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 Dupӑ ce au descoperit focul şi au binecuvântat benefacerile lui, 
oamenii au fӑcut imediat o legӑturӑ cu Soarele, astrul dӑtӑtor de luminӑ şi 
cӑldurӑ, a cӑrui cӑlӑtorie pe bolta cerului era încӑ pentru multӑ vreme un 
mister. Îl vedeau rӑsӑrind dimineaţa îmbujorat la faţӑ, scӑldând cu razele 
sale întreaga fire, apoi la cumpӑna amiezii revӑrsându-se nestӑvilit peste 
oameni şi lucruri, pentru ca spre searӑ sӑ-l vadӑ însângerat coborând 
dincolo de marginea pӑmântului, care, încet, încet se cufunda în întunericul 
nopţii. Minţile luminate ale vremii cӑutau sӑ descifreze misterul cӑlӑtoriei 
Soarelui, dar nu reuşeau decât sӑ înlocuiascӑ o tainӑ cu alta şi mai mare- 
Soarele rӑmânea un necunoscut, producând veneraţie, dar şi teamӑ. 
 Şi mai mare era misterul cӑlӑtoriei celei mari a Soarelui de-a lungul 
unui an. Dupӑ bucuria renaşterii acestuia primӑvara şi venerarea lui în zilele 
fierbinţi de varӑ, când revӑrsa ploaia de luminӑ şi arşiţӑ, îl urmӑreau cu 
îngrijorare cum puterile sale sleiesc de la o zi la alta, rӑmânând tot mai 
puţinӑ vreme pe bolta cerului, iar razele abia dacӑ mai reuşeau sӑ strӑbatӑ 
prin perdeaua de nori. Strânşi lângӑ focuri în serile şi nopţile de toamnӑ 
târzie şi de început de iarnӑ, un licӑr de speranţӑ s-a înfiripat în sufletul lor: 
dacӑ Soarele este un foc asemenea celui din faţa lor, care s-ar stinge dacӑ 
nu ar fi întreţinut continuu cu alte lemne? Rӑspunsul la aceastӑ întrebare a 
venit imediat: Soarele are nevoie de ajutor pentru a ieşi victorios din lupta 
cu întunericul. Aşa a apӑrut ritualul focurilor aprinse în vremea solstiţiului 
de iarnӑ, marcat în calendarul creştin prin Sf.Ignat (“ignis” în limba latinӑ 
înseamnӑ “foc”), iar în popor prin tӑierea porcului, bobotaia de la pârlirea 
acestuia cu paie fiind un simbol asociat cu focul ritualic menit sӑ dea puteri 
sporite Soarelui. 
 Trecând peste acest obstacol ( cel mai mare) al cӑlӑtoriei sale, 
Soarele învingӑtor îşi continuӑ cruciada împotriva întunericului, ziua creşte 
necontenit, în timp ce noaptea scade, astfel încât la echinoxul de primӑvarӑ 
cele douӑ ajung egale. Urmӑrind cu infrigurare  aventura astrului şi 



temându-se cӑ acesta ar putea sӑ nu aibӑ forţa necesarӑ pentru a câştiga 
bӑtӑlia, oamenii cred cӑ este necesar sӑ intervinӑ şi, cu mijlocul pe care le 
aveau la îndemânӑ (focul), sӑ-l SILEASCĂ (aici cu sensul de “a impulsiona”, 
de “a grӑbi”). Aşa a apӑrut obiceiul SILITULUI în satele de pe valea Târnavei 
Mici. Practicat iniţial la echinoxul de primӑvarӑ ( 21 martie), dupӑ apariţia 
creştinismului, obiceiul a ajuns sӑ marcheze începutul Postului Mare, având 
prin urmare o datӑ variabilӑ.  
 Mult timp, obiceiul consta în rotirea unor şomoioace de paie în jurul 
capului, (paiele fiind combustibulul cel mai la îndemânӑ), astfel încât se 
obţinea un cerc de foc, care vӑzut de departe pӑrea o cruce de luminӑ 
jucӑuşӑ. Obiceiul era practicat mai ales de copii şi tineri, care în duminica 
dinaintea lӑsӑrii Postului Sfintelor Paşti îşi pregӑteau “silitele” din vreme, 
astfel încât dupӑ lӑsarea serii, strânşi în grupuri pe dealurile din marginea 
satului, le aprindeau însoţindu-le de strigӑturi ironice la adresa femeilor 
“care nu şi-au tors câlţii”( ştiut fiind cӑ torsul era ocupaţia femeilor pe timp 
de iarnӑ) sau a fetelor rӑmase nemӑritate, care trebuie sӑ aştepte pânӑ 
dupӑ Sfintele Paşti pentru a-şi gӑsi alesul.   
 Dupӑ colectivizarea agriculturii şi apariţia tractoarelor, şomoiacele de 
paie au fost înlocuite de ghemotoace de cârpe îmbibate cu motorinӑ şi 
legate cu sârmӑ, efectul obţinut prin rotirea lor fiind mult mai spectaculos. 
Unii oameni mai înfӑşurau paie pe obada unor roţi, cӑrora le dӑdeau 
drumul pe deal în jos dupӑ ce erau aprinse. Întregul “spectacol” ţinea pânӑ 
cӑtre miezul nopţii, fiindcӑ era o întrecere între grupurile de “silitori” care 
va rӑmâne ultimul. Încet, încet, luminiţele jucӑuşe se împuţinau, iar 
“silitorii”, îngheţaţi şi plini de noroi, ajungeau,în sfârşit, acasӑ, unde se 
alӑturau membrilor familiei care încӑ se îndestulau din bucate “de dulce”. 
Din pӑcate, astӑzi asistӑm doar la manifestӑri palide ale obiceiului de 
altӑdatӑ, copiii nu mai urcӑ pe dealuri pentru a SILI, ci se mulţumesc sӑ 
învârtӑ “silitele” în stradӑ, de multe ori înlocuindu-le cu cauciucuri uzate, 
cӑrora le dau foc. Cât despre semnificaţie, nimeni nu ştie de ce se practicӑ: 
spun doar cӑ “aşa e obiceiul”.  
 Între timp, Soarele îşi continuӑ cursa atingând puterea maximӑ a 
strӑlucirii sale pe 21 iunie, în vremea solstiţiului de varӑ, eveniment  sesizat 
de oamenii din toate timpurile, care au ţinut sӑ-şi arate recunoştinţa faţӑ de 
astrul dӑtӑtor de viaţӑ într-un mod simbolic, nu prin aprinderea de focuri, ci 
prin refacerea chipului acestuia, confecţionând coroane din zânziene, pe 
care le aruncau pe acoperişul caselor sau le atârnau de stâlpii porţilor. Cum 



în calendarul ortodox se sӑrbӑtoreşte naşterea Sfântului Ioan Botezӑtorul 
(24 iunie), pe lângӑ coroniţele de sânziene au apӑrut cruci, confecţionate 
din tulpinile aceloraşi flori de culoare galben-aprins. Cât despre parcticile 
obscure din noaptea de sânziene, acestea nu au nimic de-a face cu ritualul 
originar, fiind creaţii târzii, de sorginte citadinӑ. 
 Echinoxul de toamnӑ nu este marcat prin niciun ritual, dar cu 
siguranţӑ acesta a existat cândva, fiind legat probabil de culesul viilor, 
oamenii vӑzând în boabele strugurilor energia dӑtӑtoare de viaţӑ a Soarelui. 
Faptul cӑ în calendarul ortodox se sӑrbӑtoreşte acum Sfântul Foca ( numele 
spune totul) aratӑ cӑ evenimentul era conştientizat, dar probabil cӑ oamenii 
nu îi acordau atenţia pe care o arӑtau celorlalte momente, poate fiindcӑ au 
ajuns sӑ înţeleagӑ mersul lucrurilor şi erau mulţumiţi cӑ anul agricol  se 
apropia, cu bune şi cu rele, de sfârşit, marea lor grijӑ îndreptându-se cӑtre 
iarna care se apropia, gӑsindu-i de multe ori nepregӑtiţi. 
 
 Privit cu veneraţie , dar şi cu teamӑ, focul “este mai degrabӑ o fiinţӑ 
socialӑ decât o fiinţӑ naturalӑ “( Gaston Bachelard-Psihanaliza focului, 
Buc.,Ed.Univers,1989, pag.10), parte a culturii noastre, care, pe lângӑ 
beneficiile materiale pe care ni le-a adus, ne-a dӑruit o bogatӑ zestre 
culturalӑ, exemplele din rândurile de mai sus fiind doar o parte 
nesemnificativӑ. Din pӑcate, aceastӑ bogӑţie spiritualӑ este pe cale sӑ 
disparӑ pentru totdeauna, nu pentru cӑ noi am fi mai inteligenţi decât 
oamenii din vechime, ci pentru cӑ înconjuraţi de o mulţime de lucruri, nu 
suntem capabili sӑ umplem golul lӑsat de aceste practici care dӑdeau vieţii 
un sens, fӑcându-i  pe oameni pӑrtaşi la marele miracol al naturii.    
  
  
   
       


