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Abstract 
         The short story Lighea belonging to Giuseppe Tomasi di Lampedusa was significantly received in the Romanian cultural press. 

Interpretations and decipherings were advanced of the symbols enclosed in this famous text. We will pass in to review here a number of three 

such hermeneutical endeavours. The first interpretation, Lighea  as  the symbol of an aristocratic world at its crepuscule, is owed to Alexandru 

Paleologu and was offered in „Steaua” magazine (Cluj) no 10-11/2005. Another interpretation, Lighea as the symbol of a devouring passion, 
belongs to Mircea Muthu and was published in „Convorbiri literare” (Iasi) no 9/2005. The third interpretation, which belongs to us, was 

published in „Amfiteatru” magazine (Bucharest) no 10/1982. Here we see Lighea as paradigm of contrary coincidences, namely a convergence of  

the miraculous with rational, as a way of rationally attesting the possibility of the miracle.  
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       Mitologic, Lighea este una dintre sirenele despre care vorbesc epopeile homerice, este 
fiica vestitei Calliope, muza poeziei epice, la rândul ei fiica  lui Zeus şi a Mnemosynei (a 

Memoriei). Ca  făpturi mitologice, sirenele sunt un hybris genial, jumătate femeie de o frumuseţe 

răpitoare şi jumătate pasăre sau  peşte, sunt seducătoare prin cântecul lor care vine de dincolo de 

lume şi totodată sunt  perfide, îi ademenesc pe marinarii rătăciţi, îi zdrobesc de stânci şi îi 

devoră.   

         Giuseppe Tomasi di Lampedusa  (1896 – 1957) a fost un nobil sicilian scăpătat, în 

tinereţe cu o viaţă zbuciumată, fost ofiţer activ în primul război mondial şi cu averea ruinată de 

cel de al doilea. A trăit apoi retras într-un un castel în paragină, lângă Palermo, era puţin 

excentric,  nu se ocupa de administrarea puţinei averi care i-a mai rămas, ci de psihanaliză  şi 

astronomie.  In anul 1954, cu numai trei ani înainte de moarte,  participă din întâmplare la un 

Congres literar la San Pellegrino, unde va face cunoştinţă cu importanţi scriitori italieni ai 

vremii, după care va începe el însuşi să scrie.  A mai avut timp să dea un roman, Ghepardul,  

tipărit postum, în 1958, precum şi un număr de trei nuvele scurte, între care şi una cu totul 

stranie, intitulată Lighea.  Romanul s-a bucurat de un succes  fulminant, s-a scris despre el la 

modul superlativ şi a făcut obiectul unei ecranizări celebre cu acelaşi titlu, în regia lui Visconti, 

cu Burt Lancaster, Alain Delon şi Claudia Cardinalle în rolurile principale. In schimb nuvelele, 

inclusiv  Lighea  au intrat într-un nemeritat con de umbră. In limba română, scrierile lui 

Lampedusa, romanul şi cele trei nuvele, au fost publicate relativ aproape de momentul apariţiei 

lor în italiană, într-o admirabilă traducere datorată lui Taşcu Gheorghiu [1].  

         Personajul principal din Lighea lui Lampedusa, bătrânul profesor şi senator Rosario La 

Ciura, un om oarecum ciudat, foarte învăţat şi care trăia izolat, savant renumit în materie de 

limbi clasice, se confesează pentru prima oară în viaţă unui tânăr prieten. Explicaţia că profesorul 



cunoştea ca nimeni altul limbile clasice consta în aceea că, în tinereţe,  avusese o aventură erotică 

cu...  Lighea. Faptul s-a fost întâmplat demult, într-o vară cu un soare dogorâtor. Tânărul pe 

atunci La Ciura învăţa asiduu pentru un examen, trăia de mai multă vreme complet izolat într-o 

căsuţă de la malul mării,  se avânta cu barca în larg, unde declama cu voce tare în greaca veche. 

Şi într-o dimineaţă a venit ea, Lighea.  Zicea că l-a auzit  vorbind într-o limbă „apropiată de a ei” 

şi a venit să-l vadă. Apoi s-au iubit,  ca bărbat şi femeie,  zile şi nopţi care au durat cât o veşnicie. 

Prilej totodată pentru Lighea să corecteze versiunile orale nesăbuite, pe care oamenii şi le 

transmit  din generaţie în generaţie cu privire la sirene. Tradiţia homerică spunea că, după ce le-

au scăpat corăbierii lui Odisseu, de ciudă sirenele s-ar fi aruncat de pe stânci şi ar fi murit. 

Lighea râde sănătos de astfel de bazaconii. Pentru că, în primul rând (zice ea), nimeni nu scapă 

de sirene, nu are cum să scape de cântecul lor, chiar dacă şi-ar înfunda urechile cu ceară.  Şi apoi 

– cum să moară ele, sirenele, de vreme ce sunt nemuritoare?   Şi în fine, o altă minciună, că ar 

amăgi, ar ucide şi ar devora oameni. „Noi nu  ucidem pe nimeni, afirmă  răspicat Lighea, noi 

iubim doar”! [2].   

         La câteva săptămâni după această confesiune stupefiantă, bătrânul profesor trebuie să 

meargă la un Congres ştiinţific undeva departe, la o universitate celebră. A refuzat să 

călătorească  cu trenul, cu ceilalţi mebri ai delegaţiei,  a preferat vaporul. Două zile mai târziu,  

jurnalele au relatat despre un accident straniu. In timpul nopţii, eminentul savant a căzut de pe 

puntea vaporului în mare şi, deşi au fost  lansate imediat şalupe la apă, trupul său nu a mai putut 

fi găsit cu nici un chip.  

         O primă interpretare a nuvelei Lighea la care ne vom referi sumar aici aparţine lui 

Alexandru Paleologu şi vizează extincţia unei lumi nobiliare fabuloase. Alexandru Paleologul 

însuşi era descendentul  unei îndepărtate şi ilustre familii nobile din Constantinopol, cu rădăcini 

care coboară în timp până la dinastia omonimă a împăraţilor bizantini din secolele XIII – XV.  

Despre Alexandru Paleologu s-a spus că se „simţea  înrudit afectiv cu neobişnuitul autor sicilian, 

prin apartenenţa la aceeaşi clasă şi prin aristocraticul aer de melancolie retrospectivă” [3].  

Pentru Paleologu, Lighea lui Lampedusa semnifică un sentiment difuz de vinovăţie, vina 

subconştientă de a aparţine unei lumi care nu mai era,  o lume a „saloanelor şi a mondenităţilor 

selecte, care contrastează cu dinamica oamenilor  simpli, fără blazon dar cu griji zilnice” [4]. 

Lighea era ca o răscumpărare,  prin atemporalul miracolului  şi fabulosului,  a clivajului temporal  

dintre lumea dispărută care a strălucit odinioară şi lumea reală de azi, cu sordidul şi 

mercantilitatea ei.  

         O a doua interpretare, datorată profesorului clujean Mircea Muthu, priveşte sirena în 

general ca semiantropomorfism şi teriomorfism acvatic, proiectată într-un plan deosebit de 

cuprinzător,  al folclorului şi literaturii comparate din zona românească şi sud-europeană [5].  

Imaginarul are o finalitate instauratoare de mit, aceasta preia personajul sau evenimentul din 

memoria colectivă, dar îl modifică atât de mult, încât îşi pierde caracterul individual,  până când 

în el se regăsesc, după cum arăta şi Mircea Eliade,  arhetipurile eterne ale mitului. Folclorul 

balcanic dar şi cel general-european este cu deosebire bogat în reprezentări semiantropomorfe,  

care conduc la o sui generis mitologie acvatică.  De la Sirena din povestirile lui Andersen la 

varianta dunăreană a Chirei Chiralina prelucrată exemplar de Panait Istrati, şi de la Lostriţa lui 

Vasile Voiculescu la motivul Ondinei şi al Sirenei lui Lampedusa. Invarianţii acestor 

reprezentări mitologice constau în raptul şi (auto)pedepsirea femeii, precum şi într-o 

semnificativă congruenţă a femininului cu acvaticul. Inecul, în cazul Chirei Chiralina,  capătă şi 

o semnificaţie soteriologică. Ca să nu cadă în mâinile turcilor şi să fie pângărită, femeia se 

aruncă în apă unde se preface în peşte, un alter-ego al fetei curate.  Făptura semiantropomorfă 



(sirenă sau lostriţă) semnifică avatarurile femininului, păstrând totodată înfăţişarea  hibridă şi 

prestigiul erotic funest, de monstru erotoman şi antropofag. In toate prezentările literare, sirena 

va fi de o frumuseţe femină  fără seamăn dar glacială, cu părul blond despletit, cu ochi verzi dar 

reci ca de sticlă, cu dinţi albi dar puternici şi ascuţiţi ca la fiare. In Lighea  lui Lampedusa, 

„tărâmul animal şi cel suprauman  se scurtcircuitează şi coincid” [6], iar sirena însăşi 

mărturiseşte: „sunt totul, fiindcă nu sunt decât scurgere de viaă neîngrădită; sunt nemuritoare, 

fiindcă toate morţile se varsă în mine şi redevin viaţă, nu viaţa determinată ci viaţa care purcede 

din Pann”  [7]. Personajul principal din Lighea,   la fel ca şi cele din Calafuria sau din Lostriţa,  

este „mistuit de flacăra idealului  astfel că, din perspectiva lui de (auto)sacrificat, putem vorbi de 

latura stenică a tragicului” [8].  Această combustie a idealului ar fi esenţa simbolică a sirenei.  

         O a treia interpretare:  Lighea poate fi gândită, într-o perspectivă care ne aparţine [9], şi 

ca o raţionalitate a miracolului, ca o raţionalizare a mitului.  

         Aventura omului în raport cu sirenele se aseamănă întrucâtva cu situaţia tragică  clasică.  

Dar este un caz particular al tragicului. Spre deosebire de Tyche, soarta oarbă care ne conduce 

inconştient şi inevitabil la tragedie, sirenele sunt crude la modul conştient-gratuit şi sunt perfide. 

O cruzime nemotivată, gratuită, pentru că sirenele nu aveau rolul lui Nemessis, de a tempera 

fericirea şi trufia muritorilor sau de a răzbuna vreo eventuală nedreptate. Apoi sunt perfide, 

pentru că îşi modelează cântecul potrivit cu firea şi gustul celor pe care vor să-i ademenască.  Şi, 

de cealaltă parte,  spre deosebire de personajul de tragedie, călătorul nefericit care a auzit 

cântecul sirenelor mai are încă putinţă de scăpare, prin propria sa inteligenţă şi ingeniozitate. Aşa 

au scăpat, se zice, Orfeu care, în confruntarea cu sirenele, a cântat el însuşi mai tare decât ele, iar 

cântecul sirenelor nu a mai avut nici un efect. Sau Odisseu, care a poruncit să fie legat de 

catargul corabiei sale [10].      

         Dar această aventură la limita tragicului este dublu resemnificată în Lighea lui  

Lampedusa. Aici, în primul rând, omul care a auzit cântec de sirenă nu mai are nici o  putinţă de 

scăpare, aşa cum nu poate să scape de moarte bunăoară. Apoi sirena nu mai este un monstru 

crud, ci o divinitate bună şi iubitoare, care îl ocroteşte pe om şi îl ia la sine, în adâncul liniştit al 

mării, atunci când acesta este ostenit peste măsură şi  îi soseşte ceasul morţii ineluctabile.  

         Dar Lighea - a apărut ea oare cu adevărat?  

         Răspunsul afirmativ pare mai presus de orice îndoială. Apariţia ei nici nu este de fapt un 

miracol, pentru că erau întrunite toate condiţiile obiective. „Şi la drept vorbind, soarele, 

singurătatea,  nopţile petrecute sub rotirea stelelor, tăcerea, hrana puţină,  domeniile atât de 

străvechi ale studiului prindeau în jurul meu ca un fel de vrajă care năştea presimţiri de miracol” 

[11]  -  astfel se confesează profesorul La Ciura. Nu este nici un miracol şi nici un rapt logic. Cea 

mai puternică, mai certă şi mai constrângătoare legare logică, anume silogismul, poartă asupra 

formei, nu asupra conţinutului. Intr-un silogism, premisa majoră are un conţinut existent pentru 

sine, însă minora presupune un conţinut străin, adunat inductiv, care trebuie  sortat din sfera 

infinită a empiricului. Experienţa, incompletă prin natura sa, nu ne poate spune ce anume este 

excepţie în sens generic, adică miracol. Cu ajutorul silogismului se poate demonstra raţional 

orice, şi posibilitatea miracolului şi raţionalitatea opacă faţă de miracol, în funcţie de empiricul 

colectat în premisa minoră.  Cu ajutorul experienţei se pot furniza  cele mai eterogene cunoştinţe, 

pentru a fi turbionate prin forma silogismului. Demonstraţia raţională nu poate învedera falsitatea 

ideii de miracol. Faţă de miracol, noi putem avea cel mult certitudinea sensibilă a absenţei 

acestuia, care valorează tot atâta cât certitudinea sensibilă opusă,  a celui care trăieşte prezenţa 

miracolului.  



         Bunul simţ va fi întotdeauna contrariat de ideea miracolului. Va putea admite platitudinea 

primitivă, potrivit căreia individul este supus cu necesitate finitudinii biologice, dar poate 

supravieţui spiritual prin creaţie. Viaţa şi creaţia sunt separate una de alta într-un sens mortificat. 

          

Concluzii 

         In contextul miracolului însă,  problema nemuririi trebuie pusă cu totul altfel, adică într-

un fel care ar putea asimila miracolul însuşi, străpungând antinomia mistic/raţional.   Omul ca 

individ, prin libertatea sa, poate fi (în sens kantian) un început absolut prim în ceea ce priveşte 

cauzalitatea, deci corpul său nu poate fi scos în mod abstract din ecuaţia nemuririi. Iar prin 

gândirea sa, ca un dat divin imposibil de disociat de existenţa sa individuală, el poate asimila 

trecutul în întregime, ca substanţă anorganică a sa (în sens hegelian), şi poate prefigura viitorul, 

de asemenea integral, la modul virtual, în planul gândirii. Astfel, omul ca individ, ca o unio 

mystica între corp şi gândire, stă în faţa întregii sale istoricităţi umane teribil comprimată 

temporal, de la care primeşte totodată, prin mijlocirea clipei, nemurirea individualităţii sale în 

însăşi viaţa sa finită.  

          Şi ce formă senzorială mai adecvată ar putea lua participarea omului la infinit, decât 

acest  acest hybris genial, animalitatea-divină a sirenei?   
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