NIMFE-IELE.

STUDIU COMPARATIV

Obiectul acestui studiu îl constituie reliefarea unor aspecte asemănătoare acestor divinităţi, fără
a avea pretenţia de a demonstra că Ielele mitologiei româneşti sunt pe deplin moştenitoarele Nimfelor
greco-romane.
Ispiteşte Însă o viziune asupra acestui tip de divinităţi feminine În spaţiul carpato-danubian,
pornind din mitologia preromană, continuând În cea a Daciei romane şi mai apoi în mitofo1clorul
-

romanesc.
-

Inainte de a porni la drum în investigaţia noastră, care este una de factură etno-istorică. e necesar
-

să ne reamintim două din principiile de cercetare ale folcloristului Tache Papahagi. In primul rând,
elementele care presupun o paternitate latină trebuie supuse unui riguros control al raţiunii renunţându-se
la prejudecăţi, coincidenţe, asemănări care ne pot duce la concluzii greşite. Nu trebuie omis faptul că
identitatea de esenţă a sufletului omenesc, permite ca mai multe şi felurite fiinţe ctnice să-şi creeze
aceleaşi credinţe, aceleaşi supersti\ii'. Tocmai asemănările frapante între miturile şi simbolurile unor
popoare îndepărtate unele de altele din punct de vedere geografic, l-au determinat pe C. C. Jung să
,

postulez.e existenţa unui inconştient colectiv al cărui continut se manifestă prin "arhetipuri"'. In al doilea
rând precauţia investigatiei este obligatorie căci elcmentul folcloric, prin varietatea sa de forme, prin
nenumăratele întrepătrunderi şi influenţe, face realmente impresia "argintului viu":;,
Nu trebuie să cădem în capcana susţinerii "purit,lţii" mitologiei române. Ea se prezintă ca o "fiinţLt
compozită". ciici structurilor mitice autohtone li s-au suprapus elemente de mitologie romană, iudeo
creştină (prin iiliera bizantină), slavă precum şi elemente mitice ale unor popoare migratoare. A rezultat
o mitologie populară vie. evolutivă, un produs cultural sincretic ale cărui straturi suprapuse de-a lungul
timpului sunt astăzi grcu de decan!at'.

Trebuie retinut şi faprul că folclorul consemnează atmosfera şi faptele reale în felul siiu. cu

ajutorul imaginii artistice - procedeu diferit de cel ştintifiie - ceea ce duce cel mai adesea la o imagine
transpu,ă În fantastic'.
Asemănarea dintre Nimfe şi lele a fost semnalată de multi cercetători începând cu cruditul
Dimitrie Cantemir. Referindu-se la personajele care populează superstiţiile moldovenilor, Cantemir
considera Frumoasele (unul din apelativele lelelor) ca tiind "nimfe ale văzduhului"'.
Atât Nimfele. cât şi Ielele sunt divinităţi cu caracter colectiv'. Multe dintre ele sunt cunoscute
ca având nume personale, ba chiar şi-au dobândit o legendă aparte. dar cel mai des sunt prezentate ca
grup, nu ca având o viaţă individualăs.
Ue pcrsonilică forţele naturale fiind implicate in creştere, fecunditate, având in puterea lor toale
produsele naturii'}, Sunt divinităţi cu caracter agrest. campestru, silvestreu, acvatic,lO� aparţinând aceleea�i
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categorii de divi l lită,i al cărui spaţiu de manifest are e�te plasat nextra !nuros",

Îmfclc loclli�sc in pădur i .

în trunchiuri de copaci, În preaj ma izvoarelor şi lacurilo!'. În mări �i oceane, În peşteri, În văi �:

dumbrăvi". leJele pOl fi Î nt âln i te şi in vatra satului: la răspântii. În umbra ga r duri l oL sub streşini şi p�
gunoaie1::!, Însa aceste localizări se rcrefă la aqiunile lor desfăşurate printre oameni. Locuin{,a lor este
plasată intre crengile copacilor. În tru nchi urile acestora. in fructe. în păduri, pe stânci, În vimt, ÎI!

a

v zdu

h.

in preajma fântaniloL lacuriloL i zv oarelo r pe câ m pu ,i l e Înflorite", deci În a cele spaţii care nu aparţir:
,

"unde popă nu toacă/unde rată nu joacă"".

activităţii cotidiene a omului

În

ceea ce le priv eşte pe '\imfe remarcă m (1 "compartimentare" a lor corespul1z,lnd diferitelor

sectoare ale mediului Înconjurător. Astfel Naia dc l e. Nereidele şi O ceanidele se leagă de med iul acvatic.
Orestiadelc sunt nimfelc munţilor. iar Hamadryadcle �i Dryadele ale copac i lor şi pii durilor".

in cazul lelelor o delimitere de acest tip este mult mai greu de tăcut. dat fiind marea

întrepătrundere de atribuţii. Se poate totuşi observa că Fetele de lac. Fetele de apă. Ştima apei, Vâlva apci.

Fala de pe mare sunt divinităţi acvatice. Sânziene le. Drăgaicele. Rusalele, Zâna florilor, sunt divinit;'ţi

cam !,est re . lana codr i lOL Fata din dafin. Fetele p',durii. Vâlva păd u r i i, Fata sălbatică. sunt legate de

munti şi păduril('. Această speciali za re

a

Ieldor nu apa re decât În unele zone şi În unele specii l i ter are .

nu e deci g eneral ră sp ân dită. Apelativele sus menţionate alăluri de Vântoase, Şoimalle, Măieslre. Dân se.
,

Hale. Frumoase. Albe, Muşate etc. rlimân mai degrabă ca o formă admisă de alte rcferiri la ele fără a le
,

pronunţa numele re ale ". Nu putem vorbi deci de o specializare a divinităţii ca o tră sătură caracteristid,

la concluzia că se tinde spre un cumul de
a acesteia căci materialul folcloric cules ne duce mai degrabă
atibuţii, nu spre companimente. Daimonologia specitică

z onei

Munţilor Apuseni po ate servi dre pt

excmplu elocvenl: aici Vâlvă domină ev ident milologia inlocuind celelalte fiinţe de monice ", fiind o
perma n enţă a
ce

i

v ziunii

tOlclorice. asimilată cu fiinţa cu pllleri supranaturale". Este posibil ca şi În ceen

le priye�tc pc Nim�c să avem o situatie asemănătoare. Însă lipsa unor i zv()are cu ref erir i mni amănun\ite

nu ne perm ite o aSI fel de concluzie.

Se pOl stab il i asemănări, rela\ionări mai stricte Între diferitele c atego rii de Nimfe. respectiv lele.

Astfel corespondenta HamadryadeloL a acelor NimIC care tră iesc În trunchiurile copacilor, ar fi
l elele de tipul Fata din Dafin"'. Viaţa aceslor divinităţi e legată de cea a arborilor În care trăiesc.

Pierl.â n du-şi virginitatea şi totodată statutul semizeiesc. ele pierd şi posibilitatea de a se Înto arce în

I r unc h iul copacului. in mitologia românească cele mai

frumoase atestări ale a c estui tip de divinitate

aparţin retei din Da fi n. Se cunosc şi basme, balade. colinzi care se referă la Fala din Pin. Fata din

Buturugă, Fata care stă Într-un pat aşezat În ra m urile unui copac. insă Fata din Dafin cunoaşte cea mai
amplă răspândire pc Întreg teritoriul locuit de român i şi in zonelc aromâne". Curios este Însă faptul că
dafinul nu este sp e cifi c acestei zonc geografice. el fiind cultiva! aici În con diţi i speciale (seră, ghiveci
e tc. ). Şi totuşi. de ce atatea variante ale Fetei din Dafin? Poate că apropierea de antica Daphne". ar
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Îndrăzneaţă, dar ideea nu trebuie exclusă.
O strânsă concordanţă există între Dryade21 şi Fata Pădurii, Fetele Pădurii, Vâlva Pădurii, Zâna
Codrilor'"', iar corespondenta Orcstiadelor ar putea fi Fata Sălbatică".
Pentru Naiade, Nereide, Oceanide, Sirene'·. Fetele de Lac, Fetele de Apă, Ştima Apei, Fata de
pă mare, Vâlva Apei" reprezintă o imagine-oglindă.
Şi Nimfele şi lelele sunt prezentate în general ca fiind tinere, frumoase, zburdalnice, graţioase".
Principalele lor însuşiri sunt cântecul şi coregrafia", putând chiar să dăruiască virtuozitatea la nai'° sau
la iluier". Fluierul îngropat la o răspântie după un ritual anume, luat de lele şi "vrăjit" devine în mâna
propietarului său un instrument care cânta "măiestru!l':;, Ele călătoresc prin văzduh, Încing dansuri
aeriene,poposesc sub copaci, lângă lacuri şi izvoare, la răspântii". Sunt capricioase şi răzbunăloarc.
Pedepsesc pe cei care le văd scăldându-se sau dansând, pe cei care le aud cântecul sau incalcă locul unde
au poposit, pe cei care îi întâlnesc În drum. Trimit diferite boli. provoacă orbirea, surzirea, paralizia,
reumatismul, iau min\ile-putând de asemenea să şi vindece aceste afectiuni. Pe lângă calităţile
vindecătoarc beneticiază şi de însuşiri profetice''.
O asemănare evidentă apare şi în ceea ce priveşte rolul lor În logo d nă :;; i căsătorie. Nimfele pot
veghea iubirea tinerilor, căsătoria lor''' în timp ce lelele apar in toate descântecele şi vrăjile "de chemat
ursitul", "de dragostit"". Mai mult chiar, fata care vrea să fie iubită şi implineşte ritualul se îmbracă în
alb, îşi despleteşte părul şi aleargă la o apă curgătoare inainte de a răsări soarele". Această descriere
seamănă perfect eu imaginea lelelor creată de folclorul românesc, şi dacă asociem şi timpul acţiunii (in
zori inainte de apariţia soarelui), precum şi spaţiul (malul unei ape curgătoare) ne vedem transpuşi intr-un
peisaj mitologic.
Nimfele sunt ş i divinităţi ale naşterii, protejează şi Îngrijesc copiii sugari�s. AstfeL mO(lşa rostc�tc
la venirea Ursclor o rugăciune asemănătoare pănă la identitate - în ceea ce privcştt: adresarea - cu
descântecclc referitoare la lele: "Voi

Urselor/, Zânelor/, Frumoaselor. .YJ Despre Rusalii se ştie cii
.

"ursesc copii la naştere"", iar legenda in care lelele ar fi liiccle sau slujnicele lui Alexandru Maccdol1,
îl1 unele variante se referă la Ursitoare". De asemenea printre pedepsele aplicate de Nimfe şi lele
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numără şi bolile co piilo r. Adesea ele răpesc copii'''.

Asemănător este şi caracterul nemuririi lor. Nimtele şi Iclcle îşi dat o re ază nemurirea şi Însuşirill.:

magice

v ir

gi n i tăt i i lor. p ierz,lndu-le da că

SE L ă

săto resc cu lincri murÎtori.!>.

'\Iurnărullor este: t rei �aptc, nouă. zece. doisprezece dar de cele mai multe ori este
,

.

nepr eei

zat"

.

An!icii s-au temut de Nimfc dar totodată le-au venerat". [n cazul le!el"r. fenomenul e,te identic.
,

Căluşarii bănăţeni declară că sc în c hin ă ZâneloL lelelor. că dansul lor pl ace foarte mul! Miluitelor, dar
se tem să doarmă altundeva decât În p()dul bisericii pentru a nu fi upocîţi" de lele.
MC\llUmcntele antice le prezintă pc Nimfe ca tiind frumoase. cu părul lung desplclit, pUttânct

cununi de flori, având adesea sânii dezgoliţi şi de obicei dan sând" . Creaţiile folclorice ne descriu [elele
'

intr-un mod asemănător: frumoase cu părul despletit- adesea impodobi t cu flori, cu haine albe sau valuri

transparente, uneori cu sânii goi� având clopotei la picioare şi uneori pUJ1ând zale·li.

Caracterul divinităţii nu este structural maletic. Şi N imfele ş i lelele pot fi utile oamenilor.

devenind rele, răzbunătoare doar atunci când a ceştia încalcă tabuurile. Aceste divinităli reprezintă v ia ţa

în multiplele ei aspecte. ori viaţa este şi bună şi rea. de aceea categoriil e bine-rău, în ceea ce le priveşte,

nu exislă�s. Departajarea zânc bune - zâne- rele nu este gene ral răspândită in mitofolclorul românesc şÎ

parc a ti un stadi u sup e ri or de ev oluţie al acesto ra .

Interesantă este asocierea Nimfelor cu Artemis-Diana, pe care o însoţesc prin pădu ri la vânătoare,

mai cu seamă că, se pare imaginea Dianei s-a perpetuat sub chipul Iicnei Sânziana sau Cozanzeana care
,

joacă adesea rolul crăicsci Zănclor, Iclclo("-

Se pare că ni ci asocierca Nimfelorcu D ionysos nu a f ost neglijată de mitofolclorul românesc. Cel

mai consecvent atribut În mitullelelor estc cel coregrafie. Horele lor nocturne se învârtcse frenetic sub
stăpânirea delirului demonie, În mijlocul unei naturi sălbatice. Aceste hore par să moştenească dansurile

bacantelor, iar întrucât iniţierea în Misterele Di on ysi a c e era accesibilă mai ales femeilor. este posibilă

p erpetu area t radiţ ie i antice prin filieră romană până în c on�t iinţa populară românească. Dansul frenetic

cu mimarea p ră buşirii in somn hipnotic "Căderea Rusaliilor" pract i cat in Duminica Rusaliilor de femeile
din zona Til11ocu!ui, pare un exemplu elocveneo.

Toate aceste aspecte prezintă Nimfele şi lelele ca foarte asemănătoare nu doar În aspectul lor
cxtcrior ci şi În caracterele esenţiale ale divinităţii.

'Numeroase puncte comune permitconturarea ipotezei că lelele r omân eşti rep rez intă concretizarea

p e rm ancnţelo rcultului NimJelor În Dacia Romană, mai cu seamă că acest cult s-a suprapus, se parc, unui

cult dacic asemănător". Există deci posibilitatea dc a sesiza un cult al divinităţilor forţelor natur i i sub
chipul unui grup feminin. din mitologia dacică pană în cea românească.
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NYMPHS-IELE:.
COMPARATIVE STUDY
SUMMARY

Lising

an

ethnical-historical investigation our study follows the focussing of thc similar aspects ofthese

divinities. Nymphs and "iele" have man)' similarities as conccrns theÎr structural character and also mao)' external
aspects. Archaeologically anested

011

the territory of the Roman Dacia. the cult of Nymphs seems to have becn

pcrpctuatcd in the Romanian mythical universe having the fonn afthe cult of lele. There are not enollgh arguments

for proving this idea, but it should not be excIuded as a hypothesis. Tlle idoa of ,he ex istence of a cult of ,his type

of female diviniry. beginning in the prehislory continuing in the Dacian peri od in the Roman one and going an until
,

Ihe Romanian mythology is as plausihle as could be and tCOlpting al the same tÎme, but ta be dcmonstraled the

rescarchwork must bring more arguments.

