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De ce este nevoie de hermeneutică?
MOISÉS SILVA

Termenul hermeneutică a cunoscut o popularitate din ce în ce mai mare
în ultimele decenii. Ca urmare, a ajuns să ﬁe întrebuinţat în toate felurile
cu putinţă. Dat ﬁind faptul că atît de mulţi scriitori îl folosesc, el pare să ﬁ
devenit o ţintă mişcătoare, provocîndu-le crize de anxietate acelora dintre
cititori care au încercat, în zadar, să-l prindă din zbor, în dorinţa de a aﬂa
ce înseamnă.
Înţelesul tradiţional este relativ simplu: hermeneutica este disciplina
care se ocupă de principiile interpretării. Unii autori preferă să o numească
ştiinţa interpretării; altora le place să vorbească despre arta interpretării
(cu sugestia implicită: „Fie ai talent, ﬁe nu!“). Dincolo de aceste diferenţe de
perspectivă, preocuparea fundamentală a hermeneuticii este cît se poate de
limpede. Ar mai trebui însă adăugat că, atunci cînd autorii folosesc acest
cuvînt, ei se referă, cel mai adesea, la interpretarea biblică. Chiar şi atunci
cînd se discută alt text, este foarte probabil ca Biblia să ﬁe un punct de
referinţă îndepărtat.
Această ultimă observaţie ridică o întrebare interesantă: de ce este,
în deﬁnitiv, nevoie de o asemenea disciplină? Nu a trebuit niciodată să
urmăm cursuri speciale despre „cum să interpretăm ziarul“. Nici un liceu
nu oferă cursuri despre „hermeneutica conversaţiei“. Şi nici chiar în cazul
cursurilor despre Shakespeare sau Homer, care, cu siguranţă, au de-a
face cu interpretarea literară, nu este nevoie, în prealabil, de vreun curs
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de hermeneutică. De ce ni se spune atunci, din senin, în cursul pregătirii
noastre academice, că trebuie să stăpînim o ştiinţă cu rezonanţă exotică,
dacă dorim să înţelegem Biblia?
Un posibil răspuns pe care îl putem primi este următorul: Biblia este
o carte divină şi de aceea avem nevoie de o pregătire specială pentru a o
înţelege. Dar această soluţie pur şi simplu nu stă în picioare. După cum
spunea un specialist romano-catolic: „Dacă este cineva în stare să vorbească
într-o manieră absolut lipsită de ambiguitate şi să se facă înţeles cu o
eﬁcacitate irezistibilă, acela este Dumnezeu; prin urmare, dacă există vreun
cuvînt care nu are nevoie de hermeneutică, acela este cuvîntul divin.“1 Din
acest motiv, protestanţii au subliniat întotdeauna doctrina perspicuităţii
sau a clarităţii Scripturii. Biblia însăşi ne spune că cerinţa esenţială pentru
înţelegerea lucrurilor lui Dumnezeu este călăuzirea Duhului lui Dumnezeu
( Cor. 2:) şi că creştinul, primind ungerea Duhului, nu are nevoie de un
învăţător ( Ioan 2:27).
Reiese, de fapt, că avem nevoie de hermeneutică nu pentru că Biblia
este o carte divină, ci pentru că, pe lîngă faptul că este divină, ea este şi o
carte omenească. Oricît de ciudat ar suna, o astfel de abordare a problemei
ne poate pune pe calea cea bună. Limbajul omenesc, prin însăşi natura
lui, este în mare măsură echivoc, adică poate ﬁ înţeles în mai multe feluri.
Dacă nu ar ﬁ aşa, nu ne-am îndoi niciodată că am înţeles ceea ce au spus
alţii: dacă un enunţ ar putea însemna doar un singur lucru, nu am mai ﬁ
martori la dispute în care se spune că persoana cutare a spus una sau alta.
În practică, desigur, numărul cuvintelor sau al propoziţiilor care creează
neînţelegeri este foarte mic, în raport cu numărul celor rostite de un individ
într-o zi oarecare. Ceea ce trebuie să înţelegem însă este următorul aspect:
există întotdeauna potenţialul ca o interpretare să ﬁe greşită.
Cu alte cuvinte, avem nevoie de hermeneutică şi pentru alte texte decît
cele biblice. Într-adevăr, avem nevoie de principii de interpretare pentru a
înţelege conversaţii banale şi chiar evenimente non-lingvistice — în fond,
a nu înţelege gestul cuiva care îţi face cu ochiul ar putea ﬁ un dezastru
în anumite circumstanţe. Iar aceasta ne aduce la întrebarea iniţială. De
ce nu ni s-a cerut să facem lecţii de hermeneutică în clasa a doua? De ce,
în ciuda acestei lacune din educaţia noastră, putem să înţelegem aproape
întotdeauna ceea ce ne spune vecinul?
1

:83.

Luis Alonso-Schökel, Hermenéutica de la Palabra, Cristandad, Madrid, 986,

Introducere in hermeneutica - prepress proofreading f.indd 18

3/4/2006 8:52:18 PM

DE CE ESTE NEVOIE DE HERMENEUTICĂ?

|

19

Răspunsul este că am învăţat principii de hermeneutică în tot cursul
vieţii noastre, încă din ziua cînd ne-am născut. S-ar putea ca cele mai
importante lucruri pe care le învăţăm să ﬁe cele pe care ni le însuşim în
mod inconştient. Pe scurt, acum, cînd începi un curs de hermeneutică, poţi
să ﬁi sigur că ştii deja destul de bine principiile elementare de interpretare.
De ﬁecare dată cînd citeşti un ziar, auzi o întîmplare sau analizezi un
eveniment, dovedeşti că eşti un maestru al artei hermeneutice!
Poate că această aﬁrmaţie este periculoasă. Ai putea ﬁ tentat să închizi
imediat această carte „inutilă“ şi să o înapoiezi vînzătorului, sperînd să
primeşti banii înapoi. Dar trebuie să aﬁrmăm acest lucru şi să-l întărim. Pe
lîngă faptul că ne bucurăm de o relaţie corectă cu Dumnezeu, principiul
fundamental al interpretării biblice constă în punerea în practică a ceea
ce facem zilnic în mod inconştient. Hermeneutica nu înseamnă, în primul
rînd, însuşirea unor tehnici diﬁcile. Pregătirea de specialitate are locul
ei, dar, de fapt, este secundară. Ceea ce contează, am putea spune, este
deprinderea de „a transpune“ rutina noastră interpretativă obişnuită citirii
Bibliei. Şi tocmai în acest punct se ivesc şi problemele noastre.
În orice caz, nu trebuie să credem că ceea ce facem în ﬁecare zi este
chiar atît de simplu. Înainte de a citi un ziar, a trebuit să învăţăm limba
în care este scris. Credeţi că este un lucru uşor? Întrebaţi pe oricine a
încercat să înveţe o limbă străină după ce a trecut de adolescenţă. Evident,
aţi parcurs cu un succes remarcabil acest proces diﬁcil şi complicat în primii
cîţiva ani de viaţă. La vîrsta de patru sau cinci ani, atît dumneavoastră, cît
şi alţi oameni fără afecţiuni de natură să-i împiedice în învăţarea limbii,
v-aţi însuşit deja sute de reguli fonologice şi gramaticale. E drept, la acea
vîrstă, vocabularul este încă limitat, dar învăţarea vocabularului este cea
mai uşoară etapă în învăţarea unei limbi.
În plus, mintea dumneavoastră a continuat să primească, zi de zi, fără
încetare, nenumărate impresii. Acestea sînt date istorice — mai întîi cele
din experienţa personală, cărora li se adaugă cele din experienţele altora,
incluzînd informaţii despre trecut — cu toate asocierile lor, psihologice,
sociale sau de altă natură. Într-un mod cu nimic mai puţin uimitor decît
însuşirea limbii, creierul a organizat cu atenţie aceste milioane de impresii,
păstrîndu-le pe unele la suprafaţă, pe altele la un nivel subconştient, iar pe
altele la un nivel care reprezintă echivalentul coşului de gunoi.
Toate acestea constituie o componentă esenţială a interpretării eﬁciente.
Să mergem mai departe cu ilustraţia noastră ﬁctivă: de ﬁecare dată cînd
primeşte o impresie, mintea veriﬁcă dacă este vorba de un element care a
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fost deja clasat; dacă nu, ea leagă această impresie nouă de altele anterioare,
pentru ca să poată ﬁ înţeleasă. Ca să folosim o altă analogie comună,
creierul este asemenea unei grile care ﬁltrează toate informaţiile noi pe
care le primeşte. Dacă un anumit fapt, pe care nu-l remarcase anterior, nu
se potriveşte grilei, creierul are două opţiuni imediate: să forţeze acel fapt
pentru a se potrivi grilei, distorsionînd astfel dovezile, sau să-l respingă
în întregime. Această ultimă modalitate este echivalentul inconştient al
declaraţiei: „M-am hotărît deja, nu mă mai bate la cap cu alte dovezi.“ Există
însă şi o a treia opţiune: de a ne recunoaşte ignoranţa şi de a lăsa acel fapt
deoparte, pînă cînd grila noastră va putea să-l ﬁltreze.
Vedem deci că activitatea noastră zilnică de interpretare nu este chiar
atît de simplă pe cît am crezut. Ea presupune un proces destul de complex
(deşi, de cele mai multe ori, inconştient) care se concentrează asupra limbii
şi a istoriei, în accepţiunea largă a termenilor. Evident, înţelegerea noastră
este limitată de măsura în care limba sau faptele pe care le interpretăm ne
sînt necunoscute. Dacă un avocat foloseşte un limbaj tehnic atunci cînd
încearcă să închege o conversaţie cu un străin în metrou, nu ne putem
aştepta să se înţeleagă prea bine. În mod similar, o persoană care de mult nu
mai este la curent cu ultimele evoluţii ale guvernului nu va reuşi să înţeleagă
prea multe din editorialul unui ziar sau dintr-o caricatură politică.
Problema devine şi mai gravă, dacă există diferenţe lingvistice şi
culturale semniﬁcative între vorbitor (sau scriitor) şi ascultător (sau
cititor). Să presupunem că avem cunoştinţe elementare despre opera lui
Shakespeare şi ne decidem să abordăm Othello. Din cînd în cînd, ajungem
la pasaje care conţin cuvinte pe care nu le-am mai întîlnit sau care par să
aibă înţelesuri neobişnuite. De pildă:
S-o oblicesc şoimană,
Chiar suﬂetu-mi de-al ei legat de-ar ﬁ,
De-olac spre volnicie-o voi goni,
Şi pradă sorţii... (3.3.260-63)

Chiar şi după ce aﬂăm că în limbaj vechi a oblici = „a aﬂa, a descoperi“, de
olac = „repede, degrabă“ şi volnicie = „libertate“, s-ar putea să ne ﬁe greu
să ne dăm seama ce înţelege Othello prin aceasta, şi anume, că dacă soţia
lui se va dovedi necredincioasă, o va izgoni de îndată.
Să vedem o altă problemă, şi mai diﬁcilă. În partea de început a piesei,
dogele Veneţiei şi alţi senatori discută veşti recente privitoare la ﬂota turcă,
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dar există o discrepanţă considerabilă în privinţa numărului de galere
implicate. Apoi dogele spune:
Nu m-aş încrede-atîta în greşală,
Iznoava ce aﬂat-am nu mă-nşală
Teamă îmi e. (.3.0-2)

Ceea ce s-ar putea să ne contrarieze în privinţa unui astfel de pasaj este
că aproape toate cuvintele ne sînt cunoscute, căci înţelesul cuvintelor
se apropie de uzul modern, dar sensul global ne scapă. Dacă nu sîntem
familiarizaţi cu literatura shakespeariană, s-ar putea să dureze un timp, pînă
cînd vom interpreta corect această declaraţie. În limbaj modern, aceasta
s-ar traduce: „Faptul că există o discrepanţă în relatări nu-mi conferă nici un
sentiment de siguranţă; mi-e teamă că trebuie să dau credit veştii principale
pe care am aﬂat-o.“
Cea mai insidioasă problemă apare însă atunci cînd un cuvînt sau
o expresie ne sînt familiare, iar înţelesul pe care li-l atribuim are sens în
context şi totuşi lipsa de cunoştinţe de istorie a limbii ne induce în eroare.
Atunci cînd Iago îi aduce la cunoştinţă lui Othello ceea ce a spus Cassio în
somn, Othello exclamă: „Îngrozitor! Cumplit!“ Iago îi aminteşte lui Othello
că a fost doar un vis, la care celălalt răspunde: „Făptuirea e fără doar şi
poate“ (3.3.429). În zilele noastre, expresia „fără doar şi poate“ înseamnă
„neapărat, inevitabil“ şi este posibil să atribuim un oarecare sens pasajului,
dacă luăm în considerare acest sens. În perioada elisabetană însă, expresia
din limba engleză era folosită cu referire la ceva care a avut loc înainte, în
mod cert. Othello crede că ceea ce a spus Cassio în somn reﬂectă ceva ce
avusese într-adevăr loc.
Acestea sînt genul de diﬁcultăţi pe care le întîmpinăm atunci cînd citim
o lucrare scrisă în limba pe care o vorbim şi elaborată în cadrul cultural
occidental din care facem parte. Cînd abordăm Biblia însă, avem de-a face
cu o carte care nu a fost scrisă nici în limba vorbită de noi, nici într-o limbă
modernă, apropiată de a noastră. În plus, sîntem puşi în faţa unui text care
este extrem de departe de noi, atît ca spaţiu, cît şi ca timp. Ar ﬁ de mirare
dacă Biblia nu ar prezenta enigme din cînd în cînd. Vedem deci că, atît în
ce priveşte limba, cît şi istoria, interpretarea Bibliei presupune diﬁcultăţi.
În consecinţă, o înţelegere corectă a Bibliei necesită ceea ce numim exegeza
gramatico-istorică.2
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