate nu le-a restituit […] Îndepărtat de la curtea epis-
copală a mers la iezuiţi la Sibiu unde s-a mărturisit ca romano-
catolic. Dar văzând că nici aşa nu ajunge la vreo bucată de 
pâine a scris iezuiţilor din Alba Iulia că nu mai e catolic şi nici 
unit, ci rămâne «valah schismatic» şi în acest titlu cutreieră 
satele iniţiind mai ales pe popi să se abată de la «unire» […].“ 
Şi exclamă Bariţ: „Pe oameni ca (acesta) îşi aleseseră mag-
naţii calvini şi saşii luterani de unelte spre a tulbura poporul 
român şi a face curţii imperiale grije şi greutate cât s-a putea 
mai mare.“160 Ajungând la episodul celor două memorii, Bariţ 
îşi iese din fi re: „Din cele două epistole scrise de Nagszegi în 
prinsoare s-ar părea că lui Nagszegi îi lipsea o doagă, cum se 
zice pe la noi.“ Şi explică: „În cea dintâi defăima pe episcop 
oricum îi venea în peană încât se vede limpede că o face din 
răzbunare, apoi recomandă Împăratului ca să denumească un 
alt episcop. În a doua scrisoare acel om corupt şi deşuchiatu 
denunţa Împăratului pe români ca pe un popor foarte aplicat la 
rebeliuni încât dacă se va face şi uniunea te vei pomeni că ţara 
se împle de bande hoţeşti precum era tocma pe atunci banda 
înfricoşatului Pintea, până ajunse şi acela în furci […].“ La care 

160 Gh. Bariţiu, op. cit., vol. I, pp. 220–221.
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se grăbeşte să adauge: „[…] La 13 noiembrie 1701 Rabutin, 
după toate informaţiile pe care le avea din ţară scrie cardinalului 
primat Kollovich că Nagszegi este numai unealtă a magnaţilor 
şi a saşilor şi nu se îndoieşte întru nimica că amerinţările lui 
Nagszegi sunt dictate de protestanţi etc.“161

De greutatea şi adevărul cuvântului lui Gavril Nagszegi 
depinde în cea mai mare măsură şi preţul informaţiilor pe 
care le vehiculează cu priviree la incidentul Isaia Károly şi 
mai cu seamă la Pintea şi ecoul şi activităţii acestuia în con-
ştiinţa vremii.

Ce este de reţinut din toate acestea şi care poate fi  cheia 
atitudinii lui Bariţ faţă de Nagszegi şi de Pintea? Nicolae Iorga 
– remarcând omagial, în marginea memoriilor, „cât de bine îşi 
cunoaşte poporul“ Nagszegi! – se arată circumspect în privinţa 
probităţii lui, punând doar faţă în faţă motivările arestării: „Ce 
a făcut pentru a fi  aruncat în închisoare, nu ştim bine: el spune 
că se afl ă acolo pentru legea sa; generalul îl arată ca tulburător 
şi datornic rău de plată lui Atanasie, iar prigonitorii îl învinuiau 
că înteţise pe români împotriva guvernului şi legii nouă şi că 
s-ar fi  înfruptat din banii ce-i avusese pe mână ca strângător 
al «porţiei vlădiceşti» […].“ În tot  cazul, lui Iorga, infl uenţa 
cercurilor protestante i se pare indubitabilă: „Că stătea în legă-
turi cu «domnii» calvini şi cu luteranii saşi din oraşe e vădit, 
şi el însuşi adaugă la afi rmaţiile, dovezile şi prezicerile sale, 
părerea în scris a lui Ioan Sachs, judele din Sibiu.“162

În acest context, faptul că protestantul Nicolae Bethlen – 
cancelar aulic în 1701 –, care era la curent cu fazele diferendului 

161 Idem, pp. 221–222.
162 N. Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal, Institutul de arte grafi ce „Carol 

Göbl“, Bucureşti, 1902, pp.196–197.
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şi îl cunoştea personal pe Nagszegi, îl descrie binevoitor, ca pe 
„un nobil sărac dar altminteri inteligent şi cărturar“ – adaugă, 
„trecut de la catolici la legea românească“163 – ar putea fi  pus 
pe seama complezenţei.

Examinând la rândul său chestiunea, Silviu Dragomir se 
mărgineşte – pentru a demonstra implicit inanitatea impută-
rilor vizând onestitatea lui Nagszegi – să observe că în lungul 
proces care a urmat arestării sale, aceste acuzaţii, deşi susţi-
nute în scris de mitropolitul Atanasie Anghel, nu au fost totuşi 
reţinute. Reaminteşte de altă parte că acuzaţia de „hoţie“ era o 
invectivă folosită nu odată pentru descalifi carea adversarului: 
tot de „hoţie“ îl va acuza de pildă Atanasie, pe lângă cardinalul 
Kallonich, şi pe Ion Tinca, rivalul său întru scaunul vlădicesc, 
susţinut de calvini.

Dacă ţinem seama şi de faptul că sursele din care Bariţ îşi 
extrage informaţiile atât de negre sunt, după propria-i mărtu-
risire, iezuite, avem dreptul de a ne îndoi de veracitatea impro-
bităţii şi a oportunismului aventurier al lui Nagszegi.

În schimb, înrâurirea exercitată asupră-i de anume inte-
rese protestante reprezentând, de fapt, interesele categoriilor, 
grupurilor sociale, „naţiunilor“ la putere în Transilvania, par 
a avea o anume întemeiere. Greu de spus însă dacă va fi  fost 
vorba de procedurile comandate ale unui „om de paie“ lipsit 
de substanţă, de agitaţia unui ambiţios decis să facă carieră 
mizând pe cartea protestantă sau, dimpotrivă, de manifesta-
rea patetică a unei conştiinţe frământate şi pure, combatante, 
mânate de dorinţa de a fi  utilă poporului său. E foarte proba-
bil ca adevărul să fi e undeva la mijloc, încorporând impulsuri 

163 Silviu Dragomir, op. cit., vol. I, p. 41.
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eterogene. Ceea ce atrage atenţia asupra complexităţii proble-
mei înseşi a „unirii“.

„Unirea“ reprezintă în primul rând implicarea unui dezide-
rat constant al politicii vieneze în epocă: asigurarea politică a 
teritoriului prin dezvoltarea sau crearea ex altio, prin ademe-
nirea unei mase numeroase – în Transilvania net majoritare, 
respectiv masa românească ortodoxă  – de cetăţeni  afl aţi sub 
controlul spiritual al Bisericii apusene, secundant principal al 
Habsburgilor. Din punctul de vedere al românilor ortocşi con-
secvenţi, „unirea“ reprezenta o jignire fl agrantă a simţăminte-
lor şi tradiţiilor comunităţii, ca o asimilare nedorită în religia 
claselor oprimatoare164, probabil ca o pantă către pierzanie 
pentru fi inţa etnică proprie. De aceea o respingeau cu vehe-
menţă. Pe de altă parte, pentru români, „unirea“ reprezenta 
însă, în bună măsură şi o soluţie – pe care Şcoala Ardeleană o 
va ilustra strălucit – de propăşire culturală şi – mult mai puţin 
– economică a comunităţii româneşti, altminteri incompara-
bil mai difi cilă în condiţiile severului regim de discriminare 
etnică şi socială la care poporul român, locuitor dintotdeauna 
al pământului Transilvaniei şi alcătuitor al masei principale a 
populaţiei era supus. Conştiente de periclitarea privilegiilor de 
clasă şi de grup etnic şi confesional, obsedate de perspectiva 
acordării unui statut de egalitate românilor deveniţi catolici, 
„toleraţi“, prin legislaţie, cercurile conducătoare ale „naţiuni-
lor recunoscute“, abile, versate în lupta politică şi diplomatică 
vor duce o campanie acerbă, pe toate căile, împotriva „uni-
rii“, pe care, în cele din urmă, neputând-o aboli, o vor goli, 
după un procedeu încercat, de principalul fond de prevederi 

164 Din istoria Transilvaniei, loc. cit., p. 243.



86 RADU NICULESCU

favorabile românilor. Cooperarea interesată cu Nagszegi, cam-
pion – spontan sau determinat din afară (de înseşi mediile 
protestante? de Brâncoveanu?) – al luptei împotriva „unirii“ 
şi împotriva ierarhiei bisericeşti care o acceptase şi o propaga, 
ca şi cu toate forţele româneşti care combăteau „unirea“ era 
un imperativ logic pentru protestanţi.

Dar chiar presupunând că Nagszegi va fi  purces la demer-
surile sale susţinut într-o măsură mai mică sau mai mare, sem-
nifi caţia relatărilor şi a previziunilor sale, sancţionate de istoria 
ulteriorară, rămâne majoră. Deoarece, învederat, pentru ca 
memoriile sale să-şi atingă practic ţinta, pentru a zdruncina 
calmul legaţilor Împăratului, era indispensabil ca argumentele 
folosite să fi e nu numai terifi ante, ci şi uşor de asimilat, verosi-
mile şi chiar, în substanţă, familiare destinatarilor. Este evident 
că asupra episodului Károly, Nagszegi s-a informat din zvon 
public, zvon – întru totul verosimil – cunoscut şi ofi cialităţilor.

În această lumină apare limpede că egumenul şi vicarul 
Isaia a fost executat de haiduci, şi anume de haiducii lui Pin-
tea – cum a reieşit din ancheta de mai sus – ca represalii pen-
tru felul lipsit de omenie în care încercase să impună „unirea“ 
ţăranilor lipsiţi de apărare. Aceasta atestă că Pintea şi haiducii 
erau, mai mult sau mai puţin conştient, mai mult sau mai puţin 
rudimentar, purtătorii unei năpraznice justiţii cu sens de clasă, 
că ucideau nu pentru a jefui, ci pentru a pedepsi.

În al doilea rând, memoriile lui Nagszegi ne spun că faima 
lui Pintea printre contemporani este, neîndoielnic, considera-
bilă. Spaima pe care o provoacă în sânul păturilor dominante, 
entuziasmul pe care îl stârneşte în popor îi confereau, după cât 
se vede, lui Pintea cel real şi istoric, darul mitic al ubicuităţii: 
oriunde ar fi  fost săvârşită orice acţiune îndrăzneaţă împotriva 
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împilatorilor i s-ar fi  atribuit spontan, că se va fi  găsit sau nu 
pe meleagurile în cauză. Şi mai importantă – în plan istoric – 
decât o atare refl ectare anecdotică a unui prestigiu care începe 
să atingă deja legendarul este însă proclamarea explicită a 
lui Pintea ca prototip al haiducului epocii, ca etalon pentru 
întreaga Transilvanie al acestei instituţii sociale. În textul lui 
Nagszegi, noţiunile haiduc şi Pintea ajung să se confunde. 
Printr-o antonomază construită cu semnifi cativă naturaleţe, 
Pintea devine substantiv comun. Merită toată atenţia supo-
ziţia lui Nagszegi, care e departe de a fi  lipsit de simţ politic, 
conform căreia, dacă violenţele ofi ciale vor continua, Pintea 
s-ar putea aşeza în fruntea răscoalei ce clocoteşte de pe acum 
şi, alături de alţi zeci de oameni, dintre cei mai îndrăzneţi şi 
energici, „alţi zeci de Pintea“, spune memoriul, ar putea trece 
prin foc şi sabie magnaţi, cler, administraţie şi oraşe.

Ar rămâne de descifrat determinările poziţiei lui Bariţiu. 
Aceasta prezintă interes pentru că, ilustrând ostilitatea, retros-
pectivă, caracteristică faţă de fenomenul haiducesc şi faţă de 
anume atitudini sediţioase în genere, reprezintă o atitudine de 
oarecare răspândire în intelectualitatea transilvană din seco-
lul trecut.

Poziţia lui Bariţiu este după părerea noastră „locul geome-
tric“ al încrucişării unor direcţii atitudinale caracteristice ale 
burgheziei româneşti din Transilvania. Lui Bariţ îi repugnă pe 
de-o parte acţiunea lui Nagszegi pentru că vede în ea numai 
concretizarea intrigilor urzite împotriva românilor de vârfurile 
conducătoare ale naţiunilor recunoscute. De altă parte, detestă 
haiducia lui Pintea pentru că detestă în genere violenţa, orice 
violenţă, amintindu-şi mereu de vărsările de sânge şi cruzi-
mile anilor 1848–1849 şi nutrind ataşmentul specifi c pentru 
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legalitate şi pacifi sm al intelectualului burghez liberal. În sfâr-
şit, ca mulţi alţii, şi acest ilustru cărturar şi patriot a hrănit o 
viaţă iluzia deşartă a unei posibile concilieri constructive a 
poporului său cu Împăratul. De aceea acţiunile prezente sau 
trecute susceptibile a dăuna acestei cauze, ca şi referirile la 
ele, i se par fl agrante deservicii aduse intereselor româneşti.

Vrednice de relevat sunt consecinţele practice ale comple-
xului de reacţii negative, care au marcat primii ani ai aplicării 
convertirii,  între care executarea lui Károly de către haiducii lui 
Pintea ca acţiunea politică, apoi memoriile ce fl uturau numele 
lui Pintea ca stindard al terorii populare exersabile asupra împi-
latorilor, în fi ne procesul lui Gavril Nagszegi au constituit emi-
nenţe. În linie legislativă, alarmat, Împăratul Leopold dă la 12 
decembrie 1701 un nou edict în chestiunea religioasă în care, 
dezminţind zvonurile potrivit cărora „el ar voi convertirea for-
ţată a românilor“, declara – cu o străşnicie ce-i măsoară îngri-
jorarea – că orice act care s-ar abate de la toleranţă se prescrie 
„sub poena gravis nostrae indignationis“165. În linie local orga-
nizatorică, remarcabil e faptul că după dispariţia egumenului, 
mânăstirea Sf. Petru şi Pavel din Bixad a rămas pustie, aban-
donată vreme de aproximativ şaizeci de ani.166

De la 14 aprilie 1701 şi până în august 1703 nu mai avem 
nici o ştire documentară despre Pintea. Avem în vedere bineîn-
ţeles documentele publicate care ne-au fost accesibile. În acest 
răstimp va fi  hălăduit poate prin felurite locuri din Crişana, 
Someşuri, Chioar, Oaş, Baia Mare, Dorne sau poate chiar în 

165 Gh. Bariţiu, op. cit., p. 222.
166 Şt. Meteş, op. cit., p. 180. Abia în 1789 episcopia greco-catolică 

din Munkács trimite aici călugări din ordinul Sfântului Vasile cel Mare 
care să reia viaţa monastică.
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Polonia judecând după moravurile obişnuite ale cetei, refl ec-
tate în diverse surse documentare.

*
Înrăutăţirea severă şi continuă a condiţiilor de viaţă ale popu-

laţiei, mai sus zugrăvite, crease, cum am arătat, o stare de acută 
tensiune care, curând, a devenit explozivă. În puţine cuvinte dar 
substanţiale, Francisc Rákóczi al II-lea descrie în memoriile sale 
coordonatele acestei derive. Poporul, „opprimé par les exacti-
ons & les augmentations d’impôts insupportables“, fusese apoi 
lovit de o nouă calamitate, „le prix du sel, qui est très abondant 
dans le Royaume avoit été tellement augmenté par l’imposition 
des Douanes que le pauvre peuple étoit contraint de manger son 
pain sans le saler. A tant de duretés se mêloient tant d’abus & 
de fraudes […]; ceux qui avoient violé les Édits publiés, frappés 
& contraints par la crainte des peines & des châtiments, aiant 
perdu toute ésperance de pardon, étoient obligés de se cacher 
dans les forêts & les montagnes167 (subl. ns.). 

Rákóczi se afl a în exil în Polonia, oaspete al ducelui  Wiśni-
owiecki. O deputăţie alcătuită din oameni de pe domeniile sale 
de la Munkács îl vizitează în Polonia, la Brejan, îi zugrăveşte 
tabloul mizeriei din ţară şi exsperarea generală, cerându-i să 
se aşeze în fruntea nemulţumiţilor care erau pe punctul de a 
pune mâna pe arme. Rákóczi făgăduieşte sprijinul său. După 
conciliabule cu contele Bercsényi, consilier şi prieten apropiat, 
şi după verifi carea prin oameni de încredere trimişi să sondeze 

167 Cf. Histoire des révolutions de Hongrie ou l’on donne une idée 
juste de son légitime Gouvernement. Avec les mémoires du Prince 
François Rakoczy sur la guerre de Hongrie depuis 1703 jusqu’à sa fi n, 
À la Haye, MDCCXXXIX, tome II, p. 10.
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situaţia în ţară, expediază prin emisari – în mare secret – stin-
darde şi însemne ale casei sale împreună cu scrisori patente, 
semnate în comun de el şi Bercsényi, prin care se făgăduieşte 
răscoalei deplină asistenţă din parte-le, dar cu recomandarea 
expresă de a nu se întreprinde nimic până în clipa în care din 
Polonia el, Rákóczi, nu va da semn anume pentru aceasta. 
Dar constată cu regret că „le peuple animé de l’espérance de 
ma protection n’avoit pu se contenir de prendre les armes & 
de concourir unaniment à délivrer leur patrie & leur familles 
du joug étranger […]. Plusieurs d’entre le peuple aiant pris les 
armes attendoient mon arrivée sur les frontières […] leur nom-
bre s’augmentait tous les jours & ne pouvoit plus longtemps 
rester oisif.“168 Îndemnat insistent şi de o delegaţie de nobili în 
frunte cu Majos János, şi presat de desfăşurarea furtunoasă a 
cursului evenimentelor în ţară, unde poporul „depuis quelque 
temps pillait sur les confi ns des comtés de Maramurech, Ugoca 
& Szakmar, la Noblesse, les Eglise, les Moulins, après avoir 
déployé, contre mon ordre & mon intention les Étendards que 
je leurs avois envoyés“ – ceea ce, adaugă el, „avoit irité toute 
la Noblesse de ces Comtés, qui prit les armes & cette troupe 
de voleurs se voiant ainsi pressé étoit venue se retirer sur les 
frontières de la Pologne etc.“169  –, Rákóczi trece, în fruntea 
unei mici trupe, frontiera Poloniei la jumătatea lui iunie 1703 
şi se pune în fruntea răscoalei. Răscoala care izbucnise fără 
el şi în pofi da voinţei lui imediate.

Chemând la luptă întreaga sufl are, iobagă, ţărani liberi, târ-
goveţi, nobili, Rákóczi declara că „întreaga ţară şi-a recâştigat 

168 Fr. Rákóczi, op. cit., p. 11, col. I.
169 Fr. Rákóczi, idem, loc. cit.
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libertatea şi privilegiile“170, iar celor care se înrolau sub dra-
pelul său le făgăduia scutiri, temporare – N. B. – de dări şi 
prestaţii iobăgeşti.171

Cum răscoala se întinse cu repeziciune spre sud-est, şi 
cuprinse şi Transilvania, Rákóczi se văzu, în ciuda planurilor 
sale, conform cărora principala direcţie de înaintare a oştirii 
răsculaţilor urma să fi e îndreptată către Ungaria, „absorbit“ în 
Transilvania, cu atât mai vârtos cu cât în Ungaria concentrarea 
de trupe imperiale făcea penetraţia difi cilă.

Ca urmare, în armata multinaţională a prinţului intrară 
mulţi români. Pintea împreună cu ceata sa ce cuprindea, pare-se, 
şi unguri şi secui, se alătură şi el lui Francisc Rákóczi.

Împrejurările în speţă, „condiţiile“ afi lierii lui Pintea la miş-
carea rákócziană ne rămân necunoscute. E foarte probabil că 
această aderare s-a produs spontan şi dinamic, fără prealabile 
consultării, contrariul fi ind greu de închipuit în relativul haos 
al războiului, în care singura forţă cu adevărat efi cientă întru 
ordonarea şi unifi carea mişcării era entuziamul şi ura colec-
tivă, care, având acelaşi sens şi acelaşi obiect, le dădea iniţia-
tivă şi totodată coerenţă grupurilor răzleţe de curuţi ce operau 
mai mult sau mai puţin autonom. Cert rămâne doar faptul că 
eventualitatea, întrevăzută cu multă pătrundere de Nagszegi 
ca Pintea să joace un rol politic însemnat în condiţiile unei răs-
coale populare începe acum să se concretizeze. Şi chiar dacă 
procesul nu s-a desfăşurat până la capăt, pe de-o parte dato-
rită faptului că răscoala lui Rákóczi nu a fost, în fond – deşi 
începută ca atare – un război ţărănesc, ci o mişcare complexă, 

170 Silviu Dragomir, op. cit., vol. I, p. 74.
171 Din istoria Transilvaniei, vol. I, ed. cit, p. 231.
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atrenând toate straturile şi categoriile societăţii, dar dominată 
politiceşte de aristocraţie, iar pe de altă parte datorită dispari-
ţiei tragice, premature, a haiducului, interesul acţiunii rákóc-
ziene a acestuia rămâne considerabil.

Informaţia referitoare la acest episod capital în cariera 
militară a lui Pintea este, ca îndeobşte, exiguă dar esenţială. 
În principal ea se reduce la două surse (complementare): un 
proces verbal din arhiva Băii Mari şi, respectiv, un pasaj din 
citatele Memorii ale lui Francisc Rákóczi.

Procesul verbal băimărean este datat – în germană! – 
14 au gust 1703 şi are următorul conţinut: după ce menţio-
nează somaţia drastică (mai sus citată)172, conţinută într-un 
mesaj trimis din Sighet de „obercăpitanul“ Majos János, de fapt 
colaborator nemijlocit şi locotenent al lui Francisc Rákóczi173, 
prin care oraşului, rămas supus autorităţilor guvernamentale, i 
se porunceşte să treacă de îndată de partea răsculaţilor, actul 
continuă textual în maghiară174: „Probabil că domnul Majos 
s-a dus de la Sighet în altă parte şi oraşul n-a avut de suferit 
de pe urma lui. Dar alţi curuţi, locotenenţii Békéssy Andráss, 
Lantos Iános, Balla Urszulli cu două companii (?) şi împre-
ună cu acel vestit (subl. ns.) hoţ din Măgoaja, anume domnul 
Pintea (împreună cu alţi şapte sau opt tovarăşi) care se bucură 
de graţia domnului nostru Francisc Rákóczi de Felsövadászy, 
au trimis spre seară câţiva pedestraşi care postându-se în faţa 
porţii maghiare au cerut ca oraşul să se predea Excelenţei sale 

172 Vezi nota 135.
173 Care îl descrie fără fl aterie şi probabil judicios ca pe „un gen-

tilhomme pauvre mais intelligent […] quoiqu’étant addonné à l’ivrognerie, 
insolant & brouillant“! (Fr. Rákóczi, op. cit., p. 11, col I şi p. 14, col I).

174 Pálmér Koloman, Nagybanya és kornyéke, Baia Mare, p. 296.
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principele nostru. După tratative îndelungate s-a căzut de acord 
ca, fi ind deja seară, să se facă un schimb de ostateci, iar ambele 
părţi şi-au exprimat reciproc dezideratele. Dimineaţa s-a căzut 
de acord ca cinstitul oraş să trimeată un om de al său la Exce-
lenţa sa principele. Odată terminate discuţiile, oraşul a ospătat 
cu mâncare şi băutură pe curuţi, trimiţându-le şapte care de 
pâine, carne şi buţi de vin. Nu se ştie din ce motiv curuţii au 
azvârlit carnea şi pâinea, au deşertat toate buţile spărgându-le 
fundul şi au venit foarte furioşi, având în fruntea lor, în pri-
mul rând, pe numitul Pintea la poartă. Ei au spart poarta din 
afară în ciuda protestelor ostatecilor curuţi şi a locotenenţilor 
afl ători în oraş; deoarece asupra ostatecilor curuţi s-a tras de 
două ori cu puşca (subl. ns.), locuitorii oraşului au fost siliţi să 
pună mâna pe arme. În timpul schimbului de focuri numitul 
Pintea a fost împuşcat. Aşa cum el a vărsat pe drumurile ţării 
mult sânge nevinovat tot aşa sângele lui s-a vărsat în faţa por-
ţii (subl. ns.), iar trupul său a fost înmormântat fără onoruri ca 
trupul unui răufăcător, în dealul cetăţii, lângă zid.“

La rândul său, Rákóczi afi rmă în Memoriile sale175, prezen-
tând lucrurile bătător la ochi altfel: „Tandis que ceci se passoit 
auprès de la rivière de Crasna176, je reçus l’agréable nouvelle 
que le fameux Voleur des montagnes de Mesech, appellé Pin-
tyé, Valaque d’origine, pour montrer la fi delité, étoit descendu à 
la Ville de Nagyabanya, plus riche par la renommée des Mines 
d’or, d’argent, que par les trésors effectifs, pour la forcer en 
mon nom ou pour l’attirer à mon parti; que les habitants aient 
capitulé, ils l’avoient reçu dans la Ville (subl. ns.), entouréee de 

175 Op. cit., p. 25, col. I.
176 Respectiv, tentativele de înstăpânire asupra castelului contelui 

Károly, comitele.
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murailles défendues par des Tours; mais que les troupes de Pin-
tyé aiant commencé à piller, les habitants s’étoient réunis tout 
d’un coup pour la défense de leurs familles & de leurs biens, 
& avoient tué Pintyé avec ses compagnons177; que nonobs-
tant, la Ville envoyoit des Députés pour rendre raison de leur 
fait, & pour se soumettre à mon obéissance. Aiant reçu leur 
serment au nom de la Ville, je louai (subl. ns.) leur action, & 
les renvoyai.“

Să încercăm a reconstitui mersul evenimentelor.
Pintea – integrat probabil spontan, după cum presupuneam 

mai sus, cauzei rákócziene – se îndreaptă deci împotriva Băii 
Mari, neglijată de curuţii lui Májos, în fruntea unei trupe de 
curuţi, aşa cum specifi că Rákóczi, cel mai autorizat să ne-o 
precizeze, şi nu pe lângă ea, cum ar voi să sugereze, pesemne 
în intenţia de a bagateliza, documentul băimărean. Aşază 
tabăra în faţa oraşului care, deşi înzestrat cu solide fortifi caţii, 
socoteşte mai cuminte să-şi deschidă porţile, să cadă la învo-
ială cu curuţii şi să recunoască suzeranitatea lui Rákóczi. Este 
desigur posibil ca teribilul mesaj al „obercăpitanului“ Májos 
să fi  avut un oarecare efect asupra nervilor membrilor Consi-
liului băimărean, dar ar fi  excesiv să-i atribuim acestui inci-
dent uşurinţa cu care Baia Mare cedează lui Pintea. Aceasta 
în primul rând pentru că situaţia generală militaro-politică 
din Transilvania era încă, în bună măsură confuză, şansele lui 
Rákóczi nu erau deloc clare, iar un act de grăbită loialitate faţă 
de Împărat sub presiunea adversarilor Coroanei se putea plăti, 
într-un sens, la fel de greu ca şi o rezistenţă, iritantă pentru 

177 S-ar înţelege deci, după Rákóczi, că va fi  avut loc un veritabil 
masacru.
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răsculaţi, în faţa acestora. Nu e de aceea exagerat să presupu-
nem că spectaculoasa capitulare a băimărenilor a fost conse-
cinţa şocului produs de intervenţia unui grup sub ordinele lui 
Pintea, Pintea pe care târgoveţii din Baia Mare îl cunoşteau 
prea bine din – triste pentru ei – experienţe anterioare.

Oricum, fapt este că în dimineaţa zilei următoare – probabil 
14 august 1701 – se produce un incident ale cărui cauze docu-
mentul din Baia Mare le declară cu inocenţă misterioase. Să fi  
fost dorinţa bruscă de a jefui oraşul? Impuls refulat în ajun din 
motive oarecari şi care, printr-un obscur salt de umoare, să fi  
devenit fulgerător actual? Ori cine ştie ce plan ascuns, contra-
riat de mersul tratativelor, să fi  determinat această intempestivă 
răsturnare de atitudine? În absolut vorbind nu este imposibil. 
Vendetă socială şi „obiectivul pradă“ au fost elemente motorii 
esenţiale ale ridicării marilor mase în jurul programului rákóc-
zian. Dar nu putem să nu observăm că aceasta rămâne totuşi 
o eventualitate pur teoretică. Practic „dorinţa bravă de a jefui 
oraşul“ apare de fapt improbabilă: dacă ar fi  existat cât de vagi 
indicii în acest sens, este cert că documentul nu ar fi  întârziat 
să le înregistreze cu jălalnică indignare. Cauzele incidentului 
au fost probabil de altă natură şi ni le putem imagina de la alte-
rarea sau otrăvirea amintitelor alimente şi până la o încălcare 
de mari proporţii de către oraş a înţelegerii stabilite în seara de 
13 şi în dimineaţa de 14 august.Curuţii cer vehement să li se 
deschidă porţile, care, rămânând închise, sunt apoi sparte. Se 
porneşte un schimb de focuri (cu slugărnicie fi listină, bürgerii 
băimăreni afi rmă, onctuos, că numai şi numai faptul că s-au 
tras două focuri de armă „asupra ostatecilor curuţi“ din cetate 
i-a determinat să deschidă la rândul lor focul). În învălmăşeală 
Pintea e ucis. Din documentul băimărean se degajă sensibil două 
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sentimente contradictorii: pe de-o parte bucuria răutăcioasă de 
a-l vedea neînsufl eţit pe Pintea, pe de altă parte, consternarea 
de a se şti răspunzători de moartea unui „foederat“ al Exce-
lenţei sale, de unde justifi cări stângace şi precipitate. Se pare 
însă că băimăreni şi-au regăsit rapid calmul. Mai întâi au găsit 
probabil o modalitate oarecare de înţelegere cu ceilalţi curuţi 
pentru a aplana confl ictul în imediat. Apoi Consiliul – contând, 
desigur, şi pe anume incompatibilităţi de condiţie dintre Pintea 
şi Rákóczi– a expediat împreună cu grupul de notabili delegat 
pe lângă „Excelenţa sa“ un mesaj bine ticluit în care se făceau 
declaraţii de devotament, iar în privinţa lui Pintea se recurgea 
la o mistifi care. Lui Rákóczi i se comunică fi reşte versiunea 
reprodusă de acesta în Memorii. Anume că Pintea, intrând în 
oraş, ar fi  început să jefuiască bunurile paşnicilor locuitori ai 
burgului, drept care aceştia, ripostând în legitimă apărare, l-ar fi  
ucis. Poveste în întregime infi rmată de sus-amintitul document 
băimărean, redactat – se pare, în ciuda tendinţei evidente de dis-
culpare care îl domină, în principal pentru uz intern – de acelaşi 
Consiliu la câteva ore doar după consumarea evenimentelor şi în 
care se arată cu apăsată mulţumire că sângele lui Pintea a udat 
ţărâna în faţa porţilor oraşului în care, se înţelege, Pintea încă 
nu intrase şi deci cu atât mai puţin putuse jefui.

Oricum, atitudinea rece a lui Francisc Rákóczi ar avea motive 
să ne uimească. Ea apare şi mai izbitoare dacă examinăm mai 
îndeaproape valoarea şi semnifi caţia ajutorului dat de Pintea 
lui Rákóczi şi în genere cauzei răscoalei prin luarea fulgeră-
toare a Băii Mari.

La începutul lui august situaţia operaţiunilor, în ciuda unor 
succese, era departe de a fi  strălucită. Fără o anume doză de 
noroc, o catastrofă se putea oricând produce ulterior. Rákóczi 
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îşi va mărturisi sincer îngrijorarea: „Tous ces événements furent 
véritablement heureux.178 Mais faisant réfl exion sur l’état de mes 
troupes, selon le principe de la guerre & sur la retraite à Szakmar 
d’un général fort experimenté179 avec 500 chevaux on pouvait 
bien prévoir des choses fâcheuses; parce que si le regiment de 
Montecuculli qui campait encore à Munkács, s’étoit joint au 
général Kleklesperg en passant le Tibisque & se couvrant de la 
rivière de Samosch ils auraient pu facilement dissiper mes trou-
pes sans armes, errantes, commandées par des offi ciers igno-
rants entièrement le métier & la discipline de la guerre […]“ şi 
aceasta „sans nulle espérance de pouvoir me rendre maître de 
cette place bien munie & en bon état de défense“180 etc.181 Or, 
tocmai în această incomodă conjunctură fi ind, cleştele virtual 
format de trupele lui Glöchelsperg la sud-est şi de regimentul de 
cuirasieri (Montecuculli) din Munkács la nord-vest, Rákóczi a 
primit „agreabila ştire“ despre căderea Băii Mari, bastion impe-
rial la est şi cheia stăpânirii Maramureşului.

Iar pentru a măsura şi sub raport tehnic performanţa lui 
Pintea să luăm în consideraţie, nu difi cultatea – evocată – a 
luării Sătmarului care, s-ar putea spune, era nu numai o puter-
nică fortăreaţă dar reprezenta şi o anume concentrare de trupe 
imperiale, ci cvasi neputinţa de a cuceri mici întărituri, precum 
castelul reşedinţă al comitelui Károly de pe râul Crasna – neîn-
semnat în sine dar, în caz de complicaţii, putând deveni pericu-
los în mâinile duşmanului prin aşezarea-i strategică propice –, 
clădire în care se afl au numai soţia comitelui şi patruzeci de 

178 Trecerea de partea răsculaţilor a cetăţii Hust, izolarea Oradiei, 
luarea cu asalt şi incendierea oraşului Olossi.

179 Genralul baron Glöchelsperg.
180 E vorba de Satul Mare.
181 Fr. Rákóczi, op. cit., p. 24, col. I.
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soldaţi germani: „Ce dessein – recunoaşte Rákóczi – surpassoit 
[…] mes forces (subl. ns.): ce Château avoit quatre bastions 
mûrés […]. Mais aiant préalablement fait de secrètes promesses 
à la femme de Károly par le comte Bertchemy, faisant sem-
blant de vouloir l’assiéger […], dans l’espace de quelques jours 
persuada aux Allemands de le rendre à condition que ceux 
qui voudraient se retirer à la garnison de Szakmar y seroient 
conduits en surreté.“182  

Uimirea în faţa ingratitudinii nu-şi mai afl ă locul dacă, pre-
cum sugeram, nu ne scapă din vedere disparitatea de condiţie 
şi ţeluri care îi desparte pe cei doi. Rákóczi era totuşi prinţ. 
Pintea totuşi haiduc.

Reacţia lui Rákóczi nu rămâne izolată nici în contextul 
momentului, nici în contextul comportamentului său. Pintea 
nefi ind unicul haiduc printre curuţi şi nici singurul haiduc 
cu care prinţul are de a face. Atitudinea sa va fi  consecvent 
aceeaşi, deşi nu va ezita niciodată să uzeze de serviciile, de 
credinţa şi sângele oamenilor pe care îi detestă. Relatând întâl-
nirea sa la poalele Beschizilor, la Klinetz, pe pământ polonez, 
cu primii răsculaţi, nucleul viitoarei sale oşti, Rákóczi preci-
zează – cu neascunsă scârbă – că oamenii erau conduşi de un 
anume Albert Kiss, „un scélérat & un voleur proscrit pour ses 
crimes“.183 Şi mai mult. Dintre insurgenţi numai doi-trei fuse-
seră soldaţi. Restul, majoritatea – adică cei cu ale căror braţe 
şi iscusinţă militară el va repurta primele victorii! – erau, sub-
liniază cu repulsie prinţul, „la lie du peuple“ şi „avoit appris 
dans le brigandage les éléments du métier de la Guerre“!184

182 Idem, p. 25, col. I.
183 Idem, p. 13, col. II.
184 Idem, p. 14, col. II.
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Idiosincrazia lui Rákóczi la haiducie şi în genere la răz-
meriţă ţărănească „nedirijată“ se explică nu numai afectiv şi 
static, prin premisele situaţiei, prin aceea că prinţ şi haiduc 
reprezentau polii antinomici ai datului social, ci şi dinamic. 
Rákóczi nu putea admite haiducia şi nici un sens antifeudal 
pentru răscoala pe care o patrona. Aceasta atât din solidaritate 
de clasă, atât în virtutea propriilor sale interese de mare feudal 
– era unul dintre cei mai bogaţi latifundiari ai Europei – cât şi, 
evident pentru oricine, prin imperativul menţinerii unui front 
comun, de „sus în jos“, cât de cât solid, împotriva habsburgi-
lor, ceea ce făcea, vădit, indezirabile orice confl icte intestine. 
Rákóczi nu putea şi nu era interesat să înţeleagă că, în vreme 
ce el şi partida aristocratică care îl susţinea urmăreau un singur 
obiectiv şi înlăturarea unui singur jug, acela al stăpânirii impe-
riale care lovise în privilegiile şi în anume în benefi ciile noble-
ţei, poporul – cu ale cărui resurse umane şi materiale răscoala 
urma să fi e dusă la bun sfârşit – avea în mod natural, spontan, 
irepresibil în vedere sfărâmarea a două juguri: atât a noului şi 
sâcâitorului jug împărătesc, cât şi, mai cu seamă, a vechiului 
şi din ce în ce mai răului jug nobiliar. Pentru Rákóczi orice 
răbufnire a resentimentelor sociale, pe care era prea inteligent 
şi prea bun cunoscător al realităţilor pentru ca să le ignore sau 
să le subestimeze185 însemna – şi trebuie s-o recunoaştem, pe 
drept cuvânt – o lovitură dată frontului unic. Dar frontul unic 
era – judecat cu îndreptăţire – palladium-ul victoriei. Răscoala 

185 Relatând bunăoară că, în primele momente ale organizării oastei 
rebele, viforosul Majos János îi ceruse la Klinetz, „par la prérogative de 
sa Noblesse“, comanda operativă, remarcă: „cette populace ne vouloit pas 
être sous ses ordres, à cause de la haine naturelle qu’il y a entre le Peuple 
& la Noblesse hongroise“ (subl. ns. ) – idem.
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era – trebuia să fi e, în concepţia sa – o mişcare exclusiv antiim-
perială şi antigermană. Faptul l-a statornicit din capul locului 
în proclamaţia-program, secretă, expediată peste graniţă din 
Polonia. În acel text, în porţiunea sa cea mai importantă sub 
raport practic, Rákóczi cerea poporului, cu anume candoare în 
expresie, „de ne point faire des déprédations sur la Noblesse 
mais de tâcher par quelque ruse de guerre de s’emparer de quel-
que Places mal gardées par les Allemands.“186 

Nu credem prin urmare că greşim presupunând că ştirea 
morţii lui Pintea i-a prilejuit lui Rákóczi un sentiment de uşurare.

În legătură cu moartea lui Pintea există însă şi altă versi-
une pusă în circulaţie, după cât se pare, de istoricul maghiar 
Márki Sándor. Acesta pretinde187 că Pintea ar fi  fost rănit şi 
„căzând prizonier“ ar fi  fost ucis „de senatorul Ştefan Decei“ 
la 22 august 1703. Afi rmaţie care a benefi ciat de oarecare răs-
pândire fi ind adoptată chiar şi de buni cunoscători ai istoriei 
moderne.188 Nu cunoaştem sursele lui Márki Sándor, dar fap-
tul că ignoră, după cât se pare, documentul băimărean din 14 
august 1703 şi contradicţia insolubilă care opune aserţiunile 
sale tezei susţinute atât de documentul băimărean cât şi de 
Rákóczi în Memorii, ne face să reţinem doar sub benefi ciu de 
inventar această relatare, urmând ca tranşarea defi nitivă a fap-
tului să o aducă confruntarea nu a interpretărilor, ci a surselor.

În afârşit, faptul că după unele ştiri un Pintea ar fi  fost 
prins şi executat la Baia Sprie în 1711189 nu pare să însemne 

186 Idem, p. 11, col. I. 
187 Márki Sándor, „Rákókczi román kuruczai“, în  Nagyváradi Napló, 

Oradea Mare, XXIV (1921), nr. 68.
188 Cf. Al. Filipaşcu, op. cit., p. 146;  D. Almos, „Ce se ştie despre 

Pintea Viteazul“, în Flacăra XIV (1964), nr. 14 (482), p. 20.
189 Cf. Liviu Patachi, op. cit., p. 152.
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decât – precum foarte logic raţionează Liviu Patachi190 – că 
acesta este un alt Pintea, fi e că va fi  fost o coincidenţă, fi e o 
uzurpare de nume, exploatată dată fi ind aureola eroului de 
la Baia Mare.191

*
Dcumentele reconstituie aşadar, fără a idealiza, portretul 

unui Pintea haiduc vestit – vestit („famosus“) pentru docu-
mentele băimărene, „faimos“ ( fameux) pentru Fr. Rákóczi al 
II-lea, vădit notoriu pentru Nagszegi – urât de membrii catego-
riilor, păturilor şi claselor suprapuse, bucurându-se în schimb 
de încrederea şi sprijinul ţărănimii, hălăduind încă din ultimul 
deceniu al secolului al XVII-lea, desfăşurându-se în acţiuni al 
căror număr, anvergură şi – am zice – virtuozitate ne scapă în 
cea mai mare măsură, dar pe care le ghicim considerabile din 
impresia profundă produsă în opinia publică – şi al căror ecou, 
mai mult sau mai puţin difuz, documentele îl înregistrează –, 
de o mare cutezanţă în gesturi, învingând întotdeauna, partici-
pând direct sau indirect, dar răsunător şi efi cient, la cele două 
mari evenimente cardinale care au marcat începutul veacului 
al XVIII-lea în Transilvania – lupta împotriva „unirii“ şi răs-
coala lui Rákóczi–, murind în luptă, cu arma în mână.

Din fapte se degajă o personalitate respirând forţă, inteli-
genţă, având geniul acţiunii.

190 Faptul că despre Pintea, începând cu toamna lui 1703, nu mai avem 
niciun fel de ştiri „în tot cursul răscoalei rákócziene, de lungă durată, 
bogată în material documentar şi în cercetări, rămâne un indiciu sigur 
că el a fost ucis.“ Şi anume în august 1703, vezi Liviu Patatchi, op. cit., 
pp. 394–401.

191 Vezi şi Anton Szirmay, op. cit., pp. 394–401.
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Pentru a-i recunoaşte lui Pintea drepturile ce i se cuvin şi 
pentru a-i defi ni dimensiunea istorică, nu e însă nevoie să fan-
tazăm, să forţăm litera documentului prin mari eşafodaje de 
presupuneri care umfl ând hipertrofi c informaţia să dea între-
gului aerul unor invenţii romaneşti à la Dumas-père. S-a afi r-
mat bunăoară, fără nicio acoperire că Pintea ar fi  fost „autorul 
mişcării ţărăneşti de mari proporţii din nordul Transilvaniei, 
anterioară mişcării rákócziene“, care mişcare ar fi  „exprimat 
în primul rând protestarea poporului faţă de stăpânirea stră-
ină exploatoare“ etc.192 Or, nici un document, nici nu indiciu 
nu lasă să se întrevadă transformarea haiduciei lui Pintea şi 
a tovarăşilor lui – întreprindere limitată şi specializată, am 
văzut – într-o mişcare de mari proporţii, şi nici, cu atât mai 
puţin, rolul de promotor al lui Pintea într-o atare mişcare. S-a 
afi rmat de asemenea, cu tot atâta uşurinţă, că ceata lui Pintea 
având haiduci  numeroşi şi de frunte şi conducători isteţi etc. ar fi  
„dezarmat poterele care au urmărit-o“ ba, mai mult, ar fi  „înfrânt 
în mai multe rânduri (subl. ns.) paza oraşelor şi a pătruns în 
ele“ etc.193 Inutil să mai zăbovim asupra demonstrăr ii faptu-
lui că atari întâmplări senzaţionale îşi au din păcate sorgintea 
exclusiv în imaginaţia autorilor (care de altfel neglijează cu 
pudoare, în cazuri ca acestea, să-şi indice sursele) şi a faptu-
lui  – complementar – că nu există niciun temei documentar 
pentru atari conjecturi.

În sfârşit, uneori, pentru a da mai multă culoare scurtei 
lupte în care Pintea şi-a găsit moartea, se întâmplă ca faptele 
să fi e înfl orite. Se afi rmă astfel, insinuând imaginea unui asalt 

192 L. Patachi, op. cit., p. 150.
193 Idem, p. 143.
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de epopee,  că Pintea ar fi  „pătruns prin ziduri“ în Baia Mare194 
sau că „pătrunzând în oraş ar fi  zdrobit (sic – subl. ns.) pe cei 
care-i împroşcau cu gloanţe din turnurile ridicate de-a lungul 
zidurilor (!) etc.“195 – aserţiuni toate integral gratuite.

De toate aceste ornamente anecdotice, imaginea istorică 
a lui Pintea nu are nevoie. E deci întru totul rezonabil a nu 
confunda planurile şi a lăsa broderia fabuloasă în seama fol-
clorului care, vom vedea, va şti să ilustreze onorabil această 
întreprindere fără a falsifi ca. Ci doar poetizând şi esenţia-
lizând!

Fără îndoială că în determinarea marii aventuri folclorice în 
care pesonajul Pintea, legendar – pare-se – încă din viaţă, a fost 
antrenat, un rol nu fără greutate au jucat aspectele concrete, 
materiale, economice ale haiduciei sale. Schimbarea violentă 
a raporturilor de proprietate prin deposedarea de unele bunuri 
obţinute prin exploatare a diverşilor domni sau negustori legaţi 
prin interese de aceştia, de către Pintea şi restituirea acestor 
bunuri celor care le produseseră, însemna compensarea pentru 
o clipă a exploatării, în vreme ce sancţionarea într-un fel sau 
altul a „domnilor“ era, implicit, o încercare energică şi spon-
tană de a limita pe plan local, prin intimidare, arbitriul feudal. 
În primul rând pentru aceste fapte, pentru numărul lor, care 
trebuie să fi  fost apreciabil şi pentru spaţiul cronologic şi geo-
grafi c întins pe care ele s-au desfăşurat, recunoştinţa obştească 
a fost atât de adâncă şi de vastă. 

A limita însă gratitudinea poporului la simpla participare 
la pradă şi la efectele benefi ce, locale, ale acţiunii haiduceşti 

194 Idem, p. 101.
195 D. Almos, op.cit., p. 20.
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înseamnă a îngusta inadmisibil sfera de determinări a aces-
teia, făcându-i, în ultimă analiză, inexplicabilă perpetuarea. 
Este astfel foarte probabil că în conştiinţa colectivă Pintea s-a 
cristalizat totodată – şi în primul rând – ca simbol al răzbună-
rii, ca executor infailibil al blestemelor iobăgimii.

Iar recunoştinţa – este cert – s-a aliat cu respectul şi entu-
ziasmul pentru temeritatea şi siguranţa faptelor acestui Viteaz.

*
Condiţiile istorice care au caracterizat viaţa social-econo-

mică ulterioară a Transilvaniei în secolul al XVIII-lea, ascuţi-
rea progresivă, intensă, a numeroaselor contradicţii din sânul 
societăţii transilvane, care va duce, între altele, la răscoala 
călugărului Sofronie din anii 1760–1761 ce va cuprinde întinse 
părţi ale Transilvaniei spulberând „în toată ţara unirea reli-
gioasă cu Biserica Romei“196, şi care va culmina în 1784 cu 
marea răscoală a lui Horia, Cloşca şi Crişan, va creea apoi 
climatul psihologic prielnic – chiar dacă teritoriul acestor 
izbucniri nu a atins şi aria de circulaţie a folclorului respectiv – 
pentru consolidarea şi dezvoltarea legendelor, a cântecului şi, 
în general, a faimei lui Pintea devenit erou de epos al părţilor 
de miază-noapte – un Achile pur, grav, naiv, dar infl exibil al 
conştiinţei populare româneşti.

196 Silviu Dragomir, „Românii din Transilvania şi unirea cu Biserica 
Romei“, în Studii şi materiale de istorie medie III (1967), p. 322.



Balada

Supravieţuirea vreme de mai bine de un sfert de mileniu a 
folclorului pe tema Pintea este, în ansamblu, o performanţă. 
Şi, în egală măsură, un test.

Parcela cea mai semnifi cativă a acestui fenomen o con-
stituie incontestabil perpetuarea baladei. Fiindcă în ultimă 
expresie, aceasta e de fapt singura, în amintitul ansamblu, care 
manifestă consecvent şi plenar stigmatele elaboratului artistic. 
E singura cu adevărat operă de artă. Ceea ce prezintă o netă 
importanţă deoarce, ca atare, pe de-o parte ea a păstrat cris-
talizat un moment al mentalităţii populare, în formă optimă, 
cu mult mai bine decât orice elaborat în proză – ştiută fi ind 
marea capacitate de conservare, ca substanţă şi stil, a textu-
lui versifi cat –, pe de altă parte, ea marchează un remarcabil 
fenomen mnemonic, cu alte cuvinte manifestarea unui interes 
intelectual şi afectiv mereu treaz pentru Pintea.

Balada, aşezată fi reşte în categoria baladelor haiduceşti, 
respectiv poziţia II 2./111 în catalogul tematic–bibliografi c 
Amzulescu197, este net cea mai impozantă construcţie bala-
descă a repertoriului transilvănean. Ca atare, a fost şi este 
relativ frecvent citată, invocată, povestită în felurite contexte. 

197 Al. I. Amzulescu, Balade populare româneşti. Introducere, indice 
tematic şi bibliografi c, antologie, vol. I, Editura pentru literatură, Bucu-
reşti, 1964, p. 162. 
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Cercetarea ei însă a rămas o întreprindere sporadică şi puţin 
efi cace. Cea mai insistentă analiză întreprinsă asupra textu-
lui baladei, „Cântecul lui Pintea Viteazul“, datorată lui Pavel 
Dan198 rămâne o descripţie lirico-sentimentală, la superfi cia 
obiectului, nedepăşind în linii generale factura şi limitele unei 
lucrări de seminar. Încercările critice întreprinse ulterior asu-
pra baladei, în 1943 de S. Dăianu199 şi, recent, de Gh. Vrabie200 
compilează în cel mai bun caz locuri comune şi erori fl agrante 
intercalând doar rare observaţii memorabile.

În altă ordine de idei, prin problemele de ordinul „biolo-
giei“ folclorice şi al sociologiei cântecului pe care le ridică, 
balada Pintea impune o cercetare migăloasă şi concentrată sub 
raportul autenticităţii. Determinarea şi interpretarea existenţei 
şi circulaţiei reale – sau, cum vom vede, fi ctive – în puncte şi 
momente (date ori reconstituite) crează nu numai difi cultăţi ci, 
şi, într-o perspectivă secundară, prilejul limpezirii, fi e şi parţi-
ale, a unor probleme de ordinul generalului privind specifi cul 
folcloric atât sub unghi procesual, cât şi sub unghiul structurii.

Materialul documentar

Din despuierea de material bibliografi c pe care – dat fi ind 
recursul la informaţia conţinută în Bibliografi a folclorului 

198 Vezi nota 34. Una din explicaţiile limitelor acestui studiu de tine-
reţe rezidă desigur şi în aceea că Pavel Dan are în vedere tema Pintea ca 
o speţă, ca una din speţe, în multitudinea genului, acesta din urmă fi ind 
„balada haiducească“.

199 „De la haiduc la cântăreţ“, în Revista Fundaţiilor Regale X (1943), 
nr. 8, pp. 395–408.

200 Gh. Vrabie, „Pintea haiducul“, în Balada populară română, Edi-
tura Academiei, [Bucureşti], 1966, pp. 362–367.
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românesc (A. Fochi) pe perioada 1800–1945201 şi 1958–1962202, 
precum şi în bibliografi ile anuale selective, publicate în revis-
tele Şezătoarea (Fălticeni), Anuarul Arhivei de folclor (Cluj), 
Dacoromania etc. – îl socotim a fi  cu mare probabilitate cvasi-
totalul consemnării bibliografi ce a variantelor textului, precum 
şi prin despuierea Arhivei Institutului de Etnografi e şi Folclor 
(AIEF) am identifi cat existenţa – convenţională – a douăzeci 
şi opt de variante ale baladei Pintea Viteazul, prezentate – în 
ordine deliberat arbitrară – în tabelul de la paginile 108–111.

Acest inventar este, cum precizam, convenţional. Cu alte 
cuvinte, am luat în consideraţie ca variante efective numai 
textele publicate de autori diferiţi şi, respectiv, textele mani-
fest diferite ca provenienţă ori substanţă emanând de la unul 
şi acelaşi culegător (informator), republicarea – de către 
însuşi culegătorul – a unuia sau altuia din textele date fi ind 
amintită lateral.

Or, confruntarea analitică a textelor-inventar ne pune în 
prezenţa unei situaţii noi, implicând o anume simplifi care – 
prin reducţie – a listei.

Astfel varianta Lucian Costin (12)  pare203 chiar şi la un 
sumar examen să mascheze, cu infi me modifi cări (absenţa 
unui vers, înlocuirea unui cuvânt, uşoare schimbări de topică 
etc.)204 împrumutul, reproducere nemărturisită a variantei 
Marienescu (4). Tot o reproducere tocită a textului Marienescu 

201 În manuscris – perioada 1800–1791 în volum dactilografi at, restul 
în fi şe – la Arhiva Institutului de Etnografi e şi Folclor.

202 Publicată anual în Revista de folclor.
203 În măsura în care intermediul mnemonic, aşa cum presupunem 

fără a putea garanta, va fi  fost realmente absent.
204 „Pe din dos de codru verde“ – la Lucian Costin – în loc de „Pe din 

jos…“: „Armele că le chitiră“ în loc de „Armele şi le …“ etc.
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– prezentând evident alte mici alterări205 – este, după toate 
probabilităţile, şi varianta Hodoş (11). Buna credinţă a cule-
gătorilor, în ce priveşte publicarea textului, este – în absolut 
– indemonstrabilă. Pare însă puţin probabil să fi e totuşi vorba 
de o deliberată tentativă de mistifi care din partea celor doi. 
Pare mai degrabă plauzibil ca aceştia să fi  fost induşi în eroare 
de terţe surse. Enea Hodoş îşi însoţeşte textul de adnotarea: 
„cântat  de Ion Muntean, lemnar, şi comunicat de elevul Josif 
Velceanu din Văliug“. Nu avem nici un motiv să-i punem la 
îndoială sinceritatea. Va fi  existat însă oare „lemnarul“ şi va 
fi  izbutit el să memorizeze varianta Marienescu atât de minu-
ţios precum i-o arată performanţa? Existenţa informatoru-
lui rămâne, invederat, inaccesibilă discuţiei. Memorizarea în 
schimb, deşi nu exclusă, pare totuşi improbabilă date fi ind 
marea întindere şi mai cu seamă artifi ciosul textului. Oricum, 
chiar ipoteza  optimă (lemnar existent şi anchetat, text depănat 
din memorie), reproducerea minuţioasă a originalului marie-
nesc atestă relaţia directă şi – probabil – recentă cu litera cărţii, 
deci interesul nul sub raport folcloristic atât al textului, cât şi 
al „cazului“. Se înţelege, nu este de neconceput nici ca elevul 
Velceanu, dintr-un motiv sau altul, să-i fi  comunicat în mod 
voluntar lui Hodoş varianta Marienescu uşor „aranjată“, scon-
tând fi e ignoranţa, fi e – dimpotrivă – entuziasmul la rarităţi 
(asociat cu o anume naivitate) ale profesorului. Fapt este că, 
în cunoştinţă de cauză sau nu206, Hodoş nu consemnează fra-

205 „Gândea“ în loc de – la Marienescu – „cugeta“, dar în schimb 
„ortaci“ în loc de „soţi“! etc. Non-coincidenţa modifi cărilor şi concordan-
ţele asimetrice ale celor două „variante“ cu Marienescu alungă bănuiala 
reproducerii „mediate“ în varianta Costin. 

206 Ignorarea colecţiei Marienescu ar fi  totuşi de mirare la un intelec-
tual informat ca Enea Hodoş.
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panta asemănare dintre „varianta“ sa şi textul publicat cu mai 
mult de o jumătate de veac în urmă de Marienescu.

Lucian Costin nu-şi dezvăluie informatorul şi nu preci-
zează nici de unde va fi  fost cules textul. Faptul că îşi îngă-
duie – într-o notă de subsol – să debiteze doctoral enormităţi 
pe seama baladei207 sugerează improbabilitatea cunoaşterii 
directe a colecţiei şi, respectiv, a variantei lui Marienescu. 
Dacă ar fi  dispus de textul lui Marienescu propriu-zis (în 
volumul original), Costin ar fi  evitat probabil nu numai inter-
pretarea fantezistă a textului – surprinzătoare prin radicalul 
contrasens – dar şi penibilele divagaţii istorico-folcloristice, 
izvorând neîndoielnic din specularea deductivă, nefericită, a 
cuvântului pandur–panduri, socotit – la fel de neîndoielnic – 
a desemna pe pandurii anume gorjeni ai lui Tudor Vladimi-
rescu. Nu vedem de ce Lucian Costin s-ar fi  expus ridicolului 
public dacă în prealabil ar fi  avut într-adevăr sub ochi nota 
lui Marienescu la baladă. Deşi acesta îşi permite şi el afi rma-
ţii gratuite („timpul lui Pintea cade sub domnia Împăratului 
Josif al II-lea, 1765–1790“) preluate poate de la corespondenţi 
greşit informaţi (posibil chiar în virtutea alterării unor tradiţii 
populare locale), Marienescu precizează totuşi identitatea Băii-
Mari limpezind îndestul semnifi caţia textului. Ar fi  deci de 
presupus că Lucian Costin va fi  primit sau va fi  preluat textul 
din surse necontrolate, însoţit de informaţii topice şi istorice 
eronate sau lipsit de orice indicaţii.

207 „Baladă de origine olteană [!?] din regiunea gorjană [!?]. vechi-
mea e recentă, jumătatea a doua a secolului al XIX-lea [!?]. E o variantă 
inferioară celorlalte similare [?]. Prin migraţiuni şi-a pierdut unele valori 
[!]. Nucleul acţiunii: necredinţa pandurilor [? subl. ns.] faţă de Pintea, 
capul lor [!?]. Sfârşitul baladei, lupta dintre Pintea şi panduri salvează 
calitatea baladei [!?]“
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Coincidenţa textului (19) cu varianta Pop Reteganul (13) 
constituie un caz cu mult mai simplu. Varianta (19) a fost 
publicată fără indicaţii (culegător, loc etc.) în gazeta Foaia 
Poporului. Dar practic ea se identifi că cuvânt cu cuvânt, vers 
cu vers, cu textul Pop Reteganul. Pare prea puţin probabil ca 
potrivirea să fi e fortuită. Este vorba negreşit de republicarea 
cu neglijarea – poate voită – a pomenirii identităţii variantei.

Consecutiv, asimilate textelor matcă, variantele (11), (12), 
(19) nu vor mai face obiect de investigaţie, analizate fi ind prin 
intermediul acelora.

Analiza organică a suitei variantelor pune în evidenţă exis-
tenţa virtuală în text a cel puţin şapte unităţi segmenţiale în 
cazul exemplarelor celor mai „complete“. Am denumit aceste 
unităţi, prin convenţie, episoade.

Denumite prin embleme episoadele ar fi , în ordine crono-
logică:

 I. Introducere
 II. Apelul Pintei
 III. Replica
 IV. Contrareplica Pintei
 V. Trădarea
 VI. Visul
 VII. Moartea

Nu toate episoadele se regăsesc în toate variantele baladei. 
În schimb prezenţa a cel puţin unuia din ele este necesară şi 
sufi cientă pentru recunoaşterea unui raport afi rmativ de rude-
nie între un text dat şi seria considerată, respectiv consacrarea 
textului dat ca variantă anume a seriei. Evident, contrariul 
este în egală măsură valabil şi operant.
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Episodul I. Introducere*

Cronologic, prima variantă publicată a baladei Pintea 
Viteazul este textul Marienescu – 1859. Vom evita să pre-
judecăm asupra autenticităţii folclorice a textului. Totuşi că 
Marienescu nu ezita să prelucreze este notoriu, iar metoda 
de intervenţie şi-a descris-o cu detalii el însuşi208. De aseme-
nea, nu i-a fost străină plăsmuirea şi încercarea de plăsmuiri 
adhoc de pseudofolclor în colecţiile sale.209 Toate acestea pot 
trezi în principiu îndoieli cu privire la realitatea originii fol-
clorice a textului lui Marienescu. Chestiunea poate căpăta 
o dezlegare numai în contextul structurii ansamblului vari-
antelor cunoscute.

Neîndoielnic, răspândirea prin tipar a variantei Marienescu 
nu poate fi  trecută cu vederea. Ar fi  o serioasă greşeală. Pen-
tru a putea însă urmări sensul şi modalitatea diseminării este 
indispensabil urmărirea variantei Marienescu în paralel cu 
varianta afl ătoare sub raport cronologic pe locul imediat urmă-
tor – respectiv Pop Reteganul (13):

    * Am păstrat întocmai ortografi a textelor citate. Transcrierea fonetică 
este în unele cazuri aproximativă şi inconsecventă (n. ed.).

208 Pentru modul abordării folclorului practicat de Marienescu, vezi 
O. Bîrlea, „Atanasie Marienescu folclorist“, în Analele Universităţii din 
Timişoara, Seria Ştiinţe fi lologice I (1963), în special pp. 37–45.

209 Idem, p. 58, passim.

1. Pe din jos de codrul verde
2. Focul fl ăcărînd se vede
3. Şi s-arată după semne
4. Cum c-ar arde-un car de lemne.
5. Din departe se vedea
6. Pintea cum la foc şedea
7. Şi cu soţii lui vorbea

1. Frunză verde de secară
 Colea dinspre primăvară
 Cînd se-mbracă codrul iară
 A ieşit Pintea afară.
5. A lăsat cetăţi şi sate
 Că sunt pline de păcate
 Şi s-a tras în codru verde
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La acest nivel disimilitudinea variantelor este destul de 
accentuată. Ambele texte descriu diorama – loc comun – a 
popasului haiducesc în jurul focului şi a frigării uriaşe în peisaj 
silvestru. Marienescu debutează efectiv cu motivul focului de 
tabără, Pop Retegan îi prepune acestuia un preambul de opt 
versuri (vv.1–8). Factura popesc fi losofantă a acestuia (cetăţi, 
sate/pline de păcate) şi formulările forţate, nefi reşti limbii lite-
rare populare („Unde traiul lin se pierde“) sau chiar spiritului 
limbii române în genere („A ieşit Pintea afară“) acuză trăsă-
turile acelor elaborate cărturăreşti care încercând – fără duh 
– să mimeze  modul popular izbutesc doar searbede hibridări. 
Greu de spus cu certitudine dacă Drăgescu însuşi – sursa bibli-
ografi că a lui Retegan – va fi  fost autorul acestei predoslo-
vii. Este foarte plauzibil. Se poate totuşi concepe prea bine 
şi culegerea de către Drăgescu a textului tale quale de la un 
informator, autor al prelucrării sau colportor al acesteia, situat 
în imediata apropiere a izvorului. Consecutiv, pe de-o parte, 
în situaţia dată eventualele infl uenţe Marienescu – Drăgescu 
sunt indemonstrabile, pe de altă parte, avem toate motivele 
să atribuim lui Pop Reteganul răspândirea, prin intermediul 

8. Şi cu ei se sfătuia.
9. Ei erau vr-o treisprezece
10. Şi la foc frigea berbece
11. Nu-l frigea precum se frige
12. Ci-l întorc tot în cîrlige. (4)

 Unde traiul lin se pierde
 Colo-n jos de codru verde
10. Ce cumplit foc se mai vede
 Lîngă el Pintea şedea
 Şi cu soţii lui vorbea
 Vorbea şi se sfătuia
 Ei erau pînă-n cincizeci
15. Şi frigeau vreo trei berbeci
 Nu-i frigeau precum se frige
 Ci-i întorceau în cîrlige
 În cîrlige şi-n belciuge
 Să le fi e carnea dulce (13)
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broşurilor şi articolelor sale a subtipului baladei pe care anume 
această variantă îl ilustrează. Incriminata formulă a episodului 
nu dispune de nici o garanţie de vitalitate atât din cauza inorga-
nicităţii şi inutilului în context, cât şi din aceea a artifi cialului 
deja semnalat al structurii. Or, ea a benefi ciat de o răspândire 
considerabilă, cu totul anormală în contextul dat dacă ar fi  
să scăpăm din vedere marea difuzare – vezi Retegan – prin 
intermediul tiparului, cu tot prestigiul pe care acesta îl conferă. 
Congruenţa propagării masive şi intensive a variantei Retegan 
cu marea popularitate folclorică, locală, a eroului explică însă 
mulţumitor cariera numitului text.

Episodul I apare identic în varianta (2). Informatorul declară 
de altfel textual a fi  memorat textul „din neşte broşuri de 
cărţi“210 deşi „nu mai ştie“ care erau acelea. Va fi  fost desigur 
Pop Retegan într-una din întruchipări.

Faptul că varianta (13) a intrat totuşi – sau poate mai 
degrabă s-a substituit versiunii (versiunilor?) autentice – în 
circulaţia folclorică, mai mult sau mai puţin ferm şi vivace 
o demonstrează texte culese de IEF, cântate şi reprezentând 
balada Pintea211 în tradiţia locală a respectivelor aşezări. Pre-
ambulul este în mod frecvent reprodus fără alterări chiar atunci 
când restul episodului I suferă modifi cări:

Foaie verd'e d'e secară
Colea despre primăvară
Cînd înfrunză codru iară
Eşit-au Pintea afară.
Au lăsat cetăţi şi sate
Că sînt pline de păcate

210 Cf. AIEF fi şa text i. 21 069.
211 În mod exclusiv? Nu ştim. Culegătorii nu s-au preocupat îndeobşte 

de latura semnifi caţiei de repertoriu a variantelor Pintea culese.
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Şî s-o tras la codru verd'e
Unde traiu lin se pierd'e.
Ei ierau pînă-n cincizeci
Şi frigea v-o cinci berbeci
Sî-i frigea precum să-i frigă
Tă’n cîrlige şi-n belciuge (6)

sau – şi mai ilustrativ – în varianta unui interpret care, mani-
fest, a uitat textul şi improvizează în restul episoadelor, pream-
bulul însă e singurul segment care-şi păstrează cvasi intactă 
identitatea:

Foaie verde de săcară
Colea dinspre primăvară
Cînd să-mbracă codru iară
Au ieşit Pintea p-afară.
Au lăsat cetăţi şi sate
Că sînt pline de păcate
Şi-au ieşit la codru verde
Unde traiu lin se pierde
Şi-au afl at soţii şi fraţi
Prin pădure adunaţi (22)

La fel în varianta Weigand II care, culeasă în condiţii de 
scrupul fi lologic, reproduce pe deasupra fi del şi incertitudinile 
informatorului:

Frunză verd'e d'i negară
Colea d’i pă primăvară
O ieşît Pintea afară
Ş-au lăsat cetăţi şî sat′e
Că sunt pline de păcate.
Şî să tradže în codru verde
Und′e traiu lin să pierde
Iiei au fost o sută şî v-o cindzăci
Şi la foc fridge berbeci
Da mi-i frige cum să friğe
Ie-i torce în cîrlige (18)
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Preambulul rămâne chiar în cazul în care informatorul a 
uitat restul textului:

Foaie verde de secară
Colea dînspre primăvară
Cînd se-mbracă codru iară
A ieşît Pintea pe-afară.
Ş-a lăsat cetăţî şi sate
Ce sînt pline de păcate
Şi s-a tras la codru verde
Unde traiu lin se pierde.
 Atât (10)

Uneori formularea cunoaşte alterări fi e prin omisiuni, fi e 
prin modifi cări la nivel lexical precum această variantă culeasă 
în 1899 şi care pare a fi  primul semn al difuziunii textului 
Drăgescu–Retegan:

Frunză verde de secară
Colea despre primăvară
Cînd se-mbracă codru iară
Au ieşit Pintea afară.
Au lăsat cetăţi şi sate
Căci sînt pline de păcate
Şi s-au tras la codru verde
Ce cumplit [sic] foc se mai vede.
Lîngă el Pintea şedea
Şi cu bravii lui vorbea
Vorbea şi se sfătuia.
Ei erau vreo sută cincizeci
Şi frigeau vre-o trei berbeci.
Nu-i frigeau precum se frige
Ci-i întorceau în cîrlige (16)

Neconcordanţele ar putea avea însă şi o altă origine decât 
pura variaţie, mai sus sugerată: existenţa unei terţe surse, even-
tual comune, a variantelor (13) şi (16) care în felul acesta ar 



120 RADU NICULESCU

face fi gură de entităţi paralele. Acest tertium – cu totul ipo-
tetic şi puţin probabil – ar putea fi  o variantă reprezentând, la 
rându-i, un moment de prelucrare cărturărească. 

Perpetuarea intactă a formulei Drăgescu să fi e oare expli-
cabilă numai prin recursul continuu la carte şi – ca urmare – 
prin relansarea ei continuă? Explicaţia mi se pare insufi cientă. 
Variantele profund alterate în restul contextului ori cele din 
care nu a mai rămas „sur place“ decât preambulul episodului 
I demonstrează că un „ce“ în plus a operat în cazul acestuia 
din urmă. Acest quid îl presupunem a fi  în primul rând de 
ordin poziţional. De regulă, în mediul folcloric, sunt întot-
deauna bine reţinute secvenţele liminare. În al doilea rând, de 
ordinul calităţii substanţei: insolitul extrapopular, dizgraţios 
şi bombastic – inacceptabil, teoretic, prin toate aceste carac-
tere care resping – ajunge practic, printr-un proces dialectic 
de contopire a contrariilor să devină (cu atât mai vârtos în 
condiţiile relativei presiuni prin tipar) factor de fascinaţie şi, 
deci, de implantare şi promovare. În sfârşit, în al treilea rând, 
o anume infl uenţă în direcţia menţinerii va fi  exercitat proba-
bil atât simetria cât şi unitatea internă, indenegabile a acestei 
pilule de text lipite restului.

Semnifi caţia conservării episodului I – respectiv formula 
Retegan – în varianta 25:

Foaie verde de secară
Colea înspre primăvară
Cînd se-mbracă codru iară
A ieşit Pintea afară.
A lăsat cetăţi şi sate
Că sînt pline de păcate
Şi s-a tras la codrul verde
Unde traiul lin se pierde.
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Colo-n jos de codrul verde
Un foc mare mi se vede
Lîngă foc Pintea şedea
Cu ortacii lui vorbea,
Tot vorbea şi sfătuia
Erau vreo sută cincizeci
Şi frigea cîţiva berbeci,

pasaj precedat de circa 250 de versuri în care anonimul colabo-
rator al editurii Ciurcu versifi că cu certă îndemânare legendele 
referitoare la tinereţea haiducului (Stupul, începutul haiduciei 
etc.), cât şi semnifi caţia absenţei faimosului preambul din pri-
mul episod al variantei Prichici (20) care prin verbozitate şi 
stângăcie trădează reconstituirea ad-hoc pe reperele restante 
în memorie:

Frunzuliţă ruptă-n vînt
Multe-o fost şi multe sînt
Multe sînt de povestit
Despre Pintea cel vestit
Ce pe-aici a haiducit.
Iel din bucium că suna
Haiducii la el chema
Şi aşa le cuvînta:
– Hai voinici veniţi la mine
Să vă-nvăţ a trăi bine,
Hai voinici unde merg eu
Să vă scap de tot ce-i rău 
Etc.
Tot venea cu zecile
Pe toate potecile
Şi aşa s-au adunat
Pînă ce a înserat.
Erau vreo sută cincizeci
Şi frigeau vreo opt berbeci
Dar nu-i frigea precum se frige
Ci-i întorcea în cîrlige
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Îi învîrtea în belciuge 
Etc.
Frigea şi vreo opt viţei
Să se sature cu ei.
Mănîncă şi chefuiesc
Cu toţii se veselesc
Etc. (20)

– variantă care, învederat produs al ornamentării datului de 
către o fantezie individuală, nu a circulat ca atare probabil nici-
odată, precum şi absenţa parţială, compensată prin dezvoltări 
de o locvacitate torenţială din varianta (26) (variantă declarat 
prelucrată) a aceluiaşi appendix introductiv, în condiţiile în 
care însă atât (20) cât şi (26) merg în continuarea contextului 
pe patternul consacrat de Drăgescu–Retegan:

Foaie verde de săcară
Codru-i verde, verde iară
De pe deal buciumul sună
Pintea voinicii-şi adună.
A lăsat cetăţi şi sate
Că sînt pline de păcate,
A ieşit la codri deşi
Cu voinicii mai aleşi
Şi a încins la brîu pistoale
Şi s-a luat în sus pe vale
Tăt doinind şi fl uierînd
Şi în frunză mai zicînd.
De jale cînd fl uiera
Frunza-n codru lăcrima
Voinicii ce-l auzea
Toţi pe Pintea-l însoţea
Din Lăpuş în Baia Mare
Etc.
Pe unde Pintea s-a dus
Domnii sînt fără culcuş
Pintea bine mi i-o pus.
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Pe poteci pînă la şatră
Tot voinici de-a Pintii gata
Toţi ţin calea la strîmtori
Etc.
Într-o noapte luna-i plină
Pe fl ăcăi Pintea-i adună,
Toţi pe şatră poposesc
Se culcă se odihnesc.
La dogoarea jocului,
La mijlocul codrului
Era o sută cincizeci
Şi frigeau vreo trei berbeci
În cîrlige şi belciuge
Cum să fi e carnea dulce (26)

– repetăm: semnifi caţia acestor absenţe, respectiv adaptări 
sau prelucrări este evident nulă sub raportul interesului folclo-
ristic, ele neizvorând din mecanica spontană, genuină, semi-
inconştientă a fi ltrajului selectiv al masei, ci din deliberarea 
individuală, lipsită de consecinţe şi de semnifi caţii mai largi.

Bruscă schimbare de ton, deşi exprimând, ca substanţă, un 
material asemănător, aduc un grup de variante care – instinc-
tiv – prin garanţia de probitate depusă de numele culegătorilor 
care le publică, pot fi  socotite neîndoielnic culese realmente şi 
cu discernământ din câmpul folcloric. 

Prin jocul consacrat de tradiţie al întrebării retorice şi al 
răspunsului, prin uzajul discret al sintagmelor paralele, prin 
jocul subtil al negaţiilor succesive – toate uzând de arsenalul 
poeticii tradiţionale:

Sub poala codrului verde
Ce zare de foc se vede?
Da nu-i zarea focului
Că-s voinicii codrului
Nu ştiu zece ori doisprezece
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Toţi frig carne de berbece
Toţi frig carne de mioară
Că e toamnă răcioară
Aceia că nu-s tâlhari
Că-i Pintea cu voinicii, (23)

varianta Dariu Pop sugerează perpetuarea, pură, a descen-
denţei baladei care va fi  servit cu aproape un veac în urmă lui 
Drăgescu de suport pentru grefele sale moralizante, ornamen-
tale, „regularizante“ etc. Posibilitate confi rmată, s-ar spune, 
de formularea episodului I  în varianta  Papahagi:

Sub cea pădurice verde
Mititel [sic] zare se vede
Aceia nu-i zarea zării
Tăt e şătruca Pintii, (7)

formulare de un lapidar caracteristic, reprezentativ, constituit 
tradiţional pe schema metaforei anulate prin evaluare şi reeva-
luarea în succesiune nemijlocită a doi timpi: 1. A=A  2. B≠A + 
A=B. Splendoarea incidentală a metaforei în speţă, în prezenta 
formulare concretă, se poate lipsi de comentarii.

La fel în hiperconcentrata formulare – dată fi ind puternica 
personalitate şi marea forţă de dezvoltare epică a informato-
rului, Ştefan Codrea Tomăţ – a primului episod, dată de vari-
anta Bîrlea:

Sub poală de codruţ verde
Mîndră şatr-a Pintii este. (8)

Mai amplă, dezvoltând strâns – cu o perfectă economie a 
mijloacelor – pe repere tradiţionale, în sistem de variaţiuni pe 
tema dată, varianta Bud zugrăveşte o magnifi că, la modul rus-
tic, „şatră“ haiducească. Construcţia se reazemă tot pe meta-
foră infi rmată:
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La poale de codruţ verde
Mîndră zare că se vede
Da aceea nici-i zarea
Că-i şatra Pintii cea mare
Tot cu şindrili şindrilită
Şi cu pajişte podită.
La mijlocul şetrii este
Tot o masă rotilată
De voinici înconjurată,
Tot o sută şi cincizeci
De voinici pe cei de-aleşi. (9)

O anume ambiguitate exhibă varianta (15), „Versul lui Pin-
tea Viteazul“, notată de un misterios V. M. în Ieud. Pe de-o 
parte, apropierea textului sub raportul genuinului şi al auten-
ticităţii de celelalte patru de mai sus este evidentă. Pe de altă 
parte însă, el introduce elemente conceptuale străine şi super-
fl ue impuse, arbitrar, de interpret – şi, în acest caz, ele repre-
zintă numai punctul de vedere şi informaţia acestuia – sau, 
poate, de culegătorul doritor să facă textul mai instructiv sub 
raportul informaţiei istorice, care în speţă fusese deja larg 
difuzată prin intermediul Familiei, cum am arătat, şi totodată 
mai educativ. Versurile 1–4 precum şi versul 12 al primului 
episod par în cazul acesta variante adpuse:

1. De unde-i Pintea de feli?
 Din Mogogi de la Ardeli
 Pintea nici de-acolo nu-i
 Că-i din sînu codrului.
5. Sub poală de codru verde
 Puţină zare se vede
 Nu ştiu zarea-i puţintea
 Ori doar Pintea-i pîngă ea
 Cu vreo zece, doisprezece
10. Şi mi-şi frige de-un berbece
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 Şi mi-l împărţesc frăţeşte
 Cum şi Dumnezeu voieşte (15)

Din unghiul episodului prim, două variante, (14) şi (17), 
alcătuiesc un grup pregnant caracterizat. Pintea, înfăţişat brusc 
şi dedându-se pe vârf de munte la activităţi gospodăreşti, apare 
ca ziditor şi chiar, cumva într-un unghi mai larg, ca demiurg:

Trei dzile pîn-n Sîngeorz
Pintea la munte-o suit
Mîndră curte-o zugrăzit
Cu căhane212 o-ngrădit
Cu frundză o-acoperit; (14)

Textul, cules în 1957, a fost publicat sub titlul uimitor Corinda 
Pintii, atestând zvonul public referitor la existenţa unei versi-
uni funcţional rituale a baladei Pintea Viteazul. Autenticitatea 
acestei variante pare confi rmată de împrejurarea că, şase dece-
nii înainte, Gustav Weigand culegea şi publica din Călineşti, 
aşezare situată la o anume distanţă de Crăceşti, localitatea de 
obârşie a informatorului care a comunicat „corinda“, o vari-
antă foarte apropiată, singura de altfel, a acestei interesante 
formule a exordiului:

Pintea în munte-o suit
Mîndră curte-o zugrăvit
Cu frundză o-a coperit
Cu căhană o-ngrădit. (17)

Notă singulară, părând a fi  însă rod al unui efort de recon-
stituire, face şi primul episod al variantelor, izbitor de apropi-
ate, (21) şi (27) care combină distihul caracteristic liricii din 

212 căhană probabil var. reg. la căhală, olane de pământ ars < germ. 
Kachel.
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aria nordică – având ca spaţiu nuclear Maramureşul („Câtu-i 
Maramureşu/Nu-i … etc.) – cu segmentul caracteristic al epi-
sodului I:

1. În tot Maramureşu
 Nu-i ca Pintea Viteazu
 Nu-i ca Pintea haiducu.
 Pe cei gazde-i prinde-n cleşte
5. Pă săraci bine-i păzeşte,
 De la Borşa pînă-n Vad
 I-o trimăs pe gazde-n iad.
 Cînd gazdele-o vrut să-l prindă
 El o dat cu ei în grindă.
10. Colo-n vale lîngă foc
 Stau haiducii toţi l-on loc
 Ei s-o apucat de gioc
 De gioc şi de vesălie
 De moarte nu vor să ştie
15. Pă Gutîiul cel înalt
 Şed haiducii sub on brad. (27)

Evident, versurile 4–9 sunt introduse pentru oportunitate 
şi constituie o intervenţie individuală. Textul (21) cules – ca şi 
(27) tot din Văleni Şugatag, Sighet – de la interpreta Victoria 
Darvai reproduce fi del, în linii generale, conturul variantei 
(27). Ignorând raportul existent între cei doi interpreţi, presu-
punem însă, dat fi ind aerul foarte personal al contextelor, că 
acesta va fi  existat şi va fi  fost de ordinul transmisiunii213. În 
(21) însă versurile „postiche“ (6–9) dispar:

În tot Maramureşu
Nu-i ca Pintea Viteazu,
Nu-i ca Pintea Haiducu

213 Cicerone Theodorescu nu precizează în ce condiţii a obţinut textul 
în 1955–1957 de la un informator decedat în 1946. 
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Pă cei gazde-i prinde-n cleşte
Pă săraşi bine-i păzeşte.
Colo-n vale lîngă foc
Stau haiducii toţi la un loc.
Iei s-o apucat de joc
Joc şi d'e vesălie
D'e moart'e nu vrea să ştie
Pe Gutîiul cel înalt
Şed haiducii sub un brad.

Simplificarea, în sensul economiei fireşti a cântecului 
popular, să fi e oare rodul faptului că (21) e variantă cântată, 
„produsă“ deci în condiţiile parametrilor fi reşti ai realizării 
cântecului? Pare posibil. Deşi, din păcate, încă nedemonstrat 
cu rigoare, dar învederat sub arcul intuiţiei, procesul interpre-
tării intervine ca o „piatră de încercare“ şi ca un factor purifi -
cator – atunci când se poate pune problema „purifi cării“, altfel 
spus atunci când textul în chestiune nu este un elaborat arti-
fi cios integral, iar interpretarea un act mimetic întreprins pe 
seama interpretării ca proces real al fenomenologiei folclorice. 
Revenind la versurile 4–9 din (27): este evident că aprecierile 
de ordinul generalului privind raporturile şi lupta de clasă nu 
sunt în fi rescul cântecului popular, chiar de nuanţă socială 
fi e el. Dacă totuşi atari note intervin, în condiţii parametrale 
care să probeze sufi cient autenticitatea, aceasta se întâmplă 
mai degrabă în lirica de tropism social, însetată de concreteţe, 
de specifi c, decât în epică. Ceea ce, se înţelege, ar rămâne de 
demonstrat statisticeşte. Desigur, în altă parte.

Deosebit de interesant se înfăţişează alte două variante, 
ambele reconstituiri ad-hoc, una (1), mărturisită deschis, cea-
laltă (5), publicată fără comentarii.

Varianta (1), despre care informatoarea Maria Precup din 
Leşu declara anchetatorului: „Ăst text l-am făcut ieu cînd m-ai 
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întrebat dumneata acum doi ani.214 Povestea o ştiu de la tata 
bătrîn. Apoi atîta mai ştiam: Nu-ţ da sfatu la fîrtatu/Că fîr-
tatu-ţ mîncă capu.“ Afi rmaţie de luat cum grano salis: contex-
tul reproduce pe largi spaţii, cu relativă fi delitate, substanţa şi 
forma tipului curent (aspecte asupra cărora vom reveni mai jos) 
al baladei. Episodul I versifi că, în manieră singulară, datele 
legendare ale personajului eponim:

Fost-a Pintea šel viteaz
Cum nu mai sînt bărbaţ azi
Fost-a Pintea, nu-i minšiună
Smulge copaci în pădure
Plumbu din tun nu-l love
Nici sabg'ia nu-l tăie
D’e nimn'ic nu să teme
Moartea lui nu se ştie.
Da Pintea une şăde
Sus pe-un munte locue
Pe muntele Bolovani
Cu-a lui fraţi iortomani215. (1)

De un fast şi o meticulozitate în descripţia biologico-socială 
a Pintei este varianta foarte personală, elaborată de Varvara 
Muntean pe temeiul vestigiilor textului „clasic“ ca repere. Se 
simte ecoul lecturilor istorice şi amprenta unei viziuni evolu-
ate asupra fenomenului social:

Frunză verde solz de peşte
Pintea-n codru haiduceşte

214 N. B. – Textul a fost cules în cadrul anchetelor de mare anvergură 
întreprinse de Institutul de folclor între 1954 şi 1964 în zona folclorică 
Năsăud şi destinate alcăturii monografi ei folclorice zonale. Anchetele 
implicau reveniri periodice într-o sumă de puncte ale zonei în vederea 
epuizării repertoriului şi a urmăririi procesului folcloric.

215 „Iortomanii“ descind fără doar şi poate din Mioriţa lui Alecsandri.
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Şi peste ţară domneşte.
Şi-n codru cum haiduceşte
Haiduci fraţi el îşi găsea
Ceată mare îşi făcea
În haiducie trăia
De poteră griji n-avea
Pe boieri el mi-i prindea
În sate se slobozea,
Oameni din robii scotea
Şi cu dînşii se-nfrăţea.
Scotea lumea din robie
Să trăiască-n haiducie216

Fără domn, fără şerbie.
Atunci domnii se plîngea
Oaste multă aduna
Potera îi urmărea
Dar nici unul nu-l prindea
Şi spre codru se ducea
Că îi Pintea cel viteaz
Scoate omu din necaz
El îi Pintea cel bătrîn
Fecior verde de român
Şi-i peste boieri stăpîn
Etc. (5)

Putem socoti însă o atare întocmire, improvizată pe „piloni“ 
autentici, ca folclor în accepţia riguroasă a termenului? A răs-
punde tranşant prin Da sau Nu răspicat ar fi  poate o greşeală. 
Credem că cel mai cuminte ar fi  să o socotim ca derivat folclo-
ric şi totodată ca impas: rezultat al prelucrării în mediul folclo-
ric şi pe urzeala unui produs de certă sorginte folclorică dar cu 
ajutorul unor materiale de adjoncţiune eterogene venite cumva 
din sfera jurnalisticii politice şi culturale şi punând mărturie 

216 Adaptarea de circumstanţă – probabilă – a unor versuri de lirică hai-
duceasco-pastorală, precum „Lasă-te de ciobănie/Şi vino-n haiducie!“ etc.
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pentru o optică cultă ce ţine de generalizarea istorică (lupta 
de clasă, acţiunea eliberatoare a haiduciei, lichidarea şerbiei ) 
cu respectiva armătură de concepte absolut străine ca factură 
mentalităţii folclorice; prin această forţare a sensurilor, pusă în 
lucrare anume pe un material a cărui actualitate culturală este 
cu totul relativă, material care se menţine numai în virtutea 
tradiţiei – se înţelege a resorturilor vii ale acesteia, şansele de 
„intrare în circulaţia folclorică“, de acceptare şi promovare în 
mediul folcloric sunt nule, acest text apare ca un indubitabil 
cul-de-sac. Natura sa e deci bipartită, folclorică şi afolclorică 
în acelaşi timp.

Conchidem la capătul analizei episodului I că elementul 
constitutiv fundamental este, în forme proteice dar constant 
ca fond, motivul spectacolului taberei haiduceşti, fi e construit 
pe tiparul motivului liric corespunzător, 

Sub poala codrului verde
Ce zare de foc se vede
Etc.,

acesta fi ind o unitate motivică de foarte largă şi, după cât se 
pare, generală răspândire în lirica de haiducie românească217; 
fi e reproducând însuşi motivul cu uşoare adaptări sau, dim-
potrivă, cu adăugarea de fi orituri, podoabe verbale etc. Ne-am 
afl a prin urmare  în prezenţa importului şi asimilării în între-
gul epic a unui segment de extracţie lirică – ipoteza contra-
rie, difuzarea cândva în lirica populară a segmentului iniţial 
al piesei epice nu poate fi  luată în considerare fi e şi numai 

217 Cf. bunăoară D. Furtună, Cântece bătrâneşti din părţile Prutului, 
Bucureşti, 1927, p. 144, Borzeşti Dorohoi; AIEF fg. 3325, Gulia–Dol-
hasca etc. 
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pentru faptul că aria de răspândire a baladei e incompara-
bil mai restrânsă decât aria acoperită de difuzarea motivului 
liric – căruia formularea Drăgescu–Retegan i-a dat, pe cale 
artifi cială, conturul cel mai caracterizat, slujit în răspândire 
de prestigiul literei tipărite.

Episodul II. Apelul Pintei

Dacă textul Marienescu tratează episodul II cu mari îngro-
şări de conture, trădând puternica nuanţare în vulgar a înţele-
gerii momentului epic, nu acelaşi lucru se poate spune despre 
varianta Retegan:

1. Cînd era mai gata fript 
(berbecul – n. ns.)

 Pintea cugeta la birt
 Şi de-un dor se jeluia
 Şi fraţilor le grăia:
5. — Fraţilor, fîrtaţilor
 Mai să mor aşa mi-i dor
 Mergeţi doi la Baia Mică
 De-aduceţi vin şi palincă
 Mergeţi doi la Baia Mare
10. De-aduceţi pîne şi sare
 Să ne facem cina bună
 Să petrecem împreună. (4)

1. Cînd berbecii se frigea
 Şi cina cînd se gătea
 Pintea la soţi se-ntorcea
 Şi din gură le grăia:
5. — Fraţilor, fîrtaţilor
 Stau să mor aşa mi-e dor
 Mergeţi cîţiva-n Baia Mare
 Aduceţi pîne şi sare
 Şi-apoi cîţiva-n Baia Mică
10. Şi-aduceţi vin şi palincă
 Să ne facem cina bună
 Să petrecem împreună. (13)

Accentuarea prozaismului contextului prin germanis-
mul „birt“*, în Marienescu, nu e după cum se vede regăsibilă 
în varianta Retegan. Versurile 1–4 sunt altminteri fasonate 
la Drăgescu-Retegan şi, în orice caz, cu tact. În schimb, 

* birt < sârb. birt (Dicţionarul limbii române, tom I, partea I, 1913). 
S-ar putea eventual admite şi o derivare din germ. Wirt? (n. ed.)
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cvasi-identitatea versurilor 5–12 bate la ochi. Înlocuirea lui 
„doi“ (cu „cîţiva“) şi inversarea ordinii distihurilor cuprinse 
în intervalul versurilor 6–10 nu o pot masca. Posibilitatea unei 
relaţii strânse – în planul elaborării – între cele două texte, cu 
totul indescifrabilă la nivelul episodului I începe, pe acest ali-
niament, să capete formă.

Varianta (2) reproduce cu uşoare modifi cări textul (13). A 
se compara:

1. Cînd berbecii se frigę
 Şi cina de pregătę
 Pintea la toţi cuvânta:
 – Megeţi câţiva-n Baia Mare
5. Ş-aduceţi pîne şi sare
 Şi-apoi cîţiva-n Baia Mică
 Aduceţi vin şi palincă.

Modifi cările par a confi rma principiul reducerii prisosurilor 
şi al reţinerii „formulisticului“.

Foarte aproape de textul Retegan se plasează varianta (16) 
din 1889:

1. Cînd sta berbecii pe masă
 Tătă cina să gătasă
 Pintea la ai săi se-ntorcea
 Şi acesta le grăia:
5. – Fraţilor, fîrtaţilor
 Stau să moriu aşa mi-e dor
 Să mergeţi cîţiva-n Baia Mare
 După vin, pîne şi sare
 Ca să facem cină bună
10. Să petrecem împreună.

Construcţia paralelă este ratată aici – deci „formulisticul“ e 
torpilat – în schimb se arată prezente prisoselnicele versuri 9 
şi 10, situaţie simetric inversă decât în cazul (2). Am putea-o 
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interpreta ca semn de arbitrariu individual. Totuşi, învederat 
rămâne că despre tendinţe specifi ce nu se poate vorbi decât în 
baza examinării statistice a împrejurărilor date şi numai prin 
degajarea priorităţilor.

Caracteristică pentru variantele care se dezvoltă în obedi-
enţa tipului Retegan, dar culese în condiţii de probitate ştiin-
ţifi că, este simplifi carea:

Cînd iera pe jumătate (fript – n. ns. R.N.)
Pintea sus să rădica
Şi astfel cuvînta:
– Fraţilor, vitejilor
Care din voi s-ar afl a
Ca să meargă-n Baia Mare
După z'in şi după sare
Şi v-o cîţiva-n Baia Mică
S-aducă z'in şi palincă? (6)

Concentrarea se face pe gesturile esenţiale fără descrip-
ţie, şi conservând paralelismul. La fel – mai puţin prezervarea 
construcţiei paralele – şi în varianta Weigand II:

Cînd au fost mai gata fripţi
Iată Pintea că şi-o dzîs:
— Care voinic s-ar afl are
Să meargă-n Baia Mare
După z'in pîne şi sare
Să ne facem cina bună
Să petrecem dimpreună. (18)

Reducţia la esenţial se combină în cazul variantei (22) cu 
uitarea textului. Începutul recompune, sintetic, episodul II, 
versifi când un foarte scurt rezumat:

Avînd lipsă de mîncare
S-au tras către Baia Mare.
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La polul opus se situează textele „prelucrate“ de locvaci-
tatea abundentă şi ternă, precum acesta care în numai 8 ver-
suri reuşeşte să fi e mai redundant, graţie versurilor 1–4, decât 
echivalenţii în 10 ori 12 versuri:

1. Focu mare că ardea
 Lîngă el Pintea şedea
 Cu voinicii lui vorbea
 Cu toţii se sfătuia
5. Şî din gură aşa zicea:
 – Care din voi s-a afl a
 Să meargă în Baia Mare
 După pîne, după sare. (20)

Respectiv, preluând apelativele folosite numai în limitele epilo-
gului variantelor de tip Marienescu–Drăgescu–Retegan (asu-
pra cărora vom reveni la momentul potrivit):

— O sută cincizeci ai mei
De voinici ca nişte smei
Care va fi  dintre voi
Cam vreo douăzeci şi doi
Să plecaţi la Baia Mare
După vin şi după sare.
Toţi bine să ospătăm
Carnea bine s-o sărăm
Să bem vin şi cu borviz [sic]
Stînd la poale de molivz? (26)

Îngemănarea de stupiditate şi rău gust pe care această recu-
noscut şi subliniat „prelucrată“ variantă (26) o acuză, invită la 
excluderea ei din statutul de egalitate de care benefi ciază toate 
celelalte texte din seria Pintea pe care le-am abordat. Aceeaşi 
revendicare se referă şi la acele prelucrări patente care reproduc 
servil, fapt dovedit treptat de analiză, texte-model (Retegan, 
respectiv Marienescu), precum varianta-gigant (25) al cărui 



136 RADU NICULESCU

corp central e alcătuit din reproducerea, neglijabil camufl ată, 
a variantei Retegan.

Le vom exclude din discuţie.
Relativa sobrietate este caracteristică grupului de variante 

declarat de noi prin examen sumar „autentice“. Bunăoară:

Şi Pintea din grai grăia:
— Alelei fîrtaţii mei,
Dintr-o sută şi cincizeci
Unu trebue să aleagă
Să mergă la Baia Mare
Să ieie pită şi sare,
Să meargă la Baia Mică 
Să ieie pită şi vin
Să fi e prînzu deplin. (23)

De remarcat aici jocul ritmic şi rimic al unităţilor lexicale întru 
justifi carea construcţiei paralele!

Savuroasă prin autenticul mentalităţii şi expresiei este for-
mularea variantei Bud:

— Care voinic s-ar d’afl are
Să meargă în Baia Mare
După pîne, după sare
După vin de cel mai tare
Ce beu domnii la gustare
Şi se-mbată-ndată mare. (9)

Următoarele variante introduc un element nou în lista de 
provizii a fi  achiziţionate la Baia: iarbă de puşcă!, „prahul“ 
mai mare sau mai „mărînţel“:

Pintea prin şatră se primbla
Şi din grai că-s cuvînta:
— Care voinic s-ar afl a-re
Să margă la Baia Mare
După z'in şi după sare
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După prah d'e cel mai mare
După carne de y'ţăl
După prah mai mărunţăl? (7)

sau:
Pintea în loc s-o sculat 
La plimbare s-o luat
Şi din gură mi-o strigat: 
— Care fîrtat s-a afl are
Să meargă la Baia Mare
După pîne, după sare
După praf de cel mai mare
După lin, după pelin
După trei cupe de vin. (15)

De remarcat soluţia singulară adoptată de aceste variante: 
structura paralelă cuaternară, construită  prepoziţional pe 
modelul după + complement indirect care se substituie alter-
nanţei distihurilor de aiurea. Agitaţia Pintei, preumblarea are 
rost dramatic atât în (7) cât şi în (15)  şi marchează o anume 
tulburare a seninătăţii reconfortante, profesate de introducere 
în toate variantele. E posibil ca simpla punctare prin doar ver-
bul de mişcare exploatat să fi e fenomen de reminiscenţă, e 
posibil ca ipoteticele variante premergătoare şi generatoare ale 
celor două texte în prezenţă să fi  conţinut referiri mai explicite 
la zbuciumul inexplicabil şi prevestitor al eroului. O dovadă ar 
putea fi  varianta Bîrlea cu al ei pasionat episod II:

1. Da numai Pintea domnuţ mare
 Nu putea de supărare
 Nice bea, nice mănîncă
 Făr’ pîn şatră se preîmblă
5. Nice bea, nice mîncare
 Fără tot pe gînduri stare
 Numai el aşa zice:
 — Măi feciori, feciorii miei
 Care fi cior s-a afl are
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10. Să meargă în Baia Mare
 După pită, după sare
 După prah de cel mai mare,
 După pecie218 de miel
 După prah mai mănînţel
 15. Să d-împlem noi d-armele
 Să-mpuscăm tisturile219

 Că tisturile aşa o zis
 Numai noi că li-am furat
 Numai doi ciocani de boi
20. Cu corniţele ’napoi
 Drept aceea să pierim noi.
 Numai eu că am visat
 Cal fără ţifrăşag220,
 Capu fără comînac,
25. Puşca nouă ruptă-n două
 Şi pe mine în bdicană.221 (8)

Faptul că informatorul este Tomăţ nu alterează valoarea 
presupunerii formulate. Chiar dacă insertul, versurile 16–20, 
va fi  fost o adăugire incidentală, altminteri bine integrată în 
context, segmentul versurilor 22–26 conferă raţiunea necesară 
şi sufi cientă întregului episod în formularea dată, justifi când 
explicit neliniştea căpeteniei. Asupra acestei probleme a episo-
dului II şi în special asupra acestei izolate tratări a construcţiei 
sale (discursul – visul) vom reveni mai jos.

Simplifi cată, lipsită de sugestii psihologizante şi uzând ca 
şi (15) de dispunerea frazei – aici ternară – în versuri paralele 
deschise prin după, este varianta Weigand I:

218 pecie (inv. şi reg.) < magh. pecsenye, carne macră de vită, de oaie 
sau de porc.

219 tist (înv. şi reg,) < magh. tiszt, ofi țer, comandant, căpetenie.
220 ţifrăşag (reg.), 1. podoabă, ornament.
221 bdicană (reg.), instrument de tortură. Derivat din vb. a bidi (Mara-

mureş), a trăi cu chiu cu vai, a pătimi.
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1. Da Pintea din grai şi-o grăit
 Că din tri sute de voinici
 Care voinic s-ar afl are
 Să margă la Baia Mare
5. După praf de cel mai mare
 După praf mai mărunţăl
 După o pecie de mn'el? (17)

formulă (vv. 5–7) uşor alterată în varianta (14) printr-un şi 
protetic:

Numa iel din grai ş-o dzîs
— Din tri sute de voinici
Care voinic s-a afl a [re]
Să margă în Baia Mare
După praf de cel mai mare
Şi după mai mînînţel
După pecie de miel? (14)

La fel de sobră şi totodată mai restrânsă e formularea epi-
sodului II în varianta (21):

Iară Pintea-i întreba:
— Care din voi s-o afl are
Să coboare-n Baia Mare
După z'in şi după sare
După colb din cel mai tare?

şi în varianta (27):

Iară Pintea-i întreba:
— Care din voi s-o afl are
Să se ducă-n Baia Mare 
După z’in şi după sare
După colb de cel mai tare?

Eludând discursul direct, Varvara Muntean repovesteşte, 
strict referenţial, narativ, episodul II:
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Pintea haiduci rînduia
Şi în ţară-i trimetea
Pe cei trei în Baia Mare
S-aducă vin şi gustare
Pe alţi trei în Baia Mare
S-aducă vin şi palincă
Să le pară noaptea mică
Aşa el o cuvîntat
Şi lîngă foc s-o culcat.

Structura logică, dar nu numai ea, ci şi cea sintactică şi chiar 
lexicală a episodului II vădesc o remarcabilă unitate. Toate vari-
antele tratează acest episod prin formularea imperativă sau inte-
rogativă a unei exortaţii vizând achiziţionarea unor obiecte care 
se subsumează, în ciuda variaţiei detaliilor, conceptului de „bun 
de întrebuinţare“ şi conceptului de „provizie“.

Nimicnicia resorturilor acestui episod ar putea dezamăgi 
pe amatorul de maiestate epică. Fapt e însă că – am văzut din 
procesele verbale de la 1701– chestiunea alimentară nu era mai 
neînsemnată în ochii „tâlharilor“ lui Pintea, iar experienţa ne 
spune că nici mediul ambiant, deci nici mediul folcloric, nu 
era străin de această optică. Consecutiv, micul discurs ce-l 
ţine într-o variantă sau alta Pintea sau în genere conţinutul 
episodului II ne apare ca o transcripţie realistă, naturalistă am 
zice, de un  tulburător adevăr, a realităţii ce a fost, şi a rămas 
multă vreme, istorică.

Episodul III. Replica

Dacă tratarea episoadelor I şi II – s-a văzut din analiză – 
comportă o anume uniformitate de fond, rezultând din unita-
tea, dincolo de amănuntele divergente, a conţinutului motivic, 
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episodul III acuză o netă departajare a modurilor de tratare. 
Ceea ce instituie din capul locului la acest nivel, două princi-
pale tipuri de rezolvare.

Primul tip este ilustrat de fi liaţia de variante Marienescu–
Drăgescu–Retegan:

1. Şi fîrtaţii răspundea
 — Zău că bine ne-a cădea
 Dar la Baia nu ne-om duce
 Că viaţa încă-i dulce.
5. Şi de-a fi  ca să şi mergem
 Cei mai ţepeni ne alegem
 Însă noi nu om pleca
 Pînă nu ni-i arăta
 Din ce-a fi  şi moartea ta. (4)

1. Un voinic mai tinerel
 Şi-ntre soţi mai vitejel
 Oblu-n sus s-a ridicat
 Şi astfel a cuvîntat:
5. — Ascultă Pinte voinice
 Noi la Baia nu ne-om duce
 Că viaţa-i încă dulce
 Dar de-o fi  să şi pornim
 Cei mai bravi să ne socotim
10. Şi-atunci apoi vom pleca
 Dacă din tine-om afl a
 Moartea ta din ce va sta. (13)

Vădit mai intens prelucrat şi la acest nivel (vezi vorbăria 
goală din versurile 1–4), textul Retegan de mai sus atestă con-
tingenţe proporţional net mai reduse faţă cu varianta Marie-
nescu. Ea reprezintă însă în context sursa primară a suitei de 
variante pe care o vom numi tip A. Bunăoară:

Un voinic mai tinerel
Şi-ntre soţi mai vitejel
Oblu-n sus s-o ridicat
Şi aşa o cuvîntat:
— Ascultă Pinte voinice
Noi la Baia nu ne-om duce
Dar de-a fi  să şi pornim
Cei mai bravi să-i ’nsoţim
Şi-atuncea te-om asculta
Dacă-n tine om afl a
Moartea ta din ce va sta? (2)
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Nu poate fi  negată relaţia (13) – (16), a cărei confi guraţie 
dintre cele  mai plauzibilă nu poate fi  decât (13) → (16), sursa 
informatorului Petru Mihuţ fi ind în acest caz, din raţiuni de 
cronologie, Trandafi ri şi viorele, ed. I sau poate Nopţile carpa-
tine. După toate probabilităţile, Petru Mihuţ a prelucrat direct 
această variantă căreia îi menţine stridenţele, convertindu-i 
numai parte din detalii:

1. Un voinic mai mic de zile
 Dar mai înţelept la minte
 Către Pintea aşa zice:
 — Ascultă Pinte voinice
5. Noi la Baia nu ne-om duce
 Căci viaţa încă ni-i dulce
 Dar de-a fi  să şi pornim
 Cei mai bravi să ne-nsoţim
 Dar noi nu vom pleca
10. Pînă ce noi n-om afl a
 N-om afl a din gura ta
 În ce îţi stă moartea ta. (16)

De prisos să întârziem asupra risipei verbale din versurile 10 
şi 11, asupra reluării lui brav–bravi şi a modifi cării transpa-
rente a versurilor 1–2 în raport cu (13).

Gheorghe Chindriş din Dragomireşti, Vişeu, informatorul 
lui Weigand II, a cunoscut şi învăţat desigur varianta (16)! O 
atestă coincidenţa episoadelor I–II, o confi rmă episodul III. 
A se compara:

Un voinic că s-au d-afl at
Un voinic mai mn'ic de dzîle
Dar mai înţelept de mint'e
Iato num-aşa o dzîs:
— Ascultă Pinte voinitše
Că noi la Baia nu ne-om duše
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Căci viaţa încă-i dulše,
Noi la Baia n-om pleca
Pînă ce ne-i cuvînta
Că moartea ta din še va sta. (18)

Variantele „circulante“ ale tipului A condensează, purifi că 
de ganga redudanţei contextul dat:

Unu din iei s-o sculat
Şi astfel o cuvîntat:
— Noi la Baia nu ne-om duce
Că viaţa încă-i dulce
Pînă din tine-om afl a
Moartea ta din ce va sta? (6)

sau, îngemănând proză rezumativă vag ritmată şi un compen-
diu esenţial al textului:

Avînd lipsă de mîncare
S-au tras către Baia Mare
Dar mărgînd  să cumpere
Le trebuia să ştie:
— Noi Pinte-n Baie-om pleca
Dacă din tine-om afl a
Că moartea ta din ce va sta. (22)

Un element nou, care face legătura cu – şi totodată tran-
ziţia către – grupul de variante reprezentând tipul B (anume: 
cel ce se oferă să îndeplinească misiunea şi care totodată pune 
întrebarea este însuşi fratele Pintei) caracterizează varianta 
Prichici, altminteri de obedienţă absolută a tipului A:

1. Bine vorba nu sfîrşea
 Frate-său se şi scula
 Şî aşa îi cuvînta:
5. — Tare-aş vrea să mă duc eu
 Numai dacă ar mai vrea
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 Să mai meargă vreo cîţiva
 Şî vorba ţi-om asculta
 Numa dacă vom afl a
10. Moartea ta din ce va sta? (20)

Tranzitorie – prin formula eliptică, echivocă – este şi vari-
anta Dariu Pop:

Nice unu nu s-a ales
Numai Zmancea s-a cules, (23)

în care Zmancea rămâne personaj misterios; nici anterior, nici 
posterior nu-i afl ăm identitatea. Nu e imposibil ca numele să fi  
fost ales ca antroponim antipatic pentru circumstanţă.

În celelalte variante, aparţinătoare tipului B, lui Pintea îi dă 
replică – de obicei – al său fîrtat. Implicarea nu a unui haiduc 
oarecare, ci a însuşi fîrtatului Pintei determină şi caracteri-
zează confi guraţia tragică a tipului B.

Structural episodul III e tratat în manieră diversă. Varianta 
Tit Bud îl expediază marcând doar identitatea contravorbi-
torului într-o construcţie specifi că poeticii populare, ţinând 
de clişeul frazeologiei, destinată a sublinia contrastul dintre 
reacţia universal negativă a obştei şi reacţia individuală, izolat 
pozitivă a unui individ:

Nime-n lume nu s-a afl at
Făr’ a Pintii bun fîrtat, (9)

construcţie ce nu e proprie în seria variantelor numai textu-
lui (9).

Un grup preţios de variante aduc în discuţie un element nou, 
esenţial în caracterizarea tipului B şi în construirea textelor 
acestui grup tipologic, astfel, bunăoară, în varianta Papahagi:
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Nici unul nu s-o afl at
Numa a Pint’ii fîrtat.
— Pinteo, Pinteo viteaz mare
Dă-mn’i calu dumn’itale
Să mă duc la Baia Mare
După z’in şi după sare
După prah d’e cel mai mare
După care de yţăl
După prah mai mănânţăl. (7)

Prin acest răspuns – şi prin echivalentul acestuia în alte 
variante – care reia simetric şi euforic datele întrebării, anume 
în dispunerea lor ternar paralelă, individual textul (7) şi colec-
tiv grupul variantelor similare integrate tipului B fac opoziţie 
netă grupului de texte subsumat tipului A: chestiunea vulne-
rabilităţii („morţii“) Pintii nu intră în discuţie, căpeteniei i se 
cere nu să-şi dezvăluie public taina, ci numai să cedeze, pentru 
drum, calul său personal (despre care, în unele variante, se dau 
cel mult informaţii de ordinul fi zicului fără a se insinua decât 
arar existenţa unor însuşiri excepţionale) precum în varianta 
(15) din care însă lipseşte calitatea fraternă a contravorbitorului 
care e în schimb prezentat în culori defavorabile:

Numai unu s-o afl at
Carea-o fost mai slab la cap
— O Pintiucă eu m-oi duce
Şi de toate ţi-oi aduce
De mi-i da murguţ spăriet
Şi de coamă săbiet222

sau, subliniindu-se caracterul de privilegiu agreabil al acor-
dării calului:

222 Săbiet, v. săbiat, care este de forma unei săbii.
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Nitši unu nu s-o afl at
Făr’ d'e-a Pintii un fîrtat
Dar numa d'in grai ş-o grăit:
— Mere, mere, Pinte-oi mere
D’e mn’i-i da murgu pă plăcere. (17)

(De notat că formularea un fîrtat accentuează echivocul terme-
nului: îndeobşte fîrtat e ambiguu în contextul variantelor Pintea 
– resp. tipul B – nu ştim nicioată dacă e vorba de un consîngean, 
sau numai de un tovarăş apropiat, fratern prin amiciţie).

În varianta (14) „murgul“ Pintei este descris ca o făptură 
superbă:

Numa unu s-o afl at
Tăt a Pintiuchii fîrtat:
— Mere-oi, mere-oi Pinte ieu
De mi-i da murguţu tău
Tăt murguţu cel de vînt
Cu coama pînă-n pămînt
Cu potcoave de argint.

Splendoarea animalului face explicit logică şi utilă în economia 
textului cererea formulată. Nu este exclus ca aceste sugestii să 
fi  dispărut din restul contextelor prin erodare.

În variantele (21) şi (27) descripţia persistă şi capătă – fără 
a depăşi o anume sobrietate exterioară, dimensională – o 
amploare, o exuberanţă şi o intensitate poetică fără egal:

Şi nimeni nu s-o afl at
Num-al lui Pintea fîrtat
— Mere-oi Pinteo, mere-oi, mere
De mi-i da mult pe plăcere
Tăt căluţu cel de vînt
Cu coama pînă-n pămînt
Tăt murguţu cel de ploi
Cu coama pînă-n zăvoi (27)
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şi, foarte asemănător:

Că nimeni nu s-o afl at
Numa-a lui Pintea fîrtat
— Mere-oi Pinteo, mere-oi, mere
De mi-i da mult, pe plăcere
Tăt murguţu cel de vînt
Cu coama pîn la pămînt
Tăt murguţu cel de fl ori
Cu coama pînă-n zăvoi. (21)

Textul lui Ştefan Codrea Tomăţ ilustrează extrema expresie 
a laconismului în octosilabi:

Numa unu s-o d-afl at (8) 

Maria Precup, brodând pe urzeala reminiscenţelor, alcătu-
ieşte un episod III structurat vizual, care cumulează elemente 
ce ţin în restul variantelor atât de episodul III propriu-zis, cât 
şi de episodul II, dar redistribuite ad-hoc. Pintea nu întreabă 
grupul şi nici nu cere voluntari, ci desemnează direct pe emi-
sar, numindu-l – din raţiuni necunoscute – Trofi n:

Da Pintea le-a cuvîntat
Pin ce vinu s-o gătat
— Măi fîrtate, măi Trofi ne
Încalecă murgu bin'e
Şi ie-ţ parale cu tin'e
Murgu mn'eu s'el roşior
Pintenog d’e un pis'ior
Care zboară pînă-n nori
Şi t'e du în Baia Mare
Şî adă pîn’e şî sare
Şi t'e du în Baia Mn'ică
Şî adă vin şi palincă
Pînă-nturnaţi înapoi
Un berbece frige-voi.
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Îl frige Pintea-n belciuge
Şi-i făce carn’ea mai dulce. (1)

Textul compilează vizibil elemente atât ale tipului A („ber-
bece …în belciuge“, „carne dulce“ etc.) cât şi ale tipului B 
(calul ca nucleu al conversaţiei şi absenţa oricăror referiri la 
secretul vital al eroului).

Episodul IV. Contrareplica Pintei

Episodul IV perpetuează specifi c sciziunea „per versiones“ 
operată de tensiunile evoluţiei fi reşti – respectiv artifi ciale – a 
segmentului anterior.

În variantele tip A, Pintea răspunde cererii – de remarcat 
caracterul condiţional al replicii în ambele grupuri tipologice, 
diferenţiate anume prin natura condiţiei exprimate! –, începând 
cu variantele Marienescu–Drăgescu–Retegan:

1. — Fraţilor, fîrtaţilor
 Pintea-atuncea le striga,
 Moartea mea că zău va sta
 Din trei fi re de grîu sfînt
5. Dintr-un plumb mic de argint
 Tare-n armă îndesat
 Şi la pieptu-mi aţintat. (4)

1. — Fraţilor, fîrtaţilor
 Din mine puteţi afl a
 Că moartea mea că va sta
 Din trei fi re de grîu sfînt
5. Dintr-un plumb micuţ de-argint
 Bine-n armă îndesat
 Şi la pieptu-mi aţintat. (13)

Respectiv în varianta (2):

— Fraţilor, fîrtaţilor
De la mine puteţi afl a
Că moartea mea că va sta
Din trei fi re de grîu sfînt
Şi de-un plumbuţ mic de-argint
Bine-n armă îndesat
Şi la pieptu-mi aţintat.
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Cu modifi cări neglijabile, varianta (16) atestă apropieri sem-
nifi cative, tocmai prin caracterul de detaliu al coincidenţelor, 
de varianta (4):

— Fraţilor, fîrtaţilor
Zise Pintea soţilor
Moartea mea că zău va sta 
În trei fi re de grîu sfînt
Şi un plumbuţ de argint
Tare-n armă îndesat
Şi la pieptu-mi aţintat.

Observaţie valabilă şi pentru varianta – „circulatorie“ – 
Weigand II:

— Moartea mea că dzău mni-a sta
În tri s’ire de grîu sfînt
Şi-ntr-un plumbuţ mn’ic de-argint
Tare-n armă îndesat
Şi la p’eptu-mi aţîntat.

În schimb – în măsura în care coincidenţa detaliilor e pro-
bantă – varianta (6) merge în obedienţa textului Retegan, adă-
ugând fi orituri:

— Fraţilor, vitejilor
Din mine puteţ afl a
Moartea mea din ce va sta.
Din tri fi re de grîu sfînt
Ş-un plumbuţ micuţ de-argint
Bine-n puşcă îndesat
Şi de-a stânga aţîntat
De-acolo voi fi  picat. (6)

La fel şi textul, de asemenea „circulatoriu“ : 

  — Din tri hire de grîu sfînt
  Dintr-un plumb mic de argint
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  Bine-n armă aşezat
  Şi în pieptu-mi aţîntat. (22)

Ca şi în Marienescu, în înfl orita variantă Prichici, Pintea 
„strigă“ fîrtaţilor:

— Fraţilor, fîrtaţilor
Pintea atuncea le striga
Moartea mea din ce va sta?
Din trei fi re de grîu sfînt
Dintr-un plumbuţ de argint
Subţioară nemerit
Subţioară de-a stînga
C-acolo-i puterea mea. (20)

Variantele tip B formulează specifi c episodul IV. Fie teh-
nic şi lapidar:

Pintea calu i l-o dat, (7)
sau:

Şi i-o dat murguţ spăriet
Şi de coamă săbiet, (15)

sau:
Pintea murgu l-o gătat
Tăt a mînă i l-o dat. (14)

Sau din nou mai scurt, informativ:

Pintea murgu i l-o dat. (17)

Fie, dimpotrivă, mai amplu şi introducând printr-un rinforz-
zando al neliniştii punctate de reacţiile consemnate în episo-
dul precedent, sugestia acuităţii afective, nelămurite şi aparent 
nemotivate, a momentului. Pintea, oferindu-şi cu tandră gene-
rozitate calul, se arată stăpânit de febră şi îndeamnă la grăbire:

— Ie-ţi fîrtate ce-i dori
Numai nu mai zăbovi.
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Ie-ţi fîrtate pe plăcere
Numa nu întîrziere.
Ie-ţi fîrtate nu mai sta
Du-te fuga la Baia, (21)

sau, identic:
— Ie-ţi, fîrtate ce-i dori
Numai nu mai zăbovi.
Ie-ţi fîrtate pe plăcere
Numai nu întârziere.
Ie-ţi fîrtate nu mai sta
Du-te fuga la Baia. (27)

Episodul IV – în afara bifurcării concepţionale amintite – 
nu ridică „probleme“ de analiză. Structura îi este pur descrip-
tivă. Ca moment al divulgării tainei, el reprezintă sub raportul 
semnifi caţiei  un punct de culminaţie epică, restul contextului 
derivând previzibil din el.

Episodul V. Trădarea

Totuşi convenţional vorbind, punctul emoţional „paroxis-
tic“ al contextului ar fi  trebuit să fi e pentru unanimitatea vari-
antelor – cum o recomandă logica elementară –, episodul V, 
trădarea! Pentru că trădării îi este destinată întreaga prepara-
ţie din episoadele anterioare, ei – ca relatare a implacabilului 
deznodământ îi sunt destinate episoadele următoare.

Grupul A conferă o remarcabilă amplitudine, abundenţă de 
mişcare şi culoare episodului V:

1. Cînd fîrtaţi-l auziră
 Armele şi le chitiră
 Şi pe cai că se suiră
 Către Baia se porniră.
5. Cînd la Baia s-arătară

1. Cînd fîrtaţi-l auziră
 Armele şi le gătiră
 Şi pe cai că se suiră
 Către Baia se porniră.
5. Cînd la Baia s-arătară
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 Poartea-nchisă o afl ară
 Şi cu bărzi dădură-n poartă
 De se sparse-n şepte toată
 Şi în Baia iei intrară
10. Pe la birturi se băgară
 După vin şi palincuţă
 Că lui Pintea-i mult dulcuţă.
 După pîne, după sare
 Ca să ducă de mîncare.
15. Da iei bea şi-şi petrecea
 Iute seara le trecea
 Şi cînd ei nu se-ngrijea
 Zău pandurii-nţelegea
 Că Pintenii sînt la birt.
20. După ei au şi pornit
 Şi-nlăuntru că intrară
 Şi de arme-i despoiară
 Şi ca nodul îi legară.
 — Fraţilor, pandurilor
25. Daţi-ne azi nouă pace
 Că nimica n-om mai face
 Ne lăsaţi acum frăţeşte
 Pintea-acuma vă păzeşte
 De ne duceţi la-nchisoare
30. Pintea atuncea vă omoară!
 Şi pandurii le grăia:
 — De aici nu veţi scăpa
 Pînă-n ştire nu ni-ţi da
 Moartea Pintii-n ce va sta.
35. — Fraţilor, pandurilor
 În tri fi re de grîu sfînt
 Într-un plumb mic de argint
 Tare-n armă îndesat
 Şi la pieptu-i aţintat.
40. Dar pandurii nu-i lăsară
 Să mai iasă-odată afară.
 Pun în arme grîu de-ăl sînt
 Şi plumbuţu de argint
 Şi-o mulţime se-nsoţiră
45. Către Pintea şi porniră. (4)

 Poartea-nchisă o afl ară
 Şi cu bărzi dădură-n poartă
 De se sparse-n zece toată
 Şi în Baia iei intrară
10. Pe la nobili se băgară
 După vin, pîne şi sare
 Ca să ducă de mîncare.
 Da iei bea şi-şi petrecea
 Iute seara le trecea
15. Şi prin gînd nu le trecea
 Că pandurii-nţelegea
 Cum că pintenii-au venit
 Şi după iei au pornit
 Şi-nlăuntru că intrară
20. Şi de arme-i despoiară
 Şi ca nodul îi legară.
 — Fraţilor, pandurilor
 Daţi-ne voi nouă pace
 Că nimica n-om mai face
25. Ne lăsaţi acum frăţeşte
 Dar de ne duceţi la moarte
 Vai ş-amar de-a voastră soarte.
 Dar pandurii răspundea:
 — De aici nu veţi scăpa
30. Pînă-n ştire nu ni-ţi da
 Moartea Pintii-n ce va sta.
 — Fraţilor, pandurilor
 De la noi puteţi afl a
 Că moartea Pintii va sta
35. Din tri fi re de grîu sfînt
 Şi dintr-un plumb mic de argint
 Tare-n armă îndesat
 Şi la pieptu-i aţintat.
 Dar pandurii nu-i lăsară
40. Să mai iasă-odată afară.
 Pun în armă grîu de-ăl sînt
 Şi plumbuţu de argint
 Şi-o mulţime se-nsoţiră
 Către Pintea se porniră. (13)
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Controversabilă la nivelul episoadelor I–III, fi liaţia apare 
greu de pus la îndoială la acest ultim nivel. Faptul că, din 44 de 
versuri ale variantei (13), 37 sunt identice cu cele din varianta 
(4) şi că modifi cările vădesc dorinţa deliberată de a sublinia 
caracterul eroic al contextului („pe la nobili“ în (13) în loc de 
„pe la birturi“ în (4), dispariţia în (13) a versurilor 11 şi 12 din 
(4), socotite, poate, defavorabile eroului etc. ) sau măcar inten-
ţia de a masca împrumutul („de se sparse-n zece“  în (13) în 
loc de „de se sparse-n şapte“ în (4) etc.) atestă evidenţa trans-
poziţiei. Faptul este demonstrat şi de o altă incidenţă: distri-
buirea „pulsativă“ a modifi cărilor, faptul că ele intervin masiv 
în „criză“, intercalând pachete compacte de versuri reproduse 
identic – adesea conţinând „turnúri“ singulare, din cele care 
ele însele se elimină la selecţie naturală – ceea ce contravine 
acut modului natural de modifi care a textului, în care, după cât 
ne arată statistic experienţa, densitatea modifi cărilor se distri-
buie în medie egal în context. Or, faptul că această lungă serie 
de versuri identice intervine după trei episoade a căror tratare 
se încadra bine conceptului de divergenţă, nu e de natură să 
ne deruteze. El corespunde fi e unui moment de lasitudine la 
prelucrătorul – prelucrătorii –, fi e unui moment în care acesta 
(Drăgescu?) va fi  socotit sufi cientă camufl area executată şi se 
va fi  mulţumit cu reproducerea cvasi-fi delă a textului-model.

Din textul (2) – edifi catoare alteraţie! intervenită în con-
textul unei variante reproduse de interpret, după propria-i 
mărturisire, „din carte“, „carte“ cu care dată fi ind marea corec-
titudine a reproducerii detaliilor, comerţul interpretului va fi  
fost probabil asiduu – episodul V lipseşte.

Omisiunea este sub raport compoziţional perfect accepta-
bilă. Succesiunea nemijlocită după episodul IV a episoadelor 
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VI şi VII nu poate şoca. Episodul IV a dezvăluit deja (în 
variantele tip A, de-a dreptul) liniile virtuale ale dezvoltă-
rii contextului, a făcut cu alte cuvinte iminentă desfăşura-
rea fi nală a evenimentelor. Împrejurare de natură să mimeze 
automat necesitatea episodului V (care practic nu face decât 
să expliciteze ce era deja limpede). În ansamblu acest incident 
sugerează ideea că până şi reproducerea directă, cu exclu-
derea oricărui intermezzo circulator a unui text folclorizant, 
rememorat prin lectură, de un individ din mediul folcloric, 
implică operare asupra textului, tendinţa, fi e şi subconşti-
entă, de a reduce textul – cu ornamente şi „ameliorări“ ţipă-
toare – la parametrii tradiţiei.

Deşi în condiţii similare – respectiv protagonistul, ca şi în 
cazul variantei (2), aparţine mediului folcloric, iar textul asupra 
căruia operează este, învederat, tot varianta Drăgescu–Rete-
gan – această tentativă nu mai poate fi  identifi cată în cazul 
variantei (16) care menţine contextual episodul V (fără însă 
desigur ca în aceasta să rezide „răul“):

Cînd aceste le-auziră
Armele şi le gătiră
Pîn la Baia nu s-opriră.
Cînd la Baia s-arătară
Poarta închisă o afl ară
Şi cu bărzi dădură-n poartă
Cît se sparse-n zece tată.
Pre la nobili ei intrară
După vin, pîine şi sare
Ca să ducă de mîncare.
Dar ei bea şi-şi petrecea
Iute seara le trecea
Şi cînd nici nu cugeta
Zău haiducii-nţelegea
Că Pintenii au venit
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După ei s-o şi pornit
Şi în lontru ei intrară
Şi de armei-i despoiară
Şi ca nodul i legară.
— De ni-ţi duce voi la moarte
Vai atunci d’a voastră soarte
Eară pandurii le zicea:
— De aici nu veţi scăpa
Pînă-n ştire nu ni-ţi da
Moartea Pintei-n ce va sta?
— Fraţilor, pandurilor,
Moartea Pintei zău va sta
În trei fi re de grîu sfînt
Şi-un plumbuţ de argint
Tare-n armă îndesat
Şi la pieptu-i aţintat.
Dar pandurii nu-i lăsară
Să mai iese o dat-afară
Pun în puşcă din grîu sfînt
Şi plumbuţu de argint
Şi-o mulţime se-nsoţesc 
Către Pintea se pornesc. (16)

Inutil să mai insistăm: textul reprezintă reluarea scrupu-
loasă a segmentului corespunzător al variantei Retegan. Am 
putea pune eterogeneitatea efectului – cauzele şi premisele 
fi ind pînă la un punct similare – anume pe seama deosebirii de 
condiţie imediată a celor două variante: în vreme ce varianta 
(2) a fost culeasă după recitare, mimîndu-se deci împrejurările 
reale ale interpretării (fi ltrajul memonic şi selecţia pe care ceea 
ce am numi simţul tradiţional al proporţiilor o săvârşeşte în 
chip spontan, operând), varianta (16) e rodul evident al modi-
fi cării, cu creionul în mână, scriptic, a unui text preexistent, 
întreprindere care ascultă de imperative şi criterii ce izvorăsc 
în primul rând din calcul şi analiză pe textul scris.
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Niciuna din variantele tip A „circulatorii“ nu reproduce 
integral masa barocă a prototipului. Caracteristica modulării 
„circulatorii“ o constituie concentrarea, eliminarea balastului 
verbal. Bunăoară:

1. Cum voinicii-l audziră
 Şî pă cai să suiră
 Şî pînă-n Baia nu opriră
 Şî pă la Novin să băgară
 După z’in, pîne şi sare
 Să ducă Pintii de mîncare.
 Şî panduri o audzît
 Şî nainte le-au ieşît
 Şî din arme i-au despoiat
 Şî-n temniţă i-au băgat.
 Şî de-aice n-or ieşi
 Pînă ce n-or respeti
 Că moartea Pintii-n ce va śi.
 — Nici de-aicea nu-ţ scăpa
 Pînă ce nu-ţ cuvînta
 Că moartea Pintii în ce va sta
 — Moartea Pintii zău va sta
 În tri śire de grîu sfînt
 Şî-ntr-un plumbuţ mic de-argint
 Tare-n armă îndesat
 Şî la p’eptu-i aţîntat. (18)

Simplifi carea intervine atât în plan cantitativ, cât şi în plan 
structural: reducerea numărului de versuri, reducerea dialogu-
lui – atât de ornamentat în Retegan – la naraţie directă. Demnă 
de reţinut este ilustrarea realistă a anecdotei prin introduce-
rea în context de repere din realitatea imediată: cârciumarul 
Novin, realitate a anilor 1890, apare ca referinţă pentru mişcă-
rile soţilor Pintei! În schimb, aluziile la jaful asupra „nobilimii“ 
etc. au dispărut. „Talia“ episodului a de asemenea ilustrativă: 
21 de versuri contra 45 la prototip.
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Reacţie identică e înregistrabilă şi în cazul textului „cir-
culatoriu“ (6): 

1. Atunci voinici au plecat
 Către di la Baia Mare
 După z’in, pîne şi sare.
 Şi v-o cîţi-va-n Baia Mică
5. S-aducă z’in şi palincă.
 Cînd în Baia şi-au intrat
 Pandurii i-au cunjurat
 Şi pe toţi i-au arestat.
 — Noi atunci v-om năposti
10. De-ţi spune moartea Pintii.
 — Voi din noi puteţi afl a
 Moartea Pintii din ce-a sta.
 Din trei fi re de grîu sfînt
 Ş-un plumbuţ micuţ de-argint
15. Bine-n puşcă îndesat
 Şi la stânga aţintat,

cu observaţia că procesul de condensare este aici şi mai radical: 
Efectul: 16 versuri! De prisos să mai întârziem asupra unifor-
mităţii reţetei magice. Determinările faptului nu pot constitui 
în niciun fel obiect de îndoială.

Ilustrând o fază avansată de degradare a tipului A şi respec-
tiv difuziunea vivace, „naturală“ a versiunii Retegan, varianta 
(22) reduce episodul V la rezumatul general al argumentului, 
limitat la şase versuri:

1. Şi mărgînd la cumpărare
 I-au băgat de la-nchisoare
 De-acolo nu au scăpat
 Pînă pă Pintea nu l-au dat
5. Cu ce moarte poate muri
 Dacă iei le-or nimeri.

Varianta (22) se termină cu episodul V.
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Reproducerea obedientă a „complexelor frazeologice“ ver-
sifi cate, precum şi – cu mici concesii – a dimensiunilor proto-
tipului Retegan acuză cu vehemenţă, la nivelul episodului V, 
asimilarea tradiţională în minor a textului în cazul variantei 
Prichici (20). Din unghiul episodului V – episod central în 
contextul dat – putem afi rma caracterul artifi cios al acestei 
variante, urmare probabilă a caracterului de „fabulat“ care, 
la nivelul precedentelor episoade, putea fi  cel mult sugerat:

1. Voincii au auzit
 Armele şi le-au gătit
 Cu toţi pe cai s-o suit
 Şi spre Baia o pornit.
5. Pînă-n Baia nu s-oprit.
 Acolo dac-o sosit
 Poarta-nchisă o găsit
 Şi cu bărzi o dat în poartă
 De s-o spart în  zece toată.
10. Şi la Baia iei intrară
 Pîne şi sare luară
 Şi vin de cel bun gustară.
 Şi-ntr-atîta au gustat
15. Că ei turtă s-o-mbătat.
 Pandurii i-au căutat
 Şi în crîşmă i-o afl at
 Pe toţi burduf i-o legat
 Şi-n temniţă i-o băgat
 Şi apoi i-o întrebat
 Să le spuie-adevărat
 Care-i secretul cel mare
 Că Pintea moartea nu are.
 Şi cu toţii s-au sfătuit
25. Şi pe urmă le-a grăit:
 — Fraţilor, pandurilor
 De la noi puteţi afl a
 Moartea Pintii din ce a sta
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 Din trei fi re de grîu sfînt
30. Dintr-un plumbuţ de argint
 În puşcă înţepenit
 Subţioară nimerit.
 Subţioară de-a stînga
 C-acolo-i ruptă o za
35. Şi-acolo-i stă puterea.
 Pandurii cum au afl at
 După Pintea au plecat. (20)

Deşi amplă, tratarea episodului V în cadrul variantelor tip 
B adoptă o linie specifi că de acut interes folcloristic: dimensi-
unile, apreciabile, ale variantelor sunt datorate în mod evident 
procesului de reagreagare fabulativă a contextului afl at în pre-
alabil – este de presupus – într-un stadiu oarecare de descom-
punere. Caracteristică e astfel nu numai amploarea, rezultând 
din improvizarea soluţiei epice, ci şi divergenţa tratării. În 
Papahagi bunăoară, virtualul trădător cade în mrejele domni-
lor numai la beţie, altminteri respinge dârz orice „propunere“:

1. Iel pă cal o-ncălecat
 Şi la Baia s-o d’alergat
 Aşa tare că-ş mergea
 Niče cruče nu-ş făcea
5. Înapoi nu se uita
 Să arăt eu cu mîna. 
 Cum în Baia s-a dîntrat
 Numai iel că s-a tîlnit
 Cu un cîne de domn mare
10. — Bună dzîua, domnule! 
 — Sănătos, dragu bad'ii.
 — Tu eşti fîrtat de-a Pint'ii?
 Spune-mi tu moartea Pint'ii
 Că eu ţîe ţ-oi plăt'i.
15. — Moartea Pint'ii nu ţ-oi spune
 D'e mn'i-i da cît în lume.
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 Şi-n crîjmuţă l-o băgat
 Şi pă iel l-o d’îmbătat
 Ş-apoi iară l-o-ntrebat:
20. — Spune-mi tu moartea Pint'ii
 Că io ţîe ţ-oi plăt’i.
 — Pă Pintea treabă-mpuşcat
 Cu trei cuie dîn potcoavă
 Şi cu trei grăunţe de grîu roşu
25. Şi cu trei de mădzărică
 Şi-mpuşcat pă susuoară
 Şî Pint'ea treabă să moară.
 În loc lui ca să-i plăt'ea 
 În temniţă că-l băga.
30. Numai el că s-o strîgat:
 — Năpost'i-mi mîna stîngă
 Că dreapta n-oi cuteza
 Mîna lui o năpust'it
 Şî el ş-o scris cărticele. (7)

Remarcabilă (cf. vv. 23–26) este originalitatea reţetei şi – 
ca trăsătură colectivă de unire pentru textele integrate tipului 
B – cărticeaua trimisă căpeteniei, aici artifi ciu melodramatic 
de mişcătoare naivitate, în genere soluţie şablon tipică în epica 
şi lirica noastră narativă.

Deci se poate bănui o pierdută gradaţie mai amplă, şi  even-
tual un artifex destinat a salva cinstea „fîrtatului“ („îmbătare“ 
etc.).  De pildă varianta (15) prezintă un context perfect închegat, 
în care dialectica efectelor se regăseşte cu mare adevăr. Fîrtatul, 
de aparenţă integră, cedează la creşterea sumei pentru trădare:

1. Şi el pe cal o-ncălecat
 Drumu-alungu l-o luat
 Şi-n Baie s-o d-alergat:
 — Ziua bună, băieşii
5. — Sănătos, dragu badii.
 — Tu ieşti fîrtatu Pintii?
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 Măi, fîrtat, fîrtatule
 Ascultă-ne vorbele:
 De eşti fîrtatu Pintii
10. Spune-ne moartea Pintii
 Că cu bani te-om cumpăni
 Întîa cu talerei
 A doua cu husoşei223

 A treia cu mînănţei.
15. — Moartea Pintii nu oi spune
 De mi-ţi pune pe cărbune,
 Moartea Pintii nu oi dare
 De mi-ţi pune pe frigare.
 — Măi fîrtat, fîrtatule,
20. Spune-ne moartea Pintii
 Cu taleri te-om înveli
 Vezi talerii cum îi vezi
 Pe galbeni n-om pune preţ.
 Moartea Pintii o spuseră:
25. — Trei grăunţe de grîu sfînt
 Lîngă acestea-un plumb de-argint
 Subsuoară aţintit
 Subsuoară de-a dreapta
 C-acolo-i stă puterea.

Nu poate scăpa faptul că corupătorii, duşmanii Pintei, sunt 
„băişei“! Menţiunea ţine de observaţia istorică. Subepisodul 
„cărticelei“ lipseşte.

E în schimb prezent în varianta Bud care adoptă o expli-
caţie năstruşnică a trădării: „fîrtatul“ e paraponisit, Pintea l-a 
trimis la târguit fără „cruce de ban“! Pe acest „teren psiholo-
gic“, trădarea se consumă fi resc, ca un gest de ciudă:

1. Pe murguţ a-ncălecat
 Şi în Baie a alergat.

223 husos, ban vechi, 1/3 fl orin.
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 Cînd acolo a intrat
 Toţi domnii s-au spăimîntat.
5. — Noroc bun ş-adevărat!
 Tu eşti a Pintii fîrtat
 De este aşa de minunat?
 — Noroc bun ş-adevărat
 Eu îs a Pintii fîrtat
10. De-s aşa de minunat
 Daţi-mi voi cît oi pofti
 Şi de bani nu pomeniţi
 Că-s de la Pintea mînat
 Şi-s a Pintii bun fîrtat
15. Şi cruce de ban nu mi-a dat.
 — Noroc bun ş-adevărat!
 Tu eşti a Pintii fîrtat
 De eşti aşa minunat?
 Moartea Pintii de ni-i spune
 Tist prea mare că te-om pune.
 — Moartea Pinti:
  De grăunţ, de primăvară
 Şi cuiţe de potcoavă
 Măzărice de cea nouă
25. Să nu fi e Pintea-n ţară
 Cămeşea ie de oţele
 Şi nu trece plumb prin ele.
 Moartea Pintii dac-a spus
 Tist prea mare că l-a pus
30. Tot în fi ere şi-n cătuşi
 Şi-n temniţă după uşi.
 — Voi domnilor, voi dragilor
 Năpostiţi-mi mîna stîngă
 Că dreapta nu vi-ţi îndura.
 Mîna i-o au slobozit
 Şi carte că iel şi-a scris 
 Şi la Pintea a trimăs. (9)

Reţeta (vv. 22–24) este din nou alta! Remarcabilă e însă 
observaţia compensatorie în câmpul mentalităţii, observaţie 
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ce adaugă argumente tehnice, balistice, argumentului magic 
fundamental: „Cămeşea e de oţele/Nu trece plumbu prin ele“. 
De considerat cu luare aminte este şi ironia comentariului: 
„Tist prea mare etc.“. Repetarea lui „minunat“ – reluat, vom 
vedea, şi mai jos – ţine de automatismul verbal şi constituie, 
într-un fel, o garanţie a oralităţii.

Înfăţişând limpede resorturile trădării, fără complicaţii 
tehnice ori psihologice – lăcomia – şi dezvoltând echilibrat 
şi condensat substanţa episodului, varianta lui Ştefan Codrea 
Tomăţ impune prin autentic şi eleganţă. Pe linia simplifi cării 
se înscrie desigur şi omisiunea subepisodului „cărticelii“:

1. Şî s-o dus în Baia Mare
 După pită, după sare
 După prah de cel mai mare
 După pecie de miel
5. După prah mai mînănţel.
 Înainte i-o ieşît
 Un cîne de boier mare
 Tot o prins a dîntrebare:
 — Măi în mare voinicele
10. Spune tu moartea Pintii
 Că moartea Pintii de ni-i spune
 Numai noi te-om cumpăni
 De trei ori cu talerii
 Şi de tri ori cu galbenii
15. Şi de tri ori cu husoşii.
 Numai iel s-o lăcomit
 La atîţia bani de-argint:
 — Moartea Pintii că-i aşe:
 Cu trei spice de grîu sfînt
20. Ş-on plumb mîndru de argint
 Pîn furcuţa pieptului
 Unde-i greu voinicului. (8)
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Integrându-se în liniile simplifi cate ale textului din care 
face parte, episodul V primeşte în varianta Dariu Pop o tratare 
de absolută sobrietate care, fără a depăşi 13 versuri, reuşeşte 
să acopere conţinutul esenţial pe care acest segment este ţinut 
să-l deţină: momentul deplasării la Baia + momentul contrac-
tului cu băimărenii şi iscodirea însoţită de mari făgădueli + 
trădarea:

1. Cînd Zmanea-n Baia a intrat
 Ungurii l-o-nconjurat
 Şi pe dînsu l-o legat:
 — Auzi Zmane, fătul meu
5. Spune-m tu moartea Pintii
 De trei ori te-om cumpăni
 De trei ori cu talerii
 De trei ori cu huşoşii
 De trei ori cu galbenii.
10. Foaie verde tri şi tri
 Iel le-a spus moartea Pintii
 Cu trei fi re de secară
 Pe sub dreapta subţioară. (23)

Evident, episodul sentimental al „cărticelelor“ lipseşte. 
Varianta (23) se încheie cu episodul V.

Amalgam sui-generis, rezultând din conglomerarea ele-
mentelor episoadelor II, III (ca atare, inexistent în context) şi 
V propriu-zis, episodul V al variantei Maria Precup gravitează 
totuşi în jurul normei, de care o separă numai topica specifi că 
a elementelor:

1. Dacă Trofi m o sosît
 S-o apucat de chefuit
 O mîncat, s-o ospătat
 Şi Pint’ea s-o îmbătat
5. Iel cuvîntu şi l-o dat
 La a lui mai bun fîrtat.
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 — Cine-n lume s-o afl a
 Pe mine de m-au puşca
 Pi susuară stînga
10. Cu tri grîunşori d’e sare
 Şi cu grîu d’e primăvară
 Şapt’e śire d’e tămîie
 Şî tri plumbi de-argint să śie
 Noo śire d’e pciperi
15. După-aceia, frate, pcier.
 Prietinii l-o ascultat
 Şi s-o dus şi l-o trădat.
 L-o trădat la bogătani
 Pentru o miarţă de bani.
20. — Daţi-mi galbeni cu miarţa
 Ca să spun moart’ea lui Pint’ea. (1)

În orice caz, este incontestabil acum, din perspectiva ana-
lizei a cinci segmente (convenţionale), că textul pe care Maria 
Precup îl ştia „de la tatăl“ ei şi pe care încearcă să-l reconsti-
tuie în mg. 1230 b este de tip B, cu alte cuvinte, el nu repre-
zintă descendenţa variantei Drăgescu–Retegan (Marienescu).

Autenticitatea şi difuzarea în spaţiu-timp a subepisodului 
„cărticeaua“ o subliniază reluarea lui de variantele – auten-
tice – Weigand I:

1. Şi mîndru l-o întornitsat224

 Şî la Baia ş-o plecat.
 Kund o fost la Baia Mare
 Numai iel s-o tompt'inare
5. Ku doi, cu tri băiuşoi;
 Numa d'in grai ş-o grăit:
 — Bună dziua băiuşoi
 — Sănătos dragu bad'ire

224 întorniţa, vb. derivat din torniţă, şa (țărănească) de lemn sau (rar) 
de piele, folosită la călărit sau la transportul unei poveri.
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 Da spun'e-n'e moartea Pint'ire.
10. Da iel d'in grai s-o grăit:
 — Moartea Pint'ei nu oi spun'e
 De mn'i-aţi dat kutu-n lume.
 Da dinapoi ş-o grăit:
 — Spun'e-n'e moartea Pint'ire
15. Ko noi ţie ţi-om dăruire
 Huşoşî po kum i vedz
 La taleri n-om pun'e preţ
 Huşosî n'emăsurats, 
 Taleri n'enumărats
 Iel so puso sşi le spuso
20. La gre robd'ie l-o pus, 
 Da iel d'in grai ş-o grăit
 Fatşets ledea ku dreptat'e
 La Pint'ea so-m trimot kart'e (17)

şi (14), în ambele interlocutorii fi ind foarte istoricii „băişei“ 
de Baia Mare:

1. Şî pă iel o-ncălecat
 Pă drumuţ-i s-o plecat.
 Cînd o fo’ colo p-un loc
 Numa iel că s-o-ntîlnit
5. Cu doi cu tri băiuşăi.
 — Bună dziua băiuşăi
 — Să trăieşti dragu badii!
 Spune-mi tu moartea Pintii;
 Cu galbenii te-om cumpăni.
10. Hoţoşe pă cum mă vezi
 Pă griţari n-oi pune preţ.
 — Moartea Pintii că-i aşe:
 Un plumbuţ mîndru de-argint
 Tri grăunţe de grîu sfînt
15. Trei cuiţe din potcoavă
 La Pintea pă susuoară.
 Dacă l-o gătat de spus
 La gre robdie l-o pus.
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 — Tu, scaunu legilor,
20. Faceţi legea cu dreptate
 Să trimit la Pintea carte. (14)

În raport cu formulări precedente (bunăoară din var. 9), reţeta 
(vv. 14–16) din (14) apare – convenţional – ca o soluţie de com-
promis. Variabilitatea reţetei constituie  însă un proces minor, 
ţinând de tehnica măruntă a memorării şi reproducerii versului.

Net „crapuloasă“ apare personalitatea „fîrtatului“ în con-
textul variantelor gemene (21) şi (28). Trădătorul e cel care 
pune „grofi lor“ condiţiile pentru „vânzare“:

Iel pă murg c-o ncălecat
La Baia o plecat
Cu grofi i s-o adunat
Ş-o ţînut acolo sfat
Şi grofi i l-o întrebat:
— Spun'e, spun'e, măi fîrtat’
Und'e-i moartea lui Pintea.
—Moartea Pintii eu voi spune
De mn'i-ţi da tri sut'e bune
Tri sut'e de zloţi de-argint
Eu vi-l trimit în mormînt.
— Tri sute de zloţi ţi-om da
Numa spune-ne fuga
Unde-i moartea lui Pintea?
— Tre śire de grăuţ sfînt
Ş-un plumbuţ micuţ de-argint
Ieu vi-l trimit în mormînt,
Tri śiruţe de săcară
Rămase din primăvară
Susoara de-a stînga
Unde-i bate inima. (21)

şi:
1. Iel pă murg o-ncălecat
 Şi la Baia o plecat
 Cu grofi i s-o adunat
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 Ş-o ţinut acolo sfat
5. Şî grofi i l-o întrebat:
 — Spune, spune măi fîrta’
 Unde-i moartea lui Pintea?
 — Moartea Pintii nu v-oi spune
 De mi-ţi da tri sute bune.
10. — Tri sute de zloţi ţ-om da
 Numai spune-ne fuga
 Unde-i moartea lui Pintea?
 — Tri śire de grîuţ sfînt
 Ş-on plumbuţ micuţ de-argint
15. Tri śiruţe de secară
 Rămase din primăvară
 Susioara de-a stînga
 Unde-i bate inima. (27)

Se adaugă reţetei „trei śiruţe de secară“!
Cu totul fantezistă, rezultând din retopirea datelor originale 

ale episodului V şi din pomparea în amestec a unei mari can-
tităţi de materie fabulativă expusă în spirit foarte contempo-
ran este varianta Varvarei Muntean. Dimensiunile episodului 
ating proporţii impunătoare iar dispunerea materiei se face de 
manieră să înglobeze logic episodul II (mai sus tratat):

Trei haiduci prinşi s-o lăsat
S-o lăsat prinşi şi legaţi
De boierii cei spurcaţi.
Boierii le-o juruit:
— Noi vă dăm bani şi moşie
Să ieşiţi din haiducie
Să iscodiţi pe Pintea
Moartea lui în ce i-o sta?
Şi acei trei blestemaţi
Şi la sufl et necuraţi
Către Pintea s-o jelit
Că boierii o tăiat
Şi din lanţuri au scăpat.
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Pintea pe ei i-o crezut
Buni prieteni şi i-o făcut
Şi le-o spus bietu Pintea
Moartea lui în ce va sta:
În trei fi re de grîu sfînt
Şi-un plumbuţ micuţ de-argint.
 Hoţii cînd au auzit
În sufl ete s-au gândit:
La boieri noi te-am pîrît
[urmează episodul II]
S-o-ntors cei din Baia Mică
 Ş-au adus vin şi palincă
Cei cu sufl ete spurcate
La boieri au alergat
— Hai boieri să-l omorîm
Că acum moartea noi i-o ştim
Cu trei fi re de grîu sfînt
Şi cu plumb micuţ de-argint. (5)

Retrospectiv privind, episodul V se constituie ca „placă 
turnantă“ a contextului baladei, indiferent de alterările episo-
dice ale raportului de forţe, izvorînd din supraîncărcarea cu 
semnifi caţie a episodului IV (în grupul de variante A). În ciuda 
deosebirilor de orientare predeterminate de tratamentul pro-
fund divergent – generator a două serii tipologice distincte – a 
episoadelor III şi IV, tratarea îi este liniară şi unitară.

Episodul VI. Visul

Problema autenticităţii este în mod acut ridicată de episo-
dul VI al baladei.

Episodul ca atare, cuprinzând relatarea visului prevestitor 
de rele ale Pintei apare, începând cu varianta Marienescu, 
numai în textele de tip A.
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Respectiv:

1. Pintea lîngă foc rămase
 Dară somnul îl luase
 Şi un vis rău a visat
 Singur de s-a minunat.
5. Par’ că sabia cea nouă
 I se rupse tocma-n două,
 Parcă sabia cea veche
 I se rupse la ureche.
 Şi de vis s-a spăimîntat
10. Cît fu-ndată deşteptat.
 — Fraţilor, fîrtaţilor
 Dar rentors-au soţii iară
 Eu mă tem ca să nu piară.
 Ceilalţi atunci grăiră:
 — Cine ştie ce-a păţiră
 Iacă miezu nopţii vine
 Şi din ei nu se-ntoarnă nime!

(4)

1. Trei ore acum trecuse
 De cînd bravii lui se duse
 Pintea lîngă foc rămase
 Dară somnul îl luase
5. Şi un vis rău a visat
 Singur de s-a minunat.
 Parcă sabia cea veche
 I se rupse la ureche
 Şi de vis s-a spăimîntat
10. Cît fu-ndată deşteptat.
 — Fraţilor, fîrtaţilor
 Zise Pintea soţilor
 Dar rentors-au soţii iară?
 Rău mă tem ca să nu piară.
15. Ceialalţi atunci grăiră:
 — Cine ştie ce păţiră
 Iacă miezul nopţii vine
 Şi din ei nu-ntoarnă nime.
 (13)

Nici la acest nivel fi liaţia (4) → (13) nu mai merită a face obiect 
de disocieri. Importanţa faptului rămâne sociologică. Episo-
dul VI e îmbrăţişat – cu excepţii – şi de celelalte variante A.

Astfel, episodul apare reprodus cu relativă fi delitate:

Pintea lîngă foc rămase
Şi greu somn îl apucase
Şi de-un vis s-a spăimîntat
Cît fu-ndată deşteptat.
Parcă sabia-i cea nouă
I se rupse tocma-n două,
Parcă sabia cea veche
I se rupse la ureche.
Către fraţi aşa grăiră:
—Śeilalţi fraţi de ce păţiră
Că iacă miezul nopţii vine
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Şi din ei nu-ntoarnă nime
Śeilalţi fraţi iară grăiră
— Śine ştie ce păţiră! (2)

sau, în varianta Gutinului:

Trei ore acum trecuse
De cînd bravii lui se duse
Pintea lîngă foc rămase
Dar somnul îl luase
Şi un vis rău a visat
Singur de s-a minunat.
Pare că sabia cea nouă
I se rumpe tocma-n două,
Parcă sabia cea veche
I se rumpe la ureche.
Şi de vis se spăimînta
Şi pe soţi îi întreba:
— Dar reîntors-au bravii iară?
Eu mă tem ca să nu piară
Şi atunci aşa grăiră: 
— Cine ştie ce-o păţiră. (16)

Variantele „circulatorii“ procedează nuanţat: varianta (22)  
ignoră episodul VI – terminându-se cu episodul V –, varianta 
(18) îi temperează întinderea şi stridenţa:

Pintea singur s-o rămas
Ş-un vis rău că s-o visat
Şi singur s-o minunat.
Iată sabd’ia lui ce nouă
I să rupse drept în două, 
Iată sabd’ia lui cea veche
I se rupse la ureche,

în vreme ce varianta (6), conservîndu-i dimensiunile îi adaugă 
substanţă explicativă – paradox frecvent al efectului circula-
toriu (cf. vv. 2–4):
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1. Dacă voinici-au pornit
 Pintea-ndată-o adormit
 Ş-o visat un vis cam greu
 Că s-a pierde capu său.
5. Parcă sabia cea nouă
 I se rupse drept în două,
 Parcă sabia cea veche
 I se rupse la ureche.
 Asta vis cîn l-o visat
10. În picioare s-a sculat
 — Fraţilor, vitejilor
 Dintre voi care-au pornit
 Înapoi n-au mai venit!
 Un vis greu parcă-am visat
 Şi tare m-am spăimîntat,
15. Parcă sabia cea nouă
 Mi se rupse drept în două,
 Parcă sabia cea veche
 Mi se rupse la ureche.

Discursivă, introducînd notaţii descriptive (cf. v. 10) străine 
spiritului epicii populare, varianta Prichici brodează în mod 
evident pe ţesătura prototipului Drăgescu–Retegan:

1. Dară Pintea ce făcea?
 El voinicii-şi aştepta
 Somnul greu îl copleşea
 Şi pe dată adormea
5. Şi un vis urît visa:
 Săbioara lui cea nouă
 Se părea că-i ruptă-n două,
 Săbioara lui cea veche
 Se părea că-i ruptă-n şăpte.
10. Tare s-a cutremurat
 Şi din somn s-a deşteptat
 Şi la haiduci o strigat:
 — Fraţilor, voinicilor
 Nu ştiu ce s-a întîmplat
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15. Că urît vis am visat
 Cu toţi să încălecam
 Către Baia să plecăm
 Frăţiorii să-i cătăm
 Şi de panduri să-i scăpăm. (20)

Limitată la descendenţa variantei Marienescu–Drăgescu– 
Retegan, existenţa episodului VI e fructul incontestabil al 
conturării rigide, de către acest prototip, a descendenţei. Este 
întru totul plauzibil ca la mijloc să fi e iniţiativa exclusivă a lui 
Marienescu (poate a informatorului lui Marienescu!), prelu-
ată apoi de Drăgescu–Retegan. Să fi  avut oare întemeiere fol-
clorică obiectivă această iniţiativă, să fi  pornit de la un dat? 
Grupul variantelor martore neatinse de iradierea sursei A nu 
conţin în genere implicaţii onirice. Doar în varianta Bîrlea, 
în episodul II, Pintea, agitat, mărturiseşte a fi  visat „Cal fără 
şifrag/Cap fără comănac/Puşcă nouă ruptă-n două etc.“ Deşi 
faptul ar putea fi  pus pe seama fantaziei prolifi ce a bătrânului 
Ştefan Codrea Tomăţ, el sugerează totuşi, teoretic, posibilitatea 
ca în alcătuirea organică a textului epic să fi  existat, într-o fază 
consemnată şi demult depăşită a evoluţiei sale, un subepisod 
echivalent episodului VI (poate încadrat, precum la Bîrlea, 
în corpul episodului secund), pe care varianta prelucrată în 
jur de 1850 de Marienescu (singur sau în colaborare) îl va fi  
exploatat. Absenţa, în genere, a episodului VI din alcătuirea 
variantelor B s-ar putea explica aşadar prin aceea că în cursul 
evoluţiei naturale a baladei acest segment, orice s-ar spune 
lateral, se va fi  expulzat treptat din context, menţinerea lui 
în cadrul textelor A datorându-se împrejurării exterioare că 
varianta Marienescu a conservat hipostatic, cu modifi cările şi 
agrementările corespunzătoare, structura de la 1850 a baladei, 
versiune lansată apoi autoritar în circulaţie, prin prelucrarea 
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intermediară a lui Drăgescu, de „rafala“ de publicaţii răsună-
toare a lui Pop Reteganul.

De altă parte însă, o intervenţie în text lipsită de orice aco-
perire nu pare însă nici ea cu totul imposibilă. Se poate uşor 
imagina impulsul sub care un Marienescu va fi  „cores“ şi 
îmbogăţit textul în scopul obţinerii unei diorame romantice: 
noapte, tenebre, focul proscrişilor, visul fatal. Totodată se poate 
face observaţia că episodul VI nu-şi afl ă raţiunea sufi cientă 
în contextul general. Mai mult. Subliniind probabilitatea unui 
deznodământ funest, el grevează efi cacitatea literară şi echi-
librul stilistic al întregului.

Dacă totuşi optăm pentru prima ipoteză, o facem îndemnaţi 
numai de raţiuni cantitative: pentru ea pledează argumente 
cantitativ mai importante.

Deşi, cum arătam, prezenţa episodului VI caracterizează 
grupul variantelor A, din motive de ordinul economiei de spa-
ţiu şi de compartimentări sistemice am asimilat, cu totul for-
mal, episodului VI, segmente tampon, standard, caracteristice 
grupului B, respectiv segmentul cuprinzând relatarea reacţiei 
Pintei la primirea epistolei expediate din temniţă de ortacul 
trădător. În niciunul din cele patru texte (7, 9, 14, 17) care 
cuprind incidentul epistolar nu se precizează explicit care va 
fi  fost conţinutul scrisorii. Din context reiese însă că va fi  fost 
vorba de mărturisirea feloniei.

Unitatea de concepţie a episodului, dincolo de variaţii de 
amănunt, lasă să se întrevadă originea comună a acestuia în 
ipoteticul arhetip al celor patru texte. Reacţia Pintei la primi-
rea mesajului e mereu aceeaşi şi sfâşietoare; covârşit, eroul îşi 
pierde stăpânirea de sine, lacrimile „încep a-i ciocioi“, precum 
în Papahagi:
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Şî Pint'ea cînd prîndza
Atunci cărţile sosia
Şi Pint'ea cînd gusta
Atunci cărţile pkica
Lasă Pint'ea de-a prîndzî
Ş-o prinse el a ceti.
Dac-o vădzut cum îi scris
Mare plîns că l-o d'învins:
— Şt'iut-am c-aşa śi-aşa
C-aşa tare că-s merea
Niče cruče nu-s făcea
Înapoi nu se uita
Să-i arăt eu cu mîna
Cum să-i îmble trebuia. (7)

Alteori lamentaţia are o factură mai puţin tînguioasă. Apare 
mai degrabă ca expresia unei aspre suferinţe bărbăteşti şi e 
formulată în apoftegme:

Cînd cărtiţa o sosi
Atuncea Pintea prînzi
Numa iel din grai s-o dzîs: 
— Lasă Pint'e de prîndzit
Greu soluţ că ţ-o ʒ'init
Soţia ţi-i de perit!
Pint'ea o lăsat de prîndzit
Cartea-n mînă o luat
Şi o prins a o ceti
Lacrimile-a-i ciocioi
Tăt măşcate225 ca bobu
Şi fi erbinţi ca şi focu.
Numa iel' din grai s-o dzîs:
— Cât îi trăi pă pămînt
Nu-ţ da sfatu cătă altu,
Pretenu ţ-a mînca capu. (14)

225 măşcat (despre cereale), calitatea bobului de a fi  mare şi plin.
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La fel în varianta Weigand I, cu rezerva, esenţială, că lacri-
mile lipsesc:

Kun Pintea be şu prundze
Pint'ea laso d'e-a prîndzu
Şu kartea a o tşeti.
Pint'ea d'in grai ş-o groit:
Vinits, voinitş, pung o min'e,
So vo-nvots a trăi bin'e
Să nu potsuts ka şu min'e,
So nu darets sfat în sat
Măkar kut ai tşe fortat,
Ka şu iău unu mn'i-am dat,
Şu kapu mn'i l-o munkat. (17)

Aforismul introdus de aceste două variante este, îndeobşte, 
în restul textelor, încadrat ca încununare fi nală moralizantă a 
episodului VII, respectiv ca epilog. Aici el nu face efectul unei 
implicari premature: deoarece prin compunerea lor sui gene-
ris, variantele (14) şi (17) îşi încheie dezvoltarea epică anume 
cu acest mic discurs: cum vom vedea în cazul lor, „episodul 
VII“ e alcătuit doar din câte o secvenţă lirică adpusă, ilustrând, 
prin mijlocirea obişnuitei construcţii impersonale, dispoziţia 
jelanică a interpretului (prin artifi ciu liric).

De aceea, în cazul variantei Bud, în care segmentului senti-
mental al scrisorii îi urmează o mare galopadă epică, un episod 
VII în toată puterea cuvântului, consideraţiunile privitoare la 
confi denţă sunt debitate de erou abia la fi nele textului:

Pintea s-o prins de-a prînzit
Şi-o prins cartea şi-o citit.
Lacrimile-i ciuruia
Tăt măşcate ca bobu
Şi-nfocate ca focu.
Pintea-ndată s-o gătat
Şi pe murg a-ncălecat
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Pe murguţul cel de vînt
Ce-i tună coama’n pămînt.
Şi’n Baie a alergat
Şi când acolo-a intrat, 
Când a fost el la un loc, 
S’a «ntâlnit cu-un Băiuţan. 
— Noroc bun şi-adevărat! 
Pintea eşti cel minunat? 
Unde tu te-ai îndemnat? 
Numai la al meu fărtat. 
La temniţă-a alergat 
Cu potcoava ’n uşă-a dat
Uşa toată s’a sfărmat 
Şi Pintea a cuvântat: 
Numai el cu-al lui fărtat: 
— Noroc bun şi-adevărat! 
Aici eşti al meu fărtat? 
— Aici îs eu, Pinte, zău, 
Din voia lui Dumnezău. 
Du-te, Pinte, de-aicea. 
Că domnii te-or împuşca 
Cu grâul de primăvară. 
Cu cuiţe de potcoavă. 
Cu măzăricea dă cea rară, 
Să nu fi i tu, Pinte, ’n ţară. 
Şi Pintea a blăstămat. 
Care şi-a da al lui sfat 
Numai cătră-al lui fărtat. (9)

Episodul VII. Moartea

Încununarea, insistent pregătită în majoritatea variantelor – 
atât A cît şi B –, a desfăşurării fabulaţiei epice o realizează epi-
sodul VII. De compunere complexă, acesta cuprinde o strânsă 
succesiune de momente: cavalcada precipitată a Pintei spre Baia, 
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intrarea – anodină sau prin spectaculară efracţie – în cetate, 
eventuala conversaţie dramatică cu băimărenii (panduri, băişei, 
grofi  etc.), uciderea Pintei, învăţăturile lăsate cu limbă de moarte.

Unităţii de tratare a episodului în grupul A îi corespunde 
relativa dispersare a liniilor de dezvoltare în grupul B.

Variantele seriei A
1. Pintea calu-şi cîstiga
 Şi de loc încăleca
 — Fraţilor, fîrtaţilor
 Ducu-mă să văd de ei
5. Că ei sîn voinicii mei!
 Şi cînd calul şi-l porni
 Pîn’ la Baia nu se opri.
 Prin cetate cînd intra
 Fluiera şi asculta
10. Doar de soţi el va mai da
 Că fîrtaţii cunoştea
 Pintea cînd le fl uiera.
 Doră soţi nu s-arăta
 Ci o ceată neaşteptată
15. De panduri din Baia Mare
 Ce era în priveghere
 Doară Pintea va veni
 Pe ai săi de-a-i întîlni.
 Cînd pe Pintea îl văzură
20. Toţi în cale îi stătură:
 — Dă-te Pinte-acum legat
 Că de nu vei fi  puşcat:
 Cu trei fi re de grîu sînt
 Cu plumbuţe de argint.
25. — Ba eu zău că nu m-oi da
 Să şi ştiu că n-oi scăpa
 Şi mai bine voi muri
 Că mă doare-a auzi
 Că fîrtaţii mei v-au spus

1. Pintea calul şi-l găta
 Şi de loc încăleca
 Şi cînd calul şi-l porni
 Pînă-n Baia nu-l opri.
5. Prin cetate cînd intra
 Fluera şi asculta
 Doar de soţi el va mai da
 Că fîrtaţii-l cunoştea
 Pintea cînd le fl uiera.
10. Dar soţii nu se-arătă
 Ci o ceată neaşteptată
 De panduri din Baia Mare
 Ce erau în privegheare
 Doară Pintea va veni
15. Pe ai săi de-a întîlni.
 Cînd pe Pintea îl văzură
 Toţi în cale îi stătură
 — Dă-te Pinte acum legat
 Că de nu vei fi  puşcat
20. Cu trei fi re de grîu sfînt
 Cu plumbuţu de argint.
 — Ba zău eu că nu m-oi da
 Să ştiu chiar că n-oi scăpa
 Şi mai bine oi muri
25. Că mă doare-a auzi
 Că fîrtaţii mei v-au spus
 Din ce eu voi fi  răpus.
 De v-au spus ca să se scape
 Peste ţări şi peste ape
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30. La ce moarte sînt supus.
 De v-au spus ca ei să scape
 Peste ţări şi peste ape
 Doamne, atunci îi poţi ierta
 Şi pe mine-a mă mustra.
35. De v-au spus ca să mă vîndă
 Şi pandurii să mă prindă
 Doamne-atuncea tu să-i baţi
 Că nu-s soţi adevăraţi!
 Fraţilor, pandurilor
40. Spuneţi voi şi domnilor
 Că legat eu nu m-am dat
 Mai curînd că m-am luptat
 Ca să ştiu că de prunc mic
 Pîn la moarte-am fost voinic.
45. Şi cînd arma şi-o goleşte
 Pe panduri îi tăvăleşte,
 Şi cînd scoate sabia nouă
 I se rumpe tocma-n două,
 Şi cînd scoate sabia veche
50. I se rumpe la ureche
 Şi trei fi re de grîu sunt
 Şi plumbuţu de argint
 Îl aruncă la pămînt.
 Pieptul lui bucăţi se-nfi nge
55. Cît şi calul lui îl plînge
 Şi nechează, azvîrleşte
 Căci pe domnul său jeleşte.
 Pintea a gătat cu toate
 Că răsufl -acum pe moarte
60. Şi cînd sufl etu-şi dădea
 Mai pe urmă-aşa grăia:
 — O sută cincizeci ai mei
 De voinici ca nişte lei
 Vă păziţi prin codru verde
65. Că-n Băiţa viaţa-ţi pierde
 Şi ţineţi toţi laolaltă
 Şi nu vă daţi niciodată. (4)

30. Doamne-atuncea îi poţi ierta
 Şi pe mine a mă certa.
 De v-au spus ca să mă vîndă
 Şi pandurii să mă prindă
 Doamne atuncea tu să-i baţi
35. Că nu-s fraţi adevăraţi.
 Fraţilor, pandurilor
 Spuneţi voi şi domnilor
 Că legat eu nu m-am dat
 Ci viteaz că m-am luptat
40. Ca să ştiu că de prunc mic
 Pîn la moarte-am fost voinic.
 Şi cînd arma să goleşte
 Pe panduri îi tăvăleşte
 Şi cînd scoate sabia nouă
45. I se rumpe tocma-n două
 Şi cînd scoate sabia veche
 I se rumpe la ureche
 Atunci plumbuţul de-argint
 Şi trei fi re de grîu sfînt
50. L-au aruncat la pămînt.
 Pieptul lui bucăţi se frînge
 Cît şi calul lui îl plînge
 Şi rînchează, azvîrleşte
 Căci pe domnul său jeleşte.
55. Şi cînd sufl etul şi-l da
 Pintea astfel cuvînta:
 — O sută cincizeci ai mei
 De voinici ca nişte zmei.
 Vă păziţi prin codrul verde
60. Că în Baia viaţa-ţi pierde.
 Şi ţineţi laolaltă
 Şi nu vă daţi niciodată
 Şi nu daţi sfatul la fîrtatul
 Că fîrtatu-ţi pune capul.
65. Ascultaţi voinici de nime
 Să vă-nvăţ a trăi bine,
 Sfatul nu vi-l daţi la nime
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 Căci cui dai pîne şi sare
 Ăla te mîncă mai tare.
70. De azi Pintea viteaz mare
 N-a tăia domni în cărare
 Pintea a gătat cu toate
 Şi trage acum de moarte.
 — Dintre voi cin’ mă iubeşte,
75. Cine pe Pintea jeleşte,
 După ce voi muri eu
 Să-mi tundă tot părul meu
 Şi-ntr-o zi de sărbătoare
 Să-l pună-n poartă la soare,
80. Să-l pieptene fetele
 În toate duminicile
 Şi să-l sufl e vînturile
 Colea primăverile.
 Trei voinici s-au şi afl at
85. Care părul i-au tăiat
 Unu-i George Sălăgianul
 Şi cu Mitu Ardeleanul
 Altu-i Ioan Moldovanul.
 Ăştia părul i-au tăiat
90. În poartă l-au aşezat
 Ca el să se pomenească
 În cea ţară ungurească
 De români fi e horit
 Şi de unguri pomenit. (13)

Această ultimă confruntare dă expresie defi nitivă evidenţei 
procedeului Drăgescu (Retegan). Din cele 67 de versuri cât 
numără episodul VII în varianta Marienescu, 61 sunt repro-
duse identic (cu rezerva unui adverb şi unui adjectiv schim-
bate sau introduse şi a inversării ordinii a două versuri) în 
varianta Drăgescu, alcătuind de fapt corpul corespunzător al 
episodului fi nal. Acestui trunchi de text pastişat fără machi-
ajul relativ, practicat – probabil în intenţia decenţei – asupra 
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primelor segmente, i se adaugă însă un imens apendice de 32 
de versuri. Care poate fi  sorgintea acestui uriaş appendix? 
Să fi e opera integrală a imaginaţiunii poetice a romancieru-
lui Drăgescu? Avem temei să presupunem că nu. Mai pre-
cis, credem a putea afi rma că cel puţin pilonii ideaţiei acestui 
segment poetic aparţin tradiţiei folclorice efective. Din pasta 
vorbăriei generos revărsate de Drăgescu sunt recognoscibile 
două repere conceptuale: îndemnul la vigilenţă, la păstrarea 
neabătută la sine a tainelor de preţ şi rugămintea Pintei de a 
i se reteza şi îngriji după moarte părul. Ambele idei lipsesc 
din Marienescu, ambele se regăsesc însă, asociate sau nu, în 
variantele B, amănunt care le recomandă ca foarte probabil 
aparţinătoare de tradiţia reală.

Conchidem, în consecinţă, că Drăgescu a practicat neîndo-
ielnic un rapt nedeclarat din Marienescu dar că, probabil, va fi  
avut la îndemână şi, cel puţin, o variantă autentică a baladei, pe 
care prin tropismul – cu atât mai accentuat, în virtutea modei 
generale acum un veac – îl va fi  ignorat în favoarea „coresei“ 
şi compilatei variante Marienescu. Cu o singură excepţie: par-
tea fi nală, înexistentă în Marienescu. „Şlefuită“ şi supusă unei 
„infl aţii“ susceptibile să-i confere o convenabilă corpolenţă, 
această parte va fi  fost apoi lipită în coada bucăţii Marienescu 
luată integral.

Formula, în virtutea circumstanţelor de repetate ori evo-
cate, a făcut carieră.

Deşi, în ultimă analiză, mai puţin semnifi cativă sub rapor-
tul reacţiei mediului folcloric, varianta (2) marchează totuşi 
o treaptă în procesul adaptării elaboratului semicărturăresc:

1. Atuncea Pintea porniră
 Pintea-odat o fl uierat
 Şi pe soţi i-o ascultat.
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 Pandurii pe el l-opriră
5. — Dă-te Pintea azi legat
 Că de nu vei fi  puşcat
 Cu trei fi re de grîu sfînt
 Şi c-un plumbuţ de argint.
 Atunci Pintea arma şi-o goliră
10. Pe panduri îi tăvăliră
 Şi cînd scoase sabia nouă
 I se rupse tocma-n două,
 Şi cînd scoase sabia veche 
 I se rupse la ureche.
15. Atunci plumbuţu de argint
 Cu trei hire de grîu sfînt
 L-a aruncat la pămînt.
 Trupul lui bucăţi se frînge
 Şi calul lui îl plînge
20. Şi rîncează, azvîrleşte
 Căci pe domnu său jeleşte.
 — O sută cinzeci ai mei
 De voinici ca nişte zmei
 Vă păziţi prin codru verde
25. Că în Baia viaţa-ţi pierde.
 Nu da sfatu la fîrtatu
 Că fîrtatu-ţi mîncă capu
 Că cui dai pîne şi sare
 Ala te mîncă mai tare.
30. Părul i l-a tăiat
 Şi-n faţă l-a aruncat
 Să-l pieptene fetele
 În tăte duminicile,
 Să-l sufl e vînturile
35. Cole primăverile,
 Unu-i George Sălăgeanu
 Şi cu Mitu Ardeleanu
 Şi cu Ion Moldovan.

În primul rând aritmetic: episodul-monstru de 94 de versuri 
la Drăgescu-Retegan a fost redus la jumătate: 38 de versuri, 
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măsurând prin aceasta – desigur pur fenomenal, fără a antrena 
prin sine concluzii de valabilitate universală – capacitatea de 
memorare şi abitudinile mnemonice ale transilvăneanului con-
temporan, obişnuit cu texte versifi cate de întindere moderată. În 
al doilea rînd calitativ: cade verbigeraţia goală, cad descrierile 
situaţionale, discursurile de „opera seria“. Rămân numai articu-
laţiile textului (compară vv. 1–17 din var. 13 cu vv. 1– 4 din var. 
2, vv.18– 41 din var. 13 cu vv. 5 – 8 var. 2 etc.). Rămâne reco-
mandarea drastică – pare-se foarte apreciată – , ce apare, s-ar 
putea spune, ca formulare a unui caz particular al vechiului ada-
giu „homo homini…“. Rămâne, reprodus, cu relativă fi delitate şi 
pe larg, momentul „chicii“, susceptibil să izbească imaginaţia.

Examenul variantelor „circulatorii“ confi rmă sensul şi adân-
cimea determinărilor acestei orientări evolutive, adaptatorii.

Astfel în varianta (6):

1. Pintea-ndată porunce
 Şî calu i-l aduce
 Pă cal iute-ncăleca
 Şî spre Baia iel pleca
5. Şuierînd şi fl uierînd
 Pe a lui pribegi cătînd.
 Cînd la Baie s-au intrat
 Cu baltagu-n poartă-a dat
 Poarta-n două s-a crăpat
10. Pandurii l-o înconjurat:
 — Dă-te Pinte acum legat
 Că de nu, vei fi  puşcat
 Cu tri fi re de grîu sfînt
 Ş-un plumbuţ micuţ de-argint
15. Bine-n puşcă îndesat
 Şi de-a stînga împuşcat
 De-acolo vei fi  pt’icat.
 Pintea cînd îl auză
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 Păru-n cap i să suiă
 Şî din gură-aşe grăia:
20. — Nu-ţi dă sfatu la fîrtatu
 Că fîrtatu-ţi mîncă capu
 Că cui dai pt’ită şi sare
 Ăla te mîncă mai tare.
 Atunci Pintea-o cuvîntat:
25. — Ba io legat nu m-oi da
 Pînă capu sus mi-a sta.
 Atunci pandurii puşcînd
 Şi pe Pintea prăvălind.
 Atunci Pintea o cuvîntat
30. — Fraţilor, vitejilor
 Cine din voi s-ar afl a
 Ca să-mi tundă păru meu
 Şi să-l puie-n poarta Băii
 Să-l sufl e vînturile
35. Şi să-l ploaie ploile
 Să-l pt’eptine fetile
 Să-l jelea nevestile.
 Dintre ei că s-au afl at
 Unu Gheorghe  Moldovanu
40. Unu Ion Sălăgeanu
 Unu Ion Ardeleanu

constatăm aceleaşi reacţii – cu inevitabile nuanţări: amplitu-
dine mai mare a momentului mişcării (vv. 1–6 ), mici descrip-
ţiuni dramatice din iniţiativa, pare-se, a însuşi informatorului 
(vv. 18–19), ablaţiuni inconsecvente având ca urmare menţine-
rea unor pasaje fără noimă (vv. 20–26) etc. Variaţia episodului 
nu trece nici ea de 41 de versuri! Notabilă e atenţia acordată, 
cantitativ şi calitativ, secvenţei fi nale a episodului (vv. 30–41) 
care, în aceste condiţii ajunge să reprezinte peste 25% din 
masa segmentului epic.

Acomodarea „refolclorizantă“ a textului, în direcţiile ştiute, 
este detectabilă şi în varianta Weigand II. Aici – incidenţă 
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instinctivă – operează însă încercarea de a reproduce cu meti-
culozitate textul tipăriturii din care interpretul va fi  cules vari-
anta Drăgescu–Retegan. Rezultatul este interesant:

1. Şî de-acolea s-o sculat
 Şî pînă-n Baia n-o mai stat.
 Iei au mărs şî pă cal să suiră
 Pînă-n Baia nu opriră.
5. Dădură cu barda-n poartă
 De se sfărma în şăpte tătă
 Şî pandurii l-au audzît
 Şî naint'e i-au ieşît.
 — Dă-te Pint'e az legat
10. Că de nu vei fi -mpuşcat.
 — Ba iău dzău nu m-oi da
 Să ştiu că voi muri
 Că am cine mă jeli.
 Cîn pandurii armele goale
15. Pint'ea pe panduri tăvale
 Calu Pint'ii azvîrle
 Căci pe domnu lui jele.
 Pint'ea să rugă de tăt'e
 Dar răsufl ă acum de moart'e.
20. — O sută şi cincizăci ai mei
 De voinici ca nişte zmei
 Iei au spus ca să mă vîndă
 Şi pandurii să mă prindă,
 Iei au spus ca să se scape
25. Peste cer [sic] şi peste ape.
 Doamne, atuncea poţi să-i ierţi
 Şi pă mine să mă cerţi.
 Doamne-atuncea poţi să-i baţi
 Că nu-s fraţi adevăraţi.
30. O sută cincizeci ai mnei
 De voinici ca nişte zmei
 Păziţi codru verde bine
 Sfatu nu vi-l daţi la nime
 Că cui dai pcită şi sare
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35. Ăla te mîncă mai tare.
 Pintea se rogă de tăte
 Da răsufl ă cum de moart'e.
 — Care voinic s-a afl are
 Să-m taie păruţu mn'eu?
40. Tri voinici că s-au afl at
 Şî păru că i-au tăiat
 Şî-m poartă l-au aşădzat
 Să-l sufl e vînturile
 Şî să-l care păsările
45. În tăte primăverile
 Să-şi noiască226 cuiburile
 Pă toate ţînuturile.
 Tri voinici că s-au afl at
 Şî păru că i-au tăiat.
50. Unu Ioan Moldovan
 Unu Mitu Ardelean
 Şî cu Gheorghe Sălădgean.
 Şî de rumîn śie horit
 Şî de ungur pomenit. (18)

Se obţine, după cum se vede, un hibrid. De o parte sim-
plifi cările, condensările şi elipsele care reduc textul de la 94 
la 54 de versuri şi asupra cărora nu mai insistăm. De altă 
parte, reproducerea eronată a unor versuri, vădind memorarea 
mecanică („Peste cer [sic] şi peste ape“ etc.), penibile rupturi 
şi incongruenţe în succesiunea naturală a versurilor (cf. vv. 
14–17), secvenţe fără sens din pricina suspendării continuită-
ţii şi inversării ordinii fi reşti a textului (cf. vv. 18–19, 20–29) 
etc. Presupunând că anume textul vehiculat de informatorul 
din Dragomireşti al lui Weigand ar fi  intrat şi persistat în cir-
culaţie, este indubitabil că încă din primele etape el ar fi  fost 
debarasat de ganga ilogismelor (fastidioase, abstracte, seci), 
versurilor ornamentale etc.

226 a noi, a înnoi.
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Minoră apare în această perspectivă insipida reluare a tex-
tului Retegan de către varianta Gutinul:

1. Cînd aceste le-auzea
 Armele şi le gătea
 Şi de loc încăleca
 Pînă-n Baia nu va sta.
5. Cînd în Baia s-arăta
 Şuiera şi asculta
 Doar de soţii lui va da
 Dar soţii nu s-arăta
 Ci o ceată neaşteptată
10. De panduri din Baia Mare
 Ce erau în privigheare.
 Tot zău îi stătură-n cale
 Şi cătră el aşa strigară:
15. — Dă-te Pintea acum legat
 Căci de nu vei fi -mpuşcat
 Cu trei fi re de grîu sfînt
 Şi un plumbuţ de argint.
 — Fraţilor, pandurilor
20. Spuneţi voi şi domnilor
 Că legat eu nu m-am dat
 Ci ca viteaz eu m-am luptat
 Ca să ştiu că de prunc mic
 Pîn la moarte-am fost voinic.
25. Că mă doare să ascult
 Că fîrtaţii mei v-au spus
 La ce moarte sunt supus.
 De v-a spus ca să scape
30. Peste ţări şi peste ape
 Doamne atunci îi poţi ierta
 Şi pe mine-a mă certa.
 De v-a spus ca să mă vîndă
 Şi pandurii să mă piardă,
35. Doamne, atunci n-o fi  iertaţi
 Că nu-s fraţi adevăraţi.
 Şi cînd arma şi-o goleşte
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 Pre panduri îi tăvăleşte.
 Cînd scote sabia cea nouă
40. I se rumpe tocma-n două,
 Cînd scoate sabia cea veche
 I se rumpe la ureche.
 Şi trei fi re de grîu sfînt
 Şi plumbuţu de argint
45. Îl aruncă la pămînt.
 Pieptul lui bucăţi se frînge
 De şi calul lui îl plînge
 Şî rînchează, azvîrleşte.
 Cînd sufl etu său şi-l da
50. Mai pe urmă-aşa grăia:
 — O sută cincizeci ai mei
 Voinici ca nişte zmei
 Vă păziţi în codru verde
 Căci în Baia viaţa-ţi pierde.
 Învăţaţi feciori de mine
 Sfatu nu vi-l daţi la nime
 Şi ţineţi toţi laolaltă
 Şi nu vă daţi niciodată,
 Căci cui dai pîne şi sare
60. Ala te mîncă mai tare.
 Cine pe Pinte-l jeleşte,
 Cine pe Pinte-l iubeşte
 După ce voi muri eu
 Să-mi taie păruţu meu.
65. Şi-ntr-o zi de sărbătoare
 Să-l pună-n poartă la soare
 Să-l peptene fetele
 În toate dominecile,
 Să-l sufl e vînturile
70. Colea primăverile.
 Trei feciori s-a şi afl at
 Cari păru i-a tăiat
 Unu-i Georgiu Sălăjeanu
 Altu-i Ion Moldovan
75. Şi cu Mitru Ardelean
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 Eştia păru i-a tăiat
 Şi-n poartă l-a aşezat
 Ca iel să se pomenească
 În ce ţară ungurească
80. Fie de români horit
 Şi de unguri pomenit. (16)

Evident, interesul folcloristic al acestei reproduceri este 
exclusiv de ordinul sociologiei faptului de folclor: avem aici 
un exemplar bine difuzat (multiplicat cu tirajul corespunză-
tor al respectivului număr de gazetă, pe care îl ignorăm dar îl 
presupunem a fi  fost cel puţin de ordinul sutelor) al variantei 
Drăgescu–Retegan. Importanţa faptului e mărită – cum suge-
ram – de împrejurarea că acest exemplar, datând din 1889, este 
împreună cu exemplarul cvasi identic din broşura cu trei ani 
mai veche a lui I. Pop Reteganul, principalul agent al difuză-
rii variantei Drăgescu. Oarecum importanţa textului Gutinul 
e chiar mai mare din unghiul Maramureşului – aria de circu-
laţie prin excelenţă a baladei – dat fi ind că acest periodic era 
destinat anume Maramureşului şi se răspândea în primul rând 
în acest ţinut.

Mult mai puţin interesantă – mărturie, cel mult, a vitalităţii 
şi răspândirii textului Drăgescu în zona Dornelor – este vari-
anta Prichici. „Adaptând“ textul Drăgescu–Retegan, informa-
torul – „autor“ totodată, după toate probabilităţile – infuzează 
textului, cu totul stângaci, ecoul legendei potrivit căreia tră-
darea ar fi  fost săvârşită de „o drăguţă a Pintii“. Informatorul 
cuplează pe cei doi trădători – fârtatul tradiţional şi drăguţa 
venită din legendă. Rezultatul e acesta:

1. Cu toţi au încălecat
 Şi spre Baia au plecat.
 Şi aşa dac-au intrat
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 Frăţiorii au cătat
5. Dar nimic nu au afl at.
 Pandurii cum i-au zărit
 Drept în cale le-a venit
 Armele şi le-au gătit
 Şi lui Pintea i-au vorbit:
10. — Pintea să te dai legat
 Că de nu vei fi  puşcat
 Cu trei fi re de de grîu sfînt
 Şi cu-n plumbuţ de argint
 Subţioară nemerit.
 Iară Pintea i-a-ntrebat:
 — Spune-ţi-mi adevărat
 De la cine aţi afl at?
 — Ne-a spus Gheorghe-a tău iubit
 Şi mîndruţa ne-a şoptit.
20. — Ascultaţi pandurilor
 Spuneţi voi şi domnilor
 Că eu legat nu mă dau
 Pînă pe picioare stau.
 Eu de moarte nu am frică
25. Că de mult mi-i ibovnică.
 Dar mă doare inima
 Că m-a vîndut mîndra mea
 Şi mi-i jale să v-ascult
 Că frate-meu m-a vîndut.
30. De v-au spus pentru a scăpa
 Doamne, atunci ii poţi ierta.
 De v-au spus ca să mă vîndă
 Şi pandurii să mă prindă
 Doamne, atuncea tu să-i baţi
35. Că nu-s fraţi adevăraţi.
 Nici vorba nu isprăvea
 Iute durda şi-o golea
 Pe panduri îi omora
 Către iel alţii venea
 Pintea cu toţi se lupta.
40. Atunci un pandur bătrîn
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 Bagă iute mîna-n sîn
 Un plumbuţ de-argint scotea
 În puşcă-l înţepenea
 Şi pe Pintea îl ochea
45. Subţioar-l nimerea.
 Pintea de pe cal cădea
 Calul falnic necheza
 Şi cînd sufl etul şi-l da
 Pintea fraţilor spunea:
50. O sută cincizeci ai mei,
 Toţi voinici ca nişte zmei.
 Rămîneţi în codrul verde
 Unde urma vi se pierde
 Şi ţineţi toţi laolaltă
55. Dă nu vă daţi niciodată.
 Dintre voi cin’ mă iubeşte
 Şi pe mine mă jeleşte
 După ce oi muri eu
 Să-mi tundeţi tot părul meu
60. Să-l pună-n poartă la soare
 Să-l pieptene fetele
 ’N toate sărbătorile,
 Să-l sufl e vînturile
 ’N toate primăverile.
65. Trei voinici l-au ascultat
 Părul lung de i-au tăiat
 Şi-n poartă l-au aşezat:
 Unu-i Gheorghe Sălăjeanu
 Altu-i Mitru Ardeleanu
70. Ş-altu-i Ion Moldoveanu. (20)

Variantele seriei B.

Exemplară este varianta Papahagi:

1. Şi Pintea pă cal o-ncălecat
 Şi-n Baie s-o d’alergat.
 Cum în Baie s-o d’intrat
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 Pă dînsu l-o dîmpuşcat
5. Di pi cal gios o picat
 Numai el că s-o strîgat: 
 — Voi, voi, voi, fîrtaţii mn’ei
 Strîngeţi-vă p-îngă mine
 Cît în lume veţi trăi
10. Nu vă mai dareţ sfatu
 Cătă tăt blestematu, 
 Că eu sfatu mn’i l-am dat
 Şi capu mn’i l-am mîncat. (7)

Cele doar 13 versuri cuprind plenar esenţa episodului VII. 
Şapte versuri exprimă mesajul mizantropic, de valabilitate uni-
versală al baladei. Orice prisos este înlăturat.

Dimpotrivă, marcând marea fervoare fabulativă a informa-
torului lui Tit Bud – sau, poate mai exact spus, a seriei lui de 
informatori – şi denotând autonomia (relativă) caracteristică 
textelor B., varianta (9) se desfăşoară în 34 de versuri, reluînd 
automaticul „minunat“ din episodul V şi practicând repeta-
rea (conformă mecanicii tradiţionale a închegării textului), 
a „pachetelor“ de versuri (atât înlăuntrul segmentului cât şi 
suprasegmenţial):

1. Pintea-ndată s-a gătat
 Şi pe murg a-ncălecat.
 Pe murguţul cel de vînt
 Ce-i tună-n coama-n pămînt.
5. Şi-n Baie a alergat
 Şi cînd acolo-a intrat
 Cînd a fost el la un loc
 S-o-ntîlnit cu-n băiutan:
 — Noroc bun ş-adevărat
10. Pintea eşti cel minunat
 Unde tu te-ai îndemnat?
 — Numai la al meu fîrtat.
 La temniţă-a alergat
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 Cu potcoave-n uş-a dat
15. Uşa toată s-a sfărmat
 Şi Pintea a cuvîntat
 Numai el cu-al lui fîrtat:
 — Noroc bun ş-adevărat
 Aici eşti al meu fîrtat?
20. — Aici îs eu Pinte zău
 Din voia lui Dumnăzău.
 Du-te Pinte de-aicea
 Că domnii te-or împuşca
 Cu grîul de primăvară
25. Cu cuiţe de potcoavă
 Cu măzărice de cea rară
 Să nu fi i tu Pinte-n ţară.
 Şi Pintea a blestemat
 Care şi-a da a lui sfat
30. Numa cătr-al lui fîrtat.
 Şi pe el l-au împuşcat
 Tot acolo l-au îngropat
 În poartă la Baia Mare
 Să nu fi e Pintea-n ţară.

De remarcat funcţionalitatea impecabilă a întregului text. 
Nici un vers nu este balast.

Savoarea, profunzimea şi remarcabila capacitate de carac-
terizare caracteriologică uimesc în variantele (15) şi (8). În 
ambele texte se insistă asupra cutezanţei eroului (strică „por-
ţile“ împărăteşti! ale cetăţii!) asupra curajului şi semeţiei sale 
nemăsurate:

1. Pinte-n Baia a picat
 Cu picioru-n poartă-a dat
 Băişii că i-o strigat:
 — Pinteo, Pinteo viteaz mare
5. Nu ne sparge portiţare.
 Din trei puşti vom împuşcare
 Şi la pămînt te-om culcare
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 Cu trei fi re de grîu sfînt
 Lîngă acestea-un plumb d-argint
10. Subsuoară aţintit,
 Subsuoară de-a dreapta
 C-acolo-ţi stă puterea.
 Pintea iar în poartă o dat
 Şi din gură ş-o strigat:
15. — Nu-mi e moartea puşca ta
 Ci mi-e frunza şi iarba
 Care-i în toată lumea.
 Din trei puşti mi-o împuşcat
 Pintea-n gerunţi mi-o picat
20. Şi el numai şi-o strigat:
 — Cine-şi ţine fîrtat dulce
 Pe-acela dracu l-ar duce;
 Cine-şi ţine fîrtat drag
 N-ar ave loc făr în iad.
25. Jale-i, Doamne, cui ie jale
 Jale-i frunzei şi ierbii
 După armele Pintii
 Cum în cui s-or rugini
 Nimeni nu le-a stăpîni.
30. — Hei tu mămulica mea
 De-ai fi  ştiut să mă creşti
 M-ai fi  dat hrană la peşti
 Şi de cuiburi la crăieşti.
35. Să fi  ştiut cum mă faci
 M-ai fi  dat hrană la raci
 Şi de cuiburi la gîndaci. (15)

Caracteristic este că fi nalului epic i se adaugă un dublu 
comentariu: unul liric, reproducând un segment dintr-un cântec 
„hoţesc“ transilvănean de largă circulaţie, celălalt critic, repro-
ducând, la rându-i, un foarte răspândit motiv al liricii de jale227. 

227 De pildă, „Jele-i, Doamne, cui i-i jele./Jele-i, Doamne, codrului/
De armele hoţului,/Că le plouă şi le ninge/Că n-are cine le-ncinge“ (Cu cît 
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Adjoncţiunea celor două fragmente este inorganică. E însă pro-
fund semnifi cativă. Pe de-o parte, în planul biologiei faptului 
de folclor, ea trădează puternica tendinţă de liricizare a epicii, 
tendinţă de mare răspândire şi intensitate în Transilvania; pe de 
altă parte, pune în evidenţă ambiguitatea mentalităţii populare 
referitoare la haiducie şi la haiduci, fi e aceştia şi de talia lui 
Pintea (fenomen asupra căruia am zăbovit mai sus) – refl ex, 
dacă nu totdeauna proporţional, în orice caz ontologic justifi -
cat, al ambiguităţii condiţiei istorice obiective a fenomenului. 

Un ecou similar dar îmbrăcând o altă rezolvare al acestei 
mentalităţi întâlnim şi în varianta Bîrlea:

1. Înapoi s-o dînturnat
 Numai toţi o fl iştiucat228

 Şi către Baie-o plecat.
 Cînd o fost la poarta Băii
5. Numai el aşa-o strigat:
 — Descuie poarta vîju229!
 Moşu nu o descuiat
 El on picior la poartă o dat
 Toată poarta că s-o spart.
10. Vîju tăt aşe o zîs:
 — Pinteo, Pinteo, viteaz mare
 Nu strica tu portiţare
 Că porţile-s împărăteşti
 Şi mă tem să nu greşeşti.

cînt, atîta sînt. Antologie a liricii populare. Ediţie îngrijită şi studiu intro-
ductiv de Ovidiu Papadima, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1963, 
p. 478; respectiv, „Hei tu mămulica mea/De-ai fi  ştiut, cui mă faci/ M-ai 
fi  dat hrană la raci./De-ai fi  ştiut cui mă creşti/M-ai fi  dat hrană la peşti“ 
(Tit Bud, Poezii populare din Maramureş, Bucureşti, f.e. 1908,  nr. 70.

228 fl iştiuca (reg.), a dejuna; f. probabil derivat prin corupere din germ. 
früstücken.

229 vîj, (reg.), moş.
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15. Da Pintea n-a ascultat
 Toată hue230 că le-o şi spart.
 Înainte că i-o ieşît
 Un cine de boier mare
 Tot în el ţinea puşcare
20. Şi-n genunchi a genuncheat
 Şi-n trei zile a horit
 Şi-n trei zile a şuierat
 Numai el aşa zice:
 — Cine şi-a spune mortiţă
25. Numai cătr-a lui drăguţă
 Da să fi e blăstămat
 De mine, de Dumnezeu
 Şi de Sfîntu Soare
 Să nu-ş mai spuie mortiţare.
30. El se uită-n jos la poartă
 Unde vede om de-al său.
 — Mă Gheorghe, fratele meu
 Na-ţi sabia dîngă min’e
 Şi-o încinge după tine
35. Fi şi tu fecior ca mine.
 Voi fecioraşii mei
 Dintr-o sută şi cincizeci
 Fecioraşi mîndri p-aleşi
 Ziua bună de la voi
40. Şi vă duceţi voi la oi
 Şi vă băgaţi unde-i mai bine
 Mă pomeniţi şi pă mine. (8)

Deşi contradictoriu, chiar confuz, îndemnul lui Pintea pare 
a chema totuşi, în esenţă, la abandonarea haiduciei în favoa-
rea unei îndeletniciri pacifi ce şi liniştite. Formulează recu-
noaşterea unei abdicări morale, izvorând obscur din acelaşi 
sentiment popular care aprobă şi respinge totodată haiducia 
ca mod de existenţă.

230 hue (reg.), chiar toate.
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Mergând aproape de ansamblul variantelor B, fără a i se 
putea pune însă în evidenţă un „model“, varianta Mariei Pre-
cup adaptează specifi c contextului motivul central al unui răs-
pândit cântec liric despre singurătatea omului – conceput din 
unghiul clanului – în lumea populată de nonconsângeni:

1. Pintea murgu-o încălecat
 Şi-n Baia Mare-o plecat
 Cîn pe pod iel a intrat
 Cu toporu-n stîlp o dat
5. Bogătanii l-o puşcat.
 Încă Pintea n-o murit
 Noo dzîle-o mai trăit
 Şi la ultima sufl are
 Pinte-o spus o cuvîntare:
10. — Nu-ţ da sfatu la fîrtatu
 Că fîrtatu-ţi mîncă capu.
 Mai d’eparte d’e la frate
 Nimeni nu ţî-i cu dreptat’e.
 Mai d’epart’e de la văr
15. Nime nu ţi-i cu adevăr. (1)

(Deşi, repetăm, de un model nu poate fi  vorba, constatăm 
în varianta Precup o anume congruenţă în tratarea episodului 
VII cu varianta Bîrlea (8) – compară vv. 6–9 din Precup cu 
vv. 20–30 din Bîrlea.)

Cum anunţam cu prilejul analizării pseudo-episodului VI, 
variantele (14) şi (17) îşi încheie excursul epic pe discursul afo-
ristic al Pintei. Formal catastrofa nu este menţionată. Efectul 
obţinut este de remarcabilă subtilitate: fără explicaţii, recviemul 
eroului este intonat în frazele scurte ale cântecului liric despre 
armele haiducului, ca şi în (15), adaptat pentru împrejurare:

1. Săraca chica Pintii
 Cum şade-n poarta Băii
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 Şi o cară păsările
 În tăte primăverile
5. Să-noiască cuiburile  (14)

şi
1. Dar jele-i Doamne cui i jele
 Dar jele-i frundzî şî ierbire
 Tot de kicuţa Pintire
 Cum şede-n poarta Baire
5. Şi-l cară paserile
 În toate primăverile
 Pîn toate codruţurile
 Să-z noia’ cuiburile. (17)

Ilustrând şi ele la rându-le divergenţa tratării individuale a 
episodului VII, în seria B, variantele gemene din Văleni Şuga-
tag dau o rezolvare cu totul inedită segmentului fi nal. Pintea 
e ucis de mâna însuşi a prea ticălosului fârtat, iar blestemul 
Pintei, aruncat celor „ce-şi cred în fîrtat“, cunoaşte o intere-
santă reduplicare narativă: vânzătorul e afurisit şi ameninţat 
cu Judecata de Apoi. Respectiv:

1. Sus pe Gutîi s-o suit
 Şi pe Pintea l-o găsit
 Subsuoara i-o lozit
 Murgu sub iel s-o-nvîrtit
5. Sîngele l-o năpădit.
 Iel din gur-aşa-o grăit
 Śie-n lume blestemat
 Cel ce-şi crede în fîrtat
 Că şi eu bine-am crezut
10. Şi pe mine m-o vîndut.
 Tată lumea blestema
 Pă Iza şi pă Mara
 C-o omorît pe Pintea
 Mîna lor cea de-a dreapta
15. Da z’ini uă zîuă mare
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 Şî ceasu de judecare
 Pintru-a lu Pintea vînzare
 Pintea lor din Baia Mare. (21)

şi:
1. Ei pe Gutăi s-o suit
 Şî pă Pintea l-o găsit
 Susuoara i-o lozit
 Sîngele l-o năpădit
5. Murgu sub iel s-o-nvîrtit 
 El din gur-aşa-o grăit:
 — Śie-n lume blăstămat
 Cel ce-şi crede în fîrtat
 Că şi eu bine-am crezut
10. Şî pe mine m-o vîndut.
 Tătă lumea blestema
 Pă Iza şi pă Mara
 C-o omorît pă Pintea
 Mîna lor cea de-a dreapta.
15. Da z’iniu-a dzîua mare
 Şi vremea de judecare
 Păntru a lui Pintea vîndzare
 Pintea nost’ din Valea Mare. (27)

Cu totul singulară este rezolvarea dată episodului în vari-
anta sa improvizatorică de Varvara Muntean. Interpreta închi-
puie o mare bătălie, topologiceşte indeterminată – secvenţă 
care reproduce echivalenţele de aiurea ale momentului – în 
cursul căreia Pintea, lovit de moarte, proferă memorabile-i 
cuvinte, întâmplare care nu demoralizează însă pe fârtaţi: dim-
potrivă, haiducii înving, fac justiţie etc., ceea ce menajează 
textului un happy-end fără corespund aiurea:

1. Boierii-n codru o venit
 Mare luptă s-o pornit
 Pe Pintea l-o nimerit
 Cu trei fi re de grîu sfînt
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5. Şi l-au culcat la pămînt.
 Pintea din greu suspina
 Şi din grai-aşa zicea:
 — Cît de bun prieten să ai
 Inima să nu ţ-o dai.
10. Cît de bun prieten să-ţi fi e
 Inima să nu ţ-o ştie.
 Înc-odat-o împuşcat
 Cu plumbuţ micuţ de-argint
 Pintea sufl etu ş-o dat.
15. Fraţii nu s-au speriat
 Cu boierii s-au luptat
 Capu la toţi le-a tăiat
 Şi pe cei trei i-o legat
 La răscruci i-o spînzurat
20. Să se ştie pe vecie
 C-au furat din prietenie
 Ş-au călcat pe haiducie. (5)

În sfârşit, întemeindu-ne pe constantele episodului VII, sun-
tem în măsură să afi rmăm cu certitudine că fragmentul de 
text cules în 1963 de la informatoarea Safta Pop din Rodna,

Ascultaţi voi voinici bine
Nu vă daţi taina la nime (3)

singurul segment pe care şi-l mai amintea, aparţine spisodului 
fi nal al textului pe care îl va fi  ştiut cândva.

Izbitoare, ca element compoziţional, este revenirea neobo-
sită, în toate variantele la nivelul episodului VII, a demersului 
Pintei la Baia Mare. Pătrunde spărgând porţile sau intrând 
liniştit în oraş pentru a-şi căuta soţii prinşi. Faptul sugerează 
o tulburătoare întrebare: nu cumva în spatele fabulaţiei legen-
dare se ascunde, de altfel uşor sesizabil, un adevăr istoric? Nu 
cumva pricina ciocnirii de la 14 august 1703 va fi  fost efectiv 
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reţinerea în captivitatea a unor tovarăşi de haiducie de către 
magistratul din Baia Mare? Oricum, pe de-o parte, corectitu-
dinea informaţiei istorice a cântecului am subliniat-o în mai 
multe rânduri. Pe de altă parte, cum arătam, discreţia inexpli-
cabilă a actelor băimărene referitoare la incident face impro-
babilă ipoteza, comodă, a tentativei de jaf. Or, dacă jaful nu 
va fi  fost urmărit de Pintea şi grupul său, care putea fi  cauza 
agresivităţii bruşte a acestora, în condiţiile în care oraşul se 
achitase – după cât se pare – de obligaţiile de gazdă asumate? 
Este foarte plauzibil ca deţinerea în continuare în captivitate 
a unor haiduci – am văzut, cel puţin din când în când băimă-
renii reuşeau să pună mâna pe oameni de-ai lui Pintea – să fi  
declanşat incidentul, în ciuda „armistiţiului“ şi a schimbării 
raporturilor ofi ciale între Pintea şi oraş.

Evident, în stadiul actual al cunoştinţelor e cu neputinţă de 
depăşit nivelul ipotezei dubitative. Elucidarea acestui detaliu, 
minor în sine, ar arunca o lumină nouă asupra capacităţii fol-
clorului, a epicii în special, de a înregistra şi perpetua amin-
tirea corectă a unui fapt istoric.

Tot pe linia reproducerii faptului istoric se înscrie şi menţi-
onarea „părului Pintei“, obiect al unui cult popular. Abordată 
din unghiul exclusiv al textului, referinţa e vagă şi pare a fi  
rodul unui capriciu. Reluată din unghi istoric, semnifi caţia ei 
devine însă mai consistentă. Nu dispunem de atestări docu-
mentare referitoare la această implicaţie. Tradiţia referitoare 
la „chica Pintei“ şi informaţii verbale culese acum aproape un 
secol din Maramureş231 insistă însă asupra faptului că părul 
tăiat al haiducului ar fi  fost fi xat în cuie şi ar fi  rămas pe poarta 

231 N. Nilvan, v. nota 67.
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oraşului Baia Mare până în preajma lui 1848. Ţinând totodată 
seama şi de faptul că etalarea membrelor, a obiectelor etc. apar-
ţinând unor defuncţi „tulburători ai ordinii publice“, de a căror 
moarte autorităţile erau interesate ca toată sufl area „să afl e şi 
să ştie“, era practică curentă în procedura penală feudală şi că 
de răspândirea veştii despre dispariţia infailibilităţii lui Pintea 
băimărenii trebuie să fi  fost îndeaproape preocupaţi, presupu-
nerea expunerii „chicii“ lui Pintea la Baia Mare este întrutotul 
fi rească. Pe marginea acestui fapt, poporul a brodat o legendă 
etiologică ad hoc. Intolerabilă, de neconceput părând, într-o 
atare împrejurare, o iniţiativă judecătorească, poporul a ima-
ginat explicarea situaţiei printr-un votum al eroului muribund. 
Astfel interpretată, expunerea iniţiată de băimăreni pierdea, 
evident, mult din efi cacitate.

*
Care este bilanţul acestei analize? Putem oare vorbi, la 

capătul ei, de o limpezire a statutului baladei „Pintea“?
Credem că da. Confruntarea pieselor pe care le-am avut la 

îndemână a pus în evidenţă existenţa a două principale versi-
uni ale baladei: una (A), rezultatând primordial din prelucra-
rea publicată de Atanasie M. Marienescu în 1867, prelucrare 
efectivă – după cât se pare – pe bază de material nord-transil-
vănean (variantele originale, Marienescu afi rmă a le fi  primit 
„de pe la Rodna şi Clusiu“), reluată şi îmbogăţită probabil prin 
confruntarea cu o variantă autentică a baladei de I. Drăgescu, 
variantă, în fi ne, republicată de Ion Pop Reteganul şi difu-
zată în toate unghiurile Transilvaniei; cealaltă (B), reprezen-
tând ceea ce am socotit a fi  fi lonul viu al tradiţiei, succesiune 
arborescentă de variante dezvoltate natural din trunchiul din 



PINTEA VITEAZUL 203

care, la un moment dat varianta Marienescu a fost desprinsă, 
artifi cializată, apoi impusă mediilor folclorice prin prestigiul 
diverselor pârghii de informare culturală.

Este incontestabil că balada „Pintea Viteazul“ se afl a într-un 
grad avansat de decădere încă de la fi nele secolului al XIX-lea. 
Uimitoarea sa persistenţă se explică desigur prin cursul spe-
cifi c al istoriei culturale a Maramureşului. În primul rând, 
prin imensa platformă general folclorică de care s-a bucurat 
şi se bucură încă Pintea în aceste părţi. Întârzierea, încetinirea 
acestui proces ineluctabil a fost efectul, într-o oarecare măsură 
şi al presiunii publicistice care a impus, după 1890, circulaţia 
versiunii Marienescu–Drăgescu–Retegan. Sub infl uenţa aces-
teia, este de presupus, că şi circulaţia variantelor B a fost – prin 
efect de rezonanţă şi opoziţie – stimulată.

Disparitatea versiunilor şi superioritatea artistică, umană 
şi fi losofi că, a versiunii B este învederată. Ar rămâne de elu-
cidat un singur punct. Luându-se în consideraţie dimensiunile 
şi particularităţile cu totul insolite în contextul repertoriului 
epic transilvănean ale baladei „Pintea“ şi speculându-se stig-
matele scandaloase ale prelucrării232, dar avându-se în vedere 
numai variante A, s-a insinuat nu o dată că balada „Pintea 
Viteazul“ ar fi  un produs cărturăresc, fără aderenţe profunde 
în mediul focloric şi deci fără semnifi caţie. Negreşit, în con-
diţiile marilor difi cultăţi pe care le ridică în faţa cercetării 

232 S-a insistat bunăoară pe nefi rescul truculent al unor formulări pre-
cum „Şi s-au tras la codru verde/Unde traiu lin se pierde/Au lăsat cetăţi 
şi sate/Că sînt pline de păcate/Etc.“ – formulă derivând, la Drăgescu, 
probabil din prelucrarea şi reduplicarea epilogului variantei Marienescu 
(cf. versurile 61–63 din (4).) – sau absurdul topic al unui vers ca „O sută 
cincizeci ai mei/Etc.“)
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exiguitatea materialului literar şi informativ existent, a pro-
fesa convingeri absolute privind condiţia acestei balade ar 
fi  nejustifi cat. Credem totuşi că avem sufi ciente temeiuri de 
ordin logic şi istoric pentru a susţine autenticitatea funciară 
a baladei „Pintea“, în cazul textelor B, precum şi autentici-
tatea sursei de care Marienescu, Drăgescu, cu pioşenie, au 
abuzat. Ne întemeiem pe diversitatea manifestă a tratărilor 
practicate în cazul variantelor B. Aceasta poate fi  interpre-
tată nu numai ca o manifestare de decadenţă, exprimată în 
tentative individuale, fatal divergente, de reconstituire a unui 
bun ruinat, ci şi, complementar, ca fenomen de maturitate, 
ca manifestare a evoluţiei autonome îndelungate a unor sub-
versiuni (subtipuri). Marea întindere în timp a unor procese 
evolutive introduce însă şi alte implicaţii. Este incontestabil 
că între versiunea A. şi variantele versiunii B. nu pot fi  stabi-
lite niciun fel de relaţii directe şi cu atât mai puţin raporturi 
de fi liaţie. Cele două versiuni sunt fenomene paralele. Dar în 
acest caz ar trebui să fi xăm existenţa unuia sau a mai multor 
ipotetice prototipuri ale versiunii  B. cândva, înainte de 1886, 
şi mult înainte, pentru a putea explica dezvoltarea divergentă 
a feluritelor subtipuri. Chiar înainte de 1867 dacă admitem că 
versiunea Marienescu şi variantele versiunii B. au o sorginte 
comună. În acest caz rămâne însă de neînţeles cum s-ar fi  
putut asigura difuzarea amplă a unui text cărturăresc, deci 
scris, în condiţiile notorii de extremă înapoiere culturală în 
care guvernanţii de atunci ţineau Maramureşul românesc. În 
orice caz, o lungă perioadă de circulaţie a baladei – în ver-
siunea B., se înţelege – este incontestabilă prin însăşi datele 
structurii ei, pe care le-am schiţat în cursul analizei. Chiar 
dacă iniţial produs al penei unor cărturari de sat şi difuzată 
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pe căi rămase misterioase, balada a devenit şi este în mod 
indenegabil operă de artă populară.

Această părere ar putea să o întărească, oarecum, fragmente 
disparate de cântec de aparenţă autentică cărora nu le putem 
găsi un loc în arhitectura variantelor epice de care avem şti-
inţă, dar care par a fi  făcut parte totuşi mai degrabă dintr-un 
întreg epic decât din dezvoltări lirice. Acest „moloz“ sugerează 
el oare existenţa ipotetică a unor verigi ce ne vor fi  scăpat în 
evoluţia baladei? Spre pildă:

Ce voinic vine călare?
Este Pintea Viteaz mare
Vine de la Baia Mare
Aducînd saci cu băncuţe
Pe săraci ca să-i ajute (24)

sau acest fragment pe care cel care îl publică îl prezintă citi-
torului drept „descântec“:

Pinte, Pinte, viteaz Pinte
Nu trece prin Baia Mare
Că patru băieşi te-or împuşcare
Cu trei plumburi de-arginţaşi
Cu trei grăunţe de secară
Cu trei cuiţe de miez de vară. (28)

Sau ne afl ăm, dimpotrivă, în prezenţa unor fenomene de 
avansată descompunere? În faţa unor tentative spontane de 
reconstituire eroică, dar fără vlagă, a baladei pierdute? Nu 
ştim. Şi este posibil să nu afl ăm niciodată.

*
În plină dezagregare, balada „Pintea“ prezintă pe de-o 

parte, în linia A., o factice unitate de desen arhitectonic şi, în 
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B. o nuanţată diversitate de scheme structurale. Parţial biliniară 
(prin montajul „sincronic“ realizat la nivelul episodului VI) în 
A., unilineară în B., desfăşurarea epică implică corelarea a trei 
personaje: Pintea, tovarăşul „trădător“, băimărenii. Al treilea 
(eventual şi al doilea) personaj e colectiv. Raporturile existente 
între personaje prealabil inaugurării acţiunii sunt complexe şi 
– în virtutea unui anume ezoterism specifi c epicii populare – 
presupuse cunoscute auditoriului (cititorului). Mobilul actelor 
săvârşite de personaje nu e neapărat clar şi univoc. Clarobscu-
rul domină tărâmul motivaţiei actelor săvârşite de ele. Nu e 
limpede de ce „fratele“ Pintei cere calul acestuia pentru dru-
mul la Baia. Va fi  fost un privilegiu încălecarea acelui cal? Va 
fi  fost legat calul de vreo rivalitate? Sau autorul necunoscut 
al acestei implicaţii – şi interpreţii lui – au urmărit potenţarea 
efectului tragic prin sublinierea odată mai mult a generozităţii 
şi blândeţii de umoare a Pintei? Totul rămâne incert. Nu mai 
insistăm asupra absurdităţii – de nimic compensate – a cererii 
privind „taina“ Pintii, formulate, în variantele A., de tovarăşul 
care pleacă la Baia; este vădit că aici a operat lipsa de discer-
nământ a prelucrătorului. Nemotivată rămâne, în variantele în 
care „primeşte cărticica“, plecarea la Baia a lui Pintea, infor-
mat că moartea îi va fi  sigură, după cum însăşi determinarea 
motivului „scrisorii“ (remuşcare? resentiment pentru a fi  fost 
înşelat în speranţele-i de câştig?) între acţiunile „vânzătoru-
lui“ rămâne echivocă.

De fapt tocmai acest coefi cient de incertitudine, plutind 
peste evenimente, dă ţesăturii acţiunii, altminteri plată şi ano-
dină – cu excepţia detaliului invulnerabilităţii care conferă 
discret şi ponderat dimensiune fantastică întregului – o aură 
poetică, profunzime şi căldură.
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*
În tot cazul, a vorbi de ciclul lui Pintea Viteazul şi a încerca 

regăsirea de corespondenţe epice baladei în chestiune pe teme-
iul consemnării numelui Pintea în cutare sau cutare construcţie 
epică, aşa cum s-a procedat233, este un nonsens.

Faptul că Pintea apare, onomastic, într-o aiuritoare înjghe-
bare epică fără nicio contingenţă cu balada pe care am discu-
tat-o, precum aceea intitulată abuziv „Pintea Viteazul“, din 
Antologia de literatură populară 234, tot onomastic, în variante 
ale baladelor „Ghiţă Cătănuţă“235, „Stoian şi Vidra“236, „Corbea“237 
etc., nu poate avea, desigur, nicio semnifi caţie intrinsecă. Fap-
tul marchează doar împrejurarea că notorietatea numelui Pin-
tea, ajuns încă la 1701, am văzut, sinonim cu „haiduc“ putea 
impune substituirea numelui de origine al personajului prin 
Pintea fără ca acesta să aibă vreo altă consecinţă. Faptul  că 
unii sau alţii puteau atribui incidental meritele şi faptele unui 
Corbea sau Ghiţă Cătănuţă lui Pintea nu depăşeşte semnifi ca-
ţia unei confuzii curente. Nu scăpăm desigur din vedere nici 
posibilitatea ca adoptarea numelui Pintea să fi e cu totul dato-
rată hazardului, independent – altfel zis – de orice contingenţe 
cu persoana reală sau folclorică a haiducului.

233 Cf. Gh. Daianu, „De la haiduc la cântăreţ“, în Revista Fundaţiilor 
Regale X (1943) nr. 8, pp. 395–408.

234 Vol. I, Editura Academiei, 1953, p. 373.
235 D. Vulpian, Poesia populară pusă în muzică. Culegere din toate 

ţările române, Tipografi a Ştefan Mihăilescu, 1886, p. 94. Text comunicat 
de G. Bibicescu.

236 G. Bibicescu, Poesii populare din Transilvania, Imprimeria Sta-
tului, Bucureşti, 1893, p. 317. Este textul publicat de D. Vulpian, v. nota 
precedentă.

237 În Familia XXV (1889), p. 484.
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*
În ceea ce priveşte răspândirea baladei, în lumina ana-

lizei putem afi rma că aria de circulaţie a variantelor B, a 
baladei reale, nu depăşeşte graniţele Maramureşului isto-
ric. Din Transilvania de Nord şi din Bucovina au fost culese 
numai variante A. Variantele A. au „circulat“ de altfel şi în 
Maramureş.

Deoarece Maramureşul coincide şi cu zona de ferventă 
cultivare a amintirii eroului, deoarece Maramureşul este un 
important depozitar al legendaricii pe seama faptelor lui Pin-
tea, avem toate motivele să socotim acest ţinut ca fi ind centrul 
de iradiere şi de difuziune a baladei „Pintea Viteazul“. Această 
ipoteză genetică se sprijină şi pe faptul că textul implică anume 
modeste cunoştinţe de geografi e, fi reşti maramureşenilor dar, 
odinioară, inaccesibile altora de la o anumită limită teritorială 
încolo. Or, Baia Mare apare în baladă nu ca un Ţarigrad de 
convenţie ci – precum aievea în urmă cu un veac şi mai bine 
– cu ziduri şi cu poartă, cu panduri, „băişei“ etc.

*
Care va fi  fost, în sfârşit, momentul şi mediul generator al 

baladei?
În privinţa epocii de apariţie, neîndoios, este greu de dat 

un răspuns ferm. Evoluţia baladei pare a fi  fost lungă. De 
altă parte, fi delitatea impresionantă a detaliilor – care i-a 
putut face pe unii să sugereze contrafacerea – ar pleda pen-
tru un moment genetic cât mai îndepărtat, respectiv cât mai 
apropiat de 1703. Să fi  apărut balada în epoca răscoalei lui 
Rákóczi? Nimic nu ne îndreptăţeşte s-o credem, deşi exclus 
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nu este. Să ne mulţumim deci cu certitudinea plată că balada 
nu va fi  apărut mai devreme de primul deceniu al secolului 
al XVIII-lea.

În ceea ce priveşte mediul, temeiurile pe care ne-am putea 
sprijini sunt la fel de şubrede. Principial, fără a împărtăşi rigi-
ditatea dogmatică a formulării, înclinăm să credem, că în linii 
generale, P. Caraman are dreptate când afi rmă că „în timp 
ce lirica haiducească se trage din mediul haiducesc, baladele 
haiduceşti […] sunt creaţiuni datorate integral altor medii rus-
tice, imediat învecinate din care se recrutau haiducii. Acestea, 
simpatizând cu haiducii şi admirându-i ca pe nişte eroi, îi cân-
tau în cântece care au adesea caracterul unor legende pane-
girice. E un fenomen care s-a întâmplat nu numai la români 
ci şi la celelalte popoare din Balcani, de exemplu la greci, ale 
căror frumoase balade haiduceşti […] nu sunt creaţia grupului 
restrâns al haiducilor ci al marei colectivităţi rurale ce alcătuia 
mediul rural apropiat.“238 Fără a absolutiza, credem că se poate 
afi rma că o anume distanţare de mediul haiducesc era favo-
rabilă înjghebării epice pe teme corespunzătoare. 

Distanţa creează reculul necesar cuprinderii esenţei lucru-
rilor, dincolo de suprafaţa înşelătoare dar multicoloră şi fasci-
nantă a aparenţelor. Revenind la condiţiile concrete ale cazului 
nostru este puţin probabil ca balada să fi  apărut – aşa cum 
presupune C. Prichici239, în însuşi mediul haiducilor şi al foş-
tilor haiduci ai lui Pintea. Pe lângă faptul că această ipoteză 

238 P. Caraman, „Consideraţii critice asupra genezei şi răspândirii 
baladei Meşterului Manole în Balcani“, în Buletinul Institutului de Filo-
logie Română. Iaşi I (1934), pp. 68–69.

239 Cf. C. Prichici, „Figuri de eroi în cântecul nostru popular. Pintea 
Viteazul“, în Muzica III (1953), nr. 4, p. 39. 
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condiţionează destul de strict şi momentul genetic al baladei, 
ea nesocoteşte şi un important amănunt: este exclus ca haiducii 
lui Pintea să nu fi  cunoscut împrejurările reale ale dispariţiei 
căpeteniei lor. Or, în acest caz întreaga poveste a trădării şi 
cele  ce urmează ar fi  fost infi rmate. Cu excepţia cazului în 
care, din motive necunoscute, ei ar fi  adoptat în mod delibe-
rat aceste fabule. Ceea ce ne împinge însă în pură speculaţie.

Conchidem prin urmare că, după toate probabilităţile, 
balada a luat naştere în mediul ţărănesc maramureşan, cândva 
în cursul secolului al XVIII-lea, poate în prima jumătate a 
veacului.

*
Fără a străluci niciodată cu aureola capodoperii, „Pintea 

Viteazul“ se  înregistrează prin cele câteva variante de foarte 
probabilă autenticitate ca o baladă densă, abordând o proble-
matică adâncă şi perenă, impregnată de umanitate şi de eroism 
simplu, ingenuu. Ea ilustrează atât o personalitate şi o biogra-
fi e, în datele lor semnifi cative, cât şi, mai cu seamă, un mod 
de a concepe haiducia şi implicaţiile conjuncturale ale acesteia 
– de la vitejie, cutezanţă şi solidaritate la trădare şi moarte –, 
al cărui dramatism reţinut şi grav are darul să emoţioneze.



COLO SUS PE MUNTE VERDE





I. Introducere

Cântecul epic „Colo sus pe munte verde“ nu a reţinut aten-
ţia culegătorilor şi cercetătorilor. Faptul îl explică oarecum 
împrejurarea că tipul nu benefi ciază de un „titlu“ consacrat. 
Avem îndeobşte în vedere că – după cum lesne e a băga de 
seamă – în mediul folcloric titlul, în accepţia şi cu funcţia cultă 
a termenului, nu operează. Acolo piesele sunt denumite fi e 
după orientarea tematică a textului („Cu ciobanu care şi-a pier-
dut oile“, „Cântarea cu nevasta fugită“ etc.), fi e după numele 
(„A lui Vălinaş“, „A lui Costea păcurariu“ etc.) ori calitatea 
unui personaj („A lotrilor“, „A şarpelui“ etc.), fi e după un vers 
notoriu implicând sau nu sugestii tematice („De mic sărăcuţ 
de mine“, „Azi e luni şi mâine-i marţi“ etc.) ş.a m.d. Totodată 
titlul uneia şi aceleiaşi piese (teme) variază aleatoriu de la loc 
la loc şi de la interpret la interpret („Mioriţa“ poate fi  intitulată 
„A mioarei“, „Trei păcurărei“, „Păcurar străin“ etc.).

Titlurile date de interpreţi (?) ori de culegătorii ocazionali 
baladei de care ne ocupăm sunt modelate după aceleaşi tipare: 
„Zmeu şi fata“, „Horean şi soră-sa“, „Fratele şi sora“ etc. În 
„Indicele tematic şi bibliografi c“1, balada (III/197) e denu-

1 În A. I. Amzulescu, Balade populare româneşti. Introducere, indice 
tematic şi bibliografi c, antologie, vol. I, Editura pentru literatură, Bucu-
reşti, 1964.
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mită „Ciobanul, sora şi zmeii (leii, turcii)“, expozeu nominal 
complet al personajelor, inclusiv personajele de schimb din 
unele variante.

În ce ne priveşte, am evitat atât titlurile acordate curent 
baladei în trecut – neconcludente („Horean şi soră-sa“ de 
exemplu) sau echivoce („Fratele şi sora“, bunăoară, e titlul 
frecvent al variantelor tipului I/1 Soarele şi luna) – cât şi cel 
propus de „Indice“ care, deşi sintetic şi just, ne apare greoi: 
este lung, sec tehnic şi pentru a-şi păstra completitudinea (i.e. 
tehnicitatea – principalu-i ascendent) trebuie mânuit totdeauna 
integral, inclusiv apendicele în paranteze.

În absenţa unei formule defi nitive, am dat tipului III/197 
titlul, de oarecare circulaţie în Năsăud, „Colo sus pe munte 
verde“, prim vers al unor variante năsăudene. Pe lângă frumu-
seţea simplă de „poemă într-un vers“, ori de haiku, această for-
mulă prezintă fenomenul unei corespondenţe adânci cu esenţa 
cântecului ca tot. Ilustrarea acestei relaţii ne va fi  de altfel unul 
din ţelurile demonstraţiei.



II. Starea actuală a cercetărilor

Abordarea critică a baladei e cu totul sporadică. A. I. Am-
zulescu o pomeneşte în treacăt, caracterizându-i geografi a: 
este „…cântecul ardelean (subl. ns. R.N. ) despre răpirea cio-
băniţei de către zmei“2.

Ovid Densusianu, în secţiunea fi nală a capitolului V „Păs-
tori şi haiduci“ din Viaţa păstorească în poezia noastră popu-
lară, deşi nu găseşte decât „o vagă înrudire“ între „Colo sus…“ 
şi „ciclul de poezie păstorească“ ce deplânge năpăstuirea cio-
banilor de către haiduci, socoate că balada „ne duce tot spre 
traiul de stână când el era tulburat şi cei de acolo se afl au în 
faţa unei ameninţări“. Substanţa textului, notează el, se pre-
zintă ca o „împletire de real şi fantastic, ceva ca de basme“3 
(subl. ns.). Împrejurare ce nu pare însă a-l preocupa, important 
pentru el fi ind faptul că „ici şi colo “ putem surprinde „ceva 
ce ne aduce aminte de cântecele păstoreşti şi haiduceşti iar, de 
altă parte, sfârşitul ne face să ne gândim întrucâtva la Mioriţa“.

Atât.

2 Al. I. Amzulescu, op. cit., p. 97.
3 Viaţa păstorească în poezia noastră populară, Casa Şcoalelor, 

Bucureşti, 1944, p. 95.



III. Materialul de care dispunem* 

Materialul este alcătuit din două categorii funcţionale: 
texte-baladă şi texte-colindă. Îl prezentăm în tabelul din pagi-
nile următoare (218–220).

Nu am inclus în materialul cercetării textul – recomandat 
de bibliografi a „Indicelui tematic“ la poziţia III/197 – din M. 
Eminescu, Literatura populară (ed. Murăraşu, p. 141), piesa 
în chestiune neavând nicio legătură cu balada „Colo sus pe 
munte verde“.

* Bibliografi a completă a surselor publicate, dispuse potrivit numă-
rului de ordine din tabelul sinoptic de mai jos, se afl ă la sfârşitul lucrării. 
Lipsa coordonatelor curente (loc, timp, numele informatorului, resp. cule-
gătorului) din tabel, ca şi lipsa din bibliografi e a titlurilor textelor aparţin 
surselor citate. Transcrierea fonetică a textelor este aproximativă (n. ed.).



COLO SUS PE MUNTE VERDE 217
Ba

la
de

N
r. 

de
 

or
di

ne
N

r. 
în

 
lu

cr
ar

e
Pr

ov
en

ie
nţ

a
D

at
a 

cu
le

ge
ri

i
L

oc
Si

gl
ă

O
bs

.  

1.
(1

)
„A

lb
in

a“
18

67
?

?

2.
(2

)
Şe

ză
to

ar
ea

18
93

C
ot

âr
ga
ş, 

V.
 D

or
ne

i, 
Su

ce
av

a
B

 
(B

uc
ov

in
a)

3.
(2

)
C

an
dr

ea
, D

en
su

sia
nu

, S
pe

ra
nţ

ia
19

06
C

ot
âr

ga
ş, 

V.
 D

or
ne

i, 
Su

ce
av

a
B

Pr
el

ua
tă

 d
in

 „
Şe

ză
to

a-
re

a.“

4.
(3

)
A

IE
F 

i. 
48

19
19

35
Şa

nţ
, N

ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
 (N

ăs
ău

d)
C

ul
eg

. C
tin

 B
ră

ilo
iu

; i
nf

. 
M

ar
io

ar
a 

M
ed

ol
ic

i 
5

(4
)

A
IE

F 
i. 

40
00

19
35

Şa
nţ

, N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
6

(5
)

Ti
be

riu
 M

or
ar

iu
19

33
Sâ

ng
eo

rz
, N

ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
Sa

ve
ta

 F
lo

re
7

(6
)

Fa
m

ili
a

18
87

„d
in

 N
ăs
ău

d“
, C

lu
j

N
C

ul
eg

. Ş
te

fa
n 

B.
8

(7
)

An
to

lo
gi

a 
de

 li
t. 

po
p.

18
71

„d
in

 N
ăs
ău

d“
, C

lu
j

N

9
(7

)
Fo

ai
a 

So
c.

 R
om

ân
is

m
ul

ui
18

71
„d

in
 N
ăs
ău

d“
, C

lu
j

N
R

ep
ub

l. 
în

 A
nt

ol
og

ia
 d

e 
lit

. p
op

. C
ul

eg
 P

. A
le

xi
10

(8
)

Pr
ec

up
19

26
„d

in
 N
ă s
ău

d“
, C

lu
j

N
11

(9
)

Pr
ec

up
19

26
„d

in
 N
ăs
ău

d“
, C

lu
j

N
12

(1
0)

Pr
ec

up
19

26
„d

in
 N
ăs
ău

d“
, C

lu
j

N
13

(1
1)

To
ro

uţ
iu

19
11

So
lc

a,
 G

. H
um

or
. S

uc
ea

va
B

14
(1

2)
S.

 F
l. 

M
ar

ia
n 

Po
es

ii
18

73
„d

in
 B

uc
ov

in
a“

B
15

(1
2)

S.
 F

l. 
M

ar
ia

n,
 B

uc
ov

in
a

18
69

„d
in

 B
uc

ov
in

a“
B

R
ep

ub
l. 

în
 P

oe
si

i



218 RADU NICULESCU

N
r. 

de
 

or
di

ne
N

r. 
în

 
lu

cr
ar

e
Pr

ov
en

ie
nţ

a
D

at
a 

cu
le

ge
ri

i
L

oc
Si

gl
ă

O
bs

.  

16
(1

2)
C

al
en

da
r, 

D
. M

ar
ia

n
18

76
„d

in
 B

uc
ov

in
a“

B
R

ep
ub

l. 
du

pă
 P

oe
si

i
17

(1
2)

Fa
m

ili
a,

 S
. F

l. 
M

ar
ia

n
18

74
„d

in
 B

uc
ov

in
a“

B
R

ep
ub

l. 
du

pă
 P

oe
si

i. 
18

(1
3)

Fa
m

ili
a,

 B
ug

na
riu

18
86

„d
in

 N
ăs
ău

d“
, C

lu
j

N
19

(1
3)

M
uz

a 
so

m
eş

an
ă 

, B
ug

na
riu

18
92

„d
in

 N
ăs
ău

d“
, C

lu
j

N
Pr

el
ua

tă
 d

in
  F

am
ili

a 
20

(1
4)

Şe
ză

to
ar

ea
19

13
„d

in
 m

un
ţii

 S
uc

ev
ei

“
B

21
(1

5)
Ti

b.
 M

or
ar

iu
19

34
Ro

dn
a,

 N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
Se

ve
r P

or
ci

us
22

(1
6)

„G
az

et
a 

Tr
an

si
lv

an
ie

i“
18

87
Fe

ld
ru

, N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
C

ul
eg

. I
oa

n 
S.

 M
ur

eş
an

u
23

(1
7)

Ti
b.

 M
or

ar
iu

19
34

Sa
lv

a-
N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
R

av
ec

a 
Pu

pă
ză

24
(1

8)
A

IE
F 

i. 
25

 7
76

19
63

C
oş

bu
c,

 N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
D

oi
ce

a 
a 

lu
i G

rig
or

e
25

(1
9)

A
IE

F 
m

. 2
59

0 
v/

d
19

63
Sa

lv
a,

 N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
A

. G
av

ril
26

(2
0)

A
IE

F 
m

g.
 2

58
0 

0
19

63
Ro

dn
a,

 N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
Sa

ft
a 

Po
p

27
(2

1)
A

IE
F 

fg
. 5

70
7 

a
19

63
Su

se
ni

i B
âr

gă
ul

ui
, C

lu
j

N
In

f. 
Tă

na
se

 M
.

28
(2

2)
A

IE
F 

i. 
25

 4
13

19
62

Le
şu

, N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
Io

an
a 

Bl
ăj

an

29
A

IE
F 

m
g.

 5
50

 o
 e

19
55

Le
şu

, N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
Io

an
a 

Bl
ăj

an
, 

ac
el

aş
i t

ex
t

30
(2

3)
A

IE
F 

i. 
25

 7
33

19
63

Ilv
a 

M
ar

e,
 N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
Lu

cr
eţ

ia
 lu

i D
av

id
 

H
an

ga
nu

31
(2

4)
A

IE
F 

I. 
I. 

25
 4

38
19

62
Le
şu

, N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
A

na
 N

im
ig

ea
n

32
(2

5)
A

IE
F 

m
g.

 5
77

g
19

55
Le
şu

, N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
M

ar
ia

 P
re

cu
p

33
(2

5)
A

IE
F 

m
g.

 5
55

 l
19

55
Le
şu

, N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
M

ar
ia

 P
re

cu
p,

 
ac

el
aş

i t
ex

t



COLO SUS PE MUNTE VERDE 219

C
ol

in
de

N
r. 

de
 

or
di

ne
N

r. 
în

 
lu

cr
ar

e
Pr

ov
en

ie
nţ

a
D

at
a 

cu
le

ge
ri

i
L

oc
Si

gl
ă

O
bs

.  

34
(2

5)
A

IE
F 

fg
. 5

64
3 

a
19

35
Le
şu

, N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
M

ar
ia

 P
re

cu
p,

 a
ce

-
la
şi 

te
xt

35
(2

5)
D

ar
iu

 P
op

 m
ss

19
55

Le
şu

, N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
M

ar
ia

 P
re

cu
p,

 a
ce

-
la
şi 

te
xt

36
(2

6)
A

IE
F 

m
g.

 2
58

6 
v/

b
19

63
Ro

m
ul

i ,
 N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
Pa

ra
şk

iv
a 

a 
M

ar
cu

lu
i

37
(2

7)
A

IE
F 

m
g.

 2
59

0 
v/

h
19

63
Sa

lv
a,

 N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N

38
(2

8)
A

IE
F 

fg
. 5

23
6 

a
19

37
B

uc
şo

ai
a,

 G
. H

um
or

, 
Su

ce
av

a
N

In
f. 

M
ar

ia
 V

en
in

39
(2

9)
Fo

ai
a 

po
po

ru
lu

i
18

93
?

?
C

ul
eg

. I
. P

op
es

cu

40
(3

0)
I. 

Po
p 

R
et

eg
an

u,
 m

s. 
45

24
 

BA
R

SR
?

Şa
nţ

, N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N

41
(3

1)
Io

n 
C

re
an

gă
19

10
H

ol
da

, B
ro
şt

en
i, 

V.
 D

or
ne

i, 
Su

ce
av

a
B

In
f. 

Pa
ul

in
a 

a 
lu

i P
et

re
 

C
at

ri
na

riu
; c

ul
eg

. M
. 

Lu
pe

sc
u

N
r. 

de
 

or
di

ne
N

r. 
în

 
lu

cr
ar

e
Pr

ov
en

ie
nţ

a
D

at
a 

cu
le

ge
ri

i
L

oc
Si

gl
ă

O
bs

.  

1
(c

 1
)

A
IE

F 
m

g.
 5

47
 k

19
55

Şa
nţ

, N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
V
ăl

en
uţ

a 
R

ob
ot

in
2

(c
 2

)
A

IE
F 

m
g.

 1
20

8 
s

19
57

Şa
nţ

, N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
Va

le
ria

 P
op

îr
ţa

c
3

(c
 3

)
A

IE
F 

m
g.

 5
52

 d
19

55
Ilv

a 
M

ar
e,

 N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
Io

an
a 

G
ag

eu



220 RADU NICULESCU

N
r. 

de
 

or
di

ne
N

r. 
în

 
lu

cr
ar

e
Pr

ov
en

ie
nţ

a
D

at
a 

cu
le

ge
ri

i
L

oc
Si

gl
ă

O
bs

.  

4
–

A
IE

F 
 i.

 2
5 

81
0

19
63

C
oş

bu
c,

 N
ăs
ău

d,
 C

lu
j

N
In

f. 
M

ar
ia

 G
he

rh
ar

d;
 

fr
ag

m
en

t

5
(c

 5
)

A
IE

F 
i. 

21
. 1

62
19

60
Pr

un
du

l B
âr

gă
ul

ui
, B

is
-

tr
iţa

., 
C

lu
j

N
In

f. 
Sa

s N
as

ta
sia

; f
ra

g-
m

en
t

6
(c

 6
)

G
az

. T
ra

ns
ilv

an
ie

i
19

85
R

et
ea

g,
 D

ej
, C

lu
j

C
l. 

(C
lu

j)
C

ul
eg

. I
. P

. R
et

eg
an

7
(c

 7
)

A
IE

F 
m

g.
 1

76
6 

b
19

57
Lă

pu
şu

l d
e 

Jo
s, 

Ili
a,

 H
un

e-
do

ar
a

H
d.

 (H
un

ed
oa

ra
)

In
f. 

M
oi

se
 P

re
ha

r

8
(c

 8
)

Io
an

 R
ău
ţe

sc
u

19
10

?
D

ra
go

sla
ve

le
, M

us
ce

l, 
A

rg
eş

A
g.

 (A
rg

eş
)

9
(c

 9
)

Ti
t B

ud
19

08
„d

in
 M

ar
am

ur
eş

“
M

ar
. (

M
ar

am
ur

eş
)

10
(c

 1
0)

V
ic

iu
19

14
Si

lv
aş

u 
Ro

m
. H

aţ
eg

, H
un

e-
do

ar
a

H
d.

In
f. 

S.
 B

ol
de

a

11
(c

 1
1)

V
ic

iu
19

14
M

ic
ăs

as
a,

 M
ed

ia
ş, 

B
ra
şo

v
B

r. 
(B

ra
şo

v)
In

f. 
Is

id
or

 R
ai

cu
12

(c
 1

2)
V

ic
iu

19
14

U
io

ar
a,

 A
iu

d,
 C

lu
j

C
l.

In
f. 

B
ac

iu
13

(c
 1

3)
V

ic
iu

19
14

Bl
aj

, M
ed

ia
ş, 

B
ra
şo

v
C

l.
In

f. 
D

. S
cu

rt
u

14
(c

 1
4)

„O
lte

an
ul

“
19

12
„d

in
 Ţ

ar
a 

O
ltu

lu
i“

B
r.

15
(c

 1
5)

B
îrs

ea
nu

18
90

Pu
rc
ăr

en
i, 

Sf
. G

ho
er

gh
e,

 
B

ra
şo

v
B

r.
In

f. 
Io

nu
 D

im
a

16
(c

 1
6)

B
îrs

ea
nu

18
90

B
ra

n,
 B

ra
şo

v
B

r.
17

(c
.17

)
„T

el
eg

ra
fu

l R
om

.“
18

90
„d

in
 V

al
ea

 A
lm

aj
ul

ui
“

H
d.



IV. Analiza morfologică şi structurală 
a textelor

Orice organizare narativă presupune, în ordine fenomenală, 
o aceeaşi operaţie: din timpul continuu se izolează şi se pun în 
relaţie parcele ce alcătuiesc, celular, lanţul momentelor nota-
bile – de durată inegală atât în planul fi cţiunii, cât şi în plan 
obiectiv – ale naraţiunii. Fiecare celulă epică constituie, pe 
planul formei, o unitate sintactică (de la propoziţie la enunţul 
complex) relativ autonomă, caracterizată, pe planul conţinutu-
lui, prin convergenţă de sens: ea nu denotă decât un singur act 
sau fapt (stare), evidenţiabil prin analiză semantică, susţinut 
lateral, eventual, de conotaţii. Între celule, legătura sintactică 
e suspendabilă, în interiorul acestora nu. Delimitarea celulei 
epice e posibilă numai a posteriori, în cadrul contextului total.

Pentru a evita încărcarea terminologiei vom numi, conven-
ţional, celulele epice episoade, conştienţi fi ind de carenţele ter-
menului. Defi nind practic structura textelor vom avea prilejul 
să redefi nim concret conceptul nostru de episod.

În „Colo sus pe munte verde“, examenul compoziţiei pune 
în evidenţă existenţa în majoritatea textelor a cinci episoade; 
într-o serie de variante, acestora li se adaugă fi e un al şaselea 
episod, fi e – prin aglutinare aberantă – un alt tip epic.

Rezumatul organic al textelor: I. Se notează prezenţa în 
ambianţă naturală a unei turme (stâne); II. de care îngrijesc doi 
păstori: frate, soră; III. fata, zăreşte nori în depărtare, anunţând 
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furtună, fratele îi răspunde că norii înseamnă de fapt zmei (lei 
etc.) – peţitori; IV. aceştia sosiţi, ciobanul le respinge cererea; 
V. zmeii iau totuşi fata care lasă fratelui, amintire, păr din 
cosiţă; [VI. fata se azvârle în Dunăre, în furtună etc.].

De unde episoadele:
 I. Turma
 II. Păstorii: frate şi soră
 III. Peţitorii nedoriţi în depărtare
 IV. Refuzul
 V. Raptul
 [VI. Sinuciderea]

Valabilă în cazul baladei, această arhitectură se verifi că 
– atât în privinţa inventarului, cât şi a conţinutului episoade-
lor –  numai parţial în variantele versiunii colind. Variantelor 
colind le vom determina profi lul compoziţional şi tematic în 
cursul analizei structurale a baladei.

Episodul I. Turma

Episodul expune cadrul natural şi social al „intrigii.
Un grup de cincisprezece variante tratează în termeni cvasi 

identici acest episod:
Colo sus pă munte verde
Śe turmă de oi se vede?
Da la iele sin'e sed'e ? (22) N

respectiv, variind detaliile:

Colo sus pe munte verde
Śe turmă de oi să vęde?
Lîngă iele śine şăd'e ? (25) N
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sau, fi e confuzie cu formulele de colind, fi e improvizaţie, în 
primul vers: 

Colo jos [sic] pe munte verde
Śe turmă d'e oi se ved'e?
Da la iele śin'e şede? (24) N

sau:
Pe cel munte mîndru verde
Ce turmă de oi se vede?
Dar la iele śine şăde? (4) N

sau:
Sus la muntele śel verdze
Śe turmă de oi să ved'e? (18) N

sau, introducând încă o indicaţie atributivă, probabil neinten-
ţionat, din raţiune metrică, dar cu efect de sugestie spaţială 
mărită: 

Pă cel munce nalt şi verge
Ce turmă de oi se vege?
Da la ele śine sede? (15) N

formulă năsăudeană – Rodna 1934  – izbitor de asemănătoare 
cu formula bucovineană a unui text publicat în 1911:

Pe cel munte nalt şi verde
O turmă de oi se vede?
Dar cu dînsa sine şede? (11) B

sau, introducând un califi cativ pentru turmă, alte două vari-
ante bucovinene:

Sus pe muntele cel verde
Grea turmă de oi se vede
Da la ele cine şede? (31) B
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şi substituind „munte“ prin sinonimul, comun în ţinuturile 
montane, „deal“4:

Pe cel deal cu iarba verde
Grea turmă de oi se vede
Da la dînsa cine şede? (14) B

Sugestia altitudinii şi a singurătăţii o realizează altă vari-
antă introducând în primul vers locuţiunea „vârf de munte“:

La cel vîrf de munte verde
Mutare5 de oi se vedea
Da la oi cine şedea? (16) N

sau, folosind prezentul:

Pe śel vîrf de munte verde
Mutare de oi se vede
Da la iele śin'e şed'e? (20) N

sau, identic la nivelul episodului I, variantele (9) şi (10) N:

Pe cel vîrf de munte verde
O turmă de oi se vede
Da la ele śine şede?

sau, inserând nemotivat o precizare topică în plus şi folosind 
în versurile 3, 4 perfectul simplu (în versul 3, inexplicabil, 
altfel decât prin mimetism aberant comandat de versul 4, la 
persoana a III-a ):

Sus la vîrful muntelui
În crucea molidului

4 Am pornit de la ipoteza că avem de a face cu o optică montană. Ar 
putea fi  însă vorba şi de deal propriu-zis.

5 mutare, adăpost, sălaş.
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Ce coamă [sic] de oi vădzură? 
Da la oi cine şezură? (6) N

şi asemănător, minus insolitul formei verbale:

Sus pe vîrful muntelui
Pe la casa cucului
Ce turmă de oi se vede?
Dară la oi cine şede? (13) N

Dacă în variantele deja citate turma se oferă ochilor, „se 
vede“, în alte cinci texte ea este numai audibilă, uneori din 
pricină că un obstacol o ascunde:

Colo-n munte după munte
S-aud zgomot de oi multe
Da la iele śine şed'e? (3) N

sau:
Colo-n munte după munte
Ce zgomot de oi s-aude
Da la oi cine-mi îmbla? (30) N

Alteori motivarea percepţională („…după munte“) lipseşte:

În cela vîrvuţ d'e munte
Ce zgomot d’e oi se-aud’e
Dar la iele cine-mbla? (26) N

sau:
Preste cel vîrfuţ de munte
Un gomoi de oi s-aude (1) ?

Varianta (23) N combină notarea celor două modalităţi de 
percepere:

Peste śel vîrfuţ de munte
O turmă de oi se-aude
Şi-o turmă d'e oi se vede
Da la iele śine şed'e?
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În două variante, episodul I e redus la un singur vers nomi-
nal, de fapt indicaţie topică făcând corp comun cu contextul 
episodului următor:

La iesta vîrfuţ d'e munte (27) N
şi:

Sus la munte cu oi multe  (21) N

Până acum în toate textele spaţiul evocat era înălţimea 
alpină („Sus …“). În şase variante locul dramei e altul:

La pole d'e codruţ verde
Śe zare d'e foc se vęd′e
Śe turmă d’e oi îmi şed'e?
D’a la oi śine-i păstori? (19) N

Localizare evident împrumutată din contextul de haiducie 
unde cele două versuri circumstanţiale – distih călător – alcătu-
iesc frecvent introducerea a diverse compuneri lirice sau epice. 
Resortul contaminării e lesne identifi cabil: substituirea s-a efec-
tuat sub impulsul cuvintelor fi ne-de-vers în rimă: verde/vede, 
cu  atât mai uşor cu cât sensul şi tonalitatea distihului erau per-
fect compatibile cu noul context. Evident şi în varianta (17) N:

La poale de codru verge
Ce zare de foc se ved′e
Da la zare cine şege?

Împrumutul e mai puţin sensibil – şi poate fi  documentat, 
la drept vorbind, în condiţii de probabilitate mai redusă, numai 
pe temeiul comparării cu cele două variante deja citate – în 
textul (8) N, în care al doilea vers al distihului tipic lipseşte:

Sub poală de codruţ verde
Mutare de oi se vede
Da la dînsa cine şede?
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ca şi în varianta (2) B:

S-o poalî di codru verd′e
Grę turmî di oi sî vedi
De la eli cini şedi?

sau în varianta, de asemenea bucovineană:
Pe-o poală de codru verde
Ce turmă de oi să vede?
Dar cu turma cine şedi? (28) B

Pare străină de împrumutul haiducesc, formula:
În cea poieniţă verde
Ce turmă de oi să vege?
Da la ele cine şăge? (5) N

Prin particularităţile lor frapante două variante reclamă 
comentarii speciale, varianta (7) N  – P. Alexi:

În cea poieniţă verde
Mutare de oi se vede
De oi mîndre frumuşele
Ce pasc rând înşirăţele.
Pasc pe munte şi vîlcele
Iarbă verde, fl oricele,
Pasc în codru sub buhaş6

Printre plopi şi păltinaşi.
Oile sunt drăgălaşe
Ca şi fl orile gingaşe,
Ele sunt mîndre, frumuşele
Dar cine umblă cu iele?

şi varianta (12) B – S. Fl. Marian:
Sus pe munte codru verde
Turma grea de oi se vede

6 buhaş (reg.), brad mic, pipernicit şi cu crengi dese.
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De oiţe frumuşele
De mieluţi şi miorele
Cum pasc rînd înşirăţele
Printre tufe doricele [sic]
Printre plopi şi păltinaşi
Sub molizi şi brădenaşi
Oiţele-s frumuşele
Oare cine-i după ele?

De la bun început se impune observatorului diferenţa de 
alcătuire şi ton care deosebeşte aceste texte de restul varian-
telor. Izbeşte mai întâi raportul cantitativ: celelalte douăzeci şi 
nouă de texte baladă au episodul iniţial compus din 1–4 versuri, 
varianta (7) numără 12, iar varianta (12) 10 versuri. De două ori 
şi jumătate mai mult. Şi fără îmbogăţirea premiselor desfăşură-
rii epice: din unghiul contextului faptul că „oile-s frumuşele“, 
„gingaşe“, că „pasc printre molizi“, stau în şir „prin vîlcele“ etc. 
nu are nicio importanţă. Izbitoare e apoi acumularea de diminu-
tive: 7 (respectiv 8 dacă îl numărăm şi pe buhaş) în 12 versuri 
(varianta 7) şi 8 în 10 versuri (varianta 12), densitate necunos-
cută poeziei populare şi înclinăm să credem străină gustului 
popular. Efectul stilistic este oricum lamentabil: marele debit de 
diminutive determină la benefi ciar (auditor, cititor) inhibiţie prin 
monotonie şi repulsie prin exces de afectivitate. Pe de altă parte, 
descripţia narativă insistentă cu lungi enumerări de atribute şi 
propoziţii atributive, cu caracterizări parantetice fără fi nalitate 
contextuală, descripţia de dragul descripţiei e inuzuală în poe-
zia populară şi de aceea resimţită ca alogenă. Pare prin urmare 
improbabil, încă de la nivelul episodului I., ca textele (7) şi (12) 
să fi e integral autentice.

În aceste condiţii faptul că cele două variante, deşi culese 
de culegători din zone diferite, sunt foarte asemănătoare, nu 
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numai că nu poate argumenta autenticitatea, dar sugerează 
eventualitatea prelucrării unuia din texte după tiparul celuilalt. 
Împrumuturile par neîndoielnice:

Cum pasc rînd înşirăţele (12) Ce pasc rînd înşirăţele (7)
Printre plopi şi păltinaşi (12) Printre plopi şi păltinaşi (7) 

Uneori intervin varieri: Marian scrie „oiţele-s frumuşele“, 
Alexi supralicitează „Oiţele-s drăgălaşe/Ca şi fl orile gingaşe – 
inspiraţie nefericită: „drăgălaş“ e epitet fără priză în folclor, iar 
comparaţiile abstracte, categoriale sunt neuzitate în imagistica 
poeziei populare –, Marian, „de oiţe frumuşele“, Alexi, „de oi 
mîndre frumuşele“ etc. Prioritatea de model a lui S. Fl. Marian e 
ca şi demonstrată: textul Marian e publicat – pentru prima oară 
– în 1869, cel al lui Alexi în 1871. Gestul lui Marian e explica-
bil. Fascinat, după cât se pare, de cizelarea colecţiei Alecsandri, 
încearcă o operaţie similară („plopii şi păltinaşii“ descind desi-
gur din „Mioriţa“ lui Alecsandri), încărcând un text incontestabil 
autentic: între primele două versuri şi ultimul – cert autentice 
şi perfect sufi ciente pentru a cadra „eposul“ – Marian interca-
lează înserieri de determinări fabricate prin diluarea substanţei 
semantice a primelor două versuri introductive.

Versiunea colind debutează cu un episod I de structură 
analoagă – analogia putând merge până la identitate – cu cea 
a episodului prim din variantele baladă. Conceptul de altitu-
dine intervine în cinci variante:

Peste-un vîrf de munte verde
Ce turmă de oi se vede? 
Da la ele cine şede? (c 3) N

sau:
Pe cel munte, pe cel verd’
Ce turmă de oi se ved’?
Da la ele cine şed’? (c 1) N
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sau: 
Colo-n munte după munte
Ieste-o turmă de oi multe
Da la ele cine şed'e? (c 2) N

sau, substituind „strunga“ stânii, partea întregului:

Sus în vîrful munţilor
[Hai leroi Doamne]
Mi-este strunga oilor
Dar în strungă cine-mi mînă? (c 8) Ag.

sau, în sfârşit, proiectând cu mare fervoare metaforică turma 
în înălţimi supreme:

Pe seninul cerului
[Hai leroi Doamne]
Paşte-o turmă de oi
De păzit cin’ le păzeşte? (c 14) Br.

– imagine de fapt la îndemână ca derivat al comparaţiei adi-
acente: turma pe muche de munte pare de la distanţă lipită 
de cer.

O singură variantă – înregistrând ciclul toponim (biblic) 
→ antroponim (dovadă, marca genului personal) → toponim 
(apocrif)7 – menţionează simplu, fără precizări altitudinale:

Pe rîtul8 lui Rusalin9

[Lilion şi-al nost Domn]
Mare turmă de oi vin
Dar la turmă cine şede? (c 9) Mar.

7 Conceptul de apocrif e justifi cat de contextul social.
8 rât, şes de-a lungul unei ape curgătoare, pe care creşte iarbă pentru 

cosit sau pentru păşunat.
9 Rusalin, formă abreviată din Ierusalim şi antroponim totodată.
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în timp ce o altă variantă-fragment notează, ca şi grupul cores-
punzător de variante baladă:

Sub poala codrului verde
Śe turmă de oi să ved'e? (c 5) N

Restul variantelor, zece la număr (5, 6, 7, 10–13, 15–17), 
schimbă unghiul plasând punctul de observaţie – conform unei 
formule larg uzitate în colind – deasupra spectacolului, fi e că 
se păstrează o umbră de localizare determinată, pomenindu-
se de un anume „rât“: 

Colo-n jos mai în josu
Colo-n rîtu cel frumosu 
[Leru-i Doamne]
Paşte-o turmă de oi albe
Dă la turmă cine d-umblă? (c 12) Cl.

sau:
Colo jos mai în jos
[Florile dalbe]
Pe cel rît verde frumos
Pascu-mi-se, adapă-mi-se
O turmă mare de oi
De păzit cin’le păzea?  (c 11) Br.

fi e că se renunţă la localizări în favoarea unei referinţe vagi:

Colo jos mai în jos
[Hai Leroi Doamne]
Este-o turmă de oi albe
Oile cine le paşte? (c 10) Hd.

Varianta (c 16) Br. dezvoltă amplu narativ episodul I:

Colo-n jos mai în josu
[Florile dalbe lemn de meri]
Multă ceaţă-i adunată
Tot de sfi nţi şi de părinţi
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Şi de oameni d’ei bătrîni
Şi ei stau şi colnicesc
Stîna vacilor un’ s-o facă,
Strunga oilor un’ s-o pună?
Aici-i stîna vacilor
Aici-i strunga oilor
Dar în uşe cine-mi mulge?

În fi ne, două texte situează limpede turma fraţilor în câm-
pie:

Colo jos pe-un şes frumos
Grea turmă de oi îmi paşte
Dar la oi cine-mi păzeşte? (c 13) Br.

şi:
Sub polele cerului
[Trandafi rule]
La mijlocul cîmpului
Au crescut doi pomi înalţi,
Nalţi, înalţi şi minunaţi,
 De vîrfuri apropiaţi
De tulpini cam depărtaţi.
La tulpina pomilor
Este strunga oilor.
Dar în strungă cine mulge? (c 15) Br.

Variantele (c 15) şi (c 16) atestă o evidentă fl atulenţă a tex-
tului. Să fi e echivalenţa cazurilor baladă (7) şi (12)? Nu. În 
ambele variante avem de a face cu grefe de text străin care – 
sub specia logicii imediate a contextului – , de prisos (c 15) 
sau direct neavenite (c 16), se justifi că vădit pe plan funcţio-
nal. Deliberat sau prin capriciul asociaţiilor de idei, în ambele 
texte se introduc elemente de compoziţie capabile să impună 
(în consens cu raţionamentul magic arhaic de efi cacitate) un 
plus de strălucire sărbătorească şi de prestigiu  urării, raţi-
unea de a fi  a colindei. Ceea ce nu înseamnă că identifi căm 
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raţionalitate funcţională şi legitimitate estetică. Arbitrariul, 
inorganicitatea contextuală a adăugirilor fac greoaie percepe-
rea textului, pot suscita nedumeriri. Pe de altă parte, credem 
totuşi că aceste carenţe sunt mai perceptibile la lectură decât 
la audiţie în cadrul etnografi c cuvenit, când atât muzica, cât şi 
refrenul – care invocă personaje sacre sau simboluri generice 
ale frumuseţii şi fecundităţii, de regulă fără legătură nemij-
locită de sens cu contextul – pot neutraliza impresia lipsei de 
necesitate a grefelor. De asemenea, anecdota piesei având pen-
tru toată lumea caracter de convenţie, incongruenţe de factura 
celor amintite pierd inerent din virulenţa pe care ar avea-o 
într-un text epic oarecare.

Unitatea de tratare a episodului I e remarcabilă. În majorita-
tea textelor – 22 variante baladă, 9 colindă – episodul numără 
3 versuri a căror schemă sintactică se menţine, cu uşoare fl uc-
tuaţii, aceeaşi, de pildă în (9):

Versul1 „Pe cel vîrf de munte verde“ = circumstanţial de 
loc – complement complex

Versul2  „O turmă de oi se vede“ = propoziţie enunţiativă 
(resp. interogativă-exclamativă ): subiect (resp. complement 
direct) + atribut  + predicat (în variantele enunţiative, atribu-
tul – adjectivul pronominal ce – dispare!)

Versul3  „Da la ele cine şade?“ = propoziţie interogativă, 
de regulă coordonată adversativă prin dar: complement cir-
cumstanţial de loc (sau complement direct, respectiv indirect) 
+ subiect + predicat.

Legătura interpropoziţională e realizată atât gramatical cât 
şi lexical: complementul din versul3 reproduce în speţă sau 
echivalenţe complementul direct din versul2.

Succesiunea versurilor e cea consemnată: v1, v2, v3. Pertur-
bările cardinale sunt o raritate:
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Aude-se Doamne aude
Da, Doamne-ntr-un vîrf de munte
Trei miori dalbe zbierînd (29) ?

Această structură fundamentală e comună tuturor textelor, 
baladă sau colindă, inclusiv celor cu număr de versuri mai mare 
sau mai mic de 3. În textele cu versuri excedentare aveam a 
face – precum în cazurile cercetate (7) şi (12), (c 15) şi (c 16) – 
cu hipertrofi erea (dublarea, triplarea etc.) a versurilor de bază:

v1 Colo-n jos mai în josu
 [Dimineaţa lui Crăciun]
 La rîtuţul cel frumos

v2 Paşte-mi-se adapă-mi se
 O turmiţă de oiţe

v3 Oile cin’ le pîndiare? (c 7) Hd.

Nucleul gramatical şi logic al episodului este v2. Ca fond, 
propoziţia v2 este pretutindeni enunţiativă, scopul comunicării 
fi ind afi rmarea unui fapt – prezenţa perceptibilă a unei turme – 
chiar dacă într-o masivă minoritate de texte, anume optsprezece, 
4 colinde (1, 3, 5, 7), 15 balade (4–6, 13, 15, 17–19, 22–26, 28, 
30), construcţia e formal interogativă sau ambiguu interogativ- 
exclamativă (nuanţa interogativă fi ind avantajată de reverberaţia 
propoziţiei interogative următoare, v3). Absenţa, fără daune pen-
tru context, a răspunsului confi rmă caracterul artifi cios, retoric 
al interogaţiei în măsura în care aceasta există ca atare.

Propoziţia v2 este expresia unei judecăţi de existenţă elemen-
tare [o turmă este]. Formele pe care le îmbracă sunt variabile. 
Subiectul poate fi : oi, zgomot de oi, miori, turmă, gomoi, stână, 
mutare, strungă, iar predicatul poate fi  construit cu: a vedea, a se 
auzi, a şedea, a paşte, a fi  după (oi), a veni, a fi . Variaţia lexicală 
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comportă substituirea fi e de sinonime (turmă – gomoi, stână 
– mutare), fi e, mai cu seamă,  de termeni legaţi prin corelaţie 
metonimică (turmă – stână – strungă). Corelaţia care reuneşte 
seria verbelor (verbe sentiendi, verbe de mişcare etc.) se situează 
pe planul stipulării existenţei, planul cel mai larg posibil (pas-
cuntur ergo sunt, videtur ergo est etc.), limitat doar de exigen-
ţele corelaţiei mutuale cu seria paralelă a subiectelor (turmă etc.)

V2 se regăseşte, proteic, în toate variantele, mai puţin trei  
(21, 27, 29) şi în toate variantele colind.

Totodată în toate cele treizeci şi nouă de texte (balade: 2–5, 6, 
8, 9–11, 13–20, 22–26, 28, 30, 32; colinde: 1–3, 5, 7–9, 11–16) în 
care episodul I are cel puţin trei versuri, aceasta se încheie inva-
riabil cu un v3, propoziţie interogativă propriu-zisă. Răspunsul 
la întrebarea pe care v3 o pune este dat în enunţul celulei epice 
II, împrejurare care îi relevă acestuia funcţia compoziţională. V3 
este elementul-racord dintre episodul I şi episodul II; acestea, 
deşi în relaţie verbală potenţială de implicare, nu derivă în mod 
necesar verbalmente unul din altul. Intervenţia episodică a unor 
elemente-copulă care să facă cursiv textul, umplând interstiţiile, 
pare o expresie a sensibilităţii populare.

Caracteristică pentru v3 este conjuncţia introductivă: trei-
zeci şi cinci de variante, 25 balade (2–17, 19, 20, 22–24, 26, 28, 
30, 31), 10 colinde (1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16) încep v3 cu dar.

Este în genere acceptată ca un adevăr gramatical inechiva-
lenţa coordonatelor adversative, caracterul de cvasi-subordonată 
al unităţii secunde a cuplului adversativ. Ceea ce se uită este că 
inechivalenţa e nu numai gramaticală, ci şi stilistică. Antitetic, 
unităţii prime (din pricina inadecvării, incompletitudinii, inactu-
alităţii etc., într-un cuvânt a insufi cienţei ei), dar îi opune unita-
tea secundă asupra căreia  cade accentul semnifi caţiei. Unitatea 
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secundă, prin însuşi faptul opoziţiei, neagă în propoziţii varia-
bile valoarea unităţii prime. Totodată, în timp ce unitatea primă 
se înfăţişează ca un dat inert care suferă modifi cări, unitatea 
secundă apare, operând asupra unităţii prime, ca element dina-
mic. La prima vedere, în contextul episodului I semnifi caţia 
prezenţei lui dar pare obscură. De fapt, opoziţia adversativă mar-
chează insufi cienţa informaţiei conţinute în v2 şi introduce repe-
rele („cine stă“ etc.) sporului de informaţie scontat în răspuns.

Dublă funcţie, tehnică şi expresivă, are şi construcţia inte-
rogativă din v2. Tehnic, deoarece pretinzând un răspuns, deci o 
continuare conexă a textului, întrebarea sparge sufi cienţa consta-
tativă, „saturată“, a propoziţiei. Chiar dacă răspunsul nu va veni, 
întrebarea a substituit structurii închise, enunţiative, o structură 
deschisă. Iar deschiderea e pemisa combinării. Stilistic, interoga-
ţia joacă aici – ca şi în întrebarea propriu-zisă v3 – un rol similar 
cu cel pe care îl avea în vedere (în planul elocinţei) Cicero când 
o recomanda practic ca procedeu: lansată de „autor“, întrebarea, 
când nu are destinatar precis, se adresează tuturor, implicit şi 
benefi ciarului (cititor, auditor), căruia îi crează refl ex senzaţia 
familiarităţii cu tema, dat fi ind că punerea întrebării presupune, 
principial, competenţă la interlocutor. Această iluzie fugitivă, 
net contrariată de ignoranţa reală a celui în cauză, se sublimează 
– consecutiv – în curiozitate.

Regăsibil în toate variantele (colind, baladă) fără excepţie 
este numai versul circumstanţial v1: în cele două texte în care 
episodul I se reduce la un singur vers, acesta e un v1. Toto-
dată v1 este în măsură să modifi ce versurile care îi urmează, 
asimilându-le propriei sale naturi, ca în varianta (c 17) Hd., 
în care, reduplicat, transformă întregul episod în subordonata 
circumstanţială a unei regente integrate episodului următor:
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Colo-n josu mai în jos
Colo-n rîtu cel frumos
Unde paşte-o turmă mare …

Lecţia variantelor cu episoadele marcate de un vers mic ne 
este, în treacăt fi e spus, cu deosebire instructivă. În măsura în 
care circulaţia – interpretarea – folclorică este selecţie, ea e 
în acelaşi timp şi un experiment spontan subconştient asupra 
posibilităţilor textului. Aşa cum arătam şi în altă parte, un 
postulat practic al interpretării este – şi în folclor – dorinţa 
şi străduinţa de a reproduce un obiect de artă preexistent. 
Reproducerea se efectuează însă folcloric, în condiţii de liber-
tate de spirit „supravegheată“ numai de parametri tematici 
şi formali ai textului, care sunt materializări ale tradiţiei. 
Or, aceşti parametri concreţi au evident semnifi caţie isto-
rică şi general etnologică. De unde importanţa identifi cării 
lor. Experimentul poate merge fi e în sensul amplifi cării, fi e 
în sensul simplifi cării datum-ului. Simplifi carea, reducerea 
minimală, ultima fază înainte de zero este, dacă ţinem seama 
de faptul că versul comportă cel mult opt silabe, reducţia la 
un vers.

În cazul episodului I, selecţia operată legitimează califi ca-
rea, sub raportul cantităţii de informaţie, a lui v1 – segment 
circumstanţial – ca purtător al esenţei mesajului, în ciuda supe-
riorităţii gramaticale a lui v2. Oile, stâna etc. sunt deductibile 
din cele ce urmează. O dovedeşte indirect faptul că există cel 
puţin o variantă în care deşi în episodul iniţial nu se aminteşte 
nimic despre decorul ciobănesc:

La poale de codru verge
Ce zare de foc se vege?
Dar la zare cine şege? (17) N
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ambianţa pastorală – analiza o va demonstra – nu e contextual 
mai puţin prezentă.

În schimb, fără precizarea coordonatelor spaţiale, situarea 
concretă şi din capul locului a intrigii, precizarea pe care – 
pare-se – mediul folcloric o resimte ca necesară, e compromisă.

Episodul II. Fratele şi sora

Episodul II îi introduce pe protagoniştii naraţiunii (mai 
exact singurele caractere conţinute de aceasta), înfăţişaţi în 
treburile lor zilnice, obişnuite, premergătoare catastrofei.

Formula cea mai răspândită a episodului o ilustrează pai-
sprezece texte (11 balade – afară de cele citate mai jos, v. şi 
(4), (16) –, 3 colinde):

/Da la ele cine săge?
 resp.
Da la oi cine-mi şedea?/
Frace-so şî sorî-sa 
Frace-so că le mulge 
Soră-sa în strungă-i da (15) N şi (30) N

sau:
/Da la iele cine săge?/
Frate său cu soră-sa
Frate-său că le mulgea
Sora lui că-n strungă da
 resp.
Soră-sa-n strungă le da (10) N şi (23) N

sau, renunţând la formula „frate-său şi soră-sa“ şi introducând 
în v2 refl exi3vul:

/Dar la dînsa cine şade?/
Fratele cu sora sa
Fratele oi îşi mulgea
Sora sa le aducea (8) N
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sau – inversând ordinea versurilor –:

/Da la ele cine săge?/
Frate-so cu soră-sa
Soră-sa-n strunguţă da
Frate-so că le mulgea (20) N şi (9) N

sau, zugrăvind o altă scenă de gen, ce poate fi  tot atât de bine 
moment lipsit de semnifi caţie, cât şi, eventual, ilustrarea con-
secinţelor ierarhiei stânii:

/Da la ele sine şede?/
Frate-so cu soră-sa
Frate-so pe rît durmę
Sor-sa oile păştę (22) N

sau, introducînd în plus un vers ce consemnează, superfl u, 
calitatea profesională a celor doi, în vreme ce versul [„frate-
său cu soră-sa“] decade, gramatical, la condiţia de apoziţie:

/Lângă ele sin'e săd'e?/
Doi ciobani alăturea
Frat'e-so cu sorî-sa,
Frat'e-so pe rît durmę
Sorî-sa oile păst'ę (25) N

Numai trei texte colind aproximează această formulă. Două 
din Năsăud:

/Da la iele cine şede?/
Frati-so cu sorî-sa
Soru-sa în strungă-i da
Frati-so le tot mulgea (c 2) N

şi (c 1) N care dă fratelui un nume, nume vechi şi rar:

/Da la iele cine şed?/
Aliman cu soru-sa
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Soru-sa în strungă-i da
Alimanu le mulgea

un al treilea din Ţara Oltului:

/De păzit cin’ le păzeşte?/
Da un sor’ şi-un frăţior
Frăţioru-n strungă sta
Sora oi în strungă da, (c 14) Br.

în care remarcabilă este atât intervenţia lui dar care – marcând 
prin natură opoziţia – aici însă dă un impuls de ripostă versu-
lui prim, cât şi modifi carea genului şi apocoparea lui soră sub 
imperiul asimilării (un frate, un sor’) şi desigur al tendinţei de 
a constitui rime emistihale care să pună în valoare paralelis-
mul latent al membrelor versului („Da un sor //şi-un frăţior“).

În alte şapte variante – 5 balade, 2 colinde – construcţia 
e simplifi cată prin eliminarea unui vers. Episodul rămâne în 
două versuri. Fie că se aminteşte numai de munca sorei:

/Sus la muntele śel verde
Śe turmă de oi să ved'e?/
Aliman cu soră-sa
Soră-sa-n strunguţă-i da (18) N.

sau, dând alt nume ciobanului:

/Peste cel vârvuţ de munte
Un gomoi de oi se-aude /
Şi la oi îmi şade Horea
Dară-n strungă soră-sa (1)?

sau, păstrând eroilor anonimatul:

/Dar la iele cine şede?/
Un frate cu soră-sa
Ia oile-n strungă da, (24) N
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fi e că se menţionează numai lucrul fratelui:

/Da la iele cine săge?/
Aliman cu sorî-sa
Aliman că le mulgea, (c 3) N

ori se notează simpla prezenţă a fraţilor:

/La iesta vîrfuţ de munte/
Doi păcurari cu oi multe
Frate-so cu sorî-sa (27) N

sau o activitate comună:

/Oile cin’ le pîndiare?/
Frăţişor cu soră-sa-re
După strungă le băga-re (c 7) Hd.

Trei variante-baladă, bucovinene, dau o dezvoltare inte-
resantă momentului. Spaţiul-cadru creşte grandios iar durata 
operaţiilor pastorale, măsurată în restul textelor cu unităţi de 
ordinul orelor atinge – cel puţin în varianta (31) – dimensiu-
nile ciclului de munci şi zile ce cuprinde nutrirea îndelungă a 
animalelor în păşuni şi se încheie cu tunsoarea:

/Da la ea cine şedea?/
Un frate c-o surorea
Ei pe-un munte le păştea
Şi pe altu le mulgea
Şi pe altu le tundea
Frăţioru-i ciobănaş
Şi soră-sa-i strungăraş (31) B

Reprezentarea se resimte de sugestia mişcării ondulate a 
turmelor, ca şi în:

/Da la eli cine şedi?/
On frate c-o soră şedi
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Pi-on munti pasc oile
Pi unu adapî-li
Pi unu tundu-li
Şi pi unu mulgu-li (2) B

În varianta (28) B amplitudinea mişcării e mai redusă, dar 
ea instituie o simetrie care aproximează paralelismul:

/Da cu turma cine şedé?/
Tot o soră şi c-on frate
Pe un munte mi li mînă
Şi pe unu mi le-adună
Mi le-adună pîn la stînă.

Cu totul singulară e dezvoltarea episodului în varianta (11) 
B. În structura acestuia se introduce deliberat – de interpret? 
de culegător? – o naraţiune gratuită:

/Dar cu dînsa cine şade?/
Constantin şi Ileana
Constantin aşa-mi grăia:
— Soră, soră Ilenuţă
Eu mă duc să fac  strunguţă
Iar tu dă-mi oile-n frunză
Cînd strunguţa şi-a gătit
Constantin a fi şcăit
Ilenuţa-a auzit
Şi pe loc a şi venit.

Este una din cele şase variante10 de baladă în care sora are 
explicit nume. Alcătuirea barocă şi pletorică continuă în (7) 
şi (12) linia trasată de episodul I din această ultimă variantă:

  /Oare cine-i după iele?/
 1 Este-un mîndru ciobănel

10 Cf. şi variantele (14), (15), (17), (19), (27).



COLO SUS PE MUNTE VERDE 243

 2 Ce tot cîntă-n fl uierel
 3 Şi-a lui mîndră surioară
 4 Ce tot zice-n frunzişoară
 5 Doina dulce-ncîntătoare
 6 Doina cea dezmierdătoare
 7 Ei le cîntă dulci doiniţe
 8 Ele saltă pe costiţe
 9 Ei mai strîng şi fl oricele
 10 Saltă oile-n vîlcele (12) B

Şi Alexici – consecvent, supralicitând –:

/Dar cine umblă cu ele?/
Un voinic de ciobănaş
Ce tot cîntă-n fl uieraş
El cîntă încetişor
Dar aşa cîntă cu dor
Că stau păsările-n zbor
Şi-i ascultă a lui cîntare
Ce de mîndră seamăn n-are.
D-a lui dragă surioară
Cîntă mai mîndru-n vioară
Că de-ncepe-a suspina
Văile a răsuna
Stîncile se clătina
Şi fl orile-a lăcrima.
Aşa cînta de cu jele
Cît ş-oiţele-n vîlcele
Prind a vărsa lăcrimele.
Astfel fraţi-şi petreceau
În cîntări dulci se-ntreceau
Turma lor de oi păscînd
Şi fl ori mîndre culegînd. (7) N

Caracterele  mai sus incriminate – umfl are prin rarefi ere a 
textului, debit exagerat de diminutive (8 în 10 versuri în pri-
mul, 7 în 20 de versuri în al doilea), număr şi gabarit enorm 
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în cazul complinirilor atributive şi descrierilor de caracteri-
zare, folosire de sintagme străine (prin abstractitate) spiritului 
popular [„Doina cea încîntătoare“ etc.]) – se menţin.

Se adaugă modifi carea de esenţă a imageriei episodului. În 
toate celelalte texte fraţii îndeplinesc trebi ce ţin de economia 
târlei, iar ideea de calm e sugerată prin imaginea muncii de 
fi ecare zi. Dimpotrivă, în cele două prelucrări eroii sunt fi xaţi 
pe gestul de euforie „artistică“: „mîndrul ciobănel“ tot cântă 
din „fl uierel“, întrecându-se în meşteşug cu „a lui dragă suri-
oară“ care – enormitate etnografi că – „cânta mai mândru-n 
vioară“, turnirul galant întrerupându-se doar pentru herbori-
zări de capriciu [„Ei mai strâng şi fl oricele“ etc]. Modifi carea 
introduce evident o altă perspectivă asupra existenţei rustice. 
Or, o atare concepere a vieţii – fi e ea pastorală sau altminteri 
– ca şireag continuu de tandre desfătări ale simţurilor e radi-
cal străină mentalităţii populare. Prin înseşi condiţiile mate-
riale ale traiului său, poporul socoate fi resc munca – alături 
de dragoste şi procreaţie, de refuzul injustiţiei şi observarea 
obiceiului, de respectul măsurii etc. – ca prim şi fundamental 
element ordonator al existenţei. Ceea ce face ca atunci când e 
vorba de păcurari să se aibă în primul rând în vedere munca la 
stână, când e vorba de tăietori de lemne lucrul la pădure, când 
e vorba de pescari munca cu barca şi sculele pe ape ş.a.m.d.

Idilismul se trage la Marian şi Alexi, difuz, din reluările – 
cu amplă istorie, de la  Renaştere încoace – ale viziunii teocri-
tice (dar şi alexandrine, epigonice) şi vergiliene a vieţii pastoral 
agrare (văzută cu ochii nu ai agricultorului şi păstorului, ci 
fi e ai unor patricii latifundiari, fi e, în cel mai bun caz, ai unor 
simpli benefi ciari ai diviziunii muncii), reluări moderne ilus-
trate, în vremurile mai apropiate, de un St. Lambert ori Delille 
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iar la noi – onorabil – de Alecsandri în primul rând. Nenoro-
cirea celor doi prelucrători o face lipsa de dar şi tact poetic.

Comparaţia evidenţiază şi pentru acest episod întâietatea 
lui S. Fl. Marian; Alexi a preluat, se pare, versurile nodale (1, 
2, 3, 4, 7, 10) ale textului pe care le-a modifi cat şi hipertrofi at.

O singură variantă bucovineană mai prezintă „il farniente“ 
ca ipostază:

/Da la dînsa cine şede?/
Paraschiva păun verde
Pe-o costiţă că mergea
Floricele culegea
Şi-n cosiţă le punea. (14) B

Textul e mai probabil să fi e fructul unei modifi cări – ope-
rată de culegător, poate de interpret – sub înrâurirea textului 
Marian (mult publicat), decât proba circulaţiei folclorice  a unor 
piese concepute în spiritul acesteia. Ipoteză sprijinită atât pe 
amintita neconcordanţă fi losofi că – deşi aici mai puţin acută 
– cât şi pe unicitatea acestui text (adică făcând abstracţie de 
Marian–Alexi) şi pe faptul că a fost publicat în condiţii ce nu-i 
pot garanta autenticitatea11 .

În genere în colindă, numele propriu inserat ad hoc, însoţit 
de determinări măgulitoare, devine – pierzând orice valoare 
epică obiectivă – marca dedicatorie a actului interpretativ, 
adresat astfel direct unuia din locatarii casei colindate. De 
aici, insistenţa pe nume în unele variante:

/De păzit cin’ le păzia?/
Da un sor’ şi-un frăţior
Dar pe nume cum îi cheamă?

11 În Şezătoarea de un corespondent care ar fi  auzit-o în „munţii 
Sucevei“ etc.



246 RADU NICULESCU

Da [Maria] cu [Ion]
Ei de păzit le păziau
Cătră strungă le strîngeau  (c 11) Br.

sau:
/Dar la oi cine-mi şedea?/
Frăţior cu soru-sa
Şi pe nume mi-i chema
Da [Ion] cu [Maria]
Peste zi ei le păziau
Şi la strungă le mînau (c 6 ) Cl.

sau:
/Dar în scaun cine mulge?/
Neica [Niţă] ochii negri
Da de mînat cine mînă?
Tot Măruţa’ochi negri (c 15) Br.

Întrebările „ …cum îi chiamă?“, „ … cine mulge?“, al căror 
sens generic l-am examinat cu prilejul analizei episodului I, se 
regăseşte cu efi cacitate sporită: climatul de intimitate pe care 
întrebarea îl instituie între interpret şi ascultător e generat aici 
de faptul că toată lumea, prevenită asupra convenţiei, cunoaşte 
numele eroilor. Consecutiv, întrebarea nu mai e stimulul unor 
refl exe fără obiect.

Introducerea sintagmelor nume propriu + apoziţie epitetică 
(cu funcţie apologetică) de tipul [„Niculaie, ochi-şi negri“] sau 
[„Nae, făt-frumos“], marchează un progres în adaptarea tex-
telor la funcţia lor ceremonială. Progres mai spectacular, de 
ordinul epicului, dar aberant în substanţă şi fără consecinţe în 
desfăşurarea naraţiunii, îl constituie substituirea – contamina-
tivă12 – a ciobanului prin „Sfîntul Soare“ în două colinde din 
Haţeg, culese la interval de 17 de ani:

12 Posibil împrumut din balada „Soarele şi luna“ .
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/Oile cine le paşte?/
Dar le paşte Sfîntu Soare
Cu soru-sa cea mai mare (c 10) Hd.

şi:
/Colo-n rîtu cel frumos/
Unde paşte-o turmă mare
Ciobănelul Sfântu Soare
Cu soră-sa cea mai mare (c 17) Hd.

Un număr apreciabil de variante reduc episodul la un vers:

/Dar la iele śine cine şed'e?/
Soru-sa cu frate său (3) N

sau invers:
/Da la iele cine şăge?/
Frace-so cu soră-sa (5) N

sau:
/Da la zare cini şege?/
Şege Petru cu Nege (17) N

sau, cu un paronim al lui Aliman:

/Da la iele cine şade/
Căliman cu soră-sa. (26) N

Respectiv în colinde:

/Da la oi cine păzeşte?/
Da un frate şi o soră! (c 13) Br.

sau:
/Dar la turmă cin şede?/
Că şede soră cu frate (c 9) Mar.

sau:
/Da la turmă cine d-umblă?/
D-umblă-un sor’ c-un frăţior (c 12) Cl.
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În sfârşit, în varianta (21) N se omite să se amintească că 
ciobanii sunt doi:

/Sus la munte cu oi multe/
Păcurariu oi mulžę

iar în varianta (29) B, posibilă infl uenţă a „Mioriţei“, se men-
ţionează – fără necesitate – trei păcurari, textul mergând în 
rest pe tiparul comun al tipului:

/Aude-se Doamne aude
Dar Doamne-ntr-un vîrf de munte
Trei miori dalbe zbierînd
Trei păcurari oi mulgînd

Reducţia la minimum operează şi de astă dată revelator. 
Variantele monovers reproduc mesajul fundamental al episo-
dului, fără conotaţii.

Într-adevăr. În numărul cel mai mare de variante de tipar 
comun – cele paisprezece texte amintite – episodul II numără 
trei versuri stereomorfe (v1, v2, v3), de pildă în (10):

V1 
 „Frate-său cu soră-sa“ = propoziţie principală eliptică: 

subiect compus.
v2 „Frate său că le mulgea“ = propoziţie principală: subiect 

+ complement (direct, indirect, circumstanţial) + predicat.
v3 „Sora lui că-n strungă da“ = propoziţie principală: subiect 

+ complement (direct, indirect, circumstanţial) + predicat.
De drept, cele trei propoziţii, juxtapuse, se situează egal pe 

acelaşi plan gramatical. Logic, situaţia e de fapt alta.
V1 este alcătuit de sintagma [„frate-său cu soră-sa“] în care 

cele două substantive – legate prin cu conjuncţional sau prin 
şi – sunt subiectele corespunzătoare predicatului format de 
verbul subînţeles, identic cu verbul din propoziţia interogativă 
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v3 a episodului I. Or, cele două substantive revin fi ecare, pe 
rând, ca subiecte în propoziţiile v2  şi v3. În consecinţă cele 
două propoziţii apar, sub raport logic, ca auxiliare atributive, 
formal autonomizate, ale propoziţiei v1. Împrejurarea e subli-
niată pe plan semantic şi de faptul că predicatul subînţeles al 
propoziţiei v1 exprimă îndeobşte o noţiune-cadru ce cuprinde 
potenţial noţiunile verbale denumite de predicatele v2 şi v3. 

Indiferent de alterările (amplifi cări, contaminări) ale tex-
telor, atâta timp cât subzistă echivalenţi de ai v2 şi v3, acest 
raport se menţine.

Sub unghiul informaţiei semantice, menţiunea existenţei, 
alături de turmă /stână (episodul I), a ciobanilor fraţi (episodul 
II) e necesară şi sufi cientă.

De fapt, împărţirea în două episoade a textelor în care episo-
dul II e monovers – răspuns la întrebarea v3 din primul episod – 
nu-şi găseşte justifi care decât în criteriul metodologic. În aceste 
cazuri episoadele I şi II alcătuiesc evident o unitate sintactică. 
De altfel, în termenii teoriei literare cele două episoade consti-
tuie împreună, „expoziţia“ naraţiunii (unde  şi cine sunt eroii).

Din punctul de vedere al economiei textului instituirea unor 
episoade I şi II distincte corespunde unei nevoi expresive: pre-
gătirii treptate a accesului benefi ciarului la miezul neraţiunii. 
Dimpotrivă, sudarea celor două episoade corespunde nevoii de 
a evita redundanţa semantică – fi e deliberat, fi e, mai plauzibil, 
pentru că memoria interpretului a reţinut numai indispensabilul.

Două observaţii privind detalii de construcţie ni se par 
demne de atenţie.

Prima se referă la conectivul că [„Soră-sa în strungă-i da /
Aliman că le mulgea“] folosit, într-o modalitate specifi că poeti-
cii populare, cu rol de conjuncţie copulativă. Prin forţa tradiţiei 
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gramaticale – resimţită de vorbitorul comun, aconceptual, ca 
„uzaj“ – că e receptat ca introductor al unei subordonate. În 
cazul dat însă, învederat, că nu marchează o subordonare, ci, 
conjuncţie coordonatoare, este asimilabilă lui şi. Totuşi senza-
ţia că o entitate supraordonată comandă şi justifi că conjuncţia 
persistă tulbure în cititor (auditor). Din această subordonare a 
neantului, din surpriza unei utilizări contrare refl exelor ling-
vistice, pe scurt din aşteptarea neîmplinită, izvorăşte efectul 
stilistic al lui că.

A doua observaţie vizează sintagma [„Frate-său şi soră-sa“]. 
În orice context colocvial, în mediul folcloric, exprimarea „frate-
său şi soră-sa“ ar scandaliza sau cel puţin ar suprinde. În baladă 
formula e însă acceptată şi relativ larg împărtăşită. Explicaţia 
rezidă în faptul că pe lângă conformitatea paralelistică, mnemo-
tehnică, pe de-o parte, aliterantă (-s -s -s) şi prin aceasta eufo-
nică, pe de alta, a emistihurilor, repetarea celor două posesive 
subliniază înrudirea de sânge şi afecţiunea genuină care îi legă 
pe cei doi şi acesta e, în fapt, fondul psihologic al baladei, datul 
faţă de care elementele naraţiunii îşi defi nesc înţelesul.

Episodul III. Peţitorii nedoriţi în depărtare

Episodul al III-lea introduce prin indicii premonitorii, un 
al treilea personaj, colectiv, peţitorii indezirabili.

Episodul e în genere alcătuit din două subepisoade:
a. notarea fenomenelor ce însoţesc apropierea peţitorilor, 

interpretate inadecvat de soră;
b. replica fratelui care face cunoscut sensul real al „sem-

nelor“ pe temeiul căruia într-o serie de variante se procedează 
la amplifi carea dialogului soră–frate.
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Dezvoltarea subepisodului a. este unitară. Orientându-
ne şi de astă dată după criteriul structurii şi pornind de la 
varianta:

Soră-sa din grai grăia
—Frate, frăţiorul meu
Mulge două, lasă nouă
Pe cę vale lungă lată
Ce nor de ploaie s-arată? (4) N

constatăm că majoritatea textelor baladă gravitează în jurul 
versului etalon [„Mulge două, lasă nouă“]:

Frate, frăţiorul mn’eu
Mulge două, lasă nouă
Pă cę văicică lată
Nori de ploaie se arată (20) N

sau, inversând termenii în versul trei:

Soră-sa din grai grăia:
— Frate, frăţiorul meu
Ţîpă nouă, mulge două
Pă cea vale lungă lată
O vreme rea ni s-arată  (9) N

sau, dublând versul vocativ printr-un vers imperativ pe care, 
gramatical şi frazeologic, îl presupune subînţelegându-l, şi elu-
dând precizarea topică:

— Frate, frăţiorul meu
Ascultă ce îţi spun eu
Mulge două lasă nouă
Că se gat-un nor de ploaie. (30) N

sau, aşezând norii peste „o poiană lată“, şi renunţând la voca-
tivele introductive:
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Şi din grai aşa zicea:
— Mulge două, lasă nouă
Peste śe poiană lată
Śe nori de ploaie s-arată (23) N

sau, introducând un imperativ corelabil vocativului:

Şi aşa din grai grăia:
— Frate, frăţiorul mieu
Mulge două, lasă nouă
Uite pe cea vale lată 
Ce vreme grea ni s-arată! (10) N

sau, dezvoltând cu o formulă greoaie – trădând criza de inspi-
raţie – versul imperativ:

Soră-sa, aşă-i zicea
— Frate, frăţioru meu
Mulge două, lasă nouă
Şi te uită cîte o dată
Pă cea vale lungă lată
Să vezi ce vreme s-arată (5) N

sau, amplifi când printr-un idiotism cu rost ambiguu (teama 
de furtună? simplu ornament? tic verbal?) şi introducând o 
localizare geografi că precisă: 

Şi din grai aşa grăia:
— Frate, frăţiorul meu
Uită-te peste Ineu
Să-ţi ajute Dumnezeu!
Mulge două, lasă nouă
Că pe valea lungă, lată
Vezi ce nori grei ni si-arată. (16) N

Varianta (29) ? amplifi că jocul de rime (două/nouă), extin-
zându-l pe două măsuri (4 şi 8) prin introducerea lui amîn-
două:
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 — Frate, frăţiorul meu
Mulge două, lasă nouă
Oacheşele amîndouă
Uite pe cea vale lată
Ce vreme grea ni s-arată

sau, variind diminutivul şi suprimând versul vocativ:

Şi din gură cuvînta:
— Mulge două, lasă nouă
Oceşiţăle-amîndouă
Uită-t'e pe valea lată
Śe nor d’e ploaie s-arată (18) N

sau, extinzând rima emistihial (trei/miei):

Soru-sa din grai grăię:
— Frate, frăţiorul mneu
Mulge două, lasă nouă
Mulge trei şi la miei
Uite pi sę vale lată
Śe nor d’e ploaie s-arată (3) N

sau, în fi ne, după un preambul fără sens, dezvoltând versul-pivot 
în succesiune de versuri dispuse savant în construcţie paralelă 
cu termeni binari, rima interioară fi ind proiectată în exterior:

— Frati, frati, frăţioari
Sui-te colea în bîtcuţî
Şi-mi taie frate-o vărguţî
Mulgi una, mulgi doauî
Dă-le drumu cîti noauî,
Mulgi una, mulgi tri
Dă-li drumu mn′ii di mn′ii
Cîni vini-on nor di ploai (2) B

În câteva variante, îndemnului imperativ la grabă i se 
adaugă un plus de complementări cauzale:
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— Frate, frăţiorule
Mulge una, mulge două
Las să treacă câte nouă
Că-i aici nouri de ploaie
Şî ne-a uda straili
Şî-i păcat de dînşili
Că ne-am rupt ciolanili (28) B

sau, panicard, întrevăzându-se vătămarea catastrofală a turmei:

Soru-sa la iel vinę
Şî din gur-aşa dzîśę:
— Frate, frăţiorul mn'eu
Mulže două, lasă nouă
Pi śe vale lungă, lată
Vine ploaie şî cu pčiatră
Le-o zdrobgi pe tăti-odată, (21) N

în care primul vers, de prisos, e de bănuit a fi  fost introdus ca 
suport pentru rimă.

Introducerea unui supliment de justifi cări întăreşte fi rescul 
împrejurărilor, subliniind fermitatea iluziei fetei. Pe de altă 
parte însă angoasa incertă pe care celelalte texte o fi ltrează, 
recurgând la o simplă interogaţie – strecurând deci îndoiala 
asupra pertinenţei observării – are o efi cacitate psihologică 
sporită. Totodată, în primul caz, naivitatea văităreaţă a fetei 
poate preta nu numai la înduioşări dar şi la ironie, ceea ce este 
în măsură să degradeze, fi e şi minim, atmosfera.

Atât varianta (12) B:

Dar mai drag cînd li era
Floricele cînd strîngea
Un nour li se-arăta
Ce grozav spre ei venea
Copiliţa mi-l vedea
Cît de repede venea,
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Cît de tare se-negrea
Spre frate-său se-ntruna
Şi din gură-i cuvînta:
— Alelei măi frăţioare,
Frăţioare dulcişoare!
Ian uită-te-n sus la soare
Să vezi ce noru răsare.
Uită-te-ncolo priveşte
Negru nour ni soseşte.
Ah, acela-i nor de ploaie
Pe noi tot ar să ne moaie
Să lăsăm noi fl orile
Aidi să mulgem oile
Aidi să băgăm cîte nouă
Să le mulgem cîte două,

cât şi varianta (7) N:
Când ei mai mîndru cînta
Un nor negru li se-arăta.
Fetişoara cum îl vede
Cât de tare se răpede
Lasă vioara de-o parte
Şi se-ntoarce l-al său frate:
— Frate, frăţiorul meu,
Lasă-ţi fl uerul tău.
Vezi pe valea muntenată
Ce grea vreme se arată:
Să lăsăm cîntările
Să mulgem oiţele
Că de-acolo va ploua
Şi tare ne va uda.
Să băgăm oile-n strungă
Ca vremea să nu ne-ajungă,
Să băgăm tot cîte nouă
Şi să mulgem cîte două

respectă parametri identifi caţi (verbozitate, diminutivo-manie, 
încărcătură de detalii, construcţii nefi reşti etc.). Că ambele 
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variante se întemeiază pe texte autentice o atestă de astă dată 
prezenţa alternanţei două/nouă.

Stabilitatea cuplului două/nouă e confi rmată teritorial (şi 
dacă admitem fi liaţia cântec → colind ) şi istoric de folosirea 
lui în şase variante colind. Dacă textul (c 2) N:

Frate frăţioru meu
Mulge două, lasă nouă
Uite pe cea luncă lată
Ce nor de ploaie s-arată

poate părea mai puţin probant deoarece – năsăudean – e 
suspectabil de conformism local, de variantele din restul ariei 
de circulaţie nu ne mai putem îndoi. Astfel:

Grăi sora cătră fratce:
— Lasă două mulge nouă
Că vin norii să ne ploaie (c 7) Hd.

sau:
Grăi sora către frate:
— Măi frate, frăţiorul meu
Mulge două, slobozi nouă
Că grei nori de ploaie vin (c 6) Cl.

În ambele surprinde aliteraţia metalică, de netă efi cacitate 
sugestivă a versului fi nal (ei- oi- ie- i).

Sau:
Grăi [Ana] di-ochişi negri
— Mulge, frate, cît mai tare
Mulge două, lasă nouă
Că vin doi norei de ploaie (c 8) Ag.

sau cu versul ultim aliterant şi cu versurile 3, 4 nelegate:

Soru-sa din grai grăia:
— Frate, frăţiorul meu
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Mulge-ţi două, zlobozi nouă
Ce grei nori de ploaie vin (c 11) Br.

sau, de asemenea aliterant:

Grăi sora către frate
— Frate, frăţioru mieu
Mulge-ţi două, slobozî nouă
Şi te uiţi la răsărit
Ce nouri grei ni s-au ivit (c 13) Br.

Ar rămâne totuşi de văzut în ce măsură aliteraţia, realitatea 
fonică incontestabilă, este şi perceptibilă în condiţiile inter-
pretării uzuale, muzicale.

Numai douăzeci şi trei de variante, 14 balade (1, 6, 7, 8, 
11–13, 17, 19, 22–27, 31), 9 colinde (1, 2, 9, 10, 12, 14–17) ignoră 
alternanţa două/nouă inclusiv versurile corespunzătoare. Con-
strucţia e însă aceeaşi. Fie păstrând îndemnul la grăbire: 

Cînd cu oile venea
Din gură aşa-mi zicea
— Frate, frate Constantine,
Vai ce nour mare vine!
Hai să mulgem oile
Că ne-apucă ploile
Va tuna, va fulgera,
Straili ni le-a uda,
La ce foc le-om mai usca? (11) B

sau introducând un plus de culoare printr-un detaliu tehnic 
referitor la economia laptelui, pe care probabil mediul folclo-
ric o resimte ca pe o referinţă realistă:

Şi din grai aşa zicea:
— Mulge, frate, cîte-i mulge
Cîte nu, miei le-ar suge.
Ce nor de ploaie s-arată? (8) N
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sau abundent şi pitoresc, cu interjecţii de branşă, cu adresări 
materne unei „Băluţe“ împinse la mulsoare, cu o anume stri-
denţă în îndemnurile expediate fratelui, totul vădind capa-
citatea ieşită din comun a unui interpret artist de a mima cu 
humor şi fi neţe o scenerie tipică:

Ea când oile mîna
Din gură le tot zicea:
— Ţa, ţa, ţa Băluţă, ţa
Că te mulge bădiţa
Mulge una, mulge trei
Las să treacă peste mii.
Frăţioare, frăţioare
Amuş plouă la hotare
Că uite ce nor de ploaie
Amuş or curge şirloaie. (31) B

Fie menţionând numai schimbarea aparentă a vremii, cu 
omiterea aluziilor la trebi ciobăneşti şi cu mutarea norului „pe 
luncă“ ca şi în colindul (c 2) N:

Ia din gură cuvînta
— Frate, frăţîorul meu
Uite-n dgios pe lunca lată
Ce nor de ploaie să gată! (26) N

sau, bătând pasul pe loc în introducere pentru a obţine un 
distih monorim: 

Soră sa din grai grăia
Lui Horean aşa-i zicea:
— Uite, frate-n valea lată
Ce nor de ploaie să gată! (13) N

sau, plângăreţ:
Şi Nedea îi cuvînta
— Oi măi, frate frăţior
Oi măi Petre Petrişor
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Uită-t'e pe valea largă
Śe nor d'e ploaie s-arată? (19) N

Textele colind cunosc aceeaşi delimitare de ordinul conţinu-
tului: variante care menţionează implicaţiile „organizatorice“ 
ale presupusei schimbări a vremii şi variante care le ignoră. 
Ceea ce confi rmă regularitatea şi conformitatea modifi cărilor 
operate, în circulaţie, asupra textului. Bunăoară:

— Frate, frate, Alimane
Mulge oile mai tare
Că vine un nor de ploaie (c 1) N

sau:
Ileana din grai grăia:
— Daţi mai tare, frăţioare,
Că vin doi norei de ploaie (c 16) Br

sau:
Soru-sa din grai grăia-re:
— Frate, frătişorul mieu
Hai să-nturnăm oile
Că grei nori s-au ridicat (c 10) Hd.

şi retrospectiv:
Colo sus pe valea lată
Ce nor de ploaie s-arată? (c 3) N

sau:
Soră-sa din grai grăia:
— Uite, frate, ce-i vedea
Că vin nori de ploaie mare
Şi ne-apucă vreme tare (c 17) Hd.

sau, demonstrând, de fapt, că semnele sumbre nu sunt indis-
pensabile textului colindă şi că orice succedaneu e valabil:

— Nu ştiu, frate, ce văd eu
Nu ştiu, pomii-s înfl oriţi
Ori doară pe munţi a nins? (c 9) Mar.
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Din varianta (c 14) Br. subepisodul a. este absent ca urmare 
– s-ar zice – a unui lapsus la informator, după cum din varianta 
(27) N episodul III lipseşte în întregime, fractură evidentă în 
tectonica contextului.

Structura cea mai comună – şi totodată completă – a episo-
dului III comportă cinci versuri; cf. bunăoară varianta (c 4) N :

v1 „Soră-sa din grai grăia“ = propoziţie principală:  predicat 
în „verbum declarandi“

v2 „Frate, frăţiorul meu“ = vocativ care numeşte subiectul 
presupus al propoziţiei următoare

v3 „ Mulge două, lasă nouă“ = frază alcătuită din două pro-
poziţii juxtapuse, imperative

v4 „Pe cea vale lungă lată“ = complement circumstanţial 
de loc

v5 „Ce nor de ploaie s-arată?“ = propoziţie principală, în 
realitate subordonată cauzală a lui v3.

Segmentul cel mai fragil este v1. Dispare cel mai frecvent, 
suplinit contextual. V2 şi v3 pot fi  suprimate fără compromi-
terea semantică a întregului. V5 este în schimb componenta 
esenţială şi denominatorul episodului: nu lipseşte din nicio 
variantă (cu excepţia celor infi rme). Este, la alegere, enunţia-
tivă sau interogativă. De altfel,  în toate cazurile, construcţia 
interogativă – fi ind de tip parţial – postulează în orice caz 
existenţa obiectului: întrebarea se referă nu la obiect, ci la 
particularităţile sale care, se înţelege, îi presupun existenţa. 
Totuşi, variantele care folosesc un v5 interogativ îşi asigură în 
genere, din motivele stilistice arătate, un spor de expresivitate.

Variaţia combină şi aici substituţia sinonimică (nori grei = 
vreme grea = vreme tare etc.) şi metonimică (a se găta = a se 
vedea = a se arăta etc.).
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Subepisodul a. este ultima etapă epică unitară, principial 
identică în colindă şi baladă.

Începând cu subepisodul b. intervin diferenţieri substanţi-
ale în tratarea textelor, în primul rând între variantele baladă 
şi variantele colindă.

Astfel, îndeobşte, în colindă, norii îi anunţă – lămureşte fra-
tele – pe peţitori, peţitorii aşteptaţi de orice fată mare şi a căror 
venire colindătorii o augurează. Această colindă, după cum 
arată informaţii adiacente, se cântă anume la case cu fete de 
măritat. În textul colindă planul fabulaţiei se apropie deci – prin 
aluzie – până la interferenţă de planul realităţii (numele eroi-
lor sunt numele persoanelor direct vizate de colindători etc. ).

În baladă, fratele anunţă sosirea iminentă a zmeilor (leilor) 
sau turcilor iar contextul se menţine fără rezerve în limitele 
fi cţiunii.

Vom începe analiza subepisodului b. cu versiunea baladă.
În douăzeci şi cinci de variante, 24 balade (1–4, 6, 7, 9, 

10–31) şi – N.B. – 1 colindă (1), personajul terţ sunt, împreună 
sau separat, zmeii şi leii. Variaţia e relativ strânsă. 

Fratele, nu se ştie cum, la curent cu gândurile zmeilor – 
împrejurare ce introduce o undă de mister – îşi probozeşte 
blând sora:

Iel din gură aşa zicę:
— Oi, măi soră, draga mea
Aśeia nu-s nori de ploaie
Că-s fi śiori de smăoi
Vin, măi soră, să te ieie
Să te ieie de fomeie (18) N

– remarcabilă în text e atât folosirea augumentativului zmăoi, 
apreciere dimensională şi marcă de antipatie ce impune ambi-
anţei octosilabice un heptasilab alb, cât şi precizarea „fi śiori 
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de …“ implicând relativa juneţe a personajelor – sau adăugând 
zmeului pe leu:

— Soră, sorioara mea
Aceia nu-i vreme grea
C-ala-i un leu şi cu zmeu
Vin la tine să te ieie
Să le fi i tu lor muiere (29) ?

sau, consemnând atât tinereţea zmeului cât şi tovărăşia becis-
nică şi încheind cu un vers exclamativ ce afi rmă formal gra-
vitatea situaţiei:

— Soro, soro Ilenuţă
De ce-mi ieşti aşa prostuţă?
D-acelea nu-i nor de ploaie
Ci-i fl ăcăul de zmeoaie
Cu dînsul vine şi-un leu
Şi de noi acuma-i rău! (11) B

Varianta Marian apare mai puţin alterată de prelucrare în 
zona subepisodului b., deşi prelucrătorul rămâne şi aici fi del 
procedeului rarefi erii „în spumă“ a textului (dintr-un vers 
obţine trei etc.):

Frăţiorul cunoştea
Îndată cum se uita
Că nu-i nour acela
Şi de-aceea cuvînta:
— Sorioară, draga mea
Acela nu-i nor de ploaie
Ca să vie să ne moaie,
C-acela-i un sînge rău
Trupu lui parcă-i de smeu
Şi stă călare pe-un leu.
Eu dragă-l cunosc prea bine
C-acela la tine vine
Să te ieie de la mine! (12) B
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Suspect, versul [„C-acela-i un sînge rău“] pare a fi  totuşi 
autentic, regăsibil fi ind în colinda năsăudeană (c 1) N:

— Mare eşti, bolîndă eşti
Acela nu-i nor de ploaie
Că-i un zmău şi c-o zmăoaie
Acela-i un sînge rău
Care-i după capu tău

– text în care e de notat nu numai cuplul zmeu/zmeoaie ca altă 
soluţie pentru agresor, dar şi schimbarea de ton în replica fra-
telui. Apelativele caline – fi e şi vag însoţite de reproş [… pros-
tuţă…] – sunt înlocuite de invectivă. Cu o duritate ce ţine atât 
de factura cotidiană frustă, ce nu exclude afecţiunea, a dialo-
gului popular, cât şi de situaţia dată (disparitatea iritantă dintre 
aparenţă şi sensul real al întâmplării), fratele respinge iluziile 
anodine ale fetei. Totuşi, acesta fi ind complexul „obiectiv“ de 
date, reacţia fratelui, vehementă în unele variante, calmă în 
altele, presupun temperamente opuse: fratele coleric, sanguin 
e alt personaj decât fl egmaticul melancolic care se adresează 
cu indulgenţă surorii neştiutoare. Invectiva e relativ abundent 
ilustrată:

— Marie bolîndă eşti 
C-aşela nu-i nor de ploaie
Că-i un zmău şi c-o zmăoaie
Vin la tine să te ieie (c 3) N

sau:
Frate-so din grai grăia:
— Bată13 eşti, nebună eşti
Da tu nu te nădăieşti14

C-acela nu-i nor de ploaie

13 bată, v. beată.
14 a nădăi, a înţelege, a băga de seamă, a pricepe.
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Că-i leuţu şi zmeuţu
Vin la tine a peţi (4) N 

– diminutivele din versul penultim par determinate numai de 
raţiunea metrică.

Într-o serie de variante, cu introducere  injurioasă, răspun-
sului propriu-zis [… este zmeul] i se adaugă o consecutivă 
interogativă [ cu sensul „ce-i de făcut?“], însoţită de o impe-
rativă-răspuns [ cu sensul „ascunde-te!“]:

— Soră, surioara me
Dudă ieşti, bolîndă ieşti
Ori tu nu te nădăieşti?
Aśela nu-i nor de ploaie
Că-i un zmău şi c-o zmăoaie
Vin la tine să te ieie
Oare un′e te-aş ascunde?
Du-te-n fundu mutării
În coifuţu glugii15! (3) N

Invectiva e totuşi aici temperată de vocativele diminutivale 
din primul vers; din combinarea epitetului aspru cu apelati-
vul alintător rezultă o anumită nuanţă de amărăciune ironică, 
afabilă, absentă aiurea.

Alte patru texte adoptă aceeaşi structură, mai puţin ocara:

— Acolo nu-i nor de ploaie
Că sunt leii ca şi smeii
Vin la tine a peţi
Nu ştiu unde te-aş ascunde,
În funduţu colibii
Sub fundu căldării
C-acolo nu te-or găsi (15) N

15 glugă, piramidă de coceni, nuiele etc.
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sau, considerând sceptic efi cienţa ascunzătorii:

Frate-său din grai grăia:
— Aceia nu-i vreme rea
Că sunt leii şi cu zmeii
Vin la tine a peţi
Oare unde te-aş ascunde?
În funduţu colibgii
Şi-acolo te-or găsi (9) N

sau, la fel, dar reducând peţitorii la un singur feroce „leu para-
leleu“:

Frate-său din grai grăia:
— Soră, sorioara męa
Aceea nu-i vreme gręa
Căci un leu paraleleu
Să-ţi mănînce capu tău
Nu ştiu unde te-aş ascunde
În funduţu colibgii
Dar şi-acolo te-or găsi (10) N

– „mâncarea capului“, probabil cu accepţia idiomatică de pier-
zanie generică – sau, în fi ne, propunând o modalitate specta-
culoasă de ascundere, fără analog:

Dar frate-său că-mi zîcea
— Soră sorioara mea
Acela nu-i nor de ploaie
Că vin zmeii să te ieie
Soră, sorioara mea
Prinde boii la tîngea16

Mare brazd-oi revărsa 
Pe tine te-oi astupa. (30) N

16 tîngea, v. tânjală, proţap folosit la înjugarea unei a doua perechi 
de vite la plug.
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În alte variante, întrebarea nu şi-o pune fratele lui însuşi, 
ci sora. Răspunde fratele. Împrejurarea legitimează ipoteza 
unei contrageri în cele cinci variante precedente cu atât mai 
mult cu cât solilocviul e procedeu puţin uzual în epica popu-
lară. Secţionarea textului, încorporarea de versuri declarandi, 
măresc gabaritul subepisodului:

El din grai aşa grăia:
— Soră, sorioara mę
Mare eşti, nebună eşti
C-aceia nu-s nori de ploaie
Că e leul şi cu zmeul
Vin la tine să te ia.
Ea din grai aşa grăia:
— Frate, frăţiorul meu
Unde m-aş ascunde eu?
Iar fratele-i răspundea
 — Soră sorioara mea
Colo-n colţii glugii
În funduţu mutării (16) N

sau, propunând altă ascunzătoare:
— Soră, sorioare mę
Mare eşti şi nu pricepi
C-aśela nu-i nor de ploaie
Că îi leu şî cu zmeu
Vin la tine să t’e ieie
— Frate, frăţioru mn’eu
Oare un’e m-aş ascunde?
— În ţărcuţu mn’eilor
În stîlpariu oilor (20) N

sau, în varianta Alexi, obedienţa faţă de model, mai puţin 
denaturată la nivelul acestui subepisod:

Dar ciobanu cunoştea
C-aceea nu-i vreme grea.
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— Soro, surioara mea,
Vezi aceea nu-i vreme grea
Ci sunt zmeii şi cu leii
Ce vin aici să te ieie
Să te ducă de femeie.
În cornul glugii te-aş băga
Dar mă tem că te-or afl a,
Dar în fundu mutării 
Te-oi pune-n dosu budacii17. (7) N

Încurcând ordinea naturală a succesiunii evenimentelor, 
anticipând episodul V şi ignorând motivul ascunzătorii, vari-
anta (21) N dă o soluţie dizgraţioasă subepisodului b.:

—Soră sorioara mę
Mută18 ieş’, bolîndă ieşti
Ori tu nu t'e nădăieşti
Că pi śę vale lungă, lată
Niś îi ploaie, niś îi pčiatră
Că vin leii şi cu zmeii
Să t'e ducă de femeie.
— Frate, frăţioaru mn'eu
Mulge, două, lasă nouă
Scoat'e-m bumbgi din uretči
Şî îi pune la găleţ
Şî pe mine mă îngroapă
În grădina la stupčină
La stupčin-albinelor
Albinele m-or cînta
Şi fl orile m-or jeli
Cîn pă lume n-oi mai śi.

17 budacă, putină cu gura mai deschisă decît fundul şi în care se toarnă 
laptele din găleți la stână şi se păstrează zerul.

18 mută, aici, evident sinonim, mai clement, metonimic, pentru „tâm-
pită“.
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De asemenea anticipând, tolerabil totuşi, episodul IV. De 
data aceasta, cinci texte consemnează legământul fratelui de 
a nu ceda:

— Aśela nu-i nor d'e ploaie
Că i leu şi cu zmeu
Vin la tine să tine să t'e ieie
Ieu pă tine nu te-oi da
Pînă capu sus mi-a sta (19) N

sau:
— Soră surioară, hăi
Bată eşti, nebună eşti
C-acela nu-i nor de ploaie
Ci-i un zmeu şi c-o zmeoaie
Vin la tine să te ieie
Ca să le fi i lor femeie
Dar eu dragă nu te-oi da
Pînă capu sus mi-o sta (31) B

sau – anticipând masiv episodul următor, cu consecinţele dău-
nătoare asupra gradării expresive a textului –:

— Ludă ieşti, zăludă ieşti
Da ce nu te nădăieşti
Că ceala nu-i nor de ploaie
C-o sosit leu cu zmău
După tine să te ieie.
Da ieu cât capu sus mi-o sta
Surioara nu mi-oi da.
Tot din sute de răsute
De miorele cornute
Cîte d’un ochi ocheşele
Şi de coadă cu dălg’ele
Lănile pîn’n pământ
Picurate cu argint
C-aşa-s mîndre de ţînut, (28) N
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unde notabil este că sosirea zmeului şi leului e consemnată 
perfectiv!

Sau întovărăşind un leu cu o zmeoaie şi adăugând compen-
saţiei în oi o herghelie de iepe (în colind, vom vedea, calul e 
obiect principal în negociere):

— Soro, sorioara mea
Acela nu-i nor de ploaie
Acela-i leu cu zmăoaie
Vine soră să te ieie
Şi pentru tine soră oi da
Patru sute de berbeci
Cu cozile de telegi,
Şăse sute de miori
Cu cozile pline de fl ori
Ies în vale fătătoare
Două sute iepi sirepe (14) B

sau, foarte asemănător:
— Sorî, sorî, sorioarî
Bghini vedzi, da rău cunoşti
C-acelea-i „Leu“ cu „Zmău“
Vin la tini să ti ieie.
Da pîni capu sus mn'i-a sta
Ieu pi tini nu t'e-oi da
L'e-oi da lei cu cumpăna
Galbini cu găleata
Cî n-am cîn de-a număra.
Da di nu s-or împăca
Le-oi da mn'ii de mioreli
Cîti d'i-on ochi ocheşeli
Le-oi da mn'ii de mîndzăruţî19

Guleraţi pe la guşi
Le-oi da sute de berbeci
Cu coarnili prepeleci. (2) B

19 mîndzăruţ, v. mânzare, oaie care dă lapte.
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O soluţie fără corespondent în restul textelor  – vădind inter-
venţia deliberată a interpretului – dă subepisodului b. varianta 
(17) N. După o introducere „scenă de gen“, fratele e cel ce zăreşte, 
nedumerit, „un nor de ploaie“ şi sora (!) cea care tălmăceşte înţe-
lesul faptului (zmeii „umblă după ea“ de multă vreme, dar ea nu a 
spus etc.) Mai mult. Lămurirea – nu e nor ci „leu şi zmeu“ – pre-
alabilă declaraţiei sorei o dă nu unul din interlocutori, ci povesti-
torul. Această modifi care fundamentală a raporturilor antrenează 
colorarea temporară a atmosferei în nuvelistic – accident de altfel 
frecvent atât în baladă cât şi în basmul fantastic:

Şî Petrea din grai grăia:
— O tu Negrea sora mea
Noi de cîn ne-am geşteptat
Tăt la oi noi am îmblat.
Ia cată-m o ţîră-n cap.
Capu-n poale l-o plecat
Şî la sfi nţit s-o uitat
Mare nor s-o rigicat
Da nu-i nor de ploaie grę
Că- îi leu şi cu zmeu.
— De trei ai frace mai bine
De cîn îmblă după mine
Şî ieu n-am spus cătă tine.

Două texte reduc subepisodul la expresia ultimă a conci-
ziei. Varianta (6) N:

— D-acela nu-i nor de ploaiă
Că vin zmeii să te iaie

şi varianta (1)? care introduce însă un comentariu al sorei 
(aceasta se declară împreună cu frate-său orfană):

Dar el rupse şi răspunse: 
 — Că nu-i nour, ce-ncoci ajunse
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Că vin smeii la peţit!
Ea din gură că i-a grăit
— Cine dracul a văzut
Şi pe unde s-a mai sciut
Peţitori vara pe munţi
La băieţi făr’ părinţi!

E posibil ca replica fetei să nu fi e rezultatul unei contami-
nări, ci să fi  fost derivată din context la iniţiativa unui interpret 
doritor a potenţa jalnicul împrejurărilor.

Într-o singură variantă – năsăudeană – zmeii vin laolaltă 
cu turcii:

El din gur-aşa zicea:
— Soră sorioara mea
Aceia nu-s nori de ploaie
Ci-s zmeii şi cu turcii
Şi vin la tine a peţi (8) N

– în restul textului, episoadele IV şi V, nu se pomenesc decât 
turcii.

În opt variante 7 balade (5, 8, 22–26) şi 1 colind (2), toate 
năsăudene, peţitorii sunt turci. La nivelul subepisodului b. 
substituirea nu determină însă nicio modifi care structurală. 
Variantele urmează schemele cunoscute.

În două variante fratele vorbeşte cu gingăşiei sorei:

— Soră, surioara mę
Aśeia nu-s nori de ploaie
Că vin turcii să te iaie (22) N

În varianta (13) N reîntâlnim cunoscuta vehemenţă:

— Dudă eşti, nebună eşti
Ori tu nu te nădăieşti
C-acela nu-i nor de ploaie
Că vin turcii să te iaie
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În cinci variante reîntâlnim ideea ascunzişului. Reclamat 
de soră:

— Aşela nu-i nor d'e ploaie
Că vin turcii să t'e ieie
— Oare und'e m-aş ascunde?
— În fundu colibgii
Şi în locu budăşi
Doară iei nu m-or găsi (24) N

sau – recurgând la o combinaţie fără sens:

 — Aśela nu-i nor d'e ploaie
Că-i un turc şi c-o femeie
Vin la tine să t′e ieie
(Nu ştiu unde s-o ascuns, 
în funduţu colibgii, 
în gluga lu’ frate-său). (23) N

Formula […turc şi …femeie] îşi are desigur explicaţia în 
nesiguranţa reproducerii textului, confi rmată de recursul fi nal 
la rezumarea în proză şi provine probabil dintr-o contragere 
[că vin turcii să te ieie] + [Să te ieie de femeie].

În varianta (5) N, recomandarea ascunderii aparţine fratelui 
în cadrul unui context sui generis: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C-aceia nu-s nori de ploaie
Că vin turcii să mă ieie
Să le dai, frace, femeie
Frace-so îi cuvânta:
— Soră, sorioara mea
Oare unde te-aş ascunde?
În funduţu mutării
Doară ei nu te-or găsi.

Explicaţia este aşadar inclusă în enunţul sorei (al cărui înce-
put e situat în subepisodul a.), iar fratele e cel care, primind 
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înştiinţarea, preconizează măsuri. Minusul în logică comportat 
de alcătuirea contradictorie – juxtapunerea cursivă, fără explica-
ţii în cadrul aceleiaşi unităţi de sens (subepisodul a. + subepiso-
dul b.), integrată în vorbirea unuia şi a aceluiaşi personaj, a tezei 
(iluzia) şi antitezei (realitatea) – e relativ compensat de plusul de 
rigoare pe care o acuză tratarea subepisodului b. în ansamblu. 

Variaţia relativă examinată până acuma fost în întregime de 
ordinul detaliului fenomenal, în schimb cea pe care o acuză în 
bloc textele colindă este de ordinul esenţei. Variantele colind 
tratează atât de pronunţat specifi c subepisodul b. încât, anti-
cipând, putem vorbi începând de la acest nivel de o versiune 
colindă opusă versiunii baladă. Fac excepţie variantele (c1), 
(c 2) şi (c 3), toate năsăudene, care merg pe modelul baladei. 
Astfel, pornind, de pildă, de la specimenul (c 6) Cl (am putea 
porni de altfel de la oricare altul):

Grăi frate cătră soră
— Ba zău aia că nu-s nori
Că aceia-s peţitori
Vin la min’ te cer pe tine,
Lîngă tine cu mult bine
Cer cinci sute de oi şute
Şi pe-atîtea oi cornute.
Lîngă tine că-mi mai cer
O sută şi douăzeci
De cîrlani şi de berbeci
Cu pluguţul din şopruţ
Şi murguţul din grăjduţ
Înşelat şi înfrînat
Cum e bun de-ncălecat,

constatăm că, deşi certă, deosebirea dintre versiunea colindă şi 
versiunea baladă se desenează abia cu versurile 5 şi 6, devine 
cât de cât limpede abia la capătul secvenţei şi defi nitiv numai 
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(cum vom putea constata) la fi nele întregului text. Primele 
două versuri sunt principial identice cu primele două versuri 
ale majorităţii textelor baladă şi în toate textele, atât baladă, cât 
şi colindă, avem a face cu succesiunea strânsă a două formule 
ecuaţionale [A # A], [A = B (B = A # A)], ocupând fi ecare un 
vers. Între cele două versiuni există cvasi identitate lexicală. 
Diferenţa apare numai la nivelul lui B – zmei-peţitori într-un 
caz, peţitori oarecare în celălalt, opoziţia devine pertinentă 
numai în virtutea confi rmării contextuale fi nale a interpretă-
rii [peţitorii = peţitori] faţă de posibila [peţitori = zmei, turci]. 

În colindă, răspunsului la întrebarea sorei, fratele îi adaugă 
un impozant inventar de revendicări previzibile ale peţitori-
lor. Inventarul pare să aibă o cel puţin întreită semnifi caţie: 
caricatură a pretenţiilor de zestre, ironie vizând cârpănoşenia 
relativă a părinţilor, laudă – prin insinuare hiperbolică – a 
avutului fetei colindate. Ar fi  însă absurd să acordăm aces-
tor sensuri aparente valoare absolută. Categorie situaţională, 
colinda îşi reconstrueşte semnifi caţia de fi ecare dată în raport 
cu împrejurările concrete ale interpretării. La fată săracă, unul 
era bunăoară sensul colindei „Colo sus“ (ironie cordială, elo-
giu fi ctiv, compensatoriu etc.), altul la fata bogată. Pe de altă 
parte, nu poate fi  ignorat reversul pe care textul îl indică direct, 
realmente grav al chestiunii: prin tradiţie, căsătoria  fi ind fi resc 
şi act economic, mărimea şi alcătuirea zestrei constituia pe 
bună dreptate obiectul disputei şi al grijii – mergând până la 
obsesie – a părţilor în tocmeală.

Toate variantele comportă inventarul:

Grăi frate cătră soră:
— Ba zău aia că nu-s norii
Că aceia-s peţitorii
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Vin la min’ te cer pe tine.
Lîngă tine cer mult bine
Şi pe-atîtea sute de oi şute
Şi pe-atîtea oi cornute.
Lîngă tine că-mi mai cer
O sută şi două zeci
De cîrlani şi de berbeci,
Cer pluguţul din şopruţ
Şi murguţul din grăjduţ
Înşelat şi înfrînat
Cum e bun de-ncălecat (c 6) Cl.

sau:
— Nu te, soră, spăria
Că nu-s nourei de ploaie
Ci sunt peţitorii tăi.
Vin la mine, cer pe tine
Lîngă tine tot mai cere [sic]
Multe sute oi cornute.
Lîngă ele tot mai cere
Cîrduleţ de miorele,
Lîngă ele tot mai cere
Cere zeciuri de berbeciuri,
Lîngă ele tot mai cere,
Cere murgul cel din grajd
Înşelat şi înfrînat
Cum e bun de-ncălecat (c 16) Br.

– caracteristica textelor colindă e îndemnul îmbărbător al frate-
lui [„Nu te, soră, speria“ etc.] care, secundat de context, capătă 
valoare de indiciu al dezvoltării specifi ce a colindei – sau:

Grăi [Nae] făt-frumos:
— Nu te, soro, spăimînta
Că nu sunt norii de ploaie
Ci sunt peţitorii tăi.
Vin la mine, cer pe tine
Şi mai cer pe lîngă tine
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Cer o sută de cornute
Şi-ncă zecimi de berbeci
Şi-alte mii de miorele
Şi pe bun murgul din grajd
Înşelat şi înfrînat
Cum e bun de-ncălecat (c 8) Ag.

sau, răspuns la o întrebare inexistentă, textul fi ind lacunar şi 
dezorganizat:

Frăţioru-n strungă-i sta
Sora oi în strungă da
Şi din grai aşa grăia:
— Soră nu te speria
Că nu-i nourel de ploaie
Ci sunt peţitorii tăi.
Vin la mine şi te cere
Şi mai cer pe lîngă tine
Încă mii de miorele
Şi-ncă sute de cornute,
Cîţiva zeci din cei berbeci
Şi pe murgul de pripon
Înşeuat şi înfrînat
Cum e bun de-ncălecat (c 14) Br.

sau, înseriind, ca şi în (c 6), utilaje agrare: „pluguţ“:

 — Soră, sorioara mea
Că nu-s nori de ploaie grea
C-ăia-s peţitorii tăi.
Vin la mini, te cer pe tine
Şi cu mult pe lîngă tine:
Cer cinci sute de oi şute
Şi pe-atîtea oi cornute
Şi şaptezeci de berbeci
Şi-un pluguţ plăhit de boi
Şi murguţul cel din grajd
Înşelat şi înfrînat
Cum e bun de-ncălecat (c 11) Br.
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sau:
El din grai aşa grăia:
—Soră, sorioara mea
Da zău aia nu-s nouri grei
Da-ăia-s peţitorii tăi.
Vin la min’ te cer pă tine
Şi cu murgul de sub mine,
Cer cinci sute de oi şute
Şi o sută de berbeci
Să te duci soră cu ei (c 13) Br.

sau, subliniind preferinţa întâlnită în alte contexte, pentru oile 
oacheşe:

Fratele din grai grăia:
— Nu te, soro, spăimînta
Că nu-s soro nori de ploaie grei
Că ăia-s peţitorii tăi.
Vin la mini te cer pe tini
Şi cer multe p’ingă tine
Şi-mi cer sute de oi şute20

Şi-mi ceru-mi zeci de berbeci
Ceru-şi mii de miorele
De care-s mai ocheşele (c 12) Cl.

sau, explicaţia este dată, renunţându-se cu dezinvoltura tipică 
colindei la aparenţele fabulaţiei obiective, de înşişi colindătorii 
şi se încheie cu referiri la belşug şi la „vânat“ fete:

Da nu este rîu de ploaie
Peţitori de-ai dumneavoastră.
Dar de zestre ce mi-şi cere?
Sute, sute oi cornute
Şi vreo cincizeci de berbeci
Şi pe murgu cel din grajd
Închingat şi înfrînat

20 şut, v. ciut, fără coarne.
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Ca să meargă la vînat
C-acolo-i satu bogat
Şi fetele mai frumoase (c 15) Br.

sau, accentuând prin epitet („dalb“ etc.), sensul pozitiv al eve-
nimentelor şi urmărind efectul comic prin zugrăvirea burlescă 
a indigenţei ce vor lăsa în urmă peţitorii voraci:

Grăi fratče cătă soră:
— Aia soră că nu-s nori
Aia-s dalbii peţitori.
Vin la mine, śer pe tine,
Lângă tine śer ş-avere
Śer o sută şi śinzeci 
D’ze miori şi d’ze berbeşi
Şi din turma śei dzi vaśi
Rămăsei cu două vaśi
Cu Lunaia, cu Mărţoaia (c 7) Hd.

sau, dimpotrivă, consemnând notifi carea intenţiei de a rezista 
atentatului la agoniseală familială, fi e scurt şi calculat:

— D-aceia nu-s nouri grei
C-aia-s peţitorii tăi.
Vin la min’ te cer pe tini,
Ceru-mi turma jumătate
Eu le-oi da a treia parte,
Ceru-mi car cu şase boi
Eu le voi da numa’ doi (C 10) Hd. 

fi e concesiv – dată fi ind excelenţa dotei:

— Ba aceia nu-s nori de ploaie
Că-s peţitori de pe cîmpie 
Vin la mine cer pe tine
Ei te cer cu patru boi
Eu te dau cu patru vaci,
Patru vaci, patru colaci
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Să-i mînce la nunta ta,
Numai două de-a făta
Tot viţei într-auriţi (c 17) Hd. 

În sfârşit, în varianta (c 9) Mar., inventarului succint i se 
adaugă un lung fragment de text nupţial:

 — Aceia-s peţitorii tăi
Vin încoa’ te cer pe tine
 Cer adaus lîngă tine
Două sute oi cornute
Şi pe-atîtea capre şute
Că tot pe tine te-or duce
Tot pe munţi la dalbe curţi
La părinţi necunoscuţi.  
Unde-i vedea rît cu iarbă 
Vei gîndi că-i a ta mamă,
Unde-i vedea rît cu fl ori
Vei gîndi că ţi-s surori,
Unde-i vedea ciungi21 păliţi
Vei gîndi că ţi-s părinţi
Unde-i vedea ciungi uscaţi
Vei gîndi că-s ai tăi fraţi.  

Confruntarea generală a textelor confi rmă la fi nele analizei 
subepisodului b. ipoteza – iniţial intuitivă, ulterior parţial veri-
fi cată – potrivit căreia segmentul nuclear al subepisodului care 
asigură încă unitatea tuturor variantelor îl constituie cuplul de 
versuri cu conţinut ecuaţional (B = A # A). Sau, referindu-ne 
la formula structurală cea mai răspândită a subepisodului, de 
pildă în (c 13):

v1 „El din grai aşe grăia“ = propoziţie principală – decla-
randi.

21 ciung, copac cu crengile rupte sau tăiate.
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v2 „Soră, sorioara mea“ = vocativ dublu – vocatorul secund, 
diminutival, e apoziţia vocatorului prim.

v3 „Da zău aia nu-s nouri grei“ = propoziţie principală nega-
tivă (A # A).

v4  „Dă ăia-s peţitorii tăi“ = propoziţie principală afi rma-
tivă (A =  B).

Putem afi rma că fraza v3 + v4 – conjugată adversativ – con-
stituie fundamentul structural şi semantic al subepisodului b.

Episodul IV. Refuzul

Deoarece începând cu segmentul fi nal al subepisodului b. 
din episodul precedent, dezvoltarea versiunii  baladă nu mai 
are nimic comun cu dezvoltarea versiunii colindă, vom trata 
separat cele două grupuri de variante.

A. Balada

Episodul consemnează schimbul de propuneri şi notifi cări 
verbale dintre frate, pe de-o parte, şi zmei (lei etc.), pe de alta. 
Structura sa generică e cuaternară şi de caracter ciclic, com-
portând: 1. cererea peţitorilor, 2. respingerea cererii de către 
frate, 3. contraoferta acestuia, 4. respingerea de către peţitori 
a contraofertei. Un amplu grup de variante conţin pe lângă o 
introducere circumstanţială şi un preambul ce include ama-
bilităţi convenţionale de luare de contact. Formula în patru 
timpi se poate repeta, amplifi ca sau reduce. În varianta (7) N, 
de exemplu, formula se repetă de două ori:

Cuvîntul nu l-a sfîrşit
Leii, zmeii, le-a venit
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— Bună ziua ciobănaşi
Măre vestit fl uieraş.
— Poftim fraţi de odihniţi
La noi dacă aţi venit!
—Noi n-am venit să şedem
Şi pe sor-ta s-o luăm.
 —Pe soru-mea nu voi da
Fără eu vouă voi da
 Mii şi sute după sute
De miori albe cornute.
— Noi de-acelea n-om lua
Făr numai pe soru-ta.
— Voi sora nu o-ţi lua 
Fără eu vouă voi da
Multe mii şi zeci
De cîrlani şi de berbeci,
De berbeci cu coarne-ntoarse
Ce te săgeată la oase,
Cu corniţe ascuţite
Şi cu viţă-naurită.
— Noi de-acelea n-om lua
Făr numai pe soru-ta

sau – cu formulări înfl orite şi măgulitoare (ilustrând ipocrizia 
potenţială a oricărui salut în genere) în propoziţia de abordare 
a zmeilor, şi invocând „murguţul priponit“, frecvent în colind:

Vorba nu o săvîrşiră
Şî leu acolo sosîră.
— Noroc bun voinic de munce
Numa cu oiţe mulce
Cu tînţele mărunţele
Încinśe pe lîngă pcele.
— Sănătos tu leu şi zmeu
Ce cătaţi şi nu afl aţi?
— Noi pe Negea am cătat
Şî pe Negea am afl at,
Dar te gată Nege bine
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Şi te sui pe cal cu mine.
Petrea rupse s-aşă zîce:
— Eu pe Negea nu v-oi da
Pînă capu sus va sta.
Eu vouă că v-oi mai da
Miele mîndre oceşăle
De vi de-a dragul de iele.
— Miele noi nu om lua
Că ne-am împlut turma cu iele.
— Ia te gată Nege bine
Şi te sui pe cal cu mine.
Petrea rupse şi iar zîse:
— Eu că vouă v-oi mai da
Pă murguţu priponit
Cu priponu lui de-argint
Cum nu s-o mai pomenit
În lume şi pe pămînt (17) N

sau, notând în prealabil descoperirea ascunzătorii de către noii 
veniţi şi consemnând „lamentaţia orfanilor“, mai sus semna-
lată în episodul III al variantei (1)?:

Cînd acestea au gătat
Zmeii-n tîrlă au intrat
Cu picioru-n brazd-au dat
Pe soru-sa au afl at
Şi din gur-au cuvîntat:
— Noroc bun păcurărei!
— Voie bună voinicei!
Voinic din grai a grăit:
— Haideţi dac-aţi venit!
— N-am venit să hodinim
Că am venit să peţim.
— Cine focul a văzut
Peţitori vara pe munţi
Oh, prin munţi, printre molizi
La copii fără părinţi.
Eu pe soră mea n-oi da
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Pînă capu sus mi-a sta,
Ci voi din oi să vă luaţi
Luaţi-vă mii şi sute
De mniori mîndre cornute.
— Noi de-acelea n-om lua
Ci-om lua pe sora-ta.
— Pe soru mea nu v-oi da
 Ci voi numai să luaţi
Luaţi-vă milioane
De berbeci largi între coarne.
— Noi de-aceia n-om lua
Ci-om lua pe soru-ta.
— Pe soru-mea nu oi da
Ci voi numai să luaţi
De miori cu coarne-ntoarsă [sic]
Din coarne aur revarsă,
Luaţi-vă o sută cincizeci
De cîrlani şi de berbeci
Cu coadele petelegi [sic].
— Noi de-acelea n-om lua
Ci om lua pe soru-ta. (30) N

Un procedeu stilistic subtil în varianta (31) B: prin schimba-
rea categoriei gramaticale, sora e numită atât în dialogul frate–
zmei, cât şi în textul referenţial (cf. şi episodul II.), „strungăraş“:

Bine vorba n-o sfîrşi
Ei la dînşii c-o grăit:
Şi din gură o grăit:
— Măi ciobane, ciobănel
Strungăraşu ţi-l luăm.
— Strungăraşu nu l-oi da
Pînă capu sus mi-a sta.
Eu am vouă să vă dau
Mii de mii de miorele
Cîte de-un ochi ocheşele
Cu coarnele tepelege.
— Noi de-acelea n-om lua
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Numai cît pe soră-ta.
— Eu pe soră-mea n-oi da
Pînă capu sus mi-a sta.
Mai am vouă ce vă da
Nouă mii de berbecei
Cîte de-un ochi ocheşei
Cu coarnele răsucite
Cu ghiţele aurite.
— Noi de-acelea n-om lua
Numai cît pe soră-ta
— Eu pe soră-mea n-oi da
Pînă capu sus mi-o sta.
Mai am vouă ce vă da
Nouă mori pe sub pământ
Macină aur şi-argint.
— Noi de-acelea n-om lua
Numai cît pe soră-ta (31) B

– o particularitate a textului: oferta de răscumpărare în aur; 
morile ce „macină aur şi argint“ par a veni din variantele bala-
dei Nevasta vândută (tip V /287)22.

Structura şi substanţa episodului este în principiu aceeaşi, 
indiferent de calitatea agresorilor (zmei, turci, lei):

Nice vorba nu-ş gătară
Turcii atuncea o sosît.
— Staţi la noi dac-aţi vinit!
— Că noi n-am venit să stăm
Pe soră-ta s-o luăm.
— Pe soru-mea nu mi-oi da-o
Fără ieu vouă v-oi da
Cîteva sutče de mn'ioare.
— Noi de-acelea n-om lua
Fără tăt pe soră-ta.
— Pe soră-mea nu v-oi da-o

22 Cf. Al. I. Amzulescu, op. cit.
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Fără eu vouă v-oi da
Patru sutče de berbeci
De berbeci cu coarne-ntoarse
Şî din coarne aor varsă.
— Noi de-aceia n-om lua
Fără tăt pe soră-ta (5) N

sau:
Da nici vorba nu sfîrşi
Turśii la dînşi veni
— Bună dzîua om de trabă.
— Sănătos, voinic frumos
— Hai poftiţi şi hodiniţi.
— N-am vinit să hodinim
Am venit să vă peţim
Sorioara ţi-o luăm.
 — Pînă capu sus mi-a sta
Sorioara nu mi-oi da
Făr’ trei sute de-oi mărunte
Ce sbiară vara pă munte
Io pe-acelea vi le-oi da
Da pe surioara ba.
— Noi de-acelea n-om lua
Păi numai pe sora ta.
— Trei sute d'e mn'eluşei
Toţi mîndri şi okeşei
Şi pe-aceia vi v-oi da
Da pe surioara, ba
— Şi nici de-aceia n-om lua
Făr numai pe sora ta.
— Trei sute de oi alese
Ce din coarne aur varsă
Şi pe-acelea vi le-oi da,
Vă dau toată turma mea
Şi pe surioara ba (25) N

sau:
N-o fo gata de grăit
Cîn la dînşii c-o sosit.
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(N-o apucat a s-ascunde)
— Bună dzîua ciobănei!
— Hodiniţ voi voiniśei.
— N-am vinit să hodinim
Noi am venit să peţim
Să peţim pe sorî-ta.
— Io pe sora n-o poz’ da
Fără sute după sute
D'e mn'eluşăle cornute.
— Noi d’e-aśelea n-om lua
C-om lua pe sorî-ta.
— Io pe sora n-o poz’ da
Fără dzeci după dzeci
De berbez’ cu coarnă-ntoarsă
Din coarnă aur varsă.
— Noi de-aśelea n-om lua
C-om lua pe sora-ta.
— Io pe sora n-o poz’ da
Mai bine pe ocăse
Ię le duse, ię le-aduse
 Ię dimin'eaţa le mulge.
Noi de-aśelea n-om lua
C-om lua pe sorî-ta (3) N

sau – caz tipic de diminutivare prin forţa necesităţii metrice 
[„Şî mînuţa de-a dreapta“], dată fi ind absenţa oricăror deter-
minări altele în acest caz (a invoca, să zicem, autoînduioşarea, 
considerarea sentimentală a propriului trup ar fi  un non sens 
în condiţiile mentalităţii populare):

Şi la dînşi că sosę
— Noroc bun, noroc zice
Noroc bun śioban d'e munte!
— Să trăiţi voiniśi d'e curte
Hodiniţi dac-aţi venit!
— N-am venit să hodinim
Făr’ pă Nedea s-o peţîm.
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— Ieu pă Nedea nu v-oi da
Pînă capu sus mi-a sta
Şi mînuţa de-a dreapta,
Fără ieu v-oi da
Peste mn'i şi peste sut'e
D'e mn’iori negre cornute.
— Noi d’e-aśelea n-om lua 
Fără tot pe Nedea.
— Ieu pă Nedea nu v-oi da
Fără ieu v-oi da
Fără mn'i-şi milioan'e
 D’e berbeśi largi între coarn'e.
— Noi de-aśeiea n-om lua
Fără tot pă Nedea. (19) N

Diminutivitatea de obârşie metrică generează uneori for-
maţii aberante:

Nice vorba n-a gătat
Cînd acolo a picat
Şi din gur-o cuvîntat:
— Bună seara voinicei!
— Sănătate frătiţei!
— Şedeţi dacă aţi venit!
— Noi n-am venit să privim
Ci-am venit ca să peţim
Pe soru-ta s-o luăm.
— Pe soru-mea nu v-oi da.
— Pe soru-ta vom lua.
— V-oi da sute după sute
De miori dalbe cornute
Şi v-oi da zeci după zeci
De berbeci cu coarne-ntoarse
Ce din coarne aur varsă.
— Noi de-aicea n-om pleca
Pîn pe soru-ta ni-i da. (29)?

Rod al degradării prin circulaţie – şi al puterii circulato-
rii – a textului, se ivesc în unele variante pasaje obscure pe 
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care informatorii le reproduc evident mecanic, fără a le mai 
percepe:

Bine vorba n-o sfîrşę
Zmei acolo că sosę:
— Bun prînzu la dumneata!
— Cum ar fi  de n-ar fi  fost
Hodiniţi dac-aţi vinit!
— N-am vinit să hodinim
C-am vinit ca să peţim
Aliman pă soră-ta.
— Pe soră-mea nu v-oi da
Pînă capu sus mi-asta.
V-oi da două mieluşele
Tăt mîndre şi năcişele
Cu corniţele din iele .
— Noi d’e-aśelea n-om lua
Numa tăt pe soră-ta.
— Io v-oi da doi mnieluşăi
Tăt mîndri şi năcesăi
Cu corniţele din iei .
— Nis de-aśeia n-om lua
Fără tot pe soră-ta.
— Pe sorî-mea nu v-oi da
Pînă capu sus mi-a sta (18) N

sau:
Bine vorba nu-şi găta
Smeii la ei s-arăta
Dar el rupse şi răspunse
La ce naiba ce ajunse:
— Da-voi sute peste sute
De mn’iori negre cornute
De nemică să-ntrebaţi 
Ci în stînuri să-nturnaţi.
Smeii din grai cuvînta:
Noi oiţe n-om lua
Ci-om lua pe sora ta (1) ?
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Un text colind – năsăudean – reproduce fi del structura con-
sacrată a episodului:

Bini vorba n-o sfîrşi
Iaca turcii şi sosi.
— Ia poftiţi şi hodiniţi!
— N-am venit să hodinim
Pe soru-ta s-o peţim.
— Eu pe soru-mea n-oi da
Pînă capu sus mi-o sta!
V-oi da sute peste sute
De mn'iori mîndre cornute
— Noi de-acela n-om lua
Numai tot pe soru-ta.
— V-oi da zeci după zeci
De mn'iori şi de berbeci,
Berbecii-cu coarne-ntoarsă
Şi din iele aur varsă.
— Noi de-acelea n-om lua
Numai tot pe soru-ta (c 2) N

Un caz interesant de asimilaţie gramaticală prezintă vari-
anta (27) N: răspunzând interlocutorului colectiv, ciobanul îşi 
formulează replica folosind persoana I plural, „noi“; amănun-
tul dovedeşte reducerea controlului critic al informatorului 
asupra textului:

Vinę smeii s-o peţească
— Noroc bun ciobani de munte
Numai cu oiţe multe!
— Hodiniţi dac-aţi vinit!
— N-am vinit să hodinim
Făr’ pă Nedea s-o peţîm.
— Noi  pă Nedea nu v-om da
Pînă capu sus n'e-a sta-lu.
Fără noi vouă v-am da
Peste mn'i d'e mnilioane
De berbeşi largi între coarne 
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Pest'e mn'i şi peste sut'e
De mn'iori n'egre cornute.
— Noi de-acelea n-om lua
Fără tăt pe sorî-ta.

Din motivele arătate cu prilejul analizei episodului III, con-
trareplica zmeilor se raportează în varianta (28) N (v. mai sus) 
la replica anticipatoare adresată de frate nu lor, ci sorei:

— Ţine-ţi sutile ţîie
Că sutili nu le-om lua
Numai făr pe soru-ta.
— Io cît capu sus mi-o sta
Sorioara nu mi-oi da
Pînă nu mai am ce da
Tot din sute de răsute
De berbeci mîndri cornuţ
Cu coarnele-mbelciugate
Tăte cu aur vărsate
Lănili pîn la pămînt
Pt’icurate cu argint
Cum îs mîndre de ţinut. 
— Ţineţ sutili ţîie
Că sutili nu le-om lua
Numai făr pi soru-ta.

Această fuziune de planuri – deşi respectă logica posibilă 
a evenimentului (zmeii sosesc în răstimpul episodului III, cad 
tocmai pe cuvintele fratelui şi ripostează, ba mai mult, accentu-
ează tensiunea şi viteza de desfăşurare) – este totuşi o restrân-
gere şi poate fi  interpretată ca fenomen de involuţie. 

Varianta (13) N se distinge prin aceea că introduce zmeii în 
scenă, deşi în episodul III fratele anunţase turci:

Nice vorba nu-şi gătară
Smeii-n strungă se băgară.
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Horean cu gura zicea:
— Ce căutaţi pe-aicea?
— Căutăm pe soru-ta!
— Pe soru-mea nu v-oi da
Da v-oi da miori bălai 
Să cînte vara pe văi,
V-oi da oi şi cîrlăniţe 
Ce pasc vara prin poieniţe.
— Noi de-acelea n-om lua
Făr numai pe soru-ta.

În varianta (24) N, năvala turcească e comparată, fără ana-
log, cu „ploaia“:

Cîn cuvîntu l-o gătat
Turśi ca ploaia o pcicat.
— Bună zîua turcilor
Odihniţi voinicilor!
— N-am venit să hodinim
C-am venit să vă peţim.
— Pe sorî-mea nu oi da
Pînă capu sus mi-a sta.
Mai bin'e vouă v-oi da
Trei sut'e de mn'ieluşei
Să umble vara pe văi
— Noi de-aśelea n-om lua
Fără tot pe soră-ta.

Finalul episodului IV comportă în textul (10) N o probabilă 
contaminare cu balada Şarpele* (Amzulescu, tip I/7): sora e 
predestinată pierzaniei prin blestem matern:

* De pildă, în varianta G. Dem Teodorescu: „ Tacă-ţi, maică, guriţa,/ 
Taci şi nu mai blestema, /Că blestemul de la tine/ M-a ajuns cu foc pe mine; 
/Că tu, maică, cînd m-ai fapt,/ În albie m-ai scăldat,/ În scutece m-ai făşat,/
Scutecele că mi-ai strâns, /De durere eu am plâns;/Iară tu mă legănai,/În 
braţe nu mă luai,/Nici lăptuţ că nu-mi dedeai,/Ci-ntruna mă blestemai/Să 
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Nici vorba nu se găta
Cînd leul la ei intra
Frate-său din grai grăia:
— Şezi la noi dac-ai venit!
— N-am venit să odihnesc
Că am venit să peţesc
Să peţesc pe sora ta.
— Pe sora mea nu ţi-oi da
Că decît pe sora mea
Mai bine eu că ţi-oi da
Tot berbeci cu coarne-ntoarse
Ce din ele aur varsă,
Tot o sută de miori
Şi cinzeci de gălbiori.
— Mie-acelea nu imi trebe
Fără tot pe sora ta.
Cînd în leagăn ea era
Mamă-ta o blestema
— Fire-ai fi ica leilor
Mai pe urmă a smeilor. (10) N

Bătător la ochi e prelucrată varianta (11) B – culeasă şi 
publicată de I. Torouţiu –, până la acest punct, de autenticitate 
relativ plauzibilă:

Bine vorba n-a sfîrşit
Ei pe loc au şi sosit [leii + zmeii]
Şi din grai au cuvîntat:
— Bună ziua, măi fîrtat!
Constantin le mulţumi
Şi în stînă mi-i pofti.
În stînă dac-au intrat
Cu dînşii s-au pus la sfat

scapi de mine prin ducă/Şi toţi şerpii să mă sugă!“ (Poezii populare române. 
Ediţie critică, note, glosar, bibliografi e şi indice de George Antofi . Prefaţă 
de Ovidiu Papadima, Editura Minerva, Bucureşti, 1982, p. 499 – n. ed.).
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Pînă Leana-a pregătit
Una alta de prînzit.
Ei pe loc mi se sculară
Şi din gură cuvîntară:
— N-am venit noi să prînzim
Ci-am venit ca să peţim.
Frate, maică să-mpăcăm
Pe Ileana s-o luăm.
Constantin i-a ascultat
Pînă vorba au gătat
La Ileana s-a uitat
Şi-apoi lor le-a cuvîntat:
— Pînă capu sus mi-a sta
Pe Ileana n-o pot da.
Altceva de vreţi voi da
Mii şi mii de miorele
Toate mîndre ocheşele.
— Ţine-ţi ţie acelea
Şi ne dă pe Ileana.
— Pe Ileana n-o pot da
Pînă capu sus mi-a sta.
Altceva de vreţi voi da
Mii şi mii de oi cornute
Toate mîndre şi născute
Născute cîte c-o nare [sic]
Pintenoage la picioare.
— Ţine-ţi ţie acelea 
Şi ne dă pe Ileana.
—Pe Ileana n-o pot da
Pînă capu sus mi-a sta.
Altceva de vreţi v-oi da
Mii şi sute de berbeci
Cu cozile pe telegi
Cu coarnele belciugate
Toate cu aur sufl ate
De la coadă pân’ la coarne
De nouăsprezece palme
Zmăul iară că zicea:
— Ţine-ţi ţie acelea.
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Comentariile de ordinul „mişcării scenice“, detaliile epice 
– formulate în maniera familiar dezinvoltă, „anecdotică“ a lui 
Th. Speranţia [„Până Leana-a pregătit/Una alta de prînzit“ 
etc.] – restrângerea dialogului în favoarea expunerii referen-
ţiale, toate sunt în mai mică sau mai mare măsură inuzuale în 
poezia populară.

Mai puţin strident e episodul IV la Marian, intervenţia cule-
gătorului nedepăşind îndeobşte dilatarea textului prin inter-
polări:

El cuvîntu nu gătia
Leul cu smeul sosia
Drept la soră-sa mergia.
Smeu-o prinse de brăţare
Şi leul de cingătoare.
Ciobănaşul cînd vedea
Ce făcea? Se întorcea
Cătră ei şi le zicea:
— Poftim fraţi la odihnit
Dacă la noi aţi venit!
Smeul spre el se-ndrepta
Şi din gură-i cuvînta:
— Noi n-am venit să odihnim
Pe soră-ta s-o peţim,
Voinicel de ciobănie
Dă-mi pe soră-ta tu mie!
— Pe sora-mea nu ţi-oi da
Dar eu ţie că ţi-oi da
Vro cinci sute de năsute23

Toate mîndre şi cornute.
— Acelea nu-mi trebe mie
Voinicel de ciobănie

23 năsut, despre oi, de culoare neagră cu o pată albă pe bot sau de 
culoare albă cu o pată neagră pe bot.
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Dă-mi pe sora-ta tu mie.
— Pe sora-mea nu ţi-oi da
Dar eu ţie că ţi-oi da
Cinci sute de miorele
Toate mîndre, ocheşele.
— Voinicel de ciobănie
Miori nu-mi trebuie mie
Mie-mi trebue soră-ta
Să mă cunun cu dânsa.
— Ba eu sora nu ţi-oi da
Dar eu ţie că ţi-oi da
Cinci cîrlani bacalani
Şi cincizeci de berbeci
Cu cozile pe telegi
Cu unghiile cîrligate
Cu coarnele belciugate
Toate cu aur vărsate
Cu lînele slobozîte
Cu aur într-aurite.
Zmeul spre el se-nturna
Şi din gură-i cuvînta:
— Nu-mi trebuie cîrlănaşi
De-ar fi  măcar cât de graşi,
Nu-mi trebuie oaia ta,
Ci-mi trebuie soră-ta
Să mă cunun cu dânsa. (12) B

În două variante, ciobanul recurge la trucul mormântu-
lui pentru a-i deruta pe pretendenţi [„Că soră-mea a murit“]; 
nu e exclus să fi e vorba de o contaminare motivică cu Ilin-
cuţa Şandrului* (Amzulescu, tip II /54), deşi în context nu se 

* Cf. bunăoară varianta G. Dem Teodorescu, loc. cit., p. 689: „— Tur-
cilor/Agalelor,/Pe Ilinca nu v-aş da/Odată cu viaţa mea; /dar nu mai e 
Ilinca,/Căci Ilinca/Ne-a murit,/Inimioara/Ne-a pîrlit./Dacă nu-mi credeţi/
Cuvîntul,/Haideţi de-i vedeţi/Mormîntul!“ (n. ed.).
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vorbeşte decât de zmei, şi nu de turci care ar fi  putut justifi ca 
mai direct împrumutul, sau eventual cu Soacra rea* (Amzu-
lescu, tip V/306):

Cân’ e colea-n zori de zi
Iaca şi smeii sosî.
— Bună dzâua păcurari!
— Să trăis voi boieri mari
Haidaţi la noi şi prîndziţ!
— Noi n-am venit să prîndzim
Noi am venit ca să peţîm
Să peţîm pe Elena.
— Pe Elena-am îngropat-o
Dacă nu-m crede-ţ cuvîntu
Haidaţi să v-arăt mormîntu,
Dacă nu-mi credeţi vorbita
Haideţi să v-arăt cruşiţa. (21) N

Improprie Transilvaniei, formula „boieri mari“, chiar dacă 
nu e în măsură să demonstreze singură importul textului, 
atestă infl uenţa probabilă a Bucovinei. În textul (15) N se intro-
duce ca formulă de condescendenţă un nume de grad militar, 
aici diminutivat:

Bine vorba nu sfîrşi
Leii şi smeii intrau:
— Bună ziua ciobănaş!
— Bun sosit căpitănaş
Hai treceţi şi v-odihniţi!
— Noi n-am venit să hodinim
Că pe sor-ta s-o luăm.
— Pe soru-mea nu v-oi da
Că soru-mea a murit.

* Cf. de pildă varianta G. Dem Teodorescu, loc. cit., p. 676 (n. ed.).
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— Noi pe tine nu te credem
Pe sorî-ta o luăm.
— Dacă voi nu-mi credeţi vorba
Hai să vă arăt crucea,
Dacă nu-mi credeţi cuvîntu,
Hai să vă arăt mormîntu.
La mormîntu ei s-o dus ..

Acelaşi procedeu în varianta (9) N :

Nice vorba n-o sfîrşi
Când leii la ei sosi.
— Bună ziua păcurari!
— Hodiniţi măi generali!
— N-am venit să hodinim,
Pe sora ta s-o peţim.
— Pe sora mea nu v-oi da
V-oi da banii cu mierţa
Talerii cu viderea24.
— Nouă acelea nu ne trebe
Numai tăt pe soră-ta.

Câteva texte reduc considerabil amploarea episodului. Ast-
fel în textul (22) N:

Bine vorba nu sfîrşi
Iată turcii că sosi.
— Bun noroc voinicilor!
— Să trăiţi drumeţilor!
— N-am venit să hodinim
C-am venit ca să peţim
N-am venit ca să şedem
Pe soră-ta s-o luăm. 
— Pe soru-mea nu v-oi da
Pînă capu sus mi-a sta.

24 viderea, posibil formă coruptă de la vadră.
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În varianta (14) B, fratele îi întreabă oţărât pe „leu şi zmeu“ 
ce doresc, prefăcându-se a nu şti despre ce e vorba:

Nici cuvîntu n-o gătit
Cînd leu cu zmău o sosit: 
— Poftim voinici a prînzi!
— Că noi n-am venit a prînzi
Ci am venit a peţi.
— Da pe cine focu-ţi lua?
— Om lua pe soră-ta.

În sfârşi, în trei texte, episodul IV este redus la expresia 
minimă. Este menţionată informativ sosirea „peţitorilor“:

Bine vorba nu sfîrşea
Turśii la ei că sosea (26) N

sau:

Bine vorba nu sfîrşę
Iată turcii să sosę (23) N

sau:

Vorba nu şi-o sfîrşę
Leu cu zmeu soşę (20) N

Explicaţia stabilităţii episodului IV rezidă – după cât se 
pare – în caracterul său  de structură-matrice.

Fie, bunăoară, varianta (16) N. 
Precedat  de o introducere circumstanţială, destinată suge-

rării, prin determinări modale, a vitezei succesiunii întâmplări-
lor, [„Nici cuvîntu a sfîrşitu/Cînd la dînşii au şi sositu“], primul 
segment propriu-zis al episodului cunoaşte o construcţie bipar-
tită, inerent complementară (ca ilustrare a structurii salutului 
mutual urare–contraurare); deci o primă structură robustă:
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— Bună ziua ciobănaş
Frumos ca un păunaş
Dară, cum te mai afl aşi?
— Sănătoşi, voinici frumoşi
Hodinţi dac-aţi venit!

Urmează o replică „şarnieră“ care, formal enunţiativă, 
introduce de fapt o cerere şi – virtual – o întrebare:

— N-am venit să hodinim
C-am venit ca să peţim
Să peţim pe soră-ta.

Ultimul vers – mai precis emistihul secund – prefi gurează 
elementele cel mai stabile ale construcţiei paralele următoare. 
Aceasta numără o dublă serie de termeni (4 T + 3 T') – replici 
şi contrareplici –:

T1 a1 — Pe sora mea nu v-oi da
T1 b1 Pînă capul sus mi-a sta
T1 c1 — Fără eu vouă v-oi da
T1 d1 Sute numai şi tot sute
T1 e1 De miori mândre cornute 

T'1 a'1 — Noi de-acelea n-om lua
T'1 b'1 Făr numai pe sora-ta

T2 a2 — Pe sora mea nu v-oi da
T2 b2 Până capul sus mi-a sta
T2 c2 Fără eu vouă v-oi da
T2 d2 Şasezeci şi numai şase
T2 e2 D'e miori mîndre alese

T'2 a'2 — Nici de-acelea n-om lua
T'2 b'2 Făr numai pe sora ta

T3 a3 — Pe sora mea nu v-oi da
T3 b3 Pînă capul sus mi-a sta
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T3 c3 Fără eu vouă v-oi da
T3 d3 Tot zeci numai după zeci
T3 e3 Din turma mea de berbeci
 De berbeci cu coarne-ntoarsă
 Cari aur din coarne varsă

T’3 a’3 — Nici de-acelea n-om lua
T’3 b’3 Făr numai pe soră-ta

T4 a4 — Pe soră-mea nu v-oi da
T4 b4 Pînă capu sus mi-a sta

După cum se vede, în seria T1, T2, T3, T4, din punct de 
vedere lexical şi gramatical a1 = a2 = a3 = a4, b1 = b2 = b3 = b4, 
c1  = c2 = c3  şi,  numai din punct de vedere gramatical, d1 = 
d2 = d3, c1 = c2 =  c3. În seria T'1, T2, T3 lexical şi gramatical, 
b'1= b'2 = b'3 şi – numai gramatical – a'1 = a'2 = a'3. De unde 
paralelismele perfecte T1 // T2 şi T'2 // T'3  şi paralelismele 
imperfecte – din cauza fi e a excesului sau defi citului de versuri 
(T3, resp. T4), fi e a necoincidenţei schemei sintactice, eventual 
morfologice (T'1 faţă de T'2 şi T'3):

(T1 // T2) // T3 şi respectiv [(T1 // T2) // T3] // T4
T'1 // (T'2 // T'3)

De fapt în cazul cuplului [a b] – în T1, T2, T3, T4 – şi a cuplu-
lui [a' b'] – în T'2 şi T'3 – avem de a face cu o repetiţie, ipostază 
limită a paralelismului, pe care am putea-o numi paralelism 
absolut.

Paralelismul constituie principalul factor al robusteţii sche-
mei episodului. Faptul că într-o serie de variante, deşi para-
lelismul e anulat prin reducerea dimensiunilor şi a schemei 
(replică – contrareplică –replică) ale episodului, stabilitatea 
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relativă a structurii persistă totuşi, sugerează ipoteza unei sta-
bilităţi remanente determinate de inerţia fenomenului.

E evident că la nivelul episodului IV stabilirea – precum 
în cazurile precedente – a unor versuri coordonate individu-
ale numerotabile (v1, v2, v3 …vn) e inoperantă. Versurile sunt 
la acest nivel grupate în „pachete“ manipulate ca atare şi ne 
putem referi la ele numai în calitatea lor de componente ale 
numitelor „pachete“ (urare – contraurare; replică – contrare-
plică, respectiv T (1, 2, 3 … n) T' (1, 2, 3, … n).

Instructiv este examenul efi cacităţii expresive a acestei for-
mule paralele – repetiţionale.

Simţământul cititorului (auditoriului) este cel al unei creş-
teri emoţionale.

Şi ne putem întreba de ce. Deşi entităţile compensatorii pro-
puse de cioban nici nu se înscriu neapărat coerent pe o linie 
ascendentă (din ingenuitatea sau nebăgarea de seamă a interpre-
tului se întâmplă, ca în cazul variantei (16), ca entitatea secundă 
(T2) să fi e chiar inferioară ca valoare materială – 60 de mioare 
contra 100! – entităţii prime (T1), nici nu se adiţionează explicit. 
Totodată pura repetiţie – orice simetrie repetată într-un mediu 
îndeobşte asimetric cum, de exemplu, e în genere limbajul, şi 
invers, orice asimetrie repetată într-un mediu omogen simetric 
– este efi cace doar în măsura în care constituie o intervenţie 
impredictibilă, redevenind indiferentă îndată ce se prelungeşte, 
anulând supriza. Or, în contextul dat înregistrăm nu numai eurit-
mia repetiţională dar – am arătat – şi un crescendo al tensiunii.

Explicaţia trebuie căutată în considerarea conjugată a for-
mei şi a sensului. Ceea ce în cazul „Colo sus“ revine la  apre-
cierea raportului de forţă. Dacă am sconta un raport de paritate 
între pesonajele în litigiu, schimbul de replici (da – nu – da etc.) 
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şi-ar pierde automat din interes, rezolvarea cea mai probabilă 
fi ind întreruperea fără consecinţe a conversaţiei. Inegalitatea 
de putere conferă însă un sens specifi c dialogului: unul din 
interlocutori – ciobanul – e un „suplicant“, celălalt o forţă dis-
creţionară neavând a da seamă de nimic. Ştiind acest lucru, 
în ochii observatorului (auditor, cititor), fraza [„Noi de-ace-
lea n-om lua / Făr’ numai pe sora-ta“] capătă tărie apodictică, 
afi rmarea dură a necesităţii ca voinţă a bunului plac. Fiecare 
contrareplică a fratelui aducând o vagă nădejde, fi ecare refuz 
măturând-o, iruperea inevitabilă capătă dimensiune temporală, 
durată, ceea ce dă răgaz sensibilităţii să „intre în regim“, să 
realizeze pe îndelete teribilul împrejurării. În context, indiciul 
material al disparităţii de condiţie a interlocutorilor e inegali-
tatea cantitativă – şi însoţită de deosebiri de factură – a repli-
cilor. Fratele e locvace, variat, persuasiv prin masa verbală a 
spusei sale, prin atâtea argumente succesive. Zmeii răspund 
laconic, sec, invariabil. De regulă, replica acestora stă faţă de 
replica ciobanului în raport 1/2 sau 1/3 (în varianta (16), spre 
pildă T1 =  5 versuri / T’1 = 2 versuri, T2 = 5 versuri / T’2 = 2 
versuri, T3 = 7 versuri/T’3 = 2 versuri).

Deduse din experienţă ca efi cace, repetiţia, paralelismul, 
inegalitatea dimensională a replicilor în cuplul rugă–refuz, nu 
constituie un monopol tehnic al poeticii populare în genere, 
cu atât mai puţin al aceleia româneşti. Posibilităţile expresive 
şi autenticitatea lor fac ca ele să fi e folosite şi aiurea25. 

25 Pentru a da numai un singur exemplu paralel (totodată şi pentru a 
implica alt sistem semiotic), amintim de duetul Orfeu – spiritele infernale 
(„l’implorazione di Orfeo“) din opera lui Monteverdi. Compozitorul şi 
libretistul au utilizat aici – principial – anume acest complex procedural.
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Un detaliu de compoziţie vrednic de luat în seamă este 
introducerea circumstanţială a episodului IV. Mai bine de 2/3 
din totalul variantelor baladă încep cu versul [„Nice vorba nu 
sfîrşę“– resp. variante apropiate]. Acest vers are o funcţie multi-
plă. Pe de-o parte, având acelaşi subiect ca şi versul declarandi 
(exprimat subînţeles) din episodul anterior, el constituie trăsă-
tura de unire între cele două episoade. Pe de altă parte, are rolul, 
substanţial, de a marca, după cum am mai arătat, tempoul suc-
cesiunii evenimentelor şi iuţeala derutantă a zmeilor (luă etc.).

B. Colindă 

Un episod IV riguros defi nibil nu există, de fapt, în colindă. 
Delimitarea sa e consecinţa identifi cării şi separarii preala-
bile, din imperativ metodic, a unui echivalent al episodului III 
(resp. subepisodul a. de schemă identică şi subepisodul b. de 
schemă similară cu corespondenţii lor în baladă), operaţie care 
s-a impus pentru a evidenţia identitatea de pattern – la nivelul 
episodului III – a celor două versiuni. Altminteri, separarea 
unui pseudoepisod IV în colindă nu reclamă secţionarea fl a-
grantă a unei unităţi sintactice solidare contextului.

Într-adevăr. Episodul IV e în colindă contrareplica sorei 
(sau altă formaţie sintactică completă).

Răspunsul sorei este – sub raportul semnifi caţiei – divers 
tratat.

Într-un  prim grup de variante sora cere ferm – ca impusă 
de considerente de prestigiu familial – împlinirea revendică-
rilor iminente ale peţitorilor:

Acelea frate mi se cade
Cam de fala fraţilor
De cinstea părinţilor (c 11) Br.
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sau, foarte asemănător: 
Toate, frate, mi se cad
De cinstea părinţilor
Şi de fala fraţilor (c 6) Cl.

sau, scurt, încheind textul cu o urare, în vorbire directă, adre-
sată de colindători fetei colindate:

Grăi sora către frat'śe
— Lasă frat'śe mi se cade
Di jelea părinţilor
Şi tśi-i fi ică veselę
Şi-o-ntśinăm cu sănătate. (c 7) Hd.

În alte trei variante, la fel de distanţate geografi ceşte, sora 
înşiră mijloacele ca va folosi spre a-şi pune în valoare nurii 
pentru ca peţitorii să-şi uite de pretenţiile dotale:

Soru-sa din grai grăia:
— Nu te, frate, spăimînta
Că nu mă pun lîngă el 
Că m-oi pun direp el [sic]
Faţa dalbă (cît) ce-o vede
Uită sute de oi şute
Uită-mi zeci de berbeci
Uită-mi mii de miorele
De care-s mai ocheşele! (c 12) Cl.

sau, anunţând podoabe şi veşminte de modă turco-balcanică, 
infl uenţă certă a Munteniei:

Nu te, frate, spăria
Că-n cămară m-oi băga
Şi la faţă m-oi schimba;
Oi da faţa la albele,
Buze moi la rumenele,
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Buze roşii subţiete
Şi sprîncene-ncondeiete
Şi oi lua ie, dintr-o mie
Şi brîu lat din Ţarigrad
Şi brăţele din Săcele
Şi papuci de la Turci.
Pe mine cînd m-or vedea
De mine toţi s-or mira
Şi de-acum pînă-n vecie
Mila Domnului să fi e (c 16) Br.

sau, scontând numai efectele farmecelor naturii:

— De m-or vedea cu ochii
Nu ţi-or mai cere boii,
De mi-or vedea hainele
Nu ţi-or cere oile,
Dacă mi-or vedea portul
Nu ţi-or cere iosagul26,
Dacă mi-or vedea faţa
Nu ţi-or mai cere stîna. (c 9) Mar.

În două variante, cele două atitudini – sora revendicativă, 
respectiv, sora complice fratelui – se conjugă, fi e că e vorba 
de o anumă rezervă fi nală, concesivă, a sorei:

Grăi [Ana] d’ochişi negri
— Nu te frate spăimînta
Că eu grabnic oi intra
În cel celar de stejar
Ieu o ie dintr-o mie
Şi ştergar din stergărie,
Fustă din mătăsărie
Şi brîu lat din Ţarigrad.

26 iosag, moşie, avere, bogăţie.
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Şi-oi da ochii în cerneală,
Sprincenile-n condeială,
Faţa albă-n rumeneală.
Ei pe mine-or videară
Toate-acelea le-or lăsară,
Numai pe mine m-or luară.
Da tu frate tot să-mi dai
Pe bun murgul tău din grajd,
Înşelat şi înfrînat,
Cum e bun de-ncălicat,
Tot în cinstea fraţilor
Şi-n fala părinţilor (c 8) Ag.

fi e că e vorba de riposta, de asemenea concesivă, a fratelui:

Sora din grai grăia:
— Frate nu te speria
Că mîne în cea zi mare
Zi mare de sărbătoare
Mi-oi lua cheiţele
Să-mi aleg rochiţele,
Din vreo nouă cea mai nouă,
Cea mai nouă şi mai creaţă
Mai creaţă, mai mărgăreaţă
Şi o ie dintr-o mie
Şi năframa de la vamă
Şi cercei de nouă lei.
Şi frumos m-oi podobi
Şi la horă voi ieşi.
Nu m-oi pune lângă el
Când la mine s-o uita
Faţă albă va vedea
Şi mutul îl va uita
Uita mutul de demultul
Şi-ncă sute oi cornute 
Cîţiva zeci din cei berbeci
Şi pe murgu din pripon.
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Frate-său din grai grăia
– Ba pe murgu i l-om da
Înşeuat şi înfrînat
Cum e bun de-ncălecat
C-aşa se dă la cumnat
Că e fala fraţilor
Şi-n cinstea părinţilor! (c 14) Br.

Construcţia acestor două variante sugerează supoziţia că 
schema lor va fi  fost, de fapt, schema iniţială a secvenţei, ulte-
rior segmentată şi redusă la una din cele două elemente com-
ponente (ca în c 12, c 16 şi c 9, şi resp. în c 6, c 7 c 11).

Altă formulă a respingerii globale, vizând însuşi aspectul 
fundamental, matrimonial, al demersului peţitorilor, acuză 
împrumutul din balada (colindul) Soarele şi Luna:

Ea din grai aşa grăia:
— Eu atunci că m-oi duce
Cînd ei mie mi-or aduce
Sfîntul Soare nănaş mare
Sfînta Lună naşă bună
Şi stelele fetele
Şi tot haine de anglie27

Din creştet pînă-n călcîie (c 13) Br.

O evidentă contaminare28 prezintă şi textul (c 15) Br.:

27 anglie, pînză ordinară din Anglia ori presupusă a fi  produsă în 
Anglia.

28 E vorba de versuri passe-partout de largă circulaţie în interiorul 
speciei colindă, anume în colindele de feciori, vezi de pildă, La luncile 
soarelui. Antologie a colindelor laice. Ediţia îngrijită de Monica Brătu-
lescu, Editura pentru literatură, Bucureşti, 1964, p. 191, 193; Pr. Ioan I. 
Răuţescu, Colinde culese de … din comuna Dragoslavele, judeţul Muscel, 
Tipografi a „Convorbiri literare“, Bucureşti, f.a., p. 11.
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Fete mari horă făcea
Neica Niţă se prindea
Şi cocoana-şi alegea
De degeţel o strângea.
— Taci cocoană nu mai plânge
Nu te duc roabă să-mi fi i
Ci stăpân-argaţilor
Şi doamnă slujnicilor.

Două texte (c 17) Hd. şi (c 10) Hd. se termină cu episo-
dul III.

Toate celelalte variante ale versiunii colind se încheie cu 
episodul IV. Excepţie fac numai colindele (c 1), (c 2) şi (c 3) 
din Năsăud care – reamintim – urmează fi del tiparul versiu-
nii baladă.

Episodul V. Raptul

Pentru douăzeci şi patru de variante, 19 balade (2–6, 
11–13, 16–20, 24, 26, 27–30) şi  3 colinde (1–3), episodul V 
– care consemnează explicit sau implicit consumarea luării 
silnice a sorei – coincide cu „deznodământul“. E ca atare 
episod fi nal.

Tratarea îi este adesea stufoasă, uneori prolixă. Majorita-
tea textelor comportă – în episod – intervenţia conciliatoare 
a sorei care cere fratelui să se supună, rugându-l totodată să 
ia anume măsuri care să atenueze despărţirea iremediabilă.

Într-un prim grup de texte, ea cere fratelui să-i ia o şuviţă de 
păr şi „bumbii din ureki“ care să-i vestească la soroc moartea:

Frate, frate, frăţioare
Văd că n-am nici-o scăpare
Da ię forfecuţele
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Şi-mi taie cosiţele
Şi cerceii din ureki
Pune-i de torţi la găleţi
Cîn cercei-or rugini,
Cosiţele-or mucezi
Să ştii frate c-oi muri (25) N

sau:

Sora prinse de-a grăi
— Frate, bine nu mi-a fi 
Smeii mă iau azi pe mine
Şi mă duc ei de la tine
Scoate un cuţit din teacă
Taie-mi părul pe la codă
Şi-ţi fă frembii la găleţi,
Ia cerceii din ureki
Şi tu bine vei păzi
De-i vede că vor sclipi
Să ştii frate c-oi trăi,
De-i vide c-or rugini
Să ştii frate c-oi muri,
Dar eu mor de dorul tău
Şi-n necazul cel mai greu! (1) ?

sau, rugându-l să tragă şi cu săgeata din arcul făcut cu şuviţa 
ei de păr, „ca să afl e şi mămuţa“:

— Frati, frati, frăţîoari
Tai o źiţî din cosîţî
Şi-ţi fă aţî la trîmbghiţî
Mn’eta cîn îi trâmbghiţa
Oili s-or înturna 
Văili s’or tulbura.
Tai-o źiţă din śeafî
Şi-ţi fă băieri la găleatî
Aţîşoarî la saźiatî,
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Cu ię cîn îi saźeta
Munţii s-or cutremura
Şî vadî şi mămuţa
Că io nu-s cu dumneata.
Di-a sta păru gălbior
Sî şti că mn'i bghinişor
Di-i vid'ę cî s-o-negrit 
Sî şti frate c-am murit (2) B

sau, adăugând că mânuind găleţile cu toarte „din cosiţe“, pe 
frate „dor şi jale“ îl va ajunge, caracterul de amintire al meşei 
fi ind puternic accentuat (autonomizat, motivul va fi  criteriul 
recomandării în alt grup de variante):

— Văd, frate, că n-oi scăpa
Ori cu śe îi împăca.
Scoate-un bumbgi din ureki
Şi-i pune torţi la găleţi
Şi-m taie cosiţele,
Pune brîu la găleţele
Că cîn îi umbla cu iele
Te-a ajunge dor şi jele,
Că cîn bumbgii or rugini
Şi păru a muśezi
Să ştii frate c-oi muri (24) N

sau, cerând fratelui să „bucine“ iar când oile or zbiera să ştie 
că ea s-a săvârşit:

(Amu o zis ieę):
— Ie-m cerceii din ureki
Şi fă fungii la găleţi,
Cînd fungile-or putrezi
Să ştii frate c-oi muri
Şi te sui într-un păltinaş
Şi-mi taie un bucinaş,
Cînd îi prinde-a bucina
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Oile-a prinde-a zbiera
Şi atunci m-or îngropa. (4) N

Ca şi în „Mioriţa“, fratele (confuzie desigur) augurează – 
de fapt optativ! – cântarea oilor la îngropăciunea-i:

Iar din părul meu cel creţ
Să-ţ faci aţă la găleţi
Cînd aţa le-or putrezi
Să ştii, soră, c-oi muri.
Oile celea cornute
M-or cînta mergînd pe munte
Oile celea bălai
M-or cînta mergînd pă văi (c 1) N

în timp ce în varianta (16) N, prin cântecul vântului în „fl uier“ 
şi „bucium“, instrumentele aninate fi ind într-un copac, se are 
în vedere  virtuţile liniştitoare ale muzicii, contrapuse aver-
tismentului tanatic:

Văzînd acum sora sa
Că nu se poate-mpăca
Ea afară că ieşi
Din funduţu mutării,
Din colţişorul glugii
Şi fratelui îi grăi:
— Frate, frăţiorul meu
Apără-te Dumnezeu
De rele şi de nevoi
Şi de vrajba între oi [sic],
Cu ei nu ti-i împăca
Vezi bine că m-or lua.
Dar adă-mi cuţitul tău
Ca să tai din părul meu
Să tai din cosiţe plete
Ca să-ţi faci torţi la gălete,
Iar când la strungă vei mulge
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Dor de mine te-a ajunge.
Te suie în păltinaş
Şi-ţi pune un fl uieraş
Fluieraş şi-un buciumaş.
Cînd vîntu-n el a sufl a
Buciumu va buciuma
Fluieru va fl uiera
Oile toate-or zbiera
Tu doru-ţi vei stîmpera.
Frate, frăţiorul meu
Ascultă ce-ţi mai zic eu
Cînd cerceii-or cerceii [sic]
Şi aţa va putrezi
Să ştii bine c-oi muri.

În două variante, recomandarea sorei e formulată în seg-
mentul fi nal, când zmeii au şi „pornit cu dînsa“; astfel în (31) B:

Cînd cuvîntu l-au gătit
Şi cu dînsa au pornit
Ea din gur-aşa a zis:
— Frate, frăţiorul meu
Ia dă-mi cuţitaşul tău
Să tai perişorul meu
Să faci baeri la găleată
Şi coadă la cea săgeată
Cînd baer-a putrezi
Să ştii frate c-oi muri 

precum şi în varianta, de asemenea bucovineană, (14) B, în care 
fratele oferă, la rându-i, sorei sale – după modelul basmului, al 
baladei „Inelul şi năframa“ (Amzulescu tip V/805) etc. – un 
inel ca „semn“:

Care iap-o fost mai mîndră
Ia îndat-o-ncălecat
Şi pe nouri o zburat.
— Frate, frăţioru meu
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Taie-ţi o viţă din cosiţă
Şi-ţi fă baier la găleată,
Cînd baieru-a putrezi
Să ştii frate c-oi muri.
— Soră, sorioara mea
N-aţi inelul meu
Şi-l pune-n degetul tău
Cînd inelu-a rugini
Să ştii soră c-oi muri, 

text care continuă însă, după un intermediu de patru versuri, 
fără sens, cu o variantă integrală a „Mioriţei“.

Variantele citate par să alcătuiască versiunea cea mai veche, 
în măsura în care aceasta poate fi  demonstrată de situarea lor 
mai aproape de regimul pur magic al lăsării „obiectului semn“.

Într-un alt grup de texte, fata nesocotind funcţia magică, 
de semn tanatic, a obiectelor ei, îşi oferă cerceii şi şuviţa de 
păr întru astâmpărarea dorului fratelui rămas:

Pe sorî-sa o luat
Ia din gură cuvînta:
— Taie frate coada dreaptă
Şî śerśeii din ureki
Şî fă frîngi la găleţi.
Cîn soarele a ieşî
Iele mândru-o străluci
Dor d'e mine nu ţi-a śi (27) N

sau, dimpotrivă, ca vederea „semnelor“ să facă dorul să-l ajungă 
(ceea ce apare, complementar, am văzut, şi în varianta 24 N):

Decă-i frate într-atîta
Scoate-ţi cuţitu din teacă
Şi-ţi taie frate o pleteucă29

29 pleteucă, cosiţă, coadă împletită.
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Să-ţi faci aţe la găleţi.
Cînd aţele-or putrezi
Să scii frate c-oi peri!
Şi cerceii din ureki,
Cînd soarele-a răsări,
Cerceii mîndru-or sclipi
Şi de mine dor ţi-a fi   (6) N

sau net terapeutic:
Ia din gur-o cuvîntat
– Măi, frat'e, frătiucu meu
Dacă merę vorb-aşę
Ia-mi cerceii din ureki
Şi mi-i pune la găleţi
L'et'ele din cosiţă
Le pune la ciotoriţă30

Cîn’ te-ajunge dor bădiţă
Te uită la ciotoriţă.
(Nu mai ştiu mai încolo) (18) N

sau:
Şi pă dînsa o lua
Ia din gură cuvînta
— Frate, frăţiorul meu
Taie-mi tu coade din śeafă
Şî fă fungi la găleată
Şi-m ię bumgii din ureki
Şî ţî-i pune la berbeśi
Cîn te-ajunge dor vreodată
Tu la iei te vei uita
Şî ţi-a treśe jalea mea (26) N

sau, cu afecţiune revărsată şi asupra fratelui şi asupra turmei:

Sorî-sa din grai o dzîs: 
— Frate, frăţiorul m’eu

30 ciotoriţă, probabil dim. de la ciutură.
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Tai źiţă din păru meu
Şî fă fungi la găleţi
Că altu nu mă mai vedz
Şî mărgeluţăle mele
Le pune la mn'eluşele
Care-a fi  mai frumuşele
Ca să-z treacă de-a mea jele
Şî bungişorii mei
I pune la mn'eluşei
Care-or śi mai frumuşei (3) N

sau, recomandând remediu pentru ambele situaţii posibile: 
leac pentru dor şi leac pentru uitare:

— Decă-i frate-ntratîta
Soate-ţi cuţitu din tecă
Ţi-ţi taie frate o peteucă
Şi-ţi fă frânghi la găleţi
Că altu nu mă mai vezi.
Du-te la un paltinaş
Şi-ţi taie un fl uieraş
Cu fl uieru-ăi fl uiera
Dor de mine te-a lăsa.
Taie bumbişorii mei
Şi-i pune la mieluşei,
Altu n-oi umbla cu ei
Cînd soarele-a răsări
Bumbii mîndru or sclipi
Şi de mine dor ţi-o fi  (13) N

sau, avansând şi implicaţii de ordinul fantasticului:

Ię văzînd că n-are śe fa
Şi din gură cuvînta:
— Oi măi frat'e Petrişor
Ia îţ bagă mîna dreaptă
Scoate paloşu din teacă
Şi-m taie păru din coadă
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Şi śerśeii din ureki
Şi fă frângi la găleţi
Cînd soarile-a răsări
Frîngiile-or sclipci
Io la tine c-oi veni.
Şi pă cal încăleca
Noroc bun, noroc lua
Şi Petrea cuvînta:
— Śine, Doamne- o mai văzut
Peţîtori vara pă munté
Printre brazi, printre molizi
La copii făr’ de părinţi. (19) N

– în care e notabilă reluarea ideii „copiilor orfani“, aici cu efect 
uşor hilar, dat fi ind caracterul teoretic al întrebării retorice 
şi contextul dramatic în care e formulată de însăşi victima 
împrejurărilor.

De asemenea, în varianta (17) N se recurge la imageria 
religioasă apocrifă din colinde pentru a da o notă fantastică 
episodului:

Negea n-ave ce să facă
Şî din oci ea lăcrăma 
Şî din gură cuvînta:
— Măi frace, fracele meu
Scoate cuţîtu din teacă
Şî mi-l dă-n mâna iast dreaptă
Şî-ţi taie źiţe din cosiţă
Şî să-ţ fac torţ la găleţi
Cu iele să te desfeţ.
Te uită-n vîrfuţ de munce
Că-i un tînăr paltior
Scoate inima din iel
Şî-ţ fă frate-un fl uierel,
Că ieu oriunde-oi fi 
Eu la tine-oi coborî
Şi oile sîngurele
Îmblă îngerii la iele.
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În varianta colind (c 2) N, sora îi cere fratelui – modalitate 
amintind de „Mioriţa“, dar şi de „Fata la oi prădată de tâlhari“* 
– să cânte din fl uier să afl e părinţii că au luat-o turcii:

— Frate, frăţiorul mn'eu
Taie-mi păr din capu mn'eu
Şi fă frînghii la găleţi
Că altu nu mă mai vezi.
Şi te du la un păltinaş
Şi-ţi fă mîndru fl uieraş
Tăt cu găuri de argint 
Să se-audă pin pământ
S-audă mama şi tata
Că turcii i-au luat fata 

în vreme ce în varianta (30) N, cântarea ar avea – după for-
mula aluzivă, eliptică – a sorei menirea de a trezi remuşcări 
mamei care va fi  blestemat-o, deşi prealabil în context nu se 
pomeneşte de blestem (vezi supra motivul blestemului şi în 
episodul precedent – 10 N):

— Frate, frăţiorul meu
Văd bine că nu scap eu
Scoate paloşul din teacă
Şi-mi taie părul din ceafă
Şi din urechi ai mei bumbuţi
Pune-i în urechi la mieluţi.
Cînd soarele-a răsări
Mieluşeii s-or trezi
Şi-or începe a fugi
Şi bumbuţii-or zurăi
Şi de mine dor ţi-a fi .
Că şi mie mi-a fi  dor

* Cf. „Stâna prădată“ cu indicele de clasifi care 63 în I. A. Amzulescu, 
Balada familială. Tipologie şi corpus de texte poetice. Colecţia Naţională 
de folclor, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 1983, p. 35 (n. ed.).
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De cîmpurile cu mohor
De aste vîrfuri de văi
Şi de oile bălăi.
Că ţie cîn ţi-a fi  dor
Numai, frate, să te sui
În vîrfuţul paltinului
Şi tot prinde-a trîmbiţa
Că de dor ti-i stîmpăra.
Fă-ţi fl uieraş de argint
Să te-aud peste pămînt
Şi cu găuri de aramă
Să se-audă peste vamă
Să audă şi maica
Dacă i-a fost rea gura.

În varianta (28) N, ce conţine un testament pur mioritic, 
încorporat fără motivare, cântecul va avea rolul de a o scula 
pe ea, pe fată – precum pe Lazăr – din mormânt şi, în acelaşi 
timp, vădit non-sens, de a-i vesti „mămuţei“ că i-a murit fata:

Iei atunci s-or răpezît
Unu-o prinse de brăţa-re
Şi unu de-ncingătoare
Şi-au apucat la fuga mare.
Ie din oki o lăcrămat
Şi din gur-o cuvîntat:
— Frate, frăţiorule
Taie-o ghiţă din cosiţă
Şî o leagă la trîmbiţă
Fă-ţ şi baier la găleţ
Că de azi nu mă mai viedz.
Pune-ţi baier la găleată
Şi la cuţît cu săgeată
Şî să-mi sapi tu gropiţa
În strunguţa oilor
În giocuţu mieilor.
Să-mi pui trîmbiţa la cap
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Şi fl uierul la pcišoare.
Cîn’ trâmbgiţ-a trâmbgiţa
Şî fl uieru-a fl uiera
Săgeata a săgeta
Munţii s-or cutremura
Văili s-or tulbura
Io de-acolo m-oi scula
Ş-amîndoi iar om umbla
Ş-o-audzî şi mamuţa 
C-o avut pă cineva
Şi i-o supt ţîţişoara. 

De asemenea absurdă e structura episodului V şi în varianta 
(15) N în care succesiunea evenimentelor e dizgraţios inver-
sată, episodul VI , sinuciderea, fi ind intercalat, deşi cu adap-
tarea formală a contextului (pentru a face tolerabilă această 
răsturnare) înainte de episodul V:

Ea afară o ieşît
Leii o luat-o de mînă
 Şi-o dus-o pîn la fîntînă.
La fîntînă s-o rugat:
— Lasă-mă să mai beau apă
Că săcea amu mă gată.
Iei din mînă au lăsat-o
Ea-n fîntînă s-o ţîpat
Şî din gur-o cuvîntat: 
— Decît roabă leilor
Mai bine hrană peştilor
Şi rugină pcetrilor. 
Din gur-o mai cuvîntat:
— Frace, frăţioru meu
 Taie păr din coada mea
Şi-ţ fă din ea o trîmbiţă
Cînd în dînsa îi sufl a
Oile s-or înturna
Şi-i gîndi că-i sora ta.
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Două variante intercalează ample grefe de text mioritic, 
anume motivul denumit în episodica mioritică „plângerea oilor“:

Soru-sa din grai grăia:
— Scoate cuţitu din teacă
Taie-m părul de pe coadă
Fă-l baièră la găleată
Şi cerceii din urechi
Da mi-i pune la găleţi.
Cînd soarele-a miază-zi
Cerceii vor zurăi
Oile-n strung-or veni,
M-or plînge vara pe munte
Oile cele cornute,
M-or plînge vara pe văi
Oile cele bălăi (29) ?

şi:
Soră-sa îi cuvînta:
— Frace, frăţioru mieu
Scoate cuţîtu din teacă
Şi-m taie păru din coadă
Să pui la găleată toartă
Şi cerceii din ureki
Să puneţ torţi la găleţi.
Cînd soarele-a răsări
Cerceii mei or sclipi
Şî de mine dor le-a śi.
Cîn cerceii-or zurăi
Oile cele cornute
M-or plînge vara pe munče,
Oile celea bălăi
M-or plânge vara pe văi,
Şî m-or plînge la mutare
Ca să vin să le dau sare,
M-or căta, nu m-or afl a
M-or jeli, nu m-or găsi. (5) N
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Cele trei texte „întocmite“ nu se dezmint. Şi la nivelul epi-
sodului V intervenţiile sunt masive şi consecvente cu direcţiile 
ştiute. Textul Alexi:

Copiliţa cînd vedea
Că nimic ei nu primę
Făr’ de dînsa vra s-o ię
Să le fi e de femeie
Cătră frate-său se-ntorcę
Şi plîngînd aşa le zicę:
— Frate, frăţiorul meu
Văd că n-oi fi  altu al tău
Văd bine că m-a lua
Şi altu nu ne-om vedea
Dar ţi-ţi scoate custuriţa
Vin’ şi-m taie o cosiţă
Taie părul de pe la coadă
Şi fă frînghiuţă la găleată.
Ia-m cerceii din ureki
Şi-i pune tot la găleţi.
Cerceii vor zornăi
Oi la strungă vor veni
Şi de mine dor ţi-a fi .
Apoi frate de-i vedea
 Că găleata-i uşurea
Şi frînghia-a putrezit
Să ştii frate c-am murit (7) N

Textul Marian:

Şi cum sta şi cum vorbea
Pe soră-sa mi-o prindea
Pe leu că mi-o arunca
Şi el încă-ncălica
Şi de-acolo-apoi pleca.
Copiliţa cînd pleca
Lacrimile-o năpădea
Frăţîne-su i zicea:
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— Alelei, măi, frăţioare
Frăţioare dulcişoare
Încată-ţi o custurice
Lîngă mine vino-aice
Vin de-ţi taie-o sfîşiuţă
Din a mea neagră cosiţă
Şi cu dînsa de-astă dată
Fă-ţi un baer la găleată,
Cînd baeru-a putrezi
Să şti, frate, c-oi muri
La tine n-oi mai veni. (12) B

Şi textul Torouţiu:

De mînie s-a aprins
Aripi mari el şi-a întins
Pe Ileana mi-a cuprins
Ş-apoi iară că-mi zicea:
— Ileana de-acum i-a mea
Fă voinice tu ce-i vrea.
Constantin s-a-ngălbinit
Lacrimi mi l-au podidit
Şi din gur-a cuvîntat
Cu amar şi cu oftat:
— Soră, soră Ilenuţă,
Taie-o viţă din cosiţă
Să-mi fac brîu pentru costiţe
De-oi vedea că ai murit.
— Frate, frate Constantine
Îi zicea ea cu suspine,
Dă-mi şi tu inelul tău
Să-l pun la degetul meu
De-oi vedea c-a ruginit
Voi şti bine c-ai murit. (11) B

Câteva variante readuc considerabil episodul: acesta nu mai 
conţine decât recomandarea privind tăierea şi utilizarea păru-
lui, respectiv a cerceilor din urechi, eventual explicaţii vagi:
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Soră-sa din grai grăia:
— Frate, frăţiorul mieu
Taie păr din coada mea
Şi fă aţă la găleţi
Că de azi nu mă mai vezi (9) N

sau fără nici o explicaţie:
— Aliman, fratele meu
Cată forfecuţele
Şi-mi taie cosîţele
Din păruţul meu cel creţ
Fă tortiţe la găleţ

(Gata – de-aicea nu mai ştiu) (c 3) N
şi:

— Frate, frăţiorul meu
Na-ţi cerceii din ureki
Şî-i pune torţi la găleţi. (22) N

Într-un fel, şi mai laconică e varianta (20) N în care înter-
venţia sorei se limitează la cererea de a i se „tăia bumbgii din 
ureki“ şi este urmată burlesc – dată fi ind senzaţia de absurd şi 
artifi ciozitate mecanică pe care o determină – de laitmotivul 
opoziţiei fratelui:

Şi ię din gură-aşa zicę:
— Frate, frăţioru mn'eu
Taie-m bumbgii din ureki. 
— Ieu pe sor mea nu v-oi da
Pînă capu sus mi-a sta.

În varianta (21) N, discursul sorei e redus, în favoarea tex-
tului narativ referenţial, la numai două versuri împrumutate 
liricii erotice, introduse aici cu rost nu tocmai limpede:

Iei acolo să duşia
Şi mormîntu desfăcę
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Pe ie-n viaţă o găsę
Între ei că o lua
Şi cu dînsa chiar pleca
Ię din gură cuvînta:
— Rămâi frate sănătos
Ca un măr putregăios.

În varianta (23) N, se păstrează numai nota referenţială 
minimală:

Şi pe sor-sa o lua
Şi pă cale că pleca.

Din varianta (10) N, episodul lipseşte, textul încheindu-se cu 
notifi carea de către zmei a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin 
prin blestem [„Când în leagăn ea era/Mamă-ta o blestema/
Fire-ai fi ica leilor/Mai pe urmă-a zmeilor“ – cf. episodul IV].

Din examenul comparativ al variantelor reiese că structura 
normală – dedusă din frecvenţă – a episodului V implică pre-
zenţa unei propoziţii fi nale (sau cauzale) introductive (facul-
tativă!):

Şi atunci ea fi ind ascunsă
Pe el ca să-l scoată din cursă,  (8) N

a unei serii, în lungime variabilă, de propoziţii imperative:

— Frate, frăţiorul meu
Scoate-ţi cuţitu din teacă
Şi-mi taie coada din ceafă
Şi cerceii din urechi
Şi-i pune torţi la găleţi, (5) N

însoţite de propoziţii formal – din pricina unor elipse – coordo-
nate imperative, construite adesea cu conjunctive (cu valoarea 
modală mutată în imperativ), în realitate, logic vorbind, subor-
donate cu sens de explicative fi nale (în ce scop? pentru ce să …):
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De-i vedea c-or putrezi
Să ştii frate c-oi muri (8) N

Constantele lexicale ale episodului V. sunt verbele a tăia 
şi a pune.

Episodul VI. Sinuciderea

Dacă marea majoritate a textelor se termină cu episodul 
V, o minoritate, zece variante (evident doar balade: 1, 7–9, 15, 
21–23, 25, 31) posedă un al VI-lea episod terminal.

În textul (14) B, episodul VI este o secvenţă obscură care 
asigură joncţiunea cu „Mioriţa“ ce urmează ca uriaş apendix 
aberant:

Şi iel buciumu şi-o luat
Şi la umbră că s-o dat
Şi o prins a bucina
Cîrlăniţe a striga.
Soră-sa l-o auzit
Din inim-o suspinat
Şi ea o palmă i-o dat.
— Tu-ţi auzi iubitu tău
— Ba mi-i frate cu dreptate
Că n-am avut păcate cu nime
Pîn-avui ce am cu tine.
Şi frate-su ş-o pus nouă sluguţi
Şi tus-nouă verişori
Făcuţi din nouă surori
Şi ei aşa se sfătuiră etc. 

Textul (7) N – Alexi – oferă, singular, un episod VI melo-
dramatic, menit să închidă lămurit desfăşurarea epică, tran-
şând destinele ambilor eroi:

Cînd a fost amiază-zi
Toţi cerceii poleiţi
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A-nceput şi-au zornăit,
Oi la strungă au venit,
Găleata i s-a zdrobit,
Frînghiuţ-a putrezit
Iar ciobanul a murit
De dor mare şi urît
Pentru c-a fost despărţit 
De-a lui soră ce-a iubit.31

Patru variante încheie cu fi nalul – de import – al Ilincuţei 
Şandrului:

Ię în mare s-o ţîpat
Şî din gur-o cuvîntat:
— Decît roabă turcilor
Mai bin’ hrană peştilor,
Decît roabă cu ruşîn’e
Hrană peştilor mai bin’e  (22) N

sau:
Decît roaba turcilor
Mai bine hrană peştilor
Şi rugină pietrilor.
Ea cînd vorba a gătat
Pe dînsa au şi luat
Şi-n Dunăre s-au băgat [sic] (8) N

sau:
Turcii mîinile-i legară
Şi-apoi o sui călare
Şi-alerga în fugă tare
Pîn la Dunărea mare.
Cîn’ la Dunăre sosi
Ię frumos le povesti:
— Turcilor, voinicilor
Dezlegaţi mîna stîngă
Ca să-m tocmăs năframa.

31 Selecţionarea ca text reprezentativ a acestei prelucrări în Antologia 
de literatură populară  (v. Bibliografi a) a fost evident o eroare.
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Turcii mîna-i dezlega 
Ię-n Dunăre s-arunca
Şi din gură cuvînta:
— Decît roabă turcilor
Mă dau hrană peştilor  (25) N

sau:
Ię din grai aşa zicę:
— Lăsaţi-mă d'e-a dreapta
Şi slobozîţi-mi mîna
Ca să-mi tocmăsc cosiţa.
Ia în apă s-arunca
Şi din gură cuvînta:
— Decît roabă turśilor
Mai bin’ mîncare peştilor. (23) N

Problematică la nivelul episoadelor anterioare, contamina-
rea cu Ilincuţa Şandrului apare demonstrată în lumina episo-
dului VI. Dar contaminarea a înregistrat şi forme mai puţin 
frecvente.

Astfel în două variante, deşi „peţitorii“ sunt în mod con-
stant – de la începutul şi până la sfârşitul textelor – zmei, inter-
vine totuşi un episod VI tip Ilincuţa:

Zmeii o lua de mînă
Şi-au ajuns lîng-o fîntînă.
Ei de mînă au lăsat
Ea-n fîntînă s-aruncat
Şi din gură-a cuvîntat:
— Decât roabă zmeilor
Mai bine hrană peştilor
Şi rugină pietrilor (9) N

şi:
Iar cînd la pod ažunžę
Ia din gur-aşa dzîčę:
— Draži mnei boieri mai mari
Sloboziţi-mi voi driapta
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Ca să mai văd pe maica.
Sloboziţi-mi şi stînga
Ca să văd şi pe tata.
Cîn’ stînga şi-o slobozę
Ia-n Dunăre să ţîpa
Şi din gură cuvînta:
— Decît, femeie zmeilor
Mai bin’ mîncare peştilor
Şi ružină pietrilor. (21) N

În sfârşit, e de bănuit contrafacere în cazul variantei (1) ? 
– infl uenţată probabil de deviza Ilincuţei: decât robie, moar-
tea –, cu omucideri şi învieri de „grand guignol“:

El cuţitul apuca
Părul la coadă-l tăia
Dar el, Doamne, se-nfrică
Şi cu mîna se scăpa
Şi grumazul i-l tăia
Şi din grai aşa grăia:
— Decât soţie tu la smei
Las mai bine aşa să piei.
Smeii moartă de-o vedea
Îndărăpt ei purcedea,
Cînd gomoi nu s-auzea
Sora iară se trezea. 

Inorganicitatea genuină a episodului VI în corpul baladei e 
indiscutabilă. El a putut apărea în baladă pe două căi:

– ca implicaţie mecanică a contaminării cu Ilincuţa (în 
cazul variantelor „autentice“);

– ca „întocmire“ (în cazul prelucrărilor) a culegătorilor 
opresaţi – ca şi în cazul Mioriţei – de absenţa unui deznodă-
mânt desluşit. Cu atât mai mult cu cât, probabil, aveau cunoş-
tinţă de Ilincuţa. Impecabilă sub acest raport.



V. Tipologie. Critica versiunilor tipologice

Analiza morfologică a scos în evidenţă existenţa, dincolo 
de variaţia de amănunt, a unor orientări fundamental diver-
gente în tratarea argumentului. Particularitatea acestora stă 
în aceea că prezenţa lor (facem abstracţie de funcţie, refren, 
melodie etc.) mai mult sau mai puţin insesizabilă în episoadele 
I şi II devine sensibilă la nivelul episodului III (subepisodul b.) 
şi radicală în episoadele IV, V, VI. 

E vorba de două serii de opoziţii cu rezultantă tipologică.
O primă dihotomie opune tipul colindă tipului baladă pe 

criterii de structură şi sens. Balada numără cinci (şase) epi-
soade necesare şi sufi ciente, colinda doar trei (ultimul, episo-
dul al III-lea a fost analizat de noi în doi timpi).

Marele episod III al colindei se opune ireductibil prin esenţa 
sa confl ictuală şi prin alcătuire episoadelor III + IV + V (+ 
VI) ale versiunii baladă: în colindă se tratează – pozitiv, dar 
numai la nivelul conversaţiei – aspectele virtuale ale tratative-
lor matrimoniale cu peţitori banali, în baladă se expune reacţia 
negativă, de rezistenţă la pretenţiile barbare ale unor abuzivi, 
în esenţă tâlhari.

Colinda e o utopie radioasă, în fond un elogiu al belşugului, 
în care penumbrele (lamentaţia fratelui faţă cu ruina posibilă 
etc.) sunt destinate doar să înveselească. Balada e în schimb 
o dramă patetică.
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Identitatea parţială a celor două tipuri pune implicit pro-
blema unei relaţii genetice sub raport epic. Or, dacă ţinem 
seama de faptul că colindul e mai sărac şi mai convenţional 
decât balada, că în baladă se regăsesc în speţă sau în con-
versiuni toate elementele fundamentale ale schemei colindei 
(episodul I, II şi III subepisodul a., apoi faptul că sora joacă 
în majoritatea colindelor principial acelaşi rol psihologic ca 
şi în baladă – ea, deşi obiect al dezbaterilor, se impune în 
ambele versiuni ca mediator –, de asemenea, turmele, cire-
zile, aurul pomeniţi cu regret anticipativ în colindă, sunt valo-
rile de schimb oferite de cioban în baladă etc.), că în colindă 
nu există echivalenţe pentru toate elementele baladei (disputa 
reală cu peţitorii, răpirea fetei etc.) şi, în sfârşit, de faptul că, 
dacă trecerea din cântec în colindă este un proces verifi cat, 
în schimb, trecerea din colindă în baladă este un fenomen cu 
totul neobişnuit – toate aceste elemente ne duc la încheierea 
că, după toate probabilităţile, balada a fost fenomenul prim, 
colinda fenomenul derivat.

O a doua opoziţie operează în interiorul tipului baladă. A 
fost descris un subtip „pur“ şi un subtip contaminat (cu „Ilin-
cuţa Şandrului“). 

Contaminarea cu „Ilincuţa“ a avut loc după cât se pare în 
condiţiile interacţiunii continue cu tipul „pur“. În trei texte, deşi 
peţitorii sunt consecvent zmeii – am arătat –, apare totuşi un 
episod VI care, după modelul „Ilincuţei“ înregistrează suicidul. 
Şi invers. Din cele nouă texte care prin contaminare pun turci în 
locul zmeilor – sau îmbină turci cu zmei – , numai şase includ 
un episod VI, celelalte încheind după modelul tipului „pur“! 

Interacţiunea pare să caracterizeze – sau să fi  caracterizat 
– şi circulaţia baladei (colindei) în zona Năsăud, unde sunt 
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atestate trei variante colindă identice cu balada. Împrejurarea 
ar demonstra, în ultimă analiză, vivacitatea şi capacitatea de 
expansiune a baladei năsăudene.

Tipul colindă nu ridică probleme de interpretare. Textele 
se încadrează în categoria mai largă de colinde, tematic şi 
structural înrudite, cu sens propiţiator, marital. Iar cele câteva 
chestiuni ce ar putea forma obiectul unor dezbateri coincid 
cu aspecte ale problematicii tipului baladă şi pot fi  discutate 
laolaltă cu acesta.

Balada reclamă în orice caz un examen suplimentar celui 
întreprins cu prilejul analizei morfologice.

Se pune mai cu seamă chestiunea sensului global, metafi zic, 
al tipului şi, implicit, problema rostului său funcţional profund.

În esenţă, confl ictul epic – în fond destul de palid – ce se 
consumă galopant, cu respectul, în variantele „pure“, al unităţii 
de timp, loc şi acţiune, se reduce la săvârşirea împotriva voinţei 
celor doi eroi, de către o terţă forţă, a unui act de importanţă 
supremă pentru destinul lor.

Totul foarte realist. La modul folcloric. Densusianu se ilu-
ziona când găsea „ceva ca de basm“ în baladă. Zmeii, leii nu 
sunt decât nominal fantastici. Practic, ei sunt doar nişte forţe 
incoercibile şi indefectibile oarecare. Cu excepţia gesturilor ce 
li se atribuie în variantele prelucrate, unde „desfac aripi mari“, 
zboară etc. şi eventual a graiului, nefi resc la lei, ei nu săvârşesc 
nimic care să nu cadă sub incidenţa normelor naturii. De aceea 
înlocuirea lor cu nişte – foarte teribili şi plauzibili – turci e sub 
acest raport la îndemână şi aproape imperceptibilă. Şi zmeii şi 
turcii săvârşesc aceleaşi acte şi în genere fi gurează în contexte 
sensibil identice. Norul echivoc – de pe vale – care îi vesteşte şi 
pe unii şi pe alţii este fi ziceşte explicabil: e norul de colb ridicat 
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fi resc de o mare cavalcadă. În altă ordine de idei, verosimilul 
norului, ca nor de praf, şi plauzibilitatea percepţională a iluziei 
fetei fac inadecvată interpretarea ca situaţie „premetaforică“  a 
momentului. Aberaţia înrudirii cu basmul e acuzată şi de altă 
împrejurare. Balada confruntă un cioban, individ mijlociu, şi o 
forţă, de obicei colectivă şi prin defi niţie nominală, covârşitor 
superioară. Or, acesta nu e riguros vorbind un context fabulos. 
Ciobanul nu e Iovan Iorgovan ori un Făt Frumos – genii infa-
ilibile ale acţiunii – ci muritor de rând. La rându-i, zmeul nu e 
nici el zmeul din basme, ci zmeul de legendă, zmeul „adevă-
rat“ care fură dumineca fete din joc şi de care se vorbea – ori 
se vorbeşte încă – în şoaptă  cu o teroare reală. Dacă zmeul 
din basme este şi probabil era şi în trecutul apropiat – în largă 
măsură – literatură, zmeul legendar era – pe alocuri rămâne 
– o realitate psihologică. În consecinţă, dacă „basmul apare 
mediului focloric ca fapt literar“, mai improbabil „adevărat“ şi 
mai neguros revolut ca realitate refl ectată, afabulaţia din „Colo 
sus“ putea fi  – până acum câteva decenii – acceptată de largi 
colectivităţi folclorice ca relatare de fapte imediat autentice.

Actul zmeilor e susceptibil de interpretări nuanţate. În 
majoritatea textelor zmeii (leii etc.) declară că „au venit în 
peţit“, în restul variantelor notifi că doar că „o vor lua“ pe fată. 
La prima vedere s-ar putea crede că e vorba de respectul uzu-
lui, care i-ar înclina şi pe cei ce sunt deasupra legii. Faptul că 
în, ciuda refuzului,  iau fata, silnic, creează însă o stare de 
incertitudine. Poate fi  în egală măsură vorba de o metaforă 
cinică („peţit“ = rapt, după tiparul căsătorie = execuţie, în 
„Corbea“), dar şi de afi rmarea onestă [?] a intenţiilor, urmată 
de luarea fetei, dat fi ind refuzul şi ofertele de răscumpărare 
inutile ale fratelui. Situaţia rămâne echivocă.
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La rândul său, reacţia ciobanului incită la comentarii. Reac-
ţia lui este cea fi rească omului mediu paşnic şi neînarmat în 
faţa agresiunii strivitoare. Respinge cu riscul vieţii cererea 
zmeilor, totodată, lucid, oferă despăgubiri pentru a-şi convinge 
interlocutorii să renunţe. Ciobanul nu e un erou. Opoziţia sa 
nu depăşeşte gestul verbal, nu adoptă bravada spectaculară şi 
singura-i iniţiativă e de natură tranzacţională. Faptul refl ectă 
un dat istoric specifi c: psihologia (caracteristică pentru Europa 
feudală) a poporeanului izolat, fără mijloace de apărare, obiect 
consacrat – serv sau om liber – al arbitrariului seniorului local 
sau al pirateriei unor invadatori. Izolarea, fi e „în munte“, fi e 
aiurea sau altcum, este un factor important în determinarea 
acestei atitudini. În masă, după cum se ştie, poporul a reac-
ţionat şi reacţionează diferit. Este important totuşi – fi losofi c 
vorbind – să nu se recurgă la absolutizări. Deşi cu predictibi-
litate maximă în cazuri ca cel amintit – dat fi ind instinctul de 
conservare şi inefi cacitatea disperată a ripostei violente, con-
secinţa certă a oricărei rezistenţe fi ind nimicirea –, această 
reacţie, incontestabil, nu e unica posibilă.

Semnifi cativă este absenţa unui deznodământ propriu-zis 
care să epuizeze problematica personajelor, lacună pe care un 
Alexi a căutat diligent să o lichideze. Acest fapt, conjugat cu 
anemia generică a substanţei epice – acţiunile personajelor sunt 
minime,  ponderea majoră o are pretutindeni dialogul etc. – 
ne duce către concluzia că în special în subtipul „pur“, fi nali-
tatea textelor e în proporţii comparabile epică – narativă – şi 
lirică. Descriind o sfâşiere sufl etească, ele servesc de tehnici 
de exprimare a trăirilor interpretului însuşi. Specifi citatea şi 
efi cienţa deosebită a textelor epico-lirice stă de altfel în gene-
rozitatea sensului. Dacă lirica exprimă îndeobşte sentimentele 
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insului, cântecul epico-liric, epic prin textură, liric prin insis-
tenţă (rezultând din adăugiri şi ablaţiuni în textul epic ideal), 
este implicit extravertit, obiectiv, nu exprimă simţirea singu-
lară, ci dolor mundi.

Subtipul contaminat reprezintă incontestabil o ipostază de 
reînvigorare epică a contextului.

În cazul nostru menirea adâncă a textelor este să exprime 
printr-o întâmplare anecdotic exemplară durerea unei frustrări 
bruşte, brutale, ireversibile. Prin aceasta ele capătă univer-
salitate şi pot sublima – fi gurând simbolic – orice sentiment 
analog, actual sau virtual.

Solitudinea alpină [„Colo sus pe munte verde“], dezolantă 
la primejdie şi nenorocire, relativul calm exterior, absenţa unor 
violenţe explicite, palpabile, care să disperseze atenţia, „sem-
nul“ magic cu semnifi caţie funebră, unic şi ultim mesaj posi-
bil între fraţi – toate potenţează sensul de jale al contextului.

În aceste condiţii, e discutabilă încadrarea baladei – pre-
cum în Indicele tematic al Baladelor populare româneşti32 
în clasa epicii păstoreşti. De inspiraţie net pastorală, tematic 
ea nu poate fi  totuşi inclusă în „epica ciobănească“ deoarece 
confl ictul ei nu decurge din realităţile meseriei (ca în Mioriţa, 
Costea, Ciobanul care şi-a pierdut oile etc.): la ivirea zmeilor, 
fraţii – agricultori – ar fi  putut fi  tot atât de bine pe câmp, în 
pădure sau pe drum, fără ca aceasta să poată aduce modifi cări 
previzibile în semnifi caţia globală a textelor. 

„Colo sus pe munte verde“ e o dramă a sentimentului fratern. 

32 A. I. Amzulescu op. cit. 



VI. Versifi caţie

Textele se încadrează perfect în norma versului românesc 
popular cântat.33

Măsura generală, atât în baladă, cât şi în colindă este e 
7/8 silabe. Haptasilabul e preponderent atât în baladă, cât şi 
în colindă.

Deoarece majoritatea textelor nu notează anacruzele şi sila-
bele de completare, am socotit posibil a nu le lua în consideraţie.

Ne-a reţinut în mod deosebit atenţia un detaliu minor dar 
semnifi cativ. Întreprinzând analiza pieselor contrafăcute – cu 
scopul deliberat de a scoate în evidenţă prin proba negativă 
trăsături ale textului autentic care la abordare pozitivă pot 
scăpa – am remarcat, ca stigmat din cele mai enervante ale 
prelucrării, abundenţa rimelor perfecte, eliminarea versurilor 
albe şi omogenitatea – nefi rească – a măsurii. Deşi prelucrate 
cu o asiduitate – după cum am văzut – inegal distribuită pe 
lungimea textelor, este de observat că „ameliorările“ metrice 
sunt cele mai consecvent urmărite.

33 Cf. C. Brăiloiu, Le vers populaire roumain chanté, 1954, în Opere I. 
Traducere şi prefaţă de Emilia Comişel, Editura Muzicală, Bucureşti, 
1967, pp. 17–116.



VII. Arie de răspândire. 
Geneză. Circulaţie. Variabilitate 

În ultimii 80 de ani, versiunea baladă „Colo sus pe munte 
verde“ este, după cât se pare, atestată numai în Bucovina şi pe 
văile paralele ale Someşului Mare – cursul superior – şi Bistriţei 
(altfel zis, Năsăudul lato sensu). Ar fi  de presupus prin urmare 
că, pentru perioada istorică dată, aria maximă de circulaţie – 
mai mult sau mai puţin riguros delimitată – a acestei balade 
se mărgineşte la teritoriul Bucovinei şi Năsăudului. Reticenţa 
ne e justifi cată în primul rând de faptul că anchete de teren 
destinate urmăririi tipului nu au fost efectuate nici în trecut, 
nici – din pricini exterioare cercetării – în cursul eleborării 
prezentului studiu. În al doilea rând, de faptul că nu s-a putut 
întreprinde epuizarea surselor bibliografi ce posibile deoarece în 
momentul de faţă accesibil e numai primul volum (1800–1892) 
al Bibliografi ei generale a folclorului românesc iar despuierea 
exhaustivă a restului materialului – neprelucrat bibliografi c –, 
sarcină imensă, de către autorul lucrării nu a fost posibilă dat 
fi ind termenul scurt propus pentru redactarea acesteia.

În sfârşit, în al treilea rând de faptul că, folcloristic, Năsă-
udul – în pofi da slăbiciunilor Monografi ei folclorice Năsăud 
elaborate la I.E.F. (în manuscris) şi a lacunelor diverselor cule-
geri anterioare – e regiunea cea mai sistematic cercetată din 
Transilvania, iar Bucovina a fost, la rându-i, în genere mai 
asiduu investigată decât multe alte zone folclorice ale ţării, 
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împrejurare care introduce un raport de inechivalenţă între 
informaţiile referitoare la absenţa unei piese anume din reper-
toriul acestor două ţinuturi şi, respectiv, din regiuni slab sau 
deloc cercetate: univoce – mai mult sau mai puţin – în primul 
caz, informaţiile sunt ambigue în cel de-al doilea.

Admitem deci, dintru început, că concluziile noastre are-
ale sunt relative şi provizorii (deşi chiar şi în aceste condiţii 
se impune un corectiv afi rmaţiei lui Al. I. Amzulescu care, 
declarând balada „ardeleană“, dă a înţelege că face abstracţie 
de circulaţia ei extratransilvăneană).

Nu e însă exclusă cel puţin o ipoteză de mare probabilitate: 
Bucovina, Năsăudul constituie dacă nu unica zonă de circu-
laţie a baladei, în orice caz o arie în care aceasta a benefi ciat 
şi benefi ciază încă de regim circulatoriu. Fiindcă nu poate fi  
întâmplător – în ciuda tuturor rezervelor – faptul că din peri-
metrul celor două  amintite regiuni au fost culese 31 de vari-
ante iar din restul ţării nici una (textele nelocalizate rămân, 
natural, în afara discuţiei): oricât de arbitrară şi de inegală a 
fost repartizarea generală a culegerilor de folclor, este evident 
că dacă balada ar fi  trăit la fel de intens şi aiurea, fenomenul 
ar fi  fost semnalat de prezenţa cel puţin a unui text (localizat). 
Răspândirea versiunii colind confi rmă această supoziţie. Astfel 
în decurs de şapte decenii au fost consemnate 17 variante ale 
versiunii colind, din care 12 culese din aşezări afl ate în afara 
Bucovinei (nici o variantă) şi Năsăudului. Deşi având o exis-
tenţă modestă după cum sugerează ponderea ei statistic redusă 
în cadrul culegerilor, circulaţia vie a textului pe un teritoriu 
întins – Maramureş, Transilvania de Nord, Centrală, de Sud 
şi Sud-vest – s-a manifestat sensibil în ciuda caracterului – ca 
şi în cazul baladei – aleatoriu al culegerii.
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În aceste condiţii putem presupune că zona geografi că a 
tipului „Colo sus pe munte verde“ este Năsăudul, ţinutul în 
care circulaţia colindei se suprapune cu circulaţia baladei. 
Totodată numai în această zonă balada a rămas circulantă 
ca atare. Dat fi ind că versiunea baladă are după toate proba-
bilităţile prioritate istorică – după cum a demonstrat analiza 
– putem presupune în legătură cu paleocirculaţia sa că balada 
a circulat în întreaga Transilvanie sau, în orice caz, în zona 
în care e circulantă versiunea colindă. Pare în orice caz mai 
plauzibil ca balada să-şi fi  restrâns treptat aria de răspândire, 
rămânând circulantă doar în ipostaza colind, decât invers, să 
se fi  difuzat modifi cat, prin mutaţie funcţională, din vatra de 
origine năsăudeană.

În legătură cu momentul genetic al baladei nu putem afi rma 
nimic precis. Nu putem determina – cât de cât riguros – nici 
măcar vechimea relativă a baladei, bunăoară în raport cu „Ilin-
cuţa Şandrulu“. Dacă e cert că  balada „Colo sus pe munte 
verde“ – ca zonă a mentalităţii, ca fază – pare să reprezinte 
un moment mai vechi decât „Ilincuţa Şandrului“, ele separate 
fi ind prin distanţa ce desparte mentalitatea arhaică (fantasticul) 
de mentalitatea mai nouă, este cu totul imposibil de susţinut 
că această diferenţă este probantă pentru succesiunea istorică 
a actelor genetice ale celor două balade. Pentru că de fapt e 
vorba numai de două nivele de mentalitate, de calitate diferită, 
dar care pot fi , foarte bine, coexistente. Între cele două nivele 
nu există incompatibilitate. Oamenii care credeau sincer şi 
profund în existenţa zmeilor puteau foarte bine să eleboreze 
şi să interpreteze „Ilincuţa Şandrului“. Faptul că zmeul face 
parte din fauna fantasticului românesc de foarte multă vreme, 
faptul că e personaj de prim plan în rândul celor câtorva forţe 
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malefi ce generice ale mitologiei româneşti, după toate proba-
bilităţile personifi cări anterioare momentului (sec. al XIV-lea) 
în care prezenţa otomană începe să se facă simţită la Dunăre 
sau încep exacţiunile sistematice în ţinuturile noastre (sec. al 
XVI-lea) nu demonstrează decât faptul că din unghi categorial 
zmeul e mai vechi şi deci teoretic toate implicările sale lite-
rare pot fi  mai vechi decât cele ale abuzurilor turceşti, decât 
categoria turcul cel rău. Ceea ce, în esenţă, nu demonstrează 
nimic, coexistenţa unor elemente de vechime apreciabil ine-
gală fi ind o constantă a folclorului.

În orice caz, „Colo sus pe munte verde“, atât balada cât şi 
colinda, se afl ă într-o fază avansată de degradare. O dovedesc 
nu numai datele referitoare la circulaţie, dar şi concluziile ana-
lizei de text.

Analiza a pus în evidenţă, între altele, un important aspect 
al variaţiei. Au fost astfel identifi cate în texte, la diferite nivele 
(lexical, gramatical, compoziţional) momente tari – structuri 
sintactice stabile, repere lexicale fi xe etc. – şi momente slabe 
– structuri labile, termeni întâmplători regăsibili în câte o vari-
antă. Variaţia gravitează în consecinţă între doi poli: varia-
ţia minimă tinzând către constant în cazul momentelor tari, 
„nuclee de cristalizare“, şi variaţie maximă în cazul momen-
telor slabe.

Circulaţia baladei ridică tangenţial şi o problemă de ordin 
etnografi c. Cercetarea a pus în evidenţă  faptul că în Carpaţii 
nordici există pe ambele versante, adică inclusiv în Năsăud şi 
Bucovina, o zonă de cultură păstorească arhaică. Între altele, 
această stare de fapt se exprimă şi prin severitatea interzicerii 
tradiţionale a accesului femeilor la stână. Or, totuşi în perime-
trul acestei zone tema „Colo sus pe munte verde“, în care sunt 
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implicaţi ciobani de sex opus, cunoaşte – probabil a cunoscut 
şi odinioară – o largă răspândire. Mai mult. Cercetările folclo-
ristice recente au constatat că numai în variantele din Năsăud 
ale baladei „Costea Ciobanul“  apare la stâna gelepului, ca 
păstoriţă, şi soră-sa. Ar fi  prematur să tragem concluzii defi -
nitive pe marginea acestui fapt. Înclinăm să credem totuşi că 
explicaţia împrejurării se referă nu atât la femeie în genere (deşi 
unele justifi cări date de informaţii din mediul etnografi c au 
putut duce şi la atari concluzii) cât la inoportunitatea actului 
sexual la stână, principial cu neputinţă în interiorul familiei: 
soră– frate, tată–fi ică. O altă explicare ar putea invoca capriciul 
literar, reclamându-se de inadvertenţele etnografi ce şi tehnice 
din „Mioriţa“ bunăoară.34 Dat fi ind caracterul mai grav al pro-
blemei şi implicarea ei centrală în balada „Colo sus pe munte 
verde“, această din urmă explicaţie ni se pare puţin acceptabilă.

34 Cf. motivul „fetei de maior“, A. Fochi, Mioriţa. Tipologie, circu-
laţie, geneză, texte, cu un studiu introductiv de Pavel Apostol, Editura 
Academiei RPR, 1964, p. 384, inclusiv n. 1. Radu Niculescu, „Ovid Den-
susianu şi actualitatea exegezei «Mioriţei»“, în Revista de etnografi e şi 
folclor XVIII (1873), nr. 6. 



VIII. Concluzii

Balada de care ne-am ocupat, deşi cu o vitalitate mult infe-
rioară „Mioriţei“ şi lipsită de prestigiul cultural al acesteia, îi 
seamănă atât ca orientare tematică cât şi ca „Stimmung“, ca 
atmosferă. După cum a arătat concret analiza, „Colo sus pe 
munte verde“ reprezintă un moment de artă, episodic de uimi-
toare fi neţe, al baladei noastre populare, fi ind în acelaşi timp 
un document revelator cu privire la profi lul moral al poporu-
lui român.
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Rezumate

Zusammenfassung
Zu einer Poetik der rumänischen Volksballade

Der vorliegende Band enthält zwei unveröffentlichte Studien mit mono-
grafi schem Charakter, die der Autor (bekannter rum. Volkkskundler, 
1938–1987) den Volksballaden Pintea Viteazul (Pintea, der Held) und 
Colo sus pe munte verde (Dort oben auf dem grünen Berg) gewidmet 
hat. Es sind minutiöse semantische, strukturelle und typologische Ana-
lysen mit historischem bzw. funktionellem Grund. Sie wurden zwischen 
1961 und 1973 geschrieben und beruhen auf ausgedehnten Bibliohek-
Archiv- und Terrainforschungen. Durch die Gründlichkeit und Scharf-
sinnigkeit der Untersuchung, durch das präzise begriffl iche Gerüst des 
Ganzen und den heuristischen Wert der Schlussfolgerungen, durch die 
Eleganz der Darstellung stellen sie in methodologischer und theoreti-
scher Sicht einen hervorragenden Beitrag der rumänischen Folkloristik 
zur Balladenforschung dar.

Abstract
Towards a Poetry of the Romanian Folk-Ballade

This volume contains two unpublished monographic studies dedicated 
by the author (a well-known Romanian ethnologist, 1938–1987) to the 
Romanian folk-ballads Pintea Viteazul (Pintea the Brave) and Colo sus pe 
munte verde (On the Green Top of the Mountain). They are detailed seman-
tic, structural and typological approaches from historical and functional 
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standpoints. The studies  were written between 1961 and 1973, based on 
extensive archives and fi eld research. By accute and thorough analyses, 
fi rm conceptual framework, as well as heuristic value and elegance of 
the discourse, this work is an important contribution to ballad researches.   

Résumé
Vers une poétique de la ballade populaire roumaine

Ce volume contient deux études inédites que l’auteur (réputé éthnologue 
roumain, 1938–1987) avait consacré aux ballades populaires Pintea Vitea-
zul (Pintea le brave) et Colo sus pe munte verde (Là-haut sur la mon-
tagne verte). Ce sunt des analyses minutieuses de nature structurale et 
typologique dans une perspective historique et/ou fonctionnelle. Élabo-
rées entre 1961 et 1973, elles mettent à profi t des recherches  étendues 
d’archives et de terrain. Par la solidité et la rigueur de l’investigation, 
par leur valeur heuristique et par l’élégance du discours ces deux études 
représentent un modèle d’excellence méthodologique et théorique et une 
contribution importante de la folkloristique roumaine au domaine de la 
ballade populaire.
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