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DE
IONTALOŞ
Ne propunem să prezentăm una dintre acele fi!ine dernoniee care
sîni cunoscute un grup restrîns de popoare : Ia sîrbo-croati, la români
şi la maghiari. Este vorba despre sotomoruir, care retinuse, în anii 80 ai
secolului trecut, atenţia unor cercetători ca V. J agic \ Oszkar Asboth 2
şi M. Gaster ", Aceştia au pus la dispoziţia învătaţilor cîteva legende ale
celor trei popoare. Totuşi, în studiule de specialitate din ultimele decenii
S-,(:1,
acordat atenţie numai legendelor maghiare şi sud-slove 4, cele româneşti rămînînd aproape necunoscute în bibliografia internaţională. Explicaţia trebuie căutată, probabil, în faptul că la maghiari şi sud-slavi
această fiinţEI poartă un nume comun. gaTaboncip.s 'dijâk, respectiv
graba'nciaJ dijalr, pe cînd românii i-au zis solornoTl!b.T,
cuvînt cu o etimologie total difer-ită.
Cea mai veche atestare CItermenului solornoriuTpare să ne-o fi lăsat
Sarnuil Micu-Clain, în Dictionariurri uolacnico-laiinusv; (1801)S, care indicii şi corespondentul rnaghiar : ,,9ClTabontzias
d'iâk".Există însă şi men• in anul Hl72a fost organizatla Ftciburg im Brcisgau,de către Kommisslonfu.r Erziihlforschung
clerDeutschcnGcs(llschartfur Volkskundee.V. simpozionulProblemeefer Sauen}o)'schnng.
Numeroşiiparticipanţiau hotărît atunci
elaborarr-aîn comuna unei Iucrtui internaţionalecu titlul IXimonologisC;he
Scrgen
(veziRiihrich.1973).Cercetarealegendelorpopulareeuropenea primit .astfelnoi
irnpulsur].Lucrareal1oastr6a Llcut obiectulcomunicăriiprezentatela "VI Coni!'ns of tho Inter-nationalSocietvfor:Foll;::-Narrative
Rescarch",1G--21iunie 1974,
orgunizat.
la Helsiriki.
1.JiUi lB77.Notele ele subsol se întregesc în BibLiogrcrfia
de la sfîrşitul
2 Asboth1880.
3 Caster lBB:3
a.
4eSOlymossyp.
;i74-,-c;H(l.
5Klein 194i±s.v.Se pare ca in aceeasiperioadă consemnaşi 1. Budai-DeIcanu : "ŞolomQn'oriu
BatiSolomonariuse cheamă în Ardeal cei ce călăresc pe
balauri şi poartă grindină,şi invătătura lor se zice S()l()InOJ1e"
(ap, L. Şăineanu,
BasmeleTomâne
.. " Bucureşti1895,p. 871n.).
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ţiuni mai vechi ale unor fiinţe care stăpînesc norii. O amintim pe cea
de la 1(j52, din. Prcuriia lui Matei Basarab, care vorbeşte despre llgonitori
de nori", identificaţi de L-A. Candrea cu solornonarii6. Pină astăzi, colecţiile folclorice au publicat numeroase materiale referitoare la solomonar.
O atenţie specială au acordat acestei teme Traian German, în monografia intitulată Meteoroloqie populnră 7, I.-A. Candrea, în studiul Prerninte Solomon. Legendele solomoniene în. basmele şi credinţele noastre 8
şi S. Ispas, în comunicarea Narraiioes about King Solomon=in.ihe Ronumiari Foiklore 9. Bogate materiale inedite se găsesc în Arhiva sectorului de etnografie şi folclor din Cluj-Napoca, precum şi în fondul
Atlasulu] lingvistic român de la Institutul de lingvistică şi istorie literară din Cluj-Napoca. In aceste două fonduri se află credinţe şi legende
populare din G7ele localităţi din întreg cuprinsul ţării. Le prezentăm aici.
1. Cine poate fi solomonar ? Cel ursit ,0, cel care a mincat carne de
om 1\ "care se dă de viu dracului" 12,care primeşte puterea ele la
diavol i3, cel care a omorît un balaur şi i-a luat piatra scumpă 14,omul
care poate vorbi cu balaurfi 15,călugării, care, după moarte, s-aU prefăcut în sfinţi şi umblă călare pe balauri 16,copiii născuţi cu o cămaşă
de piele, pe care părinţii o îngroapă în pămînt: ea creşte în ritmul în
oare se dezvoltă copiii, apoi, cind aceştia sînt mari, o dczgroapă şi o
îmbracă 17; mai pot deveni solomonari cei care în vată la şcoala de
solomonărie 18.
2. Şcoala de solomonărie : după ce învaţă toate cărţile ele pe lume,
viitorii solornonari urmează şcoala de solornonărie, sub pămînt sau în
cetatea "Babariului", unele scriu, la o masă de piatră, toată învăţătura
de acolo într-o carte 19; studiile durează :3 sau 7 ani; ele fiecare dată
intră 7 sau ginşi -- unii zic: şapte fraţi călugări 20_. dar ies cu unul
mai puţin; ei sînt învăţaţi cum să călărească' balaur ii, cum să poarte
6 CandreaHl44,171.
7 GermanHJ28.
8 Candroa19:32.
5/3-59)i Candrca1947.
9 Ispns1974.
10AF'C
G/3:l,
17--21.
11Muşlea-Bîrlca,
ID70,1/37.
12Mnslca-Bîrlea
1970,IS7; German1928,143.
13AF'C983,15.
14AFC B39,15.
is APC773,12.
16AYC732,2B; Cerman1928,144.
17German1928,143.Unele credinţe româneştiinformeazăelî cei ce se nasc
în ,.cămaşăele piele" ar fi foarte norocoşi;aceastaar deveni un talisman,care
le-ar putea realiza orice dorinţă (S. F'I. Marian,Ntiscereala 1'omâni.,
Bucureşti,
1892,p. 65-()(i).Aceastăcredinţă e atestată şi în Dalmatia,Cernagoraşi Serbia
(ef. F. S. Krauss, Sreca. G1Uck!Ind Schicksalim Volksglaubencler Sii.dslat,en.
WienlSS(),p, 20).
18German192/3,
144.
19German 192/3,144; Gorovci1931,G8-()0; Nlculiţă-Voronca
1003,808-809
Dcnsusi
ariu ln15, 283; Pamfile 1916,315; Pavelescu1945,29j Zanne VII, 189
Marian 1870,147-150; Marian 1878-·1879,
54-5(j; AFC 427, 18; AF'C440, 30
AF'C427,18; AFC651,25.
20DensusianuUJl5,283-28'1.
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vremurile, să lege şi să dezlege ploile 21elco In şcoala de solomonărie
sînt atirnate pietre de moară, gata să cadă, şi numai aceia devin s010monari, cărora nu le e frică să umble pe sub ele. Unii spun că în
timpul studiilor, viitorii solomonari stau pe o roată care se învîrte foarte
repede 22; se mai zice că. un solornonar bătrîn fură copiii şi...j duce la
şcoala de solomonărie, tinindu-i închişi 7 anii23.La absolvirea şcolii, soIomonarii primesc o carte, un toiag şi un oăpăstru (de aur sau de te i),
care rămîn uneltele lor de lucru 24.
3, înfăţişarea solomonarului (posibilităţile de a fi identificat) : 8010rnonurul ia înfăţişarea unui cerşetor zdrenţăros, are ochii roşii, piept
puternic, statură mijlocie sau mică 25,păr aspru, ca de porc, poartă întotdeauna o traistă, în care nu se află altceva decît aţă sau un topor
şi un frîu din coajă de mesteacăn; el mai poartă în mînă o carte şi un
toiag, iar la gît, o mică toacă de lemn, ascunsă 26; ei sînt îmbrăcaţi în
alb, au doua cozi: una în prelungirea şirei spinării, iar alta, de pene,
sub braţ 27; solomonaril îmbracă o gubiţă 28sau 7 cojoace29; ei nu locuiesc în case, ci prin păduri sau pe hotare 30, şi mănîncă ouă coapte '1
sau lapte 32.După unele informaţii, solomonanii ar mai fi. identificati cu
nişte păsări cenuşii, care zboară de la est Spre sud-est fii vestesc ploaia 33
4. Activitatea solomonarului. El umblă prin sate, cerşind lapte şi
ouă 34; dacă e bine primit, satul respectiv va avea rod bogat, dar dacă
solornonarul nu e milult sau dacă e batjocorii, el produce mari pagube,
provocind grindină şi distrugînd holdele 35.Uneori, solomonarul e considerat ca duşman înrăit al oamenilor, o putere diavolească 36,pe cînd
alteori el e privit ca sfînt 37 Cînd vrea să pedepsească o localitate, 130lornonarul citeşte în cartea lui, la marginea unui lac, pînă cînd iese un
21Marian 1870.147-150: Marinn Hl78-1SnJ.54-50{ Marian 1882,2-9;
lVIihăilescu
18D2-H;(·J3,
140; ZanrieVII, 189; Gorovei1!J3L(8-G9; Pavelescu1945.,
2(): AFC1487,132: Fochi}f17ii.
:l2!1.
22German]!l28.]45.
2}GermanH128,
14G.
i
2-1GerrnanUJ2B,
144-14;;;Marian 11178-1879,
54-·,)(\;Hasdeu1893,2()5\l-2D60
;
Niculită-Voroucu
isos, 80H.BIO: Muntiu ln:17,GO--Gl
; AFC1487,132.
25GermanlD28,142.
26German1928.142-143; AVCHJ7,11; AFC407,52; AFC148'1,132; ASEFC
mg. 1224j, 12:12
d-f.
27Muntiu1937,()O-Ci!
; AFC197,11.
28ASEFCmg.217911r.
2'1GermanJ928,14;,.
311
GormanID28,14,1
.
.31AFC440,ao: AFC 50(1,:18;AFC G58,21; ASEFCmg. 12:12r el, Amintim
aic: că ouăle roşii,"îngropatela hotareleunei holde",înlătură grindina (cf. S. FI.
1\1a1'1an,
Sârbâiorilela l·omdniII, Bucureşti18()9,280),Alte indicaţiiîn legăturăcu
riturile ouălor, în Ion Muslca,Cercetâri etnograficeşi de îolclor 11, Bucureşti
1972,234,n. 48.
32ASEFCmg. 12:32
1 el; rng.217HII r: .AFC,)09,3H.
33AFC678,20.
34PavelesculD45,2lJ.
35German1921l,
1-16
; Muslca-Bîr-lea
HJ70,188;Pavelescu1945,29.
36German1921l,
143;A1"C82fJ,4D;AF'C8G1.,
23.
37German1()28,
144; A}'C058,21; AFC732,28.
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balaur,
care îl încalecă şi îl poartă prin nori, provocînd furtuni şi
grindină Deseori, solomonarul sulvează tarinile de la grindină. fiind
orb, balaurul zburător, care ar dori să producă pagube cît mai .mari
oamenilor, îl întreabă pe călăreţul S,J.u solomonar, unde se
solomonarul îi răspunde că se găsesc deasupra munţilor, cînel în reulitate
se <3J1]ă
deasupra satelor şi a tarinilor, motiv
care balaurul nu
grindineazCi; in schimb, cînd se află deasupra pădurilor, solornonarul
afirmă că s-ar gClsi deasupra satelor si a tarinilor iar balaurul
descarcă acolo toată povara de grindină, fără a distruge recoltele oumeriilor39.
După ce au grindinat un sat sau un ţinut, solornonarii conduc
balauri] în Tara Căldurii, unde îi omoară, iar carnea Iora vînd scump,
deoarece oamenii de acolo nu pot supravieţui caniculei, fără il avea
o cît de mică bucată de carne de balaur subsuoară .40.
După 7 sau mai multi ani, solornonarul încetează de CImai fi solomonar şi devine om obişnuit, cu identitate cunosoută. Stăpîn pc tainele
solomonăriei, el poate deveni însă contrasoiomonar, pieirar, sau qhetar;
el poate dirija, cu ajutorul unei vergi de alun, zborul balaurilor răufăcător! spre alte ţinuturi; uneori, contrasolornonarul poate arunca un
cuţit în inima balaurului, omorindu-l şi Iăcindu-l să cadă la pămînt;
unde cade balaurul, apare un izvor de apă întotdeauna rece 41.
Legendele soionionavilor.Incercare de iipoloqizare.
1. Un copil se naşte cu aripi subsuoară [adică solomoriar], tatăl copilului i le rade, dar acestea cresc mereu 42.
2. Un om semăna cartofi, cînd un bătr in necunoscut îi propune $[\·-1
însoţească pe timp de o săptămînă. Se duc amîndoi la un
urcă
fiecare pe cîte un balaur, zboară în nori şi grindinează. După o vreme,
omul se întoarce acasă, slab, dar plin de bani 43.
3. Un tînăr dispare de acasă şi nu se întoarce decît după 7 ani.
El distruge holda re care o avea tatăl său. Văzînd primejdia pe care
o reprezintă tînărul, părintele îl impuscă 44sau îl taie cu toporul, pentru Elnu nenoroci.lumea 45
':1:.In sat au venit niste oameni
cu gubită.. Au cerut unei Iernei
irit
o cană de lapte. După CEle-a dat, au întrebat-o unde arc holde,
il produce ploaie deasupra lor, in semn de recunoştinţă .
33Schmirtt11\66.
If ; Marian1870,147-150; Mar-lan1878--1879,
.'i4·56; Marim:
G; Hasdeu189:),29:;()-?9GO
; Muntiu1937,60..-61.
/H'C 2,:;9,47-·4B; AF'C2G(),T"-H;AF'C4]7. 25; ArC 6il2, 15--·J6;AFC
68:J,
.17--21.
,0 Donsusi
anu HJl5.2il4: German 19ZB.147--148;Nicuhtă-Voronca
Hi03,1110.
411\F'C0:,9.1:,; Mnrian 1878-1879;54--56; Marian 1870,1<1'1'--150;
Marian
In82,6 ; C;er1Tlan
19291!18-'1c19.
"2AFC Hl7 11: ValeaMare-'- CarasSeverin.
43AFC40/ 50--52: llistra--- 'I'ur-d
a..
44AFCG:5J.
2i): Ciceu-Cornbie
- Some.
,lj AFC G88,26 şi AF'C723,4'1: F'odulupi.- falomitn; Ni('li1iV}V()rOrlCa
1903,
a08---809
: Botoşani.
4(,ASEYCmg. 2179II l' : Giurtdec--· Mriranl1.lreş.
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5. In sat il apărut un om ciudat, cerînd mîncare de la o femeie
şi promitind cu va face să ploaie peste hotarul satului. A produs ploaia,
apoi a disparut pentru totdeauna 47
6. Mergînd prin munţi, trei oameni dau peste o groapă adîncă.Hoiărăsc să-I coboare pe unul dintre ei, cu o frînghie; aceasta se rupe
şi omul nu mai poate fi scos la suprafaţă. Il scoate însă un solomonar,
care venea călare pe un balaur. Ajuns la suprafaţă, solornonarul descalecă şi îşi leagă balaurul de un copac, apoi se duce in sut. Omul scos
din groapă dezleagă balaurul, care fuge, iar solomonarul nu-l mai găla întoarcere 48.
7. Angajat să aducă lemne din pădure, un orn calcă, din neatenţie,
într-o groapă, în care e reţinut de un balaur timp de7 ani, după care
acesta îl scoate Ia suprafaţa. Omul întîlneşte un solornonar, căruia ii
istoriseşte păţania sa. Solornonarul se duce la gaura în oare se afla balaurul, citeşte din cartea lui o jumătate de oră, apoi îl prinde pe
balaur 49.
8. Un .om cade în groapa balaurilor. Aceştia il elibereaza numai cu
condiţia că nu va spune nimănui unde a fost. Un solomonariîl obligă
însă să-i. arate groapa în care locuiesc bulaurii. El vrăjeşte-acolo pînă
ies eloi balauri pe care îi încalecă solornonarul şi ortacul său şi"zboara
în nori 50.
9. Un solomonar s-a rătăcit din nori şi a intrat la o casă, cerînd un
ou de la o femeie. Aceasta pretextcază ca n-ar avea ouă, dar el o trimite siI ia unul din oala de pe cuptor :01.
10. Un solornonar e batjocor-it de oopiăi dintr-un sat. Noaptea se
produce o mare, furtună şi grindină peste intregul hotar al satului 5:'.
11. In sat apare un C'('rşetorpc care nu-l miluieste decît un singur
om. Cerşetorul cere bincf'ăcătorului său să-şi punăemne la toate sernănăturila lui, pentru a i le putea recunoaşte. Apoi pr-oducegr'indinâ peste
tot hotarul satului, distrugind toate scmănăturilc, in afară de cele ale
miluitorului sau, oare rămîn verzi şi frumoase. Sfvteniiîl dau în judecată
pe omul ale cărui holde n-au
stnicute, învjnuâridu-l că. el iar fi adus
grindina, din dorinţa de a Iaoe ['fIU altora. Cerşetorul îl salveaza 53.
12. Un solomonar il vrut s,1 g1'indinezc tarinile, pentru Elconstrînge
pe oameni sa cumpere cereale de la negustori. Speriat însă de minia
oamenilor, el conduoegrindina într-o fîntînă şi face două clăi rnar i
de grindină 54.
1:3.Un solornonar e luat în căruţă de către un ţăran. Solomonarul
adoarme, tăranul citeşte din oadea raoes:t'Uia,
iar oăruta inoepe sti uroe
7 AFC415.26: HurozuMare-- Sălaj.
.wAFC509,27-211: 'Tăuţi-Măgherăuş
- Satu Mare.
4gAFC 557, :J-(j: Sibicl - Sibiu: Niculita-Vorouc-n190:3,809; Bulzeşli
Hunedoara.
50Niculiţii-Voronca
HHn,BOB:
Scheia- laî.
51AFCG5B,
21: Dumbri\viţa Satu Mare.
1"2
AFCHB,29: Costeşti._-Hunedoara.
53Peotrovici
1943,1:35: .Sîmnihaiul
Almaşului Sillaj.
Nieuliţii·Vorollca
1903,B07·--80B.
llişeşti
Suceava; Pamfile 191G,144.
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spre cer. La un moment dat, solornonarul se trezeşte şi, speriat, citeste
cartea de Ia sfîrşit către început, după care căruta începe să coboare
spre pămînt 55.
14. Un solornonar face într-o covată un drob din grindin<"i,care
se topeşte abia după două zile 56.
15. Mergînd pe drum, un om vede că s-a iscat în jurul său un
vîrtej puternic; aruncă cuţitul în vîrtej, aude un ţipăt, apoi vede sînge.
După mai multi ani, la tîrg, vede pe cineva mîncînd cu cuţitul aruncat
de el în virtej. 1-1 cere, dar acesta refuză să 1-1 restituie, deoarece el
constituie unica dovadă că a. scăpat de a mai fi vilhaş (adică solomonar).
Ti achită însă preţul îndoit al cutitului 57.
16. Un om avea parte de grindină. în fiecare an. Cunoscînd solomonăria, el îşi face un "ocol" intr-un vîrf de deal, apoi descintă şi acolo
cade balaurul cu solornonar cu tot 58.
17. Se zice că, pe la 1858, doi oameni din Dobreni-Neamt au fost
duşi la închisoare. Acolo se afla şi un solomonar. Intr-o bună zi, acesta
comunică directorului inchisor-iică va fi mare potop şi grindină şi-i cere
permisiunea de a ieşi din închisoare, pentru a face ca grindina să cadă
re drum. Conducerea închisorii aprobă cererea, iar omul se duce la Un
rîu, se dezbracă şi citeşte din cartea lui; grindina cade numai pe
drum, crutînd tar-inile, iar în cele din urmă cade şi solornonarul care
conducea balaurul. Autorităţile 11 arestează, dar acesta nu vrea să vorbească în nici o limbă 59.
18. In sate din părţile Haţegului apar patru cerşetori, pe care numai puţini oameni îi miluicsc. După trei zile a venit o ploaie cu grindină, nimicind toate ţarinile acelor sate, în afară de holdele oamenilor
care i-au miluit pe cerşetori 60.
19. Un om din Bucova-Haţeg se duce la munte, unde întîlneşte Un
domn cu o iapă albă. Acesta îl roagă să-I conducă la iezerul Bistrei.
Acolo îi oferă calul cu tot ce era pe el, în afară de căpăstru. Străinul
citeşte dintr-o carte, iese un balaur pe care îl loveşte cu căpăstrul peste
cap, spre a se Întoarce în iezer, căci era prea mic, apoi citeşte din nou,
pînă cînd apare un balaur mare, pe care-I încalecă şi, provocînd furtună
şi grindină, trece spre Ierusalim, unde îl taie bucăţi şi-l vinde, căci acolo
nu pot trăi oamenii fără să aibă măcar o bucată din coada balaurului.
cu ajutorul căreia supravietuiesc căldur-ii61.
20. Un tăran mergea la strîns fîn. EI vede un elev de liceu, care
urca dealul, citind dintr-o carte. Tot atunci, ceru] se înnourează din55Niculiţă-Voroncn
1903,808; IliE'ti- Suceava.
56Niculita-Voroncn1903,808
; Ilisest!- Suceava.
51AFC 197, 12--14: Valea Mare - Caras-Sovcrln
: cf. şi Muşlea-Bîr
lea,
1970,543.
58AFC 440, :)1: Dobreni- Neamţ; el'. si Mihăilescu1892-1893,142, din
Giulcsti-. Neamt.
59AF'e4'10.:31-:12: Dobreni- Neamt.
60DcnsusianulH15,2B4=Pamfile
isrs,' ais.
Dt-nsusiurn:
1913,2B4=PamfilelDIG,316.
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tr-odată, Taranul vrea să-I bată pe elev cu furca de Iin, crezîndu-I
solomonar62.
21. Prin H)37-1938, fiind mare secetă in judeţul Cluj, un negustor
de scînduri ar fi oferit bani unui solomonar, ca să aducă ploaie şi să
înlesneasca astfel transportul bustcnilor pc Sorncş61.
22. Ion Şolomonarul a fost ridicat de nişte nori sau a fost luat
de o trăsură şi a dispărut După vreo 20 de ani s-a întors în sat, Purta
o traistă şi o toacă, pe care o bătea, cînd dorca el sa ploaie. Cind insă
femeile din sat doreau să înceteze ploaia, îl băteau cu medul de rufe,
El avea pielea ca friptă. Mînca mai cu seamă lapte şi ouă, El is! bătea
toaca in tufe, apoi se înălţa în nori. A murit prin 193864•
23. Un copil a fost luat din sat. Se întoarce după şapte ani, intr-o
zi s-a certat cu o femeie, după care a produs mare furtună peste sat 65.
24. Un om, necăjit că nu avea bani, e luat pc un balaur de un
solornonar. Săracului ii cade pălăria, dar pe cind să şi-o ridice, parcursese
şapte hotare. Ajung la răsăr-it. unde taie balaurul si-I vînd. Solomonarul
il trimite pe tovarăşul lui acasă, cu o căruţă oare a ViE::
a viteza gîndului 66.
25. In ţara lui Negură-împărat nu .mai contenesc ploile; e aleasă
o fată fecioară, care e' trimisă în pustietate, unde-I află pe solomonar.
Acesta o face solomonăr-ită, explicindu-i ce are de făcut pentru a-şi
salva tara de primejdie. Ea se duce într-o văioagă, unde căzuse un
balaur, care constituia cauza tuturor ploilor, îi pune căpăstrul şi zboară
cu el în nori. Acolo scoate căpăstrul de pe botul balaurului şi i-l pune
vintului, care o conduce acasă 6/.
După cum se poate observa, solomonar-ul cuprinde motive literare
din diferite genuri ale folclorului, in primul rînd dip legende şi basme.
Relevăm legăturile sale cu alte fiinţe demonice: ku ursiioarele, căci
solornonar poate deveni cel ursii; cu âiauolut: po<iteajunge solomoriar
cel ce se oferă de viu diavolului, cel care îşi 1kimeşte puterea de la
diavol, solomonarul fuge cind. aude clopotele, diftVo/ul produce grindina,
şi se mai numeşte Cel-din-oatiă sau Cel-âin-ţnu; cu striqoii, care se
nasc într-o câmu5â de piele şi au coadă.. evită să mănînce usturoi; cu
vîlvele, care Locuiesc=in.nori şi, cînd se bat, produc [uriuivi etc. Cele
mai strînse legături se constată intre solomonari, balauri şi zmei. Intr-adevăr, balaurul e considerat de romani ca Un şarpe mare, care locuieşte în mlaştini sau în lacuri fără fund, umblă prin nori şi se nutreşte
cu lapte de vacă; dacă se întîmplă să cadă o dată cu ploaia, el nu se
mai poate ridica decît după Ce bea lapte de la o vacă neagră; el stăpîneşte ploaia şi produce grindina 68; cînd se bat balaur-ii în capete sau
în copite, ei produc fulgerele 69; iar locul unde se bat balaur-ii, suferă
62M.ullcr1857,177-178.
63Graur 1974,74,din Mărişel,- Cluj.
64ASEFCmg. J2241 j ; mg. 1232el,I, j.
65Pavelescu1945,2fJ,din Ocoliş,_oAlba.
66Pavelcscu1945,30,din Ocolis- Alba.
67Rezuş1fJ72,
172-180,din Călăncştt- Suceava.
68Muşlea-Bîrlea
1970,185--187.
6?Muşlea-Bu-lca
UJ70,182,
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de grindină 70.In Bucovina se crede că solomonur-ulc frate cu balaurul /1.
Uneori balaur ii se confundă cu zmcii. Zmeul se face din balaur, după
ce suge lapte de la o vacă neagră; el produce fulgerele; există un zmeu
al ploii şi altul al secetei 7? Credinţe asemănătoare găsim şi in folclorul
bulgar 73.
Solomonarul mai cuprinde felurite riiuri de ploaie .- el poate lega
şi dezlega ploaia 74-, precum şi elemente din vrăji şi [armece,
Solomonarul e însă unica fiinţă demonică la români despre care se
spune că urmează o şcoală. El are desigur unele trăsături comune cu
[ahretuie: Sctiuier, cunoscut în folclorul german al secolelor al XV-lea
şi al XVI-lea 75şi cu plcmetnik, cunoscut în folclorul polonez 76 I însă
identic cu garabonC'iâs dialc al maghiarilor şi cu grabancijaX dijak al
sirbo-crcatilor. Credinţele şi legendele celor trei popoare ne arată că
această fiinţă a urmat o şcoală în care a dobîndit puteri supranaturale,
(:(J.ea se hrăneşte mai ales cu lapte (la maghiari se precizează: lapte de
Ia o vacă neagră) şi cu ouă (la maghiari : ouă de la o găină neagră),
poartă o carte din care citeste, chemînd balaurul, pe care îl încalecă, se
înalţă cu el în nori, produce furtuni şi grindină. După ce a produs
grindina, el c condus în Ţara Căldurii unele e tăiat în bucăţi şi vîndut
(această trăsătură are o mai mare frecvenţă la sirbo-croati, dar apare
izolat şi la romani şi maghiari).
Fiecare popor a imprimat însă acestei fiinţe unele trăsături pe care,
după materialele: avute la dispoziţie, putem să le considerăm par ticulare.Astfel, la moqhicri, garaboncias diak are înfăţişarea unui student
peregrin, absolvent ,11şcolii El 13-a, care umblă din sat în sat, într-o
marita ciuruită: el a preluat unele însuşiri ale şamanilor (se luptă cu
,\tftltos"ii) 77; după cum susţine Solyrnossy, n.a,t\ur:alui ar fi chiar mai
răzbunătoaro decît aceea a samanului ; cI produce grindină cu ajutorul
unei bîte elin corn şi numai puţine dintre legende n i-I arată călărind
pe baJaur.Ac1;iunlle lui mai însumează si distrugerea acoperişur-ilorcaselor şi scoaterea unor copaci elin rădăcină 73.
La sirbo-croaii, grabancijas dijak urmează şcoala a I 3-u2şezaţi PE'
o roată care se învîrte Ioar te repede, unul dintre elevi dispare, iar
ceilalti dobîndesc: insusir-i supranaturale şi vînd balauri! în Ţara Căldurii 19.
10Gorovei191i.J5.
11GoroveiHJ31,B4.
i2Mw;lea,I3îrlea
1D70.IB2-1S:3.
rs Dukowa1970,227-:!:Hi.
14Pamfilc1916,125.
JoBelAII. 112:l-1124.
'/6Marrnula I!JOO,
451-4Gl. Hefcri1.01'la pLanctnik,cf'. KrzyzancwskilU6:l,
NI'.40(;1.p. 208-20U.
1·)'\1·1
.>-"; vezi
" 1egcnd·l'
"73'_._'
"Sţ·
-.. 71
., ,':'--.1;
, 1')('()
•.)', .so.i
c e, la p, .;:;;'
.), ea şi notele ele la IJ,
306--,)0/.
18Solymossv,
:374-:37(;,
79Jagic 18'6,ei37--48L
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solornonarul o privit uneori ca
el pourtă gubită
are () tr-aistă cu
topor şi căpăstr'u, iar Ia gît îşi atîrnă
o
lemn; uneori, el arc o coadă în prelungirea sir-el spinării,
iar
pene, sub braţ. Deseori, solomonarul salvează tarinile carnenilor de la grindinii inducînd în eroare pe balaurul orb, care îşi deproviztile ele grindinCl
pădurilor, iar nu pe ţarini. In
la romani,
o vreme, solomonarul
rodobindesto iden ti..
tatea şi devine coritrasolomonar, reuşind să înlăture primejdia ca hotarul
satului său să fie distrus ele g;rindină.
Am văzut. că fiinţa demonica ele care ne
aici poar-tă denumirea dl garaboncias diak şi grabancîjas dijak la maghiari şi laisîrboV. .Jagic deriva pe 9TCtbanci.oJ
din utalieneseul qramaneia care, la
rîndul să.lI, provine din Iatinoscul medieval neqronuuxzia, cu înţelesul
de vrăjitor. El consideră că. termenul a pătruns mai întîi la sloveni, unde
e atestat încă in sec. al XVII-lea, iar de la
ar fi trecut la ma ..
ghiari.
etimologia ciată de .Jagic, dar consideră, dimpotrivă, Cl garaboncias diak ar Li o figură maghiară, împrumutată de
sirbo-croati,
La r0111<:\n; termenul are o etimologic diferită. El der-ivă de la
numele împăratului Solomon
profesional -ar, formînd o înt-eresantă şi bogată familie de cuvinte 190.Cel mai frecvent apar formele
solonumar şi şoiomotuir, denumiri cunoscute în aproape toate regiunile
8D;în judeţele Hunedoara, Brasov, Bacău, Ialornita şi Bihor ne în'1aIn afarri de cele pc care le vom indica aici,
si scriitori
români mai consemuoază
: soionioncată»:
actiunea de
D.' Udrcscu,
Gl.osarregionalArgeş,Bucurestil(lG7);a .
1894;Popiriccanu.lDG4f
214); 8oZennonie
vrajitoric,
'lclavjculaSalomonis"
(cL Holim.usem povcst.iri
al patrulea [Bucureşti]
Un8,]J.50·_·51
: .rlar indată,ce
zisei vre cîtevavorbe
din
lndati'\mZIpomcniidezlegaV': eL Creangiî: MoS NichifO(
('(;,f;c,CU','lIi:
/\.
Laurinn şi L C.
[luclu'esti1876; Marian
;j4-)G: Dam(,1894;Şilineanu
lD24;I. L. Caragiale.
Bucureşti1930,120; Popinceanu
.vri'tjit (Creangii
lf)f): "eleU'nu se poate apl'opi( nirne de cerb. căci este soJolnonitşi nici
un XcIde arrnii nll-l ponte:Pl'jndc; Î.l1sipl, 'pc care l·a z:irit nUlYl'aîscapll cu
via",,)";Dam" 1B04;}(.esmcri
fU.192'1).
1\1:.Castcl' (183;3,
2H8--2B9).
care preia de 1a
Schmidt(1866,lG)forma şoloma.nţă,
pentru districtulV.';
".\.......deduceacest termen
din Sala1ile/llca.
un vechi centru al rnagieinegre. În
de faptul dl aceasta
a ri'J.masunica atestare pînă în prezent,afirmaţia lui Castel' reprezinti'to eroare
filologică.
.
EO
iU'e 440,:30--:32;AFC 55'1,5··-G; AFC 651,:2,);AFC
21; AFC6132,
15' AFClin, :J();AFC 74!J,:,9; ALE 76, 105,130,141.172.
2:35,250,2(50.
:H\J,:353,362. an:),;);)1.In literaturk\termenul apare la
Budai-Dcleanu
(cI. nota 5); 1. Pop·Het(ganullflflfl,p. 82: "iar al treilea era qOlom.onHr,
care
fiicei!călindare,adecă lwstl'onom";la 1. Slav.ici
jl. 191. "Ştiam însEl,câ
nu prea ( binE'.,cind OInulcaut;:l,ca şolomonarii,
pe cer": la . Cezar Pe..·
tresClIJ!J2fl,]). 6: ,,1'eunnti om afla ) întîmplările
Vasle Pohrib,solo..
!TIonarul'"M. Sadoveanu1958,p. ,i:H:,.inginerul
s?i reconstituiepovestea
ii ţclranilordin parl.E'a.loeului
cu soloUlonariicare căl[lllzescbalaurii furtunilorurin.vă.zduhIsi abat puhoiulde gheaţiiîntr-un anumitloc, ţ[n'cu.it
de ameninţ{lrHe
ior"; Pavel :Dan1988,p.20G· "f\rn curnpi''<!'at-o
Într-un drum de
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timpină solomon (pl. sounnonişin; există Însă şi variante mai puţin obişImite, cum sînt soioman", şotomei şi sotomii;83care au fost atestate in
judeţ,ele Alba şi Bihor; uneori apar termeni fernirrin], cum sînt: soZ()nwniţ:î<l\ şotonuirită 85sau soiomoruiriţă86,în judeţele Botoşani, Făgăraş
şi Suceava. Se mai cunosc şi cîteva denumiri rare, cu o răspîndire şi mai
restrînsă: in Car-aş-Sever-ine atestat' vîlhaş, probabil un derivat de la
vîlviî 87; în Maramureş şi în nordul Moldovei circulă, alături de solomonar, denumirile qrindinar, pietrar, qheţar, derivate din substantivul grindină şi sinonimele lui populare piatrZi.şi ghinţ,:i80,iar în Moldova nordică,
termenul fannozon 89.În citeva localităţi din judeţele Alba, Cluj şi Sălaj
cunoaştem. atestarea zurim.inţ.eş,zqrimincea şi zgrăbunţaş 90; într-o localitate din Sălaj se întrebuinţează denumirea ciirici 91; prin confuzie cu
alte fiinţe dernonicc se mai util izeuză denumirile inoro; ele ploaie 92,vîrcoletecnrc trtuje apele 9}şi şerccm9\ în Gorj, Rornanati, Bihor.
In limba română termenul solomovuirnu indică Însă numai fiinţa
demonică ele care ne ocupăm aici, ci are şi alte înţelesuri: el mai înseamnă
orăiiior 90,nwgiciun 96,înţelept 97,astr07l01n98,astTOlog99.
Intr-adevăr, Solomon avea la romani, ea şi la alte popoare, o faimă extraordinară. Nu
ne putem ocupa aici de toate legendele solomoniene, care, după cum
am arătat, au fost cercetate de Moses Gaster, L-A. Candrea şi S. Ispas.
In numeroasele legende, cunoscute la români şi la alte popoare, se spune
că Solomon ştia firea tuturor păsărilor şi dobitoacelor, că el cunoştea
plantele ;i tot ce se află sub cer şi pe pămînt, putea vindeca orice
boală, ştia lega pe diavoli, era vrăjitor, poet, prooroc, putea evoca sufletele morţilor, descoperise instrumentele muzicale etc.
la un solornonnrhâuîu, unul din cei care poruncescnorilor ca la niste cîni
blînzi.F'ăccu5,1ploaie la Crăciunşi să ning,lla Rusalii". A se vedeaşi 1. AgîrbiceanuEl6:?,n. 57·--G4,
8i/\1"CGB:!,
18-21; AFC(jBB,
26, AFC72:3,47; ALl11B2;i\LH :31G
; A.LH
5:31.
82.ALTI
102,
83AFC4ov,;')0--52;I\LH[)5; PctroviciH)39,](;4.
tl4ALH414.
35.ALU172.
56Rczuş1972,172-·1BO,
87AFC1!17.
11-H,
88i\FC 26[),7--·8; Mariun lB7B-lB7tl,5·1··-5G;Marian 1882,G-O; SCLlJ·tu
10'12,
280-281.
89Marian1870,147,--150,
157--1:58
; Niculiţ[\Voronca190:3,
807.
90A,FC'115,2(j; ALB 284, Cuceu 1973,451; Teglâs 191.2,un; Pavel.eseu
19,15,
20.
91ASEFCmg.217DII r.
92ALR836.
93ALR886.
94ALRaio ; ASEFCFi'\.012343.
95Şăineanu [lB9GjS.V.; Resmerită 1924,S.\'.; Dame 1894,s.v.; Ciorănescu
1958,774.
96Dame1894; Poplnceanu19G'l,
s.v.
97!lHculdicţionarenciclopedic,
Bucureşti1972.
98Popieteganul 1888,82; Miculdictionarenciclopedic,
Bucmeşti1972.
99Popinceanu1964.

SOLOMOKAFWL
1.NCREDINTELE
ŞTLEGENDE:LE
POPULAHE
Spre u înţelege însă cum au ajuns romanii să utilizeze denumirea
soloinonar pentru miraculosul stăpîn al balaurilor, al vînturilor şi al
furtunilor e necesar să mai subliniem cîteva însuşiri ale lui Solomon.
In Coran se arată că el stăpînea vîntul cei puternic, care-I purta pe unde
dorea el, că avea putere peste diavolii care se scufundau în adîncurile
măr-ilor 1)i pescuiau acolo mărgăr-itare !oo.Legendele musulmana îl prezintă şi ele pe Solomon ca stăpîn al vin tur ilor şi al duhurilor care-i
puteau aduce nestemate din ape şi din pămînt 101,El avea nişte cai năzdrăvani şi un covor vrăjit, care-I ducea într-o clipă în locul dorit 102.
O legendă romanească arată că Solomon, fiul lui Adam şi al Evei, fiind
pe cale de a comite inecatul matern, fu blestemat de mama lui să fie
iertat numai cînd VEIatinge fundul mării şi naltul cerului. Cu ajutorul
împăratului peştilor, pe care-I încalecă, Solomon ajunge in fundul mării,
de unde ia mărgăritare, apoi, cu ajutorul pajurei, ajunge la cer şi ia
fluierul de aur de pe masa lui Dumnczou. Pe amîndouă le oferă mamei
sale, ca semn al împlinirii blestemului ei 10JTerna aceasta e cunoscută şi
in folclorul sîrbesc iO'.
Ideea că anumite operaţii pot fi real izato numai de o fiinţă mitologică aflată într-un puţ plin cu apă, fiirîtă care are puterea de a urca
la cer, apare şi într-o legendă rabin ică despre şarnir, vierrnişorul cu
ajutorul căruia poate fi tăiată piatra 105.Legendele talmudico vorbesc că
Solomon şi-ar fi incredintat inelul lui Asmodou, carei-ar fi luat puterea
şi l-ar fi adus in stare de cersetor i06•
După cum Se vede, aceste legende ni-l prezintă pe Solomon câLârincl
pe fiinte acuaiice şi pc o fiinţa ([ cărâuiiului; posedînd cai năzclrclvani,
a vînd legătur-i cu Axrnorleu care trăia Într-un puţ cu apă, devenind
cerşetor; vedem Clicitot atîtea însuşiri ale solomonârului. Ar Li posibil
ca legendele solornonieno orientale să se fi întîli)if pe teren românesc
cu unele legende locale despre urmaşii acelei "tagme de anahorcti [... ]
cellbatari" ai dacilor, despre care Strabo i Iosephus F'lavius scriu că se
abtineau de la pL'lccrile lumosti i pe care poporul îi considera "CilIii
..
tori prin nori" '! 107Mai sigur ni se pare însă că legendele referitoare! la
Solomon s-au întîlnit pe teren romanesc cu credinţele şi legendele locale
despre balauri şi zmei, care am văzut că se înrudese în multe privinţe
cu cele referitoare la solornonar. Teritoriul românesc il servit şi de data
aceasta ca punct de întîlnire a unor culturi de provenienţă orientală,
cu cele locale şi cu cele occidentale. EI a contribuit la crearea unor
bunuri culturale pe care poporul român şi-a pus o puternică amprentă
spirituală.
----_._--100ap. CundrcaHH7,De!.
101
ap. CamlreaH147,
D4.
102ap, CandreaID4?,P5-!17.
103NiculităVoronca1DO-1,
:)(j.!),
.
104
Candrea
Uli?,
9?·-OD
;
legel1de
rom<Înqti,la FoehilD76,320-:122.
105CandreaHH7,101.
106Gaster 188:3,
334--1:lIi.
107
Daicovidu1D72,
274.
1 .. Anuarul
dc llngvistlcă
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'fHE "SOLOMON
AH"- IN HOMANIAN
FOLKBELIEFSANP LEGENDS
RmSUMt!:
The "SololYlonar"
îs a personage\Vitllmiraculouspowcrs.His appearCl1CC
is
that of a certain beggar,but !le !las several distinctivchiddensigns (be is born
with a skln shirt whichis buried undergroundby thc child'sparents - it grows
at the same time as the ehild does. late!"it is unearthedand tlIe "Solomonar"
puts it on, be has two tails, Oileof them is undeI' his a1'm,wcars Il bag with

SOLOMONAHlJL
iN CREDINTELE
ŞILEGENDELID
POPULAHE

53

an axe and a wooden ,.toacă"/the plate wich being soundedcalls people to
rhurch/at his neck,aud others).Re can be Jdentiîied only aftcr sometimetaking
into accollntthe wealth OI'the misfortunewhich fall upon the householdhe
vtsited.
"Solornonarii"
lcarn all books of the world, then they are led in a rcmote
eountry,sit down at a stone table for a per-iodof thrce OI'severiyears wrtting
all knowledgeof thet world, thcn thcy are Iifted at cloudsbeing able to master
al! meteoroiogical
phenomena: somctimesthey ride OIldragons,they can produce
calamities01'stcal the cropsof the ficld,ele.
'I'hereare a kind of "contra-solomon
ari" (counter-solomonarj
who have formerly bcen "solomonari",They have thc power to prevent the disastur which
..solornonarli"intend [o produce.'I'he old women of the villagc cun act against
"solornonari"
too.
The papel'trie5 to bring a conlributionto lhe disscutionsin connectiotlwHh
the characterand the originoi' "so]omonari".

