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Haiducul Pintea Viteazul

Haiducii și haiducia

În ultima decadă a secolului al XVII -lea și începutul secolului al XVIII-lea, în spațiul
istoric al Țării Chioarului apare figura luminoasă  a haiducului Grigore Pintea. Pentru
iobagii din acest spațiu, neînfricatul luptător pentru  libertate însemna nădejdea în venirea
unor vremuri mai bune. Vitejia, dorința nestrămutată pentru  dreptate au făcut ca amintirea
lui să  rămână vie.

Numeroasele balade, legende, tradiții și cântece ce descriu faptele de vitejie ale
haiducului, păstrate în memoria colectivă și transmise prin viu grai, reprezintă pentru
specialiști un valoros material de studiu. Datorită atașamentului lor față de cei săraci, a
luptei pentru  dreptate, faptele lor au  însemnat pentru populația asuprită un model
comportamental. Haiducul a rămas un simbol al luptei pentru  libertate și emancipare
socială. Luptând singur sau în fruntea unei cete, prin acțiunile sale el determina masa
oprimaților să se ridice la luptă pentru a-și croi o viață liberă.

În accepția generală, prin termenul „haiduic” se înțelege răzvrătitul împotriva ordinii
sociale, care încerca să  lupte împotriva celor ce făceau nedreptăți la adresa celor oprimați.
El prăda „luând de la bogați și dând la săraci.”1 Au fost încercări individuale sau ale unor
colective restrânse, prin care s-a demonstrat că  se poate lupta împotriva silniciei forțelor
dominante, atotstăpânitoare în epoca feudală. Acest aspect legat mai mult de atitudinea unui
individ, care la început lupta singur făcându-se cunoscut pentru  isprăvile sale vitejești
răzbunându-se împotriva celor care îl nedreptățeau pe el sau pe cei apropiați lui a început
a lua amploare. Calitățile psihologice ale haiducului aveau la bază: curajul, disprețul față
de moarte, setea de răzbunare împotriva hrăpăreților, lacomilor, dragostea vie pentru cei
asupriți și bunătatea nemărginită de un inegalabil altruism. Punându-și viața în pericol,
luptând și prădând, îi ajută pe cei săraci. Acestor calități li se adăugau cele fizice. Agerimea
și voiniciunea trupească erau puse de către popor alături de cele ale erorilor din basme.
Haiducul nu era un om oarecare. El era înalt, spătos, cu  mușchi de fier, cu străfulgerări în
priviri, cu pumnul necruțător ce ucidea dintr-o lovitură. Deosebit era și modul în care

1 Ioan Pop Reteganul, Pintea Viteazul, tradiții, legende și schițe istorice, Tipografia Brașov, 1899.

memoria ethnologica nr. 72 - 73 * iulie - decembrie * 2019 (An XIX)

194



manevra armele. Ghioaga, hangerul, flinta, sabia erau folosite cu  forța unor personaje
fantastice întâlnite numai în basme. Analiza cronicilor vremurilor trecute ne aduc la
cunoștință și felul în care erau organizate armele și în care erau purtate războaiele. 

În perioada în care și-a desfășurat activitatea Pintea Viteazul, iobăgia ajunsese la
apogeu, exploatarea iobagilor luând un caracter aproape de nesuportat. Pentru  a-și duce
traiul, iobagul primea o suprafață de teren pe care trebuia să  o cultive. Rodul pământului
trebuia împărțit cu  proprietarul terenului, împărțeala fiind făcută însă într-un mod nedrept.
Aproape tot ce obținea îi era luat într-un fel sau  altul, familia iobagului abia reușind să
trăiască din ceea ce i se lăsa. În acest context, fenomenul haiduciei a luat amploare. Haiducii
erau cei care încercau să  echilibreze sistemul, luând de la cei bogați și dând celor care abia
reușeau să  supraviețuiască din puținul ce le rămânea după ce își  achitau  dările. 

Când carele nobililor încărcate cu  poveri intrau pe drumuri mai puțin asigurate,
undeva la o răspântie, în hățișul codrului, apărea haiducul  însoțit de ortacii săi. După o
judecată făcută ad-hoc, bunurile erau confiscate și împărțite între haiduci și oamenii săraci.
În Transilvania, robota care trebuia prestată de iobagi luase proporții ce depășeau cu mult
cele practicate în Moldova sau Țara Românească. Dări peste dări, robote, corvezi, silnicii,
umilințe, toate acestea au umplut carul amărăciunilor și nicio rază de speranță nu apărea
pentru țăranul iobag. A-l ține pe iobag în întunericul neștiinței, a-l rupe de adevăratele țeluri
ale vieții, a-l izola, a-i fărâmița forța, a-l antrena în lupte interconfesionale – de aceste lucruri
se folosea nobilimea pentru a-și asigura liniștea unei vieți de huzur, făcând-o să nu audă, să
nu înțeleagă, să  nu poată crede suferințele fizice și morale prin care trecea iobagul.
Nepăsarea față de viața iobagului, ușurința cu  care acesta era trimis la moarte, formele
barbare de tortură la care era supus dacă nu aducea dări, făceau parte din arsenalul metodelor
de conducere bazate pe constrângere, intimidare, înșelăciune și rapacitate, neavând nimic
în comun cu  ideea de umanitate. Față de toate acestea, iobagului  nu-i mai rămânea decât
o singură scăpare, aceea de a se înfrăți cu  muntele și codrul, luând adesea calea haiduciei.

Pintea Viteazul în istorie

Vestitul haiduc Pintea este originar din satul Măgoaja din apropierea Dejului. Satul
este situat în regiunea colinară de la poalele munților ce desparte această regiune din Țara
Lăpușului. Data exactă a nașterii viteazului haiduc nu este cunoscută, fiind plasată de
cercetători între anii 1600-1670; Ioan Pop Reteganul opinează pentru anul 1660. Acțiunile
de vitejie ale haiducului erau deja bine cunoscute în zonă și avem deci de-a face cu o
persoană ajunsă la vârstă maturității.2

Numele localității Măgoaja apare și în numeroasele legende legate de viața lui Pintea
și mai ales în multitudinea de variante ale baladei care preamărește vitejia acestuia: 

2 Ioan Pop Reteganul, Ceva despre Pintea, Editura Gutinul, Baia Mare, 1889, nr. 32, pag. 1.
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De unde-i Pintea de feli?
Din Măgoaja din Ardeli.

Afirmația că Măgoaja este satul în care Pintea s-a născut este susținută și de
toponimia acestei localități. Aici întâlnim anumite locuri  numite: Poienița Pintii sau Fântâna
Pintii. Și în privința descendenței lui Pintea se cunosc mai multe ipoteze. În cele ce urmează
vom aminti câteva dintre aceste ipoteze și pe autorii acestora. Astfel, Ioan Pop Reteganul
afirmă că  Pintea ar proveni din familia nobiliară a Cupșenilor, din fostul județ Someș, cei
care au întemeiat și satul Cupșeni din Țara Lăpușului. După acest autor, Pintea s-ar fi născut
în satul Măgoaja și ar fi purtat numele de Pintea Cupșa. Dariu Pop crede că Pintea ar fi
coborât „din familia Botenarilor și a Cupșenilor.”3 Ion Maioreanu fixează locul nașterii lui
Pintea în staul Racșa din Țara Oașului, fără a preciza însă vreo sursă pentru această
afirmație. Faptul că locul nașterii lui Pintea este atribuit în popor mai multor localități se
datorează și ariei largi pe care haiducul și-a desfășurat acțiunile, suprafață care a cuprins
aproape toate zonele din nord-vestul României și fiecare încerca într-un fel sau altul să
și-l revendice. 

Deși provenit din familie nobiliară, situația materială a familiei nu era una dintre
cele mai înfloritoare. Nobilul în aceste părți nu însemna omul bogat, el era cel care prin
faptele sale de vitejie în diferite lupte a fost ridicat la acest rang de către regii maghiari;
diplomele care asigurau acest titlu asigurau și statutul de oameni liberi. 

Mama lui Pintea provenea dintr-o familie de țărani liberi din părțile Văii Izei, fapt
cu  care se mândrea, deoarece de aici s-au ridicat și cei doi voievozi, descălecători și
întemeietori de țară, Dragoș și Bogdan. În copilărie, Pintea a auzit multe povești legate de
faptele celor doi și atunci când a luat drumul haiduciei și s-a pus în fruntea cetei de haiduci,
a dorit să le urmeze în faptele de vitejie. „Aș vrea să fiu viteaz ca ei,4 spunea Pintea ascultând
poveștile despre faptele de vitejie ale descălecătorilor Moldovei, iar mama sa îi strecura în
inimă curajul, vitejia și spiritul patriotic. Și în familie Pintea a avut modele de urmat privind
vitejia în lupte. Unul din străbunicii săi din partea tatălui a fost ridicat la rangul de nobil
pentru  faptele de vitejie săvârșite în luptele cu  tătarii. Pintea nu și-a cunoscut tatăl, pentru
că  acesta a murit în urma unor răni primite în astfel de lupte, lăsând însă moștenire fiului
său bărbăția și curajul. Acest climat în care a crescut Pintea a avut un rol deosebit de
important în formarea personalității sale ca luptător neînfricat pentru neamul din care s-a
ridicat și pentru glia strămoșească.

Rămas orfan la o vârstă destul de fragedă, Pintea crește ca slugă în satul Budești la
nemeșul Todoran și la Stupu. Viața ca slugă a fost foarte grea, tânărul fiind supus la
numeroase umilințe. Aceasta l-a determinat ca atunci când n-a mai rezistat să ia drumul
haiduciei. 

Bătrânul Petruț Petru din Budești, județul Maramureș, povestește despre Pintea: „Iel

3 Dariu Pop, Revista Familia, nr. 8 / 1934, pag. 84-94.
4 Aurel S. Feștilă, Ioan I. Pintilie, Ioan I. Cadariu, Ioan I. Sabău, Valeriu Achim, Monografia
municipiului Baia Mare, vol. I, Ed. Intreprinderea Poligrafică Maramureș, Baia Mare, pag. 180. 
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o slujit la Stupu. Umbla la plug cu  patru boi, da nu pute vorbghi nimic. Când o fo o zî di
Paști, bătrânu Stupu s-o dus cu  baba la bisericî. Acasî aveau și o slujnicî. Și când o vinit di
la bisericî o spus babii șî vâjului (bătrânului) că  o șuierat Pintea, cari pân atuncia era mut
de nu vorbghea și nu șuiera. Ș-apoi l-o chemat la prânz și dacî o prânzât Pintea le-o spus:
„No bade, c-amu mi-o vinit vremia să  mă duc. Și s-o dus la Baia Mari.” Da înainte de a
pleca i-o spus: „Badi, când oi vini cu  ortacii mei și belești bou cel sur.” După o vremi s-o-
ntors, ș-o strâgat din dealu Cornii șî vâju o belit bou ăl sur șî l-o pus la hiert. S-o așezat  cu
ortacii lui ș-o mâncat tăt bou. Apoi o zâs cătă slujnicî: „Du-ti șî adă-mi blidu cari  l-ai pus
lângă corlan.” Și i l-o umplut de tri ori cu  galbini zicându-i: „di tri ori mi l-ai spălat, di  tri
ori țî-l umplu. Dacă-l spălai di mai multe ori, di atâtea ori  țî-l umplem. Apoi s-o suit pi cai
ș-o plecat la Baia Mari.”

Părăsind satul Budești, Pintea a plecat pe meleaguri străine mânat de dorința de a
învăța taina slovelor și a învăța meșteșugul armelor. A cutreierat prin mai  multe părți,
schimbându-și  numele ca să  nu fie descoperit, învățând câteva limbi străine. Acolo unde
vedea nedreptăți intervenea în favoarea celor obidiți și astfel și-a atras admirația oamenilor
săraci. În această perioadă a vieții, trecâd prin mai  multe garnizoane militare s-a pus la
punct și cu  cele mai moderne  tehnici  de luptă ale timpului. 

Întorcându-se acasă, Pintea și-a adunat o ceată de haiduci și s-a ocupat de instruirea
lor cu tehnicile de luptă învățate și alături de ei a început activitatea în ale haiduciei, pentru
care a devenit cunoscut în tot nordul țării. Faptele sale au fost consemnate de documentele
vremii chiar la curtea de la Viena, dar și de memoria poporului, care le-a consemnat în
legende și balade care au ajuns până la noi.

Teritoriul pe care a acționat ceata de haiduci a lui Pintea a fost destul de mare, el
nelimitându-se la ținutul din jurul orașului Baia Mare. Acțiunile lor au  fost semnalate și în
comitatele vecine: Sălaj, Sătmar, Bihor, Someș, Bistrița Năsăud și chiar ținutul Dornelor.
Locurile în care Pintea își avea baza erau Munții Meseșului, dar mai ales zonele stâncoase
și pădurile Gutâiului. De aici ceata lui Pintea pornea în incursiuni ajungând până aproape
de granița cu  Polonia. Cetele erau foarte bine organizate, acțiunile lor desfășurându-se
chiar în plină zi. Haiducii lui proveneau din diferite etnii: români, sârbi și unguri. Pintea
avea în subordinea sa trei cete, cea care era în directa sa subordine numărând 120 de oameni.
Aceștia aveau o intensă activitate în zonă. Despre una dintre acțiunile lui Pintea, din care
putem deduce amploarea acțiunilor sale aflăm de la judele orașului Baia Sprie. Acesta îi
scria la 21 iulie 1668 omolugului său din Baia Mare despre una dintre acțiunile cetei de
haiduci condusă de Pintea. Aflăm astfel că Pintea cu  oamenii lui au  atacat castelul din
Rona, omorând 250 de oameni și luând 150 de cai și alte bunuri, după care s-au refugiat în
Berbești. Se cerea judelui orașului Baia Mare ca să  informeze despre aceasta pe căpitanul
de la Cetatea Chioarului și acesta să  pornească în urmărirea „răufăcătorilor”. În perioada
1699-1702, acțiunile cetelor de haiduci conduse de Pintea iau amploare, ceea ce determină
autoritățile să  încerce prinderea acestuia și a ortacilor săi. Situația se discută chiar în
consiliul de război de la Viena, fapt de care este informată și conducerea orașului Baia Mare
prin intermediul căpitanului cetății Sătmarului. Din aceeași scrisoare aflăm că  Pintea a fost
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prins la 2 ianuarie 1700 și pentru  a fi  judecat i se cer judelui orașului Baia Mare informații
legate de activitatea haiducului. În urma negocierilor care au  urmat între Pintea și
comandantul cetății, contele Fredericus C. de Loevenburg, primul este eliberat; de aici
putem desprinde capacitatea de organizator și negociator a lui Pintea. Pentru ca cetele lui
Pintea să  renunțe la acte care provoacă dezordinea, i se promite că nimeni nu-i va mai numi
tâlhari și chiar li se promit anumite sume de bani pentru  întreținerea cetelor. Cercetătorii
concluzionează că austriecii, simțind că  nu sunt agreați de populația locală, au preferat să
împartă influența în zonă cu  Pintea. Alianța încheiată nu l-a oprit pe Pintea, atunci  cînd s-
a văzut liber, să-și continue activitățile. Astfel, în februarie 1700, în apropierea localității
Cicârlău, cinzeci din haiducii lui Pintea au atacat doi negustori din Satu Mare luându-le
bunurile pe care le-au adus în satul Crăcești (Mara) din Țara Maramureșului. Lupta
haiducilor nu putea fi  oprită nici prin chinurile la care erau supuși atunci când erau prinși
și  nici de cele la care erau supuse familiile rămase acasă. Nici sumele mari puse ca
recompensă pe prinderea lor nu-i împiedica pe haiduci să-și desfășoare activitățile. Astfel,
la 23 aprilie 1701, regele Leopold I stabilește o recompensă de cincizeci de taleri celui
care-l va preda pe Pintea autorităților. Din această cauză, Pintea se va retrage din zonele
din apropierea Băii Mari și se va deplasa împreună cu oamenii săi spre granița cu  Polonia.
Fiind iarnă, el își anunță oamenii că se vor întâlni în luna aprilie pe muntele Gutâi. Deși
știa că este urmărit, Pintea și-a continuat acțiunile împreună cu haiducii săi. Când a aflat de
răscoala împotriva habsburgilor condusă de Rakoczi al II- lea, Pintea a dorit să i se alăture
acestuia cu oamenii săi, prin aceasta devenind inițiatorul și organizatorul mișcării țărănești
de eliberare socială din nord-vestul Transilvaniei. Din acest punct de vedere el nu putea fi
numit „hoț” cum era numit în documentele vremii de cei din administrație. 

În august 1703, Pintea Viteazul, numit în documente „domnișorul Pintea din
Măgoaja”, a participat împreună cu două companii de curuți, la un atac asupra orașului Baia
Mare alături de comandanții Andrei Bekessy, Ioan Lantos și Bella Urszuly. Ajunși la poarta
de sud a orașului, în seara de 13 august, Pintea a cerut orășenilor să predea orașul principelui
Rakoczi al doilea. În primă fază se acceptă un schimb de ostateci și se amână tratativele
pentru  a doua zi. A doua zi  orășenii acceptă propunerea lui Pintea cu  condiția ca acesta
să  trimită o delegație la Rackoczi pentru a-i face cunoscută hotărârea lor și pentru ca acesta
să  confirme faptul că  va lua orașul sub protecția sa. Orășenii fac daruri armatelor aflate
sub zidurile orașului, șapte căruțe cu  pâine, carne și butoiașe cu vin. Pintea a aflat însă că
alimentele erau otrăvite și atacă poarta orașului reușind să o dărâme, dar în luptele care au
urmat Pintea a fost grav rănit de um glonț  și a murit. Moartea lui a fost grea lovitură pentru
tabăra curuților, prin aceasta ei  pierzând sprijinul țăranilor săraci și a iobagilor din întreaga
Țară a Chioarului și nu numai, aceștia supărându-se pentru că „o omărâtu” pe Pintea/Mâna
lor dreaptă.5

În legendele și baladele populare însă  se subliniază faptul că Pintea a fost omorât
din cauză că a fost trădat de unul dintre „fărtați”. Toate acestea sunt cele care îl prezintă pe

5 Gheorghe Pop, Folclor muzical din zona Maramureș, Ed. Tipografia Maramureș, Baia Mare, 1982,
pag. 198.
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haiduc ca un personaj cu  însușiri supranaturale, un fel de semizeu, care nu putea fi omorât
oricum. Aceste însușiri supranaturale reies și din poveștile localnicilor legate de faptele
sale: rănit fiind, a mutat dintr-un loc în altul niște bolovani imenși. De asemenea, se spune
că  Pintea la fel ca Ahile, nu putea fi omorât oricum. Un singur loc de pe corp putea să-i
aducă moartea, iar glonțul care ar fi trebuit să-l lovească trebuia și el preparat într-un anumit
fel. Acest lucru a fost aflat de frații lui Pintea chiar din gura lui într-o seară după ce au luat
masa: 

„Fraților / Fârtaților,
Voi de la mine-ți afla
Moartea mea din ce a sta
Din tri fire de grâu sfânt
Și dintr-un plombuț de-argint
Bine-n pușcă-nțăpănit,
Subsoară nimerit
Subsoara de-a stânga
C-acolo-mi stă puterea.6

Astfel, atunci când a fost prins unul din frați, sub amenințarea cu temnița și
promisiunea scăpării de moarte, a putut să le spună dușmanilor secretul morții lui Pintea: 

„Voi de-aicia nu-ți scăpa
Până știre nu ni-ți da
Moartea Pintii din ce-a sta
Altfel, vai, de voi a fi
În temniță-ți putrezi
Pă voi lanțu a rujini!”

Atunci  când au avut ocazia, soldații din Baia Mare au reușit să-l omoare pe Pintea.
De altfel, tradiția orală spune că Pintea a murit pe zidurile orașului, fiind împușcat în spate;
deci moartea lui într-adevăr s-a datorat trădării. Cu siguranță că  această trădare a
nemulțumit pe cei obidiți care îl iubeau pe haiduc și astfel aceștia și-au alinat amarul
transformându-l pe Pintea într-un personaj cu puteri supranaturale și care nu putea fi  omorât
decât ca un personaj de poveste.

6 Culegere de folclor, Comitatul județean pentru cultură.
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Pintea Viteazu în toponimie

Istoria românilor este plină de eroi, care prin faptele lor eroice duse până la sacrificiul
de sine au rămas în conștiința poporului. Ștefan cel Mare, Tudor Vladimirescu, Iancu Jianu,
Avram Iancu și atâția au rămas în conștiința colectivă, amintind de momentele de răscruce
prin care au trecut țara și poporul. Ei nu au fost uitați și faptele lor au ajuns până la noi,
transmise prin viu grai în legendele, basmele și baladele care le-au fost închinate. Pe lângă
acestea, numele celor care și-au adus contribuția prin faptele lor la afirmarea neamului au
rămas și în toponimia locală. Locurile prin care au trecut, unde le plăcea să se odihnească
și să bea apă, locurile în care au săvârșit o faptă vitejească, au primit într-un fel sau altul
numele legendarului viteaz. Același lucru s-a întâmplat și cu Pintea Viteazul, locuri care au
și azi numele haiducului fiind întâlnite în toată  partea de nord a Ardealului, dar și în părțile
Dornelor. Acordarea numelui lui Pintea unor munți, ape, locuri, izvoare, fântâni, peșteri,
subliniază faptul că  acesta a fost într-adevăr iubit de oamenii locurilor în care și-au
desfășurat activitatea. Cercetătorii culturii populare și a istoriei locale au reușit să  depisteze
toate aceste locuri ce amintesc într-un fel sau altul numele sau faptele vestitului haiduc. În
continuare vom trece în revistă aceste locuri așa cum le-am găsit consemnate de către
aceștia.

Între Târgu Lăpuș și Copalnic Mănăștur se află muntele „Șatra Pintii”. Acordarea
numelui lui Pintea unui munte întreg se datorează faptului că pe acest munte se află unul
din locurile în care acesta își găsea adăpost alături de ortacii săi. În Baia Mare, în apropierea
Turnului Măcelarilor, locul unde s-a aflat și poarta unde se spune că ar fi murit Pintea, se
află strada care se numește Pintea Viteazul.

Pe drumul de la Baia Mare spre Baia Sprie se trece prin satul Tăuții de Sus, unde la
capătul satului se află un bolovan foarte mare. Tradiția locală spune că acesta ar fi fost dus
acolo de către Pintea. Acesta, deși rănit în una din luptele sale, a cărat acest bolovan în spate
și locul în care l-a pus jos a devenit hotarul dintre cele două localități. Tot în apropierea
orașului Baia Sprie se află un deal numit Roszoly, pe care, aproape de vârf se află un stâlp
construit din blocuri uriașe de piatră, așezate unul peste altul, numit „Turnul lui Pintea”.
Despre acesta se spune că ar fi fost ridicat de către Pintea singur, fără niciun ajutor. 

După ce se trece de Baia Sprie, drumul începe să urce peste muntele Gutâi, cel ce
face legătura între Țara Chioarului și Țara Maramureșului. Tradiția spune că muntele Gutâi
a fost locul în care Pintea își avea cartierul general. Aici vom întâlni mai multe locuri ce
poartă numele haiducului. Aproape de vârful muntelui, se află un izvor cu  apă limpede
numit „Izvorul lui Pintea”, ceea ce întărește presupunerea că  aici Pintea își avea unul din
locurile preferate în care se retrăgea. Cel mai important argument că baza principală a oștii
lui Pintea se află pe acest munte este și faptul că în apropierea izvorului se află „Pivnița lui
Pintea”, locul în care se spune că și-ar fi păstrat comurile. Pe muntele Gutâi se mai întâlnesc:
„Focul lui Pintea”, „Făgădăul lui Pintea.”

Trecând din Țara Chioarului în cea a Maramureșului, pe drumul Cavnicului, în
Vârful Rotunda se află un loc numit „Piciorul Calului.” Tradiția orală spune că acolo și-a
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rupt piciorul calul lui Pintea, într-unul din drumurile spre pivnița în care erau depozitate
lucrurile adunate. Coborând de pe munte întâlnim satul Budești, cel în care Pintea a trăit ca
slugă după moartea părinților. Aici sunt destul de multe locuri care au primit numele lui:
Făgădăul Pintii, Fântâna Pintii, Peștera Pintii, Staulul Pintii. Despre staul se spune că  acolo
își ținea Pintea herghelia.

Pornind de la Baia Mare spre sud, în satul Iadăra, pe malul pârâului cu același nume,
se află o strâncă numită Cocoșul Pintii, iar la vreo cincizeci de metri de el, un imens bolovan
cunoscut ca Masa Pintii. Localnicii susțin că aici venea uneori Pintea cu ortacii lui și luau
masa, după care, în poienița din apropiere numită și ea Poiana Pintii, încingeau hora.
Aproape de Dej la Măgoaja, satul natal al lui Pintea, unde din nou se întâlnesc o serie de
toponime ce amintesc de Pintea Viteazul: „Poienița lui Pintea”, „Bliduțu Pintii”. Aproape
de Măgoaja, în satul Zănogi spre dealul Cornii se află „Fântâna lui Todoran.” Tradiția spune
că în acest loc Pintea ar fi îngropat o grămadă de bani pe care i-a luat de la nobili. Cel mai
important loc este cel din pădurea satului Măgureni, unde se află o stâncă numită „Piatra
Pintii! Legenda spune că sub această stâncă Pintea ar fi îngropat o parte din averile sale. În
fiecare an în noaptea de Înviere, poarta se deschide la miezul nopții. Cel care ar avea curajul
să intre trebuie să iasă până la cântatul cocoșilor, când poarta se închide. Unul din bătrânii
satului poveștește: „O fo o dată un mare viteaz pă nume Pintea (ca pă mine) șî lua de la
bogaț șî dădea la săraci. Iel ș-o ascuns sub ptiatra din dealu Măgurenilor tăte bogățâile.
Multe vitejii o mai făcut haiducu aista. Io, când eram de-un font îmi amintesc că bunica me
îmi povestea de iel șî de Poarta lui din Piatră. Poarta să deștide în noaptea de Înviere și cine
vre să  margă să ieie bogățâile, da să nu șadă mult că aiasta să întide la cântatu cocoșâlor.”

Faptul că și dincolo de munte, în ținutul Dornelor, Pintea a rămas în conștiința
localnicilor, o demonstrează numeroasele locuri care îi poartă numele. La „Doisprezece
Apostoli”, lângă localitatea Poiana Negrii din județul Suceava se află un alt „Beci a lui
Pintea.” Tot din acest sat izvorăște „Pârâul lui Pintea” și întreaga vale prin care acesta curge
este numită „Valea Pintii.” Pe muntele Șerba, la locul numit Pietrele Hârlii, se spune că
Pintea stătea și cânta dintr-un fluier cu 7 doage și juca în sat la Ponaci. 

Urmărind toponimele ce amintesc de Pintea putem constata că ele acoperă aria în
care și documentele spun că și-ar fi desfășurat activitatea. Frecvența mare a apariției
locurilor ce au păstrat amintirea haiducului ne vorbesc nu numai de faptul că el era cunoscut,
ci și despre dragostea pe care i-a păstrat-o poporul și care, prin botezarea locurilor și
lucrurilor cu numele de Pintea, a considerat că  le-a înobilat și că astfel el va rămâne veșnic
în amintirea noastră.

Obiectele materiale care au aparținut lui Pintea Viteazul

Ținuta vestimentară a lui Pintea se deosebește de cea a ortacilor săi, el purtând o
haină de zale, care cântărea 8,5 kg, și un coif cu greutate de 1,5 kg, pe când ortacii săi aveau
doar uniforme miliate. 
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Cămașa de zale a lui Pintea se păstrează și azi la biserica din Budești. Se spune că
în 1860 autoritățile maghiare ar fi  dus-o la Budapesta, dar budeștenii au protestat și au
făcut tot posibilul să o primească  înapoi. Pentru a o răscumpăra ei au plătit 1000 de florini,
sumă considerabilă pentru  acele timpuri și au  dus-o înapoi la biserica din satul lor unde se
păstrează și astăzi. Efortul sătenilor nu face decât să demonstreze încă o dată cât de mult a
fost iubit haiducul Pintea de către maramureșeni. În secolele XVII și XVIII haiducii erau
bine organizați din punct de vedere militar, cu o tactică de luptă  bine însușită la nivelul
cunoștiințelor strategice ale timpului folosind un întreg arsenal de luptă: ghioage, topoare,
coase, suliți, săbii de tot felul, arme de foc și chiar tunuri. Muzeul Județean de Arheologie
și Istorie păstrează sabia și pistolul folosit de Pintea Viteazul. 

Texte culese din zona Maramureșului

Limba română conține o serie de dialecte, bine cunoscute și studiate de specialiști.
Dar oarecum mai puțin aprofundate sunt graiurile, practic vocabularul particular al fiecărei
zone. Etnologii știu că fondul de cuvinte diferă de la sat la sat. Aceasta este reflectată foarte
bine și în baladele în care sunt ilustrate viața și activitatea lui Pintea Viteazul. În timp ce
firul epic este aproximativ identic sau foarte asemănător, fondul de cuvinte regionale utilizat,
este foarte diferit și variat. Se poate spune că  un maramureșean ar putea avea dificultăți în
înțelegerea deplină a variantei dornene. Diferența există chiar și între variantele
maramureșene. Este cunoscută diferența graiurilor de dincolo și dincoace de muntele Gutâi. 

Ducând mai departe analiza textuală putem găsi diferențe de vocabular și exprimare
chiar și între variantele din Săpânța și Dragomirești, Budești. Varianta, din satul Cimitirului
Vesel, este așezată pe un fond muzical deosebit, cunoscut numai în zona Maramureșului și
anume horea cu  noduri. Această caracteristică muzicală îi dă textului o notă aparte, datorită
prezenței numeroaselor interjecții caracteristice: hâi, dui, mă, hei, numa măi. Aceasta
conferă mesajului piesei o profunzime extraordinară, transpunând ascultătorul în starea de
jale pe care o ilustrează cu atâta ardoare cel ce interpretează balada. Textul baladei este
destul de rudimentar, acesta nu ilustrează decât superficial o mică parte din poveste, aceasta
pentru că  se urmărește sensibilizarea auditoriului, în primul rând prin simplitatea
înțelepciunii țărănești și apoi prin muzicalitatea aparte a horilor cu noduri. 

Scheletul epic al baladelor din această zonă este foarte asemănător. Toate sunt bine
structurate, conțin elemente de legătură care fac trecerea de la un moment la altul. Prezentăm
textele poetice ale baladei haiducești „Pintea Viteazul.” 
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Horea lui Pintea 

Da în tăt Maramureșu,
Nu-i ca Pintea Viteazu.
Nu-i ca Pintea haiducu, măi.
Hei, hei, da pă cei grași
Îi prinde-n clește
Da pă cei săraci îi păzește, măi.
Colo-n vale lângă foc
Stau haiducii la un loc
Și s-or apucat de joc,
De joc și de vesălie,
De moarte nu vreu să  știe.
Hai, hai
Pă Gutâiul cel înalt
Șăd haiducii supt un brad
Iară Pintea îi întrebare,
- Care dintre voi s-aflare
Să coboare-n Baia Mare
După zin și după sare,
După colb din cel mai tare.
Că nime nu s-o aflat
Numa a lu Pintea fârtat.
- Mere-oi Pinteo, mere, oi mere,
De mi-i da mult pă plăcere
Cu murguțu cel de vânt
Cu coama până-n pământ.
Tăt murguțu cel de ploi
Cu coama până-n zăvoi.
Pă cel cal o-ncălecat
Și la Baia o plecat.
Cu grofii s-o adunat
Și grofii l-o întrebat:
- Spune, spune, măi, fârtat:
Unde-i moartea lui Pintea?
- Moartea Pintii eu v-oi spune,
De mi-ți da tri sute bune.
Tri sute de zloți de-argint
Eu vi-l trimit în pământ. 
Susuoară de-a stânga
Unde-i bate inima.
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Tri grăunțe de grâu sfânt
Și-un plumbuț de-argint. 
Sus pă Gutâi o suit
Și pă Pintea l-o găsât
Susioară l-o lovit
Sângele l-o năpădit 
Murgu sub el  s-o-nvârtit.
El din gură așă o grăit:
- Hai, da sie-n lume blăstămat
Cel ce crede în fârtat.
Că i-o nu l-am cunoscut
Uuuu
Și pă mine m-o vândut,
Hai, da tătă lumea blăstăma.
Pă Iza și pă Mara
C-o omorât pă Pintea
Mâna lor cea de-a dreapta.
Da zâni-o-a zâua cea mare
Cu ceasu de judecare
Păntru a lu Pintea vânzare.7

7 Performer Gheorghe Avram, 71 ani, Coruia, 2012. 
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Cămașa lui Pintea Viteazu; foto: Maria BORODI


