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S olang du S elbstgewoifenes făngst, ist alles 
Geschicklichkeit und IăJllicher Gewinn -; 
mt wenn du pliittfich Fănger wirst des Balles, 
den eine ewige Mitspielerin 
dir zuwaif, deiner Mitte, in genau 
gekonntem S chwung, in einem jener Bogen 
aus Gottes groJlem Briickenbaum: 
erst dann ist Fangen-ko'nnen ein Ve17J1ogen, -
Nicht deines, einer Welt. 

E totul dibăcie fi câftig ufor 
cât print! ce-i a�ârlit de mâna ta -; 
abia când dintr-o dată devii al mingii prinzător 
pe care fi-o a�ârlea 
o vefnică tovarăfă de joc, cu iscusită avântare, 
fintind mijlocul tău, într-una din acele bolte 
din podirea de Dumnezeu durată, mare: 
abia atunci e o înzestrare putinfa de a prinde, -
Nu a ta, a unei lumi. 

R. M. Rilke 
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Introducere 

Cercetările ce urmează sunt legate de problema hermeneutică. Fenomenul înţelegerii şi 
cel al interpretării corecte a ceea ce este înţeles nu reprezintă doar o problemă specială a 
metodologiei ştiinţelor spiritului. A existat din vechime o hermeneutică teologică şi una 
juridică ce nu �neau prin caracterul lor într-atât de teoria ştiinţei, ci corespundeau mai 
curând comportamentului practic al judecătorului sau preotului cu forma�e ştiin�fică şi 
serveau acestuia drept comportament. Problema hermeneuticii tinde astfel de la originile 
sale istorice să pătrundă dincolo de hotarele impuse de conceptul de metodă al ştiinţei 
moderne. Înţelegerea şi interpretarea textelor nu este doar o îndeletnicire a ştiinţei, ci �ne 
în mod evident de experienţa mundană a omului în întregul ei. Fenomenul hermeneutic 
nu este la origini o problemă de metodă. Aici nu este vorba despre o metodă a înţelegerii 
prin care textele,sunt supuse unei cunoaşteri ştiinţifice asemenea tuturor celorlalte obiecte 
ale experienţei. In cazul său nu este vorba nicidecum în primul rând despre clădirea unei 
cunoaşteri asigurate ce satisface idealul de metodă al ştiintei şi, totuşi, este vorba şi aici , , 
despre cunoaştere şi despre adevăr. In înţelegerea tradi�ei nu sunt înţelese doar texte, ci se 
dobândesc cunoştinţe şi se descoperă adevăruri. Ce fel de cunoaştere este aceasta şi ce fel 
de adevăr este acesta? 

Având în vedere domina�a ştiinţei epocii moderne în cadrul clarificării şi justificării 
ftlozofice a conceptului cunoaşterii şi a celui de adevăr, această întrebare pare să fie lipsită 
de o legitimitate adevărată. Şi totuşi ea nu poate fi evitată nici în interiorul ştiinţelor. 
Fenomenul înţelegerii străbate nu doar toate raporturile mundane ale omului. El are o 
valabilitate de sine stătătoare şi în cadrul ştiinţei şi se opune încercării de a fi transformată 
într-o metodă a ştiintei. Cercetările ce urmează pornesc de la această rezistentă ce se 
afirmă în interiorul ştiinţei moderne împotriva preten�ei universale a metodicii şt:lin�fice. 
Ele îşi propun investigarea experienţei adevărului ce depăşeşte domeniul de control al 
metodicii ştiinţifice peste tot acolo unde această experienţă poate fi întâlnită şi examinarea 
legitimităţii proprii acesteia. Ştiinţele spiritului se alătură astfel modurilor experienţei ce se 
plasează în afara ştiinţei: experienţei ftlozofiei, experienţei artei şi experienţei istoriei 
înseşi. Toate acestea sunt moduri ale experienţei în care se vesteşte un adevăr ce nu poate 
fi verificat cu mijloacele metodice ale ştiintei. 

Filozofia zilelor noastre are o conştiinţ� foarte pronunţată a acestui lucru. Însă este o 
cu totul altă întrebare, până unde poate fi legitimată ftlozofic preten�a de adevăr a unor 
astfel de moduri de cunooştere situate în afara ştiinţei. Actualitatea fenomenului herme
neutic se întemeiază în ochii mei pe faptul că doar adâncirea în fenomenul înţelegerii 
poate aduce cu sine o astfel de legitimare. Această convingere mi-a fost întărită nu în 
ultimul rând de greutatea istoriei ftlozofiei pentru travaliul fllozofic al prezentului. 
Înţelegerea ne întâmpină în raport cu tradi�a istorică a filozofiei ca o experienţă 
superioară prin care vedem cu uşurinţă dincolo de aparenţa metodei istorice ce învăluie 
cercetarea din domeniul istoriei fllozofiei. Tine de experienta elementară a ftlozofării 
faptul că atunci când încercăm să-i înţelegem 'pe clasicii gândirii ftlozofice aceştia afirmă o 
preten�e de adevăr pe care conştiinţa contemporană nu o poate nici respinge şi nici 
supralicita. Vanitatea naivă a prezentului se poate revolta împotriva faptului că conştiinţa 
ftlozofică îşi mărturiseşte propria inferioritate. în raport cu înţelegerea ftlozofică a unui 
Platon, Aristotel, a unui Leibniz, Kant sau Hegel. S-ar putea vedea o slăbiciune a 
ftlozofării contemporane în faptul că aceasta se apleacă asupra interpretării şi prelucrării 
tradi�ei sale clasice, mărturisindu-şi propria slăbiciune. Cu siguranţă, însă, că a evita o 
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asemenea punere la încercare şi a prefera să facem pe nebunii pe cont propriu constituie o 
slăbiciune şi mai mare a gândirii filozofice. Trebuie să recunoaştem că în înţelegerea 
textelor acestor mari gânditori este cunoscut un adevăr ce nu ar putea fi atins pe alte căi, 
r:hiar dacă acest lucru contrazice criteriul cercetării şi progres. cu care ştiinţa se 
măsoară pe sine însăşi. 

Acest lucru este valabil în mod similar şi pentru experienţa artei. Aici investigarea 
ştiinţifică practicată de aşa-numita teorie a artei este conştientă de la bun început de faptul 
că este incapabilă să înlocuiască sau să supraliciteze experienţa artei. Faptul că o operă de 
artă ne face să aflăm un adevăr ce nu ne este accesibil pe nici o altă cale constituie acea 
semnificatie filozofică a artei ce se afirmă în pofida oricărui rationament. Experienta artei 
este astfei, pe lângă cea a ftlozofiei, avertismentul cel mai serios adresat conştiinţei 
ştiinţifice de a-şi mărturisi propriile limite. 

Cercetările următoare pornesc de aceea de la o critică a conştiinţei estetice menită să 
apere experienţa de adevăr ce ne revine prin opera de artă împotriva teoriei estetice care 
se lasă îngustată de conceptul de adevăr al ştiintei. Cu toate acestea ele nu se opresc la o 
justificare a adevărului artei, ci încearcă mai curând să dezvolte pornind de aici un concept 
al cunoaşterii şi adevărului ce corespunde totalităţii experienfei noastre hermeneutice. 
Dacă în cadrul experienţei artei avem de a face cu adevăruri ce depăşeşc în mod principial 
domeniul cunoaşterii metodice, acest lucru este valabil în mod similar pentru totalitatea 
ştiinţelor spiritului, în care tradiţia noastră istorică devine şi ea, în toate formele ei, obiect al 
cercetării, dar în acelaşi timp prinde glas ea însăşi în adevărul ei. Experienţa tradipei istorice se 
întinde dincolo de acea parte a ei ce poate fi investigată. Ea nu este adevărată sau 
neadevărată doar în sensul asupra căruia hotărăşte critica istorică - ea mijloceşte 
permanent un adevăr ce pretinde o participare. 

Aşadar, pornind de la experienţa artei şi tradiţia istorică, aceste studii de hermeneutică 
încearcă să facă vizibil fenomenul hermeneutic în anvergura sa deplină. Este vorba despre 
recunoaşterea în acesta a unei experimentări a adevărului ce nu trebuie doar legitimată 
.illozofic, ci care este ea însăşi un mod al ftlozorarii. Prin urmare, hermeneutica elaborată 
aici nu este bunăoară o metodologie a ştiinţelor spiritului, ci încercarea unei înţelegeri 
asupra a ceea ce ştiinfele spiritului sunt în realitate dincolo de conştiinţa lor de sine 
metodică şi a acelui lucru care le uneşte cu totalitatea experienţei noastre mundane. 
Reflecţiile noastre asupra înţelegerii nu îşi propun o tehnologie a înţelegerii, aşa cum îşi 
dorea să fie hermeneutica ftlologică şi teologică tradiţională. O asemenea tehnologie ar 
nesocoti faptul că, având în vedere adevărul a ceea ce ne interpelează venind dinspre 
tradiţie, superioritatea pretinsă de formalismul priceperii ingenioase este una falsă. 
Demonstrarea în continuare a rolului major al suroenirii în cadrul oricărei comprehensiuni, 
precum şi a faptului că tradiţiile în care ne situăm nu sunt anihilate decât în mică măsură 
de către conştiinţa istorică modernă, nu înseamnă formularea unor prescrippi cărora ar 
trebui să li se conformeze ştiinţele sau practica viepi, ci reprezintă o încercare de a 
îndrepta o gândire greşită privitoare la ceea ce acestea sunt. 

Cu aceasta, cercetările următoare consideră că servesc unei idei ce este amenintată să , 
.fie umbrită în vremurile noastre inundate de schimbări rapide. Una dintre legile viepi 
noastre spirituale este aceea că ceea ce se schimbă se impune într-o măsură mult mai mare 
atenţiei decât ceea ce rămâne cum a fost din vechime. Perspectivele .ce se deschid dinspre 
experienţa schimbării istorice sunt de aceea Întotdeauna ameninţate de pericolul de a fi 
distorsionări, deoarece ele uită de starea de ascundere a ceea ce persistă. Trăim după cum 
mi se pare într-o hiperexcitate continuă a conştiinţei nostre istorice. Invocarea ordinii 
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eterne a naturii şi apelul la caracterul natural al omului în vederea legitimării dreptului 
natural constituie o consecinţă a acestei hiperexcitări şi, după cum aş dori să arăt, o 
nechibzuintă serioasă. Traditia istorică şi ordinea naturală formează unitatea lumii în care ' A  , 
trăim ca oameni. 1. dincolo de aceasta, modul în care ne experimentăm unii pe alţii, 
modul în care experimentăm tradiţiile istorice, datele naturale ale existenţei şi lumii 
noastre formează un univers cu adevărat hermeneutic în care nu suntem închişi de parcă 
am fi prinşi între bariere de netrecut, ci către care suntem deschişi. 

Readucerea în memorie a ceea ce este adevărul în ştiinţele spiritului nu are voie să se 
reflecte pe sine în afara tradiţiei de a cărei constrângere şi-a dat seama. De aceea, ea 
trebuie să formuleze drept exigenţă a modului ei de lucru dobândirea celei mai mari 
autotransparenţe posibile. Preocupată de o înţelegere a universului înţelegerii mai bună 
decât cea care apare drept posibilă potrivit conceptului de cunoaştere al ştiinţei moderne, 
ea trebuie să caute de asemenea o relaţie nouă cu conceptele pe care le foloseşte ea însăşi. 
Va trebui să fie conştientă de faptul că propria sa înţelegere şi interpretare nu este un 
edificiu clădit din principii, ci dezvoltarea unei surveniri provenite de departe. De aceea ea 
nu va avea voie să apeleze la conceptele pe care le foloseşte fără a le examina, ci va trebui 
să preia ceea ce i s-a transmis din conţinutul de semnificaţie originar al conceptelor sale. 

Eforful f.tlozofic al epocii noastre se distinge de tradiţia clasică a f.tlozofiei pr�n faptul 
că nu reprezintă o continuare nemijlocită şi neîntreruptă a acesteia din unnă. In ciuda 
oricărei legături cu provenienţa sa istorică, f.tlozofia este azi pe deplin conştientă de 
distanţa sa istorică în raport cu modelele ei clasice. Acest lucru se reliefează înainte de 
toate în relaţia ei schimbată cu conceptul. Oricât ar fi fost de pline de consecinţe şi de 
profunde prefacerile gândirii ftlozofice occidentale petrecute odată cu latinizarea concep
telor greceşti şi integrarea terminologiei latine în limbile moderne, naşterea conştiinţei 
istorice în ultimele secole semnifică o cenzură mult mai adâncă. De atunci continuitatea 
tradiţiei occidentale a gândirii mai este eficace doar sincopat. S-a pierdut inocenţa naivă cu 
care conceptele erau supuse propriilor gânduri. Relaţia ştiinţei cu aceste concepte a 
dobândit de atunci o neobligativitate ciudată, fie că tratarea acestora este de felul unei 
receptări erudite, ca să nu spunem arhaizante, sau de cel al unei întrebuintări tehnice care 
îşi pne la îndemână conceptele asemenea unor unelte. În realitate nici uncl din cazuri nu 
poate satisface experienţa hermeneutică. Conceptualitatea în mijlocul căreia se defăşoară 
filozofarea ne-a cucerit mai curând deja în acelaşi mod în care ne determină limba în care 
trăim. Astfel conştientizarea acestor tendentiozităti tine de conştiinciozitatea gândirii. , " 
Există începând de atunci o conştiintă nouă, critică ce trebuie să însotească orice , , 
fuozofare responsabilă şi care trebuie să aducă în fata instantei traditiei istorice, de care , , , 
aparpnem cu toţii împreună, habitudinile de limbă şi de gândire ce se formează în cadrul 
comunicării individului cu contemporaneitatea. 

Cercetările unnătoare se străduiesc să satisfacă această exigenfă printr-o legare strânsă 
a interogaţiei ce vizează istoria conceptelor de explicitarea obiectivă a temei acestora. 
Conştiinciozitatea descrierii fenomenologice pe care Husserl a transfonnat-o într-o 
îndatorire a noastră, vastitatea orizontului istoric în care Dilthey a plasat întreaga 
filozofare şi nu în cele din urmă impregnarea ambelor impulsuri prin intennediul 
îndemnului primit înainte cu decenii din partea lui Heidegger definesc criteriul sub care 
s-a plasat autorul şi a cărui obligativitate se doreşte a fi rămas neumbrită' în ciuda 
imperfecţiunilor executării. 
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1. Transcenderea dimensiunii estetice 

1. Importanţa tradiţiei umaniste pentru �tiinţele spiritului 
a) Problema metodei 
Reflecţia de sine logică a ştiinţelor spiritului ce însoţeşte founarea lor propriu-zisă în 
secolul al XIX-lea este dominată în întregime de modelul ştiinţelor naturii. Acest lucru îl 
arată deja chiar şi o privire aruncată asupra istoriei termenului de "Geisteswissen
schaften" (ftiinfe ale spirituluI) , în măsura în care acesta îşi dobândeşte semnificaţia familiară 
nouă tuturor doar în founa sa de plural. Ştiinţele spiritului se definesc într-un mod atât de 
limpede pornind de la analogia cu ştiinţele naturii, încât ecoul idealist conţinut în 
conceptul de spirit şi cel de ştiinţă se estompează în faţa acesteia. Termenul "ştiinţe ale 
spiritului" s-a încetăţenit în primul rând datorită traducătorului Logicii lui J ohn Stuart Mill. 
Mill încearcă să schiţeze în opera sa posibilităţile de care ar dispune aplicarea logicii 
inductive asupra aşa-numitelor moral sciences. Traducătorul foloseşte aici termenul de 
"Geisteswissenschaften"t Rezultă deja din contextul logicii milliene că nu este vorba 
nicidecum despre acreditarea unei logici a ştiinţelor spiritului, ci, dimpotrivă, despre 
demonstrarea faptului că metoda inductivă aflată la baza oricărei ştiinţe empirice ar fi 
singura valabilă şi în acest domeniu. Mill se plasează astfel într-o tradiţie engleză a cărei 
founulare pregnantă a fost dată de către Hume în introducerea sa la Treatisi. Ştiinţele 
morale ar fi şi ele preocupate de identificarea similitudinilor, a regularităţilor şi legităţilor 
ce determinau caracterul previzibil al fenomenelor şi proceselor particulare, un obiectiv 
ce nu ar putea fi atins peste tot în acelaşi mod în cadrul ştiinfelor spiritului. Motivul 
acestui lucru ar rezida exclusiv în faptul că datele pornind de la care ar putea fi 
recunoscute similitudinile nu sunt procurabile peste tot în mod satisfăcător. Astfel, 
meteorologia ar proceda din punct de vedere metodic exact ca şi fizica, cu deosebirea că 
datele acesteia ar fi mai lacunare, iar prognosticarea lor ar fi, de aceea, mai incertă. Acelaşi 
lucru ar fi valabil şi în domeniul fenomenelor morale şi sociale. Utilizarea metodei 
inductive ar fi liberă şi acolo de orice presupoziţii metafizice, rămânând în întregime 
independentă de modul de a gândi producerea fenomenelor supuse observapei. Nu este 
vorba despre investigarea cauzelor anumitor efecte, ci despre constatarea unor regula
rităti. Este astfel cu totul indiferent dacă credem sau nu în libertatea vointei - în ceea ce , , . 
priveşte domeniul vieţii sociale vom putea ajunge, în orice caz, la formularea unor 
previziuni. A deduce din anumite regularităţi concluzii cu privire la fenomene expectabile 

J. St. Mill, Jystem JerJetblkiiven undintblkiiven Llgik, in traducerea lui SchieI, 18631,6. Buch «Von 

der Logik der Geisteswissenschaften oder moralischen Wissenschaftem>. 
2 David Hume, Treatise on Human Na/Urt, Introduction. 
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nu implică nici un fel de presupoziţii asupra tipului de conexiune care face posibilă 
previziunea. Survenirea unor decizii libere - dacă există, aşa ceva - nu fracturează 
derularea regulată, ci aparţine ea însăşi generalităţii şi regularităţii care este obţinută prin 
inducţie. Ceea ce eSfe elaborat aici este idealul unei ştiin�e a naturii despre societate, 
însoţită ulterior în anumite domenii de o cercetare încununată de succes. Să ne gândim, de 
exemplu, la psihologia maselor. 

Insă problema propriu-zisă cu care ştiin�ele spiritului confruntă gândirea este aceea că 
esenta ştiin�lor spiritului este surprinsă în mod incorect apelând la criteriile unei 
cunoaşteri progresive a legită�or. Experienţa universului social-istoric nu poate fi ridicată 
la rangul de ştiinţă cu ajutorul procedeului inductiv al ştiinţelor naturii. Orice s-ar înţelege 
aici prin ştiinţă şi chiar dacă orice cunoaştere de tip istoric include aplicarea experien�ei 
generale asupra unui obiect de cercetare particular, cunoaşterea istorică nu' năzuieşte cu 
toate acestea la sesizarea fenomenului concret în calitate de caz al unei legităţi generale. 
Particularul nu serveşte, pur şi simplu, confirmării unei legităţi pornind de la care ar 

deveni posibilă, printr-o inversare practică, formularea unor previziuni. Idealul acestei� 
este mai curând înţelegerea fenomenului însuşi în unicitatea şi istot;).citatea concretizării 
sale. Oricât ar fi de eficientă aici o experienţă generală, scopul nu eS,te cel de a confirma şi 
a lărgi aceste experienţe generale pentru a ajunge astfel la cunoaşterea unei legi - spre 
exemplu a modului în care evoluează oamenii, popoarele sau statele -, ci de a înţelege 
cum a evoluat acest om, acest popor, acest stat anume; într-un sens mai general: cum de 
s-a ajuns ca lucrurile să stea aşa cum stau. 

Ce fel de cunoaştere este aceasta care înţelege că ceva este într-un anumit fel deoarece 
este capabilă să înţeleagă că aşa s-a întâmplat să fie. Ce se înţelege aici prin ştiinţă? Chiar 
dacă se admite că idealul acestei cunoaşteri este fundamental diferit de tipul şi intenţia 
ştiinţelor naturii, vom fi totuşi ispitiţi să o caracterizăm doar privativ drept "ştiinţă 
inexactă". Chiar şi cumpănirea pe cât de semnificativă, pe atât d� justă a ştiin�elor naturii 
şi a ştiinţelor spiritului formulată de către Hermann Helmholtz în faimosul său discurs din 
1862 - oricât ar încerca să reliefeze însemnătatea umană superioară a acestora din urmă
aflrmă o caracteristică logică negativă a acestora pornind de la idealul de metodă al 
ştiinţelor spiritului3• Helmholtz distingea două tipuri de inducţie: ce� logică şi cea 
artistic-instictivă. Aceasta Înseamnă ,însă că el nu distingea, în fi:>nd, modurile de a proceda 
de o parte şi de cealaltă din punct de vedere logic, Ci psihologic. Ambele se slujesc de 
raţionamentul inductiv, însă procedura deductivă a ştiinţelor spiritului formează o 
inferen�ă inconştientă. Exercitarea inducţiei proprii ştiinţelor spiritului este legată, prin 
urmare, de condiţii psihologice speciale. Aceasta reclamă un fel de tact, iar acesta necesită 
capacităţi spirituale de un tip diferit, cum ar fl o memorie vastă şi admiterea autorită�or, 
în timp ce inferenţa conştientă de sine a ştiinţelor naturii se sprijină în întregime pe 
recursul la propria capacitate intelectuală. Chiar dacă recunoaştem că marele naturalist a 
rezistat tentatiei de a transforma o modalitate proprie de travaliu ştiinţific într-o normă cu 
valabilitate generală, acesta nu dispunea în mod evident de o altă posipilitate logică de a 
caracteriza procedeul propriu ştiinţelor spiritului, decât prin, intermediul conceptului 
familiar din logica inducţiei a lui Mill. Exemplaritatea reală a mecanicii � şi triumful 
acesteia în cadrul mecanicii celeste a lui Newton - pentru ştiinţa secolului al XVIII-lea era 
chiar şi pentru Helmholtz încă atât de firească, încât întrebarea privitoare la premisele 
ftlozofice care au făcut posibilă apariţia acestei noi ştiinţe în secolul al XVII-lea îi era cu 

H. Helmholtz, Vorlrăge Ilnd Reden, 4. Aufl. 1. Bd., "Uberdas Verhăltnis der Naturwissen
schaften zur Gesamtheit der Wissenschaften", p. 167 sq. 
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totul străină. Cunoaştem azi rolul important pe care l-a jucat aici şcoala occamistă de la 
Paris 4. Idealul metodic al ştiin�elor naturii nu necesita pentru Helmholtz nici o derivare 
istorică şi nici o restricţie epistemologică, motiv pentru care îi era imposibil să conceapă 
modul de lucru al ştiinţelor spiritului într-un mod diferit din punct de vedere logic. 

Cu toate acestea, sarcina de a ridica la stadiul unei conştiinţe de sine logice un tip de 
cercetare aflat în realitate în plină înflorire, cum era cel al "şcolii istorice", era destul de 
urgentă. J. G. Droysen, autorul şi descoperitorul istoriei elenismului, scria în 1843: "Nu 
există, de bună seamă, nici un teritoriu ştiinţific atât de departe de a fi legitimat, delimitat 
şi compartimentat din punct de vedere teoretic precum istoria." Droysen reclama 
prezenţa unei figuri kantiene capabile să identifice Într-un imperativ categoric al istoriei 
"izvorul viu din care se revarsă viata istorică a umanităţii". El îşi exprimă speranţa că "un 
concept înţeles mai profund al istoriei va constitui centrul de gravitaţie în care oscilarea 
buimacă a ştiinţelor spiritului îşi va fi găsit stabilitatea şi şansa unui progres ulterior"s 

Modelul ştiinfelor naturii pe care îl evocă aici Droysen nu este, aşadar, vizat din 
punctul de vedere al conţinutului acestuia, în sensul unei adecvări la o teorie a ştiinţei, ci, 
dimpotrivă, se face trimitere la faptul că ştiintele spiritului ar trebui să poată fi întemeiate 
în acelaşi fel sub forma unui grup de ştiinţe autonom. Historik (istoria ca ştiinţă) a lui 
Droysen reprezintă încercarea de a duce la îndeplinire această sarcină. 

Dilthey, în cazul căruia influenra metodei ştiinţelor naturii şi a empirismului logicii lui 
MiU se face simţită mult mai puternic, reţine, cu toate acestea, la rândul său moştenirea 
romantic-idealistă în conceptul spiritului. El se considerase mereu superior empirismului 
englez, deoarece trăia sub impresia vie a ceea ce caracteriza şcoala istorică în raport cu 
orice gândire modelată de ştiinţele naturii şi dreptul natural. "Metoda empirică autentică 
poate lua locul empirismului dogmatic, plin de prejudecăţi, doar venind din Germania. 
MiU este dogmatic datorită unui deficit de formatie istorică" - iată o Însemnare făcută de 
Dilthey pe marginea unui exemplar al Logicii 

'lui MiU6• Într-adevăr, întregul travaliu 
epuizant de mai multe decenii pe care Dilthey l-a dedicat întemeierii ştiinţelor spiritului 
reprezintă o dispută continuă cu exigenta logică cu care Mill confruntă ştiinţele spiritului 
în cadrul faimosului capitol de încheiere al lucrării sale. 

Cu toate acestea, Dilthey s-a lăsat marcat în modul cel mai profund de modelul 
ştiinţelor naturii, chiar dacă el urmărea să legitimeze tocmai autonomia metodică a 
ştiinţelor spiritului. Vom recurge spre lămurire la două mărturii ce vor dirija în acelaşi 
timp observaţiile ce vor urma. Dilthey subliniază în panegiricul dedicat lui Wilhelm 
Scherer că spiritul ştiinţelor naturii a fost cel care a condus metoda lui Scherer şi încearcă 
să argumenteze situarea acestuia sub influen�a puternică a empirismului englez: "Fusese 
un om modern, iar lumea înaintaşilor noştri nu mai era patria spiritului său şi a inimii sale, 
ci obiectul său istoric,,7 Această formulare indică faptul că pentru Dilthey cunoaşterea 
ştiintifică implică un moment de disolutie a legăturii existentiale, obtinerea unei distante , " "  
faţă de propria istorie, singura capabilă să o transforme pe aceasta într-un obiect. Se poate 
admite că utilizarea pe care au dat-o Scherer şi Dilthey metodei inductive şi comparative a 

Înainte de toate prin intermediul lucrării lui P. Duhem, Etudes sur Uonard de Vinei, 3 volume 
(1907 sq.), întregită Între timp de către opera postumă cuprinsă în 10 volume, Le !ysteme du monde. 
Histoire de doctrines cosm%giques de Platon II Copemic, 1913 sq. [Vezi, însă, şi Anneliese Maier, A. Koyre 
et alii] . 
5 ]. G. Droysen, Historik (Neudruck 1925, hrsg. von E. Rothacker), p. 97. 

W. Dilthey,.Gesammelte J..chriften, Bd. V, p. LXXIV. 
loc. cit., Bd. XI, p. 244 . .  
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fost una însoţită de un tact individual autentic şi că un asemenea tact presupune o cultură 
spirituală ce demonstrează, în realitate, perpetuarea universului cultural clasic şi a 
credin�ei individualiste a romantismului. Modelul ştiin�elor naturii rămâne cu toate 
acestea cel care dirijează percepţia de sine ştiinpfică a acestora. 

Acest lucru va deveni deosebit de limpede prin intermediul celei de-a doua mărturii în 
care Dilthey apelează la autonomia metodelor ştiinţelor spiritului şi le fundează luând în 
consideratie obiectul acestoraB• Un asemenea recurs sună într-o primă instantă cât se , , 
poate de aristotelic şi ar putea proba o desprindere reală de modelul naturalist. Si totuşi 
Dilthey apelează în ceea ce priveşte această autonomie a metodelor ştiinţelor spiritului la 
vechiul principiu baconian "natura parendo vincitur,,9 - unul care constituie de-a dreptul 
o palmă la adresa moştenirii clasic-romantice pe care Dilthey doreşte să o administreze. 
Va trebui, de aceea, să spunem că nici măcar Dilthey, a cărui superioritate fafă de 
neokantismul contemporan lui era conferită de formaţia istorică, nu depăşeşte, în fond, în 
mod semnificativ în eforturile sale logice constatările modeste ale lui Helmholtz. Oricât 
de îndârjit ar fi apărat Dilthey autonomia epistemologică a ştiinţelor spiritului, ceea ce se 
înţelege prin metodă în cadrul ştiinţei moderne este peste tot unul şi acelaşi lucru, dar care 
se reliefează exemplar în ştiin�ele naturii. Nu există o metodă proprie a ştiinţelor spiritului. 
Ne vom putea însă întreba de bună seamă, împreună cu Helmholtz, cât de mult înseamnă 
aici metoda şi dacă nu cumva celelalte circumstante ce determină ştiintek spiritului sunt 
cu mult mai importante decât logica incluctivă. Heimholtz face aluzie p� bună dreptate la 
acest lucru atunci când, pentru a aprecia just ştiinţele spiritului, evidenpază rolul memoriei 
şi al autorităţii şi vorbeşte despre tactul psihologic care ia aici locul inferenţei conştiente. 
Pe ce anume se sprijină un asemenea tact? Cum poate fi el dobândit? Rezidă până la urmă 
caracterul ştiinţific al ştiinţelor spiritului mai mult în acesta decât în metodica lor? 

Deoarece ştiinţele spiritului îndreptăţesc această întrebare şi se opun astfel inserării lor 
în ordinea constituită de către conceptul de ştiinţă al epocii moderne, acestea sunt şi 
rămân o problemă a filozofiei înseşi. Răspunsul pe care Helmholtz şi secolul său l-au dat 
la această întrebare nu poate fi suficient. Aceştia îl urmează pe Kant, orientând cC.lnceptul 
ştiinţei şi al cunoaşterii în raport cu modelul ştiinţelor naturii şi caută particularitatea 
distinctivă a ştiinţelor spiritului în elementul artistic (1n sensibilitatea artistică, inducţia 
artistică). Tabloul pe care Helmholtz îl oferă asupra travaliului ştiinţelor naturii este 
suficient de unilateral, spre exemplu atunci când descalifică "scânteierile iup ale spiritului" 
(aşadar, ceea ce se numeşte o idee spontană) recunoscând doar "fermitatea inferenţei 
conştiente de sine". El recurge la mărturia lui John Stuart Mill, potrivit căruia ştiinţele 
inductive ar fi contribuit "mai mult în ultima vreme la progresul metodelor logice decât toţi 
filozofii de meserie"lO. Acestea constituie pentru el modelul absolut al metodei ştiinţifice. 

Helmholtz ştie că pentru cunoaşterea istorică este determinantă un alt tip de expe
rienţă decât cea care serveşte cercetării legilor naturii. El caută, de aceea, să argumenteze 
motivul pentru care metoda inductivă este condiţionată în mod diferit în cazul cunoaşterii 
istorice, decât în cel al investigării naturii. Pentru aceasta el recurge la distincţia dintre 
natură şi libertate care se află la temelia ftlozofiei kantiene. Cunoaşterea istorică ar fi atât 
de diferită deoarece în domeniul ei n-ar exista legi naturale, ci o subordonare voluntară 
faţă de legi practice, adică faţă de anumite porunci. Universul uman al libertăţii nu ar 

cunoaşte lipsa excepţiilor, asemenea legilor naturii. 

10 

loc. cit., Bd. 1, p. 4. 
loc. cit., Bd. 1, p. 20. 
Helmholtz, loc. cit., p. 178. 
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Acest raţionament este cu toate acestea pupn convingător. Întemeierea unei explorări 
inductive a universului uman al libertăţii pe distincţia dintre natură şi libertate nu 
corespun?e nici intenţiilor lui Kant şi nu rezultă nici chiar din ideea unei logici inductive 
ca atare. In acest punct MiU s-a dovedit mai consecvent, excluzând metodic problema 
libertăţii. În afară de aceasta, inconsecvenţa cu care Helmholtz apelează la Kant pentru a 
aprecia în mod just ştiinţele spiritului nu este într-adevăr fructuoasă. Căci Helmholtz 
însuşi consideră că empirismul ştiinfelor spiritului ar trebui judecat asemenea celui al 
meteorologiei, şi anume ca renuntare şi resemnare. 

În realitate, însă, ştiinţele spiritclui sunt extrem de departe de a se simţi doar inferioare 
fa�ă de ştiinţele spiritului. Plasându-se în succesiunea spirituală a clasicismului german, ele 
dezvoltă mai curând o conştiinţă de sine orgolioasă potrivit căreia ele ar fi adevăratul 
mandatar al umanismului. Epoca clasicismului german nu a adus cu sine doar o înnoire a 
literaturii şi criticii estetice, prin care a fost depăşit idealul de gust învechit al barocului şi al 
rationalismului iluminist, ea a conferit în acelaşi timp un continut fundamental nou , , 
conceptului de umanitate (Hummanită�, acestui ideal al rapunii luminate. Herder a fost 
înainte de toate cel care a supralicitat perfecponismul iluminist prin noul ideal al unei 
"formări către umanitate", pregătind astfel terenul pe care au putut să se dezvolte în 
secolul al XIX-lea ştiinţele istorice ale spirituluill Conceptul de Bildung, care cunoaşte o 
ascensiune către o valabilitate dominantă, a fost fără îndoială cea mai importantă idee a 
secolului al XVIII-lea şi tocmai acest concept denumeşte elementul în care trăiesc 
ştiinţele spiritului ale secolului al XIX-lea, chiar dacă sunt incapabile să justifice acest 
lucru din punct de vedere epistemologic. 

b) Concepte umaniste directoare 
a) Bildung 
Conceptul de Bildung ne face să simpm cu cea mai mare claritate cât de profundă este 
metamorfoza spirituală care ne face să fim în continuare contemporani secolului lui 
Goethe, în timp ce percepem chiar şi epoca barocului drept un trecut istoric îndepărtat. 
Concepte şi termeni esenpali cu care obişnuim să operăm sunt definite în acea perioadă, 
iar cel ce refuză să se lase purtat de limbă, fiind preocupat de obţinerea unei conştiinţe de 
sine istorice fundamentate, se vede obligat să înfrunte probleme de etimologie lexicală şi 
conceptuală mereu noi. Vom putea încerca în cele ce urmează doar o conturare a marii 
sarcini cu care este confruntată aici cercetarea şi care poate servi interogapei ftlozofice 
care ne interesează. Concepte precum "arta", "istoria", "elementul creator" (das Schop
Jerische) , "Weltanschauung" (concePfie asupra lumzi) , "trăire" (ErJebnis) , "geniu", "lume exte
rioară", "interioritate" (Innerlichkei�, "expresie" (Ausdruck), "stil", "simbol" (Symbo� , atât 
de familiare nouă, ascund în sine un bogat material revelator din punct de vedere istoricl2 

Dacă ne vom îndrepta atenpa asupra conceptului de Bildung, a cărui însemnătate 
pentru ştiinţele spiritului am subliniat-o deja, vom descoperi că ne aflăm într-o situape 
fericită. Există deja o lucrare13 ce permite o privire cuprinzătoare asupra etimologiei 

II [Vezi studiul meu, Herder und die geschicht/iche We/t (KJ. Schr. III, pp. 101 -1 17; Bd. 4 al Ces. 
Werke»). 
12 [Acest sarcină de clarificare a fost îndeplinită între timp pentru limbajul politico-social de către 
Dicţionarul "conceptelor istorice fundamentale" editat de către Werner Conze şi Reinhart 
Koselleck, iar pentru ftlozofie de către Histonsches Wărterouch der Phi/osophie al lui J. Ritter.). 

13 Vezi 1. Schaarschrnidt, Der Bedeutungswande/ der Worle Bi/den und Bi/dung, Diss. Kănigsberg, 1931 . 
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tennenului: originea sa în mistica medievală, perpetuarea sa în cadrul misticii barocului, 
spiritualizarea sa fundată religios prin intermediul "Messias"-ului lui Klopstock, ce 
domină o întreagă epocă, precum şi, în cele din urmă, definirea fundamentală conferită de 
către Herder ca "ridicare formativă către umanitate" (Emporbildung zur Humanită� . Religia 
fonnării (Bildungsre/igion) a secolului al XIX-lea a păstrat în sine dimensiunea profundă a 
acestui cuvânt, iar acceppunea noastră a lui Bildung se determină pornind de aici. 

Prima constatare importantă pentru conţinutul familiar nouă al lui "Bi/dung" este aceea 
că nopunea mai veche a unei "fonnări naturale" (natfir/iche Bildunţ) care se referă la 
aspectul exterior (confonnaţia membrelor, statura bine făcută) şi, în general, la forma 
plăsmuită de către natură ("formarea lanţurilor muntoase", bunăoară) a fost în întregime 
înlocuită de către noua accepţiune. Bildung este acum strâns legat de conceptul de cultură 
şi denumeşte într-o primă fază modalitatea particular umană de a-şi cultiva înclinaţiile şi 
capacităp1e. naturale. Această accepţiune herderiană se desăvârşeşte în intervalul dintre 
Kant şi Hegel. Kant nu foloseşte încă termenul de "Bildung" într-un asemenea sens. El 
vorbeşte despre "cultura" unei aptitudini (sau a "dispoziţiei naturale'') ce este ca atare un 
act de libertate al subiectului ce actionează. Astfel, el aminteşte printre îndatoririle fată de 
noi înşine şi pe aceea de nu n� lăsa talentele să ruginească, fără a folosi cuvintul 
"Bildung" I 4 Hegel vorbeşte deja, dimpotrivă, despre o formare de sine (Sichbi/den) şi 
formare (BilduniJ atunci când preia aceeaşi idee kantiană a îndatoririlvr faţă de sine 
însuşil\ iar Wilhelm von Humboldt percepe deja cu adevărat, graţie auzului fin care îl 
particularizează, o diferenţă semantică între cultură (Ku/tur) şi formare (Bildunţ): "însă 
atunci când spunem în limba noastră BildUl1g, ne referim în acelaşi timp la ceva mai înalt şi 
mai lăuntric, şi anume la un mod de a gândi ce se revarsă armonios din cunoaşterea şi 
sentimentul întregii năzuinţe spirituale şi morale asupra simţirii şi caracterului,,16 Prin 
Bildung se înţelege aici mai mult decât cultură, adică dezvoltarea unor aptitudini sau 
talente. Ascensiunea termenului de Bi/dung trezeşte mai curând vechea tradiţie mistică, 
potrivit căreia omul poartă în sufletul său imaginea lui Dumnezeu, după chipul căruia a 
fost creat, şi trebuie să îl clădească înlăuntrul său. Echivalentul latin al lui Bi/dung este 
,formatio", căruia îi corespund în alte limbi, în engleză de exemplu Qa Shaftesbury) form şi 
formation. Gennana dispune la rândul ei de derivatele corespunzătoare ale conceptului de 
forma, de exemplu FormJerung lformare) şi Formation lforma,tiune) , care l-au concurat vreme 
îndelungată pe Bzldung. Incepând cu aristotelismul renaşterii forma este desprins întru totul 
de semnificatia sa tehnică şi interpretat în mod pur dinamic, natural. Cu toate acestea, 
victoria cuvântului "Bildung" asupra lui "Form" nu este întâmplătoare. Căci "Bildung" îl 
conţine pe "Bild" (imagine) . Conceptul de formă nu atinge această bilateralitate miste
rio�să prin care "Bild" cuprinde atât Nachbild (reproducerea) , cât şi Vorbild (mode4 prototip). 

Intâlnim adesea un transfer al devenirii asupra existenţei căruia îi corespunde faptul că 
"Bildung" (asemenea lui "formapune", aşa cum este folosit azi) desemnează mai curând 
rezultatul acestui proces de devenire decât procesul însuşi. Transferul este aici cu atât mai 
evident, întrucât rezultatul formării (Bzldunţ) nu este realizat printr-o vizare tehnică, ci 
decurge din procesul interior al fonnării şi constituirii, rămânând de aceea prins într-o 
evoluţie şi o formare ulterioară continuă. Nu este întâmplător că Bildung este apropiat în 
această privinţă grecescului pqysis. Formarea (Bi/dunţ) cunoaşte tot atât de puţin precum 
14 1. Kant, Me taphysik der Sitten, Metaphysische Atifangsgrihde der Tugend/e hre, § 19. 

G. W. F. Hegel, Werke 1 832 sq., Bd. XVIII, "Philosophische Propădeutik, Erster Cursus", § 
41 sq. 
16 Wilhelm v. Humboldt, Gesammelte Schriften, Akademie-Ausgabe, Bd. VII, 1, p. 30. 
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natura feluri situate în afara ei. 01 om păstra anumite rezerve privind termenul şi problema 
unui "Bildungsziel" ["scop formativ'j potrivit statutului său de formare secundară. 
Formarea, cultura nu poate fi propriu-zis un scop, ea nu poate fi dorită ca atare, poate 
doar în cazul tematicii reflectate a pedagogului.) Conceptul de Bildung trece tocmai prin 
aceasta dincolo de simpla cultivare a unor înclinafii date din care acesta derivă. Cultivarea 
unei aptitudini înseamnă dezvoltarea a ceva dat, astfel încât exerciţiul şi formarea acesteia 
constituie un simplu mijloc în slujba unui scop. Astfel materialul didacti� conţinut într-un 
manual şcolar reprezintă un simplu mijloc şi nu este el însuşi un scop. Insuşirea acestuia 
serveşte în exclusivitate capacităfii lingvistice. Dimpotrivă, deşi presupune însuşirea 
deplină a acelui lucru pe baza căruia şi prin intermediul căruia se produce formarea - în 
acest sens, are loc o absorbţie a tot ce este receptat - , elementul receptat în cadrul 
formării (Bildung) nu este asemenea unui mijloc care şi-a pierdut funcţia. Nimic nu a 
dispărut în formaţia dobândită (envorbene Bildung), ci totul este păstrat. Bildung este un 
concept istoric veritabil, iar înţelegerea (Verstăndnis) ce ţine de ştiinţele spiritului este 
preocupată tocmai de acest caracter istoric al păstrării. 

De aceea, chiar şi o primă privire aruncată asupra istoriei lui "Bildung" ne conduce în 
proximitatea unor concepte istorice,.aşa cum au fost ele consacrate de către Hegel mai 
întâi în domeniul "Filozofiei prime". Intr-adevăr, Hegel a fost cel care a elaborat în modul 
cel mai riguros ce anume este Bildung. El este cel pe care îl vom urma pentru începue7 
Hegel a observat că ftlozofia "îşi are condiţia existenţei sale în formare", iar noi adăugăm: 
şi odată cu ea şi ştiinţele spiritului. Căci existenra spiritului este legată în mod esenţial de 
ideea formării. 

Omul se caracterizează prin ruptura fată de ceea ce este nemijlocit şi fată de ceea ce , , , 
este natural care îi revine pe baza laturii spirituale, raţionale a naturii sale. "Potrivit 
acestei laturi el nu este de la natură ceea ce ar trebui să fie" - şi de aceea are nevoie de 
formare. Ceea ce Hegel numeşte natura formală a formării se întemeiază pe .genera
litatea acesteia. Pornind de la conceptul unei ridicări către generalitate, Hegel reuş eşte să 
conceapă în mod unitar ceea ce epoca sa înfelegea prin Bi/dung. Ridicarea către gene
ralitate nu se răstfrânge asupra formaţiei teoretice şi nu se referă nicidecum doar la o 
atitudine teoretică în opoziţie cu una practică, ci acoperă determinarea esenţială a 
raţionalităţii umane în întregime. Natura generală a formării umane este aceea de a face 
din sine o fiinţă spirituală generală. Cel ce se abandonează particularului este neformat 
(ungebildet), cum ar fi cel care cade pradă, pierzând orice măsură, furiei sale oarbe. Hegel 
arată că în fond un asemenea om este lipsit de capacitatea de abstractizare (de a 
generaliza, de a forma noţiuni): el este incapabil să facă abstracţie de sine însuşi şi să-şi 
îndrepte privirea către ceva general de unde Se determină particularul său după măsură 
şi prop orţie. 

Bildung ca ridicare către universalitate este aşadar o sarcină a omului. Ea pretinde 
sacrificarea particularităfii în favoarea generalului. Sacrificarea particularităfii înseamnă, 
însă, negativ: înfrânare a dorinţei şi, odată cu aceasta, libertate faţă de obiectul acesteia şi 
libertate pentru obiectualitatea sa. Deducfii1e dialecticii fenomenologice completează aici 
cele expuse în Propedeutică. Hegel elaborează în Phănomenologie des Geistes geneza unei 
conştiinţe de sine cu adevărat libere "în şi pentru sine" şi arată că esenfa muncii este cea 

17 Hegel, Philosophische Propăde utik, § 41-45. [Vezi între timp culegerea de texte a lui J .-E. Pleines, 
Bildungsthe onen. Probleme und Positi onen, Freiburg, 1 978; de asemenea şi trimiterile conpnute acolo la 
lucrările lui Buck, Pleines, Schaaf.] 
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de a forma lucrul (das Din� şi nu de a-l mistui18 Conştiinţa lucrătoare se regăseşte pe sine 
însăşi în existenţa autonomă pe care munca i-o dă lucrului în chip de conştiinţă autonomă. 
Munca este dorintă înfrânată. Formând obiectul, cu alte cuvinte actionând în mod , , 
dezinteresat şi procurând o generalitate, conştiinţa lucrătoare se ridică deasupra nemij-
locirii existenţei sale către generalitate. Sau, cum spune Hegel: formând lucrul, se 
formează pe sine însăşi. Lucrul la care acesta se referă este următorul: dobândind o 
"capacitate", o abilitate, omul câştigă în aceasta un orgoliu (Selbstgefiih� propriu. Are parte 
de ceea ce părea că îi este refuzat în abnegapa slujirii, întrucât se subordonase în întregime 
unui sens străin, în măsura în care el este o conştiinţă lucrătoare. Ca atare el se găseşte pe 
sine într-un sens propriu şi este cât se poate de corect să spunem despre muncă faptul că 
ea fonnează. Orgoliul conştiintei lucrătoare contine toate elementele ce definesc formatia 

" , 
practică: distanţare faţă de caracterul nemijlocit al dorinţei, al nevoii personale, al 
interesului privat, precum şi asumarea unei generalităp. 

Hegel demonstrează în Prope deuti că cu ajutorul unui şir de exemple această esenţă 
(Wesen) a formapei practice de a-şi asuma un lucru general. O întâlnim pe aceasta în 
moderapa ce îngrădeşte excesul satisfacerii nevoilor şi al consumării forţelor în slujba unei 
generalităti - luarea în considerare a sănătătii. O întâlnim în cazul luciditătii ce se arată 
dispusă, î� fata unei stări sau chestiuni particclare, să ia în considerare şi alte �lemente care 
ar putea fi n;cesare. Însă şi orice alegere a unei meserii conţine o astfel 2:,- trăsătură, căci 
orice meserie tine de un fel de destin, de o necesitate exterioară şi îşi asumă îndrăzneala de 
a se dedica u�or sarcini pe care nu ni le-am căutat în chip de ţeluri personale. Formapa 
practică s� probează atunci prin satisfacerea în întregime, în toate privinţele, a exigenţelor 
meseriei. Insă acest lucru implică o depăşire a ceea ce este străin pentru particularitatea 
care suntem şi însuşirea totală a acestuia. Dăruirea faţă generalitatea profesiunii înseamnă 
aşadar, în acelaşi timp, "a şti să ne limităm singuri, adică să ne asumăm profesiunea 
noastră în întregime. Atunci ea va înceta să mai fie o barieră". 

Rec�noaştem deja în această prezentare a formaţiei practice pe care ne-o oferă Hegel 
menirea fundamentală a spiritului istoric: cea de a se reconcilia cu sine însuşi, de a se 
recunoaşte pe sine însuşi în alteritate. Aceasta devine întru totul limpede cu ajutorul ideii 
formaţiei teoretice. Căci a adopta o atitudine teoretică reprezintă deja, ca atare, o 
înstrăinare, şi anume asumarea "preocupării cu ceva ce nu este nemijlocit, ceva străin, 
ceva ce ţine de amintire, de memorie şi de gândire". Fonnapa teoretică conduce astfel 
dincolo de ceea ce omul ştie şi experimentează în mod nemijlocit. Ea constă în admiterea 
şi a altor considerente şi în găsirea unor puncte de vedere generale pentru a surprinde 
lucrul, "obiectivul în libertatea sa" şi fără un interes egoise9 Tocmai de aceea orice 
dobândire a unei formaţii conduce dincolo de dezvoltarea unor interese teoretice şi Hegel 
argumentează adecvarea specială a lumii şi a limbii anticilor prin faptul că această lume 
este destul de îndepărtată şi ne este îndeajuns de străină pentru a determina despărţirea 
necesară ce ne desparte de noi înşine. - "însă ea conpne în acelaşi timp toate punctele de 
plecare şi firele călăuzitoare ale Întoarcerii către noi înşine, ale familiarizării cu ea şi ale 
regăsirii noastre, însă potrivit esenţei veritabile universale a spiritului"20 
18 Hegel, Phănomenologie des Geistes (phil. Bibl. 1 1 4), editia Hoffmeister, p. 148 sq. [Vezi printre 
altele studiul meu, "Hegels Dialektik des SelbstbewuBtseins" (Hegel D2, pp. 49-64; Bd. 3 al Ges. 
Werke) şi cartea lui L. Siep, Anerkennllng a/s Printfp der prak'isehen Philosophie: Un tersllehungen i!f Hegels 
Jenaer Philosophie des Geistes, Freiburg, 1979.] 
19 Hegel XVIII, p. 62. 
20 Hegel, Niimberger Jehriflen, editia J. Hoffmeister, p. 312 (prelegere din 1809). 
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Recunoaştem în aceste cuvinte ale directorului de gimnaziu Hegel prejudecata clasi
cistă conform căreia esenta universală a spiritului poate fi identificată cu uşurintă 
îndeosebi prin exemplul anticilor. Însă ideea fundamentală rămâne corectă. A recunoaşte 
ceea ce ne este propriu în ceea ce este străin, a ne aclimatiza în acesta este mişcarea 
fundamentală a spiritului a cărui fllnţă este doar întoarcerea la sine însuşi din alteritate. În 
acest sens întreaga formape teoretică, chiar şi efortul de desluşire a unor limbi şi 
universuri de reprezentare străine, constituie simpla continuare a unui proces formativ 
(Bildungsvorganj) declanşat cu mult înainte. Fiecare individ particular ce se ridică din fiinţa 
sa naturală către spiritual găseşte în limbă, obiceiuri, instituţiile unui popor o substanţă 
dată în prealabil pe care trebuie să şi-o însuşească la fel ca în cazul învăţării unei limbi 
străine. Individul particular se află astfel dintotdeauna pe calea formării şi pe punctul de a-şi 
aboli caracterul natural, în măsura în care lumea în care se dezvoltă este una structurată 
uman ca limbaj şi moravuri. Hegel accentuează: În această lume a sa, un popor şi-a dăruit o 
existenţă. A extras din sine şi a ex-pus pe această cale ceea ce el este în sine (an sich) . 

Cu aceasta devine limpede că nu înstrăinarea ca atare, ci reîntoarcerea la sine însuşi -
care presupune desigur o înstrăinare - constituie esenţa formării. Bildung nu trebuie înţeles 
aici doar ca proces ce îndeplineşte ridicarea istorică la universal, ci este în acelaşi timp şi 
elementul în cadrul căruia se mişcă ceea ce s-a format. Ce fel de element este acesta? Se 
ridică aici întrebările pe care ne-am văzut nevoip să i le punem lui Helmhcltz. Răspunsul 
lui Hegel nu va fi în misură să ne mulţumească. Căci pentru Hegel formarea (Bildunj) se 
împlineşte ca o mişcare de înstrăinare şi apropriere în cadrul unei înstăpâniri totale asupra 
substantei, în cadrul disolutiei oricărei esente obiectuale ce este atinsă în cunoa�terea , " Y 
absolută a ftlozofiei. 

Însă descoperirea faptului că Bildung este asemenea unui element al spiritului pne tot 
atât de puţin de ftlozofia hegeliană a spiritului absolut, pe cât este de independentă 
întelegerea istoricitătii conştiintei fată de ftlozofia sa a istoriei universale. Trebuie, 

, ' "  

dimpotrivă, să repnem faptul că ideea formapei desăvârşite rămâne un ideal necesar şi 
pentru ştiinţele istorice ale spiritului ce se distanţează de Hegel. Căci Bildung este 
elementul în care acestea se mişcă. Chiar şi ceea ce se numeşte în mod tradiponal cu 
privire la aspectul fizic ,,0 alcătuire desăvârşită" (vollkommene Bildunj) nu constituie 
într-atât faza ultimă a unei evolutii, cât mai curând un stadiu matur ce a lăsat în urma sa o 
întreagă evolupe şi face posibilă mişcarea armonioasă a tuturor membrelor. ştiinţele 
spiritului emit tocmai în acest sens ipoteza potrivit căreia conştiinţa ştiinpfică este una 
deja formată şi dispune tocmai din acest motiv de tactul inimitabil şi de nedesprins ce 
poartă asemenea unui element formarea unei judecăp şi modalitatea de cunoaştere 
specifică ştiinţelor spiritului. 

Elementul descris de Helmholtz în ceea ce priveşte modul de lucru al ştiinţelor 
spiritului, în special ceea ce el numeşte sensibilitate artistică şi tact, presupune într-adevăr 
acest element al formării în interiorul căruia spiritului îi este îngăduită o mobilitate liberă 
specială. Helmholtz vorbeşte despre "disponibilitatea cu care diferitele experienţe trebuie 
să se reverse către memoria istoricului sau ftlologului"21 O descriere de bună seamă 
extrem de superficială din perspectiva acelui ideal al "travaliului suspnut al inferenţei 
conştiente de sine" sub care se defineşte cercetătorul naturii. Conceptul de memorie, aja 
cum e folosit aici, este insuficient pentru a explica ce anume acponează în acest caz. In 
realitate, nu vom înţelege în mod corect acest tact sau această sensibilitate dacă ne gândim 
doar la o capacitate psihică adiponală ce se serveşte de o memorie puternică, ajungând 
21 Helmholtz, op. cit., p. 1 78. 
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astfel la cunoştinţe ce nu sunt riguros examinabile. Acel ceva care face posibilă o 
asemenea funcţie a tactului, care conduce la dobândirea şi posesia acestuia nu este o 
simplă înzestrare psihică favorabilă cunoaşterii specifice ştiinţelor spiritului. 

De altfel, nu vom sesiza în mod corect nici chiar natura memoriei înseşi dacă nu vom 
vedea în ea decât o predispoziţie generală sau o, aptitudine. Păstrarea în memorie, uitarea 
şi reamintirea aparţin constituţiei istorice a omului şi alcătuiesc ele însele un fragment al 
istoriei şi formării sale. Cel care îşi exercită memoria ca o simplă aptitudine - şi orice 
mnemotehnică este un astfel de exerciţiu -, acela nu dispune de ea drept acel ceva care îi 
este cel mai propriu. Memoria trebuie cultivată. Căci memoria nu este memorie în genere 
şi pentru orice. Avem memoria unor lucruri, în timp ce amintirea altora ne lipseşte şi 
dorim să păstrăm ceva în memorie, în timp ce altele le alungăm din ea. A venit vremea să 
eliberăm fenomenul memoriei din nivelare a sa determinată de o psihologie a capacităţii şi 
să o judecăm ca o trăsătură esentială a existentei finit-istorice a omului. Din relatia dintre 
păstrare şi aducerea-aminte face' parte, într-u� mod îndelung neglijat, şi uitarea: care nu 
este doar o sincopă şi un deficit, ci, aşa cum subliniază mai ales Nietzsche, o condiţie de 
existenţă a spiritului22 Spiritul primeşte doar prin uitare posibilitatea reînnoirii totale, 
capacitatea de a privi totul cu ochi proaspe�, astfel încât ceea ce ne este de mult familiar 
fuzionează cu ceea ce este văzut pentru prima oară formând o unitate complex strati
ficată. "Păstrarea" este ambiguă. Ea conţine în calitate de memorie (mni,/;e) un raport cu 
reamintirea (anamnesis):3. Acelaşi lucru este valabil şi pentru conceptul de "tact" pe care îl 
foloseşte Helmholtz. Inţelegem prin tact o anumită sensibilitate şi capacitate de a simţi 
(Empftndungsfăhigkeil) privitoare la anumite situaţii şi comportarea în ca?rul acestora, 
pentru care nu dispunem de o cunoaştere derivată din principii generale. In consecinţă, 
implicitatea (Unausdriick/ichkeil) şi inexprimabilitatea (Unausdriickbarkeil) ţin în mod esen
ţial de tact. Ceva poate fi formulat Într-un mod plin de tact; însă acest lucru va însemna 
întotdeauna o trecere plină de tact peste un amunit lucru, păstrarea unei tăceri privitor la 
un anumit lucru şi este lipsit de tact să exprimăm ceea ce nu poate fi decât omis. A trece 
peste un lucru nu înseamnă însă a-l trece cu vederea, ci a-l avea în vedere fără a ne lovi de 
el, ci astfel încât să-I depăşim. De aceea tactul ne ajută să păstrăm o anumită distanţă. El 
evită tot ce este scandalos, intimitatea excesivă şi lezarea sferei private a persoanei. 

Ei bine, tactul despre care vorbeşte Helmholtz nu este pur şi simplu identic cu acest 
fenomen ce tine de moravuri şi de o formă de socializare. Există aici un element comun 
esenţial. Căci nici tactul eficient în cadrul ştiinţelor spiritului nu este descris în totalitate 
prin faptul că reprezintă o sen�ibilitate şi este inconştient, ci este o modalitate de 
cunoaştere şi în acelaşi timp o modalitate de a fi. Acest lucru reiese cu o mai mare claritate 
din analiza de mai sus a conceptului de Bi/dung. Ceea ce Helmholtz numeşte tact implică 
formatia �i este o functie atât a formatiei estetice, cât şi a celei istorice. Atât esteticul, cât şi , Y , , 
22 F. Nietzsche, UnzeitgemiiJle Betrachtungen, Partea a doua, "Vom Nutzen und Nachteil der 
Historie fUr das Leben", 1 .  
23 Istoria memoriei nu este cea a deprinderii acesteia. Deşi mnemotehnica determină o parte a 
acestei istorii, perspectiva pragmatică sub care se prezintă acolo fenomenul de memoria semnifică o 
reducţie a acestuia. În centrul istoriei acestui fenomen ar trebui să se afle mai curând Augustin, 
care transformă în totalitate tradiţia pitagoreic-platoniciană pe care o preia. Vom reveni ulterior 
asupra funcţiei lui mneme în cadrul problematicii inducţiei. r.y ezi în Umane.simo e Simbo/ismo, 1985, 
ediţia Castelli, lucările lui P. Rossi: "La construzione delli imagini nei trattati di memoria artificiale 
del Rinasc imento" şi C. Vasoli: "Umanesimo e simbologia nei primi scritti Iulliani e mnemotecnici 
deI Bruno".) 
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istoricul necesită un anumit sim� sau dezvoltarea unui sim� pentru a ne putea baza pe 
tactul nostru în cadrul travaliului ce tine de ştiintele spiritului. Deoarece un astfel de simt 
nu constituie pur şi simplu o înzestrare naturală, se vorbeşte pe bună dreptate despre � 
conştiinţă estetică sau istorică şi nu propriu-zis despre un simţ. De bună seamă însă că o 
asemenea conştiinţă se află în raport cu nemijlocirea simţurilor, cu alte cuvinte, este 
capabilă în cazurile particulare să efectueze distincţii şi să valorizeze chiar şi fără să fie 
capabilă să indice motivele care o determină. Astfel, cel ce dispune de simţ estetic ştie să 
despartă ceea ce este frumos de urât, însuşirile bune de cele proaste, iar cel aflat în posesia 
unui simţ istoric ştie ce anume este posibil şi ce nu în cazul unei epoci şi este sensibil faţă 
de alteritatea trecutului în raport cu prezentul. 

Dacă toate acestea presupun existenţa unei formaţii, acest lucru înseamnă că nu este 
vorba despre o problemă de metodă sau de conduită, ci despre una a existenţei devenite. 
Observatia mai temeinică, studiul mai temeinic al unei traditii moştenite sunt insuficiente 
dacă nu � fost pregătită o anumită receptivitate pentru altul �perei de artă sau al trecutului. 
Tocmai acest lucru l-am evidenţiat, urmându-l pe Hegel, drept marca generală a formării: 
păstrarea unei ,astfel de deschideri faţă de ceva diferit, pentru puncte de vedere diferite, 
mai generale. In ea rezidă un simt universal al măsurii şi al distantei fată de sine şi, în , , , 
această măsură, o ridicare dincolo de sine către generalitate. A ne contempla pe noi înşine 
şi scopurile noastre păstrând o distanţă înseamnă a le contempla aşa cum sunt ele văzute 
de alţii. Această generalitate nu este în mod cert o generalitate a conceptului sau a 
intelectului. Nu este vorba despre determinarea unui particular dinspre general; nimic nu 
este demonstrat în mod absolut convingător. Punctele de vedere generale faţă de care 
individul format se păstrează disponibil nu reprezintă pentru el un c?teriu ferm, ci sunt 
considerate doar ca nişte puncte de vedere posibile ale altora. In această privinţă 
con�tiinta cultivată are într-adevăr mai mult caracterul unui simt. Căci orice simt, văzul Y , " 
bunăoară, este dej a general în măsura în care el cuprinde sfera sa, se păstrează deschis faţă 
de un câmp şi surprinde diferenfele existente în cadrul a ceea ce a deschis astfel. 
Conştiinţa cultivată depăşeşte fiecare dintre simţurile naturale doar prin faptul că toate 
acestea sunt limitate asupra unei anumite sfere. Ea însăşi se exercită în toate direcfiile. 
Este W1 simt universal. ) 

Un simţ universal şi comunitar - aceasta este într-adevăr o formulare posibilă a esenţei 
lui Bildung ce anunţă un context istoric larg. Reflecţia asupra conceptului de Bildung, 
potrivit accepţiunii sale ce întemeiază în mod obiectiv considerafiile lui Helmholtz, ne 
conduce departe în istoria acestui concept. Va trebui să urmărim o bucată de drum 
această ordine de idei dacă dorim să elibedm problema pe care o reprezintă ştiinţele 
spiritului pentru ftlozofie din îngustimea artificială în care era prinsă metodologia 
secolului al XIX-lea. Conceptul modern de ştiinţă şi cel de metodă ce aparţine acestuia nu 
pot fi suficiente. Ceea ce face ca ştiinţele spiritului să fie ştiinţe poate fi înţeles mai curând 
pornind de la tradiţia conceptului de Bildung decât de la ideea de metodă a ştiinţei 
moderne. Pentru aceasta vom face trimitere la trad�tia umanistă. Ea dobândeşte în 
rezistenta fată de exigentele ştiintei moderne o semnificatie nouă. " " , 

Ar fi utilă o cercetare separată dedicată modului în care se face auzită critica la adresa 
ştiinţei "şcolii", începând cu perioada umanismului, precum şi transformărilor acestei 
critici ce însotesc metamorfozele adversarului acestuia. Asistăm initial la o renaştere a 
unor motive ;ntice. Entuziasmul cu care umaniştii proclamau limba 'greacă şi calea unei 
eruditio a însemnat mai mult decât pasiune de anticar. Revigorarea limbilor clasice a adus 
cu sine, în acelaşi timp, o nouă preţuire a retoricii. Aceasta era îndreptată împotriva 
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"şcolii", cu alte cuvinte împotriva ştiinţei scolastice şi slujea un ideal al înţelepciunii 
omeneşti ce nu a fost atins în cadrul "şcolii" - o opozipe ce există, în realitate, deja de la 
începuturile ftlozofiei. Critica lui Platon la adresa sofisticii, dar mai ales atitudinea sa 
ciudat ambivalentă faţă de Isocrate, anunţă problema ftlozofică pe care o întâlnim aici. 
Această problemă trebuia însă să mai câştige un plus de acuitate critică în raport cu 
conştiinta metodică a ştiintei naturii a secolului al XVII-lea. Având în vedere pretentia de " , 
exclusivitate a acestei ştiinţe noi se impunea cu o mai mare stringenţă întrebarea dacă în 
conceptul umanist al formării nu rezidă o sursă proprie de adevăr. Vom vedea, într-adevăr, 
că petpetuarea ideii umaniste a formării este cea care alimentează vitalitatea proprie a 
ştiinţelor spiritului în secolul al XIX-lea, Însă fără ca acestea să-şi mărturisească acest lucru. 

Este cu toate acestea un fapt de la sine înţeles că nu matematica, ci studiile umaniste 
sunt determinante aici. Căci ce ar putea să însemne noua metodologie a secolului al 
XVII-lea pentru ştiinţele spiritului? Este îndeajuns să citim capitolele corespunzătoare din 
Logique de Port-Royal referitoare la regulile rap-onale aplicate în cazul adevărurilor istorice 
pentru a ne da seama cât de insuficient este ceea ce se pretinde ştiinţelor spiritului pornind 
de la această idee de metodă24• Rezultatul este cu adevărat trivial atunci când se afirmă că 
pentru a judeca un eveniment în adevărul său trebuie să luăm în considerare .circum
stanţele (circonstances) care îl însoţesc. - Janseniştii urmăreau prin această argumentare să 
ofere instrucpuni metodice în ceea ce priveşte credibilitatea miracolelor. Ei cautau să 
mobilizeze spiritul noii metode împotriva unei credinţe necontrolate în mi!:acole şi erau 
de părere că ar legitima pe această cale adevăratele miracole ale tradipei biblice şi ale celei 
bisericeşti. Noua ştiinţă în slujba vechii biserici - este cât se poate de limpede că o astfel 
de relape nu promitea să fie una durabilă şi ne putem imagina ce anume a trebuit să se 
petreacă atunci când au fost puse în discupe chiar premisele creştine. Idealul metodic al 
ştiinţelor naturii aplicat asupra mărturiilor istorice ale tradipei biblice a condus în mod 
necesar la rezultate cu totul diferite, catastrofale pentru creştinism. Drumul de la critica 
miracolelor în stil jansenist până la critica biblică istorică nu este deosebit de lung. Spinoza 
oferă un bun exemplu în acest sens. Vom arăta în altă parte că o aplicare consecventă a 
acestei metodici ca normă unică a adevărului ştiinţelor spiritului ar fi echivalentă cu 
autoabolirea acesteia. 

P) Sensus communis 
Având în vedere această stare de fapt este într-adevăr evident să evocăm tradipa 

umanistă şi să ne întrebăm ce fel de modalitate de cunoaştere a ştiinţelor spiritului poate fi 
extrasă din aceasta. Pentru aceasta, textul lui Vico, De nostri temporis studiorum ratione, oferă 
câteva puncte de plecare valoroase25• Apărarea umanismului formulată de către Vico este 
mediată, după cum o arată şi titlul, de pedagogia iezuită şi îndreptată atât împotriva lui 
Descartes, cât şi a jansenismului. Acest manifest pedagogic al lui Vico este, asemenea 
proiectului său al unei "ştiinţe noi", întemeiat pe adevăruri vechi. El apelează la sensus 
communis, simţul comun, şi la idealul umanist al eloquentia, elemente ce erau deja conp.nute în 
conceptul antic al înţeleptului. "Buna-vorbire" (eu legein) este dintotdeauna o formulă 
ambiguă în sine şi nicidecum doar un ideal retoric. Ea se referă şi la rostirea a ceea ce este 
drept, adică a ceea ce este adevărat, şi nu doar la arta vorbirii, arta de a spune bine un lucru. 

Acest ideal a fost proclamat, după cum se ştie, în antichitate atât de către doctrinele 
filozofice, cât şi de către teoriile retorice. Căci retorica se afla de la bun început în conflict 
cu filozofia şi emitea pretentia de a media adevărata intelepciune a vietii în opozitie cu , ' "  

24 Logique de Port-Royal, 4' partie, chap. 1 3  sq. 
25 J. B. Vico, De nostri tempo ris sIHdio17lm ratione, în traducerea lui W. F. Otto, 1947. 
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speculapile inutile ale "sofiştilor". Vico, el însuşi profesor de retorică, se plasează aici, 
aşadar, într-o traditie umanistă ce se trage din antichitate. Această traditie este în mod 
evident importantă' şi pentru conştiinţa de sine a ştiinţelor spiritului, în special ambigui
tatea pozitivă a idealului retoric plasat nu doar s�b verdictul lui Platon, ci şi sub cel al 
metodologismului antiretoric al epocii moderne. In această privinţă, Vico schiţează deja 
multe dintre chestiunile care ne vor preocupa. Apelul său la sensus communis implică 
însă şi un alt element al tradiţiei antice. El se sprijină pe opozi�a dintre tipul scolastic şi 
înţelept, opoziţie care şi-a găsit prima întruchipare în ipostaza socratică cinică şi care 
dispune de un fundament obiectiv în opoziţia conceptuală dintre sophia şi phronesis, 
elaborată pentru prima oară de către Aristotel, dezvoltată în continuare de peripateticieni 
în direcţia unei critici a idealului de viaţă teoretic26, şi care ajunge să determine în perioada 
elenistă imaginea înţeleptului, în special după ce s-a produs fuziunea dintre idealul 
formativ grecesc şi conştiinţa de sine a clasei politice conducătoare romane. Chiar şi 
dreptul roman din perioada sa târzie se afirmă, după cum se ştie, de pe fundalul unei 
tehnici şi al unei practici juridice ce se întâlneşte mai curând cu idealul practic al unei 
phronesis, decât cu idealul teoretic al unei sophia27 

Imaginea socratică devine pe deplin o maximă antiştiinţifică începând cu perioada de 
renaştere a filozofiei şi retoricii antice, fapt indicat de figura specială a laicului, idiota, care preia 
un rol cu totul nou între erudit şi înţelept28 Tradiţia retorică a umanismului recurge în mod 
similar la Socrate şi critica sceptică la adresa dogmaticilor. Găsim la Vico pasaje în care îi critică 
pe stoici pentru că aceştia cred în rapune ca regula veri şi, invers, altele în care îi elogiază pe 
vechii membri ai Academiei, care afinnă doar cunoştinţa despre necunoaştere, şi cu atât mai 
mult pe cei noi, pentru că aceştia excelează în arta argumentării (ce ţine de retorică). 

Apelul lui Vico la sensus communis manifestă, desigur, în cadrul acestei tradiţii 
umaniste o nuanţă aparte. Căci există şi în domeniul ştiinţelor o querelle des anciens et des 
modernes. Vico nu se mai referă la opoziţia faţă de "şcoală", ci la conflictul particular cu 
ştiinţa mpdernă. El nu contestă avantajele ştiinţei critice a epocii moderne, ci îi indică 
limitele. Inţelepciunea anticilor, cultivarea unor valori ca prudentia şi eloquentia ar fi după 
părerea lui indispensabile şi în vremea sa având în vedere această ştiinţă nouă şi 
metodica ei matematică. Educaţia ar trebui să se concentreze şi azi asupra unui lucru 
diferit, şi anume asupra formării unui sensus communis. Ideea care ne interesează este 
următoarea: din câte se pare, prin sensus communis nu se înţelege aici acea capacitate 
generală aflată în orice om, ci el este în acelaşi timp simţul ce ctitoreşte o comunitate. 
Vico este de părere că ceea ce conferă o directie vointei umane nu este universalitatea 
abstractă a raţiunii, ci generalitatea concretă c� repre�intă comunitatea unei grupări, a 
unui popor, a unei naţiuni sau a întregului neam omenesc. Dezvoltarea acestui simţ 
comun ar fi, de aceea, decisivă pentru viaţă. 

Vico întemeiază, aşadar, pe acest simţ comun pentru ceea ce este adevărat şi drept -
care nu este o cunoaştere bazată pe argumente, dar care permite găsirea a ceea ce este 
verosimil (verisimile) - semnificaţia şi dreptul autonom al elocvenţei. Educaţia ar fi 
incapabilă să urmeze salea cercetării critice. Tinereţea cere imagini ce alimentează fantezia 
şi dezvoltă memoria. Insă acest lucru nu ar fi realizat de către studiul ştiinţelor în spiritul 
26 W. Jaeger, Uber Ursprung und Kreislauf des philosophischen Lebensideals, Sitzungsberichte der 
Preufiischen Akademie der Wissenschaften, Berlin, 1928. 
27 F. Wieacker, Vom riimischen fucht, 1945. 

28 Vezi Nicolaus Cusanus, care introduce un idiota ca partener de discuţie în patru dintre 
dialogurile sale: De sapientia I, II, de mente, de statieis experimentis (Heidelberger Akademie-Ausgabe V, 
1937). 
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noii critici. Astfel, Vico alătură complementar unei critica a cartezianismului vechea topica. 
Ea este arta de a găsi argwnente şi serveşte dezvoltării unui simţ pentru ceea ce este 
persuasiv, care lucrează instinctiv şi ex tempo re şi nu poate fi substituit tocmai din acest 
motiv de către ştiinfă. 

Aceste precizări ale lui Vico pretind a fi de natură apologetică. Apărând doar 
legitimitatea verosimilului, ele recunosc indirect noul concept de adevăr al ştiinţei. Vico 
urmează prin aceasta, ?upă cum am văzut, o veche tradiţie a retoricii care se întinde în 
urmă până la Platon. Insă acel lucru pe care îl vizează Vico trece cu mult dincolo de 
apărarea acelei peitho retorice. Aici acţionează, după cum am mai spus, vechea opoziţie 
aristotelică între cunoaşterea practică şi cea teoretică, o opoziţie ce nu poate fi redusă la 
cea dintre adevărat şi verosimil. Cunoaşterea practică, phronesis, constituie un alt tip de 
cunoaştere29 Acest lucru Înseamnă într-o primă instanfă că se concentrează asupra si
tuaţiei concrete. Ea trebuie, aşadar, să surprindă "circumstanţele" în varietatea lor in finită. 
Acesta şi este lucrul pe care Vico îl evidenţiază în mod explicit în ceea ce o priveşte. 
Fireşte, el este interesat doar ca această cunoaştere să se sustragă conceptului raţional de 
cunoaştere. Nu este Însă vorba despre un simplu ideal resignativ. Opoziţia aristotelică se 
referă şi la altceva în afara opoziţiei dintre cunoaşterea din principii generale şi vederea 
concretului. Ea nu se referă nici doar la capacitatea de a subsuma particularul unei 
generalităţi, pe care o numim "facultate de judecare". Aici acţionează mai curând un 
motiv pozitiv, etic, ce se integrează în teoria romano-stoică despre sensl'-S communis. 
Sesizarea şi rezolvarea morală a situaţiei concrete pretinde o asemenea subsumare a ceea 
ce este dat unei generalităţi, cu alte cuvinte un scop pe care îl urmărim astfel ca prin acesta 
să rezulte ceea ce este drept. Ea presupune, aşadar, deja o direcţionaie a voinfei, adică o 
existenţă morală (hexis) . Prin urmare, phronesis este potrivit lui Aristotel o "virtute 
spirituală". El nu vede în ea pur şi simplu o capacitate (cfynamis) , ci o determinare a 
existenţei morale ce nu poate exista fără totalitatea "virtuţilor etice", după cum, invers, 
acestea nu pot exista fără ea. Deşi această virtute duce în exercitarea ei la o distincţie între 
ceea ce este potrivit şi ceea ce este nepotrivit, ea nu este o simplă inteligenţă practică şi o 
iscusinfă generală. Distincţia efectuată între ceea ce este potrivit şi ce nu include deja 
întotdeauna distincţia între cuviinfă şi necuviinfă şi presupune astfel o atitudine morală pe 
care o dezvoltă în continuare la rândul ei. 

Acest motiv elaborat de Aristotel impotriva "ideii biqelui" a lui Platon este cel la care 
trimite retrospectiv apelul lui Vico la sensus communis. In scolastică, la Toma d'Aquino, 
de exemplu - ca o dezvoltare ulterioară a De animio - sensus communis este rădăcina 
comună a simfUrilor exterioare, cu alte cuvinte capacitatea ce le combina pe acestea, 
judecând ceea ce este dat, o capacitate cu care au fost inzestrati toti oamenii31 Pentru , , 
Vico, dimpotrivă, sensus communis este un simţ al dreptăfli şi al binelui comun care 
trăieşte în toti oamenii, ba mai mult, un simt dobândit prin comunitatea vietii şi 
determinat de' formele de organizare şi scopurile 'sale. Acest concept are o coloratu�ă ce 
poe de dreptul natural, asemenea acelor koinai ennoiai (no,tiuni comune) ale stoicilor. Însă în 
acest sens sensus communis nu este un concept grecesc şi nu se referă nicidecum la koine 
cfynamis despre care vorbeşte Aristotel în De anima, atunci când încearcă să concilieze 
teoria despre simfUrile specifice (aisthesis idia) cu constatarea fenomenologică ce prezintă 
orice percepţie drept o distingere şi o viza re a unui general. Vico apelează mai curând la 

29 Aristotel, Eth. Nic. Z. 9, 1141 b 33: Eio o c;  I1Ev  ouv tl ixv tiT) Y V W O E W C;  , 0  a u , 1i>  
t i o e v a l . 
30 Aristotel, De anima, 425 a 1 4  sq. 
31 Toma d'Aquino, S. Th. 1. q. 1 , 3 ad 2 et q. 78, 4 ad 1 .  
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accepţiunea din vechea Romă a lui sensus communis, aşa cum îl folosesc în special clasicii 
romani, care conservă în opoziţie cu formaţia greacă valoarea şi sensul' propriei lor tradiţii 
a vieţii sociale şi statale. Este vorba, aşadar, despre un ton critic, unul îndreptat împotriva 
speculaţiei teoretice a ftlozofilor, ce poate fi desprins deja din conceptul roman al lui 
sensus communis şi căruia Vico îi dă glas pornind de la amplasamentul său modificat 
înd�eptat împotriva ştiinţei moderne (critica). 

Intemeierea studiilor ftlologic-istorice şi a modului de lucru al ştiinţelor spiritului pe 
conceptul roman al lui sensus communis are caracterul unei evidente. Căci obiectul 
acestora, existenţa morală istorică a omului aşa cum se întruchipează aceasta în faptele şi 
operele sale, este determinat el însuşi în mod esenţial de către sensus communis. Astfel, 
deducţia dintr-un element general şi demonstraţia erin argumente nu poate fi suficientă 
deoarece circumstanţele joacă un rol hotărâtor. In să aceasta este doar o formulare 
negativă. Simţul comun mediază o cunoaştere proprie pozitivă. Modalitatea de a cunoaşte 
a cunoaşterii istorice nu se epuizează nicidecum în obligaţia de a admite "credinţa în 
mărturiile străine" (Tetens3) în locul "inferenţei conştiente de sine" (Helmholtz) . Este de 
asemenea greşit să considerăm că unei astfel de cunoaşteri i-ar reveni doar o valoare de 
adevăr diminuată. D'Alembert33 scrie pe bună dreptate: "LA probabilite a principalement lieu 
pour les faits historiques, et en general pour tous les evenements pasies, presents et Ci veni,., que nous 
attribuons Ci une sorle de hasard, pam que nous n 'en deme/ons pas les causes. LA partie de alte 
connaissance qui a pour objet le present et le passe, quoi-qu 'elle ne soit fondee que SUrle simple temoignage, 
praduit souvent en nous une persuasion aussi forte que celle qui naît des axiomes. " 

Historia este o sursă de adevăr cu totul diferită de ratiune a teoretică. Cicero avea deja în 
vedere acest lucru atunci când o numea vita mem;rial Legitimitatea ei proprie se 
întemeiază pe faptul că pasiunile omeneşti nu pot fi guvernate de prescripţiile raţiunii. 
Pentru aceasta este nevoie mai curând de exemple convingătoare, aşa cum pot fi ele 
oferite doar de către istorie. De aceea, Bacon numeşte histoTia care aduce asemenea 
exemple de-a dreptul o altă cale a filozoÎaru (alia ratio philosophandl). 

Şi această formulare este una negativă. Vom vedea, însă, că în toate aceste sintagme 
acţionează modalitatea de a fi a cunoaşterii morale descoperită de către Aristotel. Evocarea 
acesteia se va dovedi importantă pentru conştiinţa de sine adecvată a ştiinţelor spiritului. 

Recursul lui Vico la conceptul roman de sensus communis şi apărarea retoricii umaniste 
împotriva ştiinţei moderne este deosebit de relevantă pentru noi. Suntem conduşi aici 
către o componentă a adevărului cunoaşterii ştiinţelor spiritului ce nu mai era accesibilă 
reflecţiei de sine a ştiinţelor spiritului din secolul al XIX-lea. Vico trăia în interiorul unei 
traditii intacte a formatiei retorico-umaniste şi trebuia doar să reafirme valabilitatea 
nedepăşită a acesteia. Î� definitiv, se ştia dintotdeauna că posibilităţile demonstraţiei şi 
învăţăturii raţionale nu epuizează în întregime cercul cunoaşterii. Recursul lui Vico la 
sensus communis aparţine în acest sens, după cum am văzut, unui context mai larg ce se 
întinde în urmă până în Antichitate şi a cărui perpetuare până în zilele noastre constituie 
tema noastră de lucru36 

32 Tetens, Philosophische Versuche, 1777, reeditată de către Kant-Gesellschaft, p. 51 5. 
3 3  Discours Pre/imi/laire de I'EnryclopMie, edipa Kăhler, Meiner 1955, p. 80. 
34 Cicero, De oratore, II. 9. 36. 
35 Vezi Leo Strauss, The Political Philosophy of Hobbes, chapter VI. 
36 Castiglione a jucat, de bună seamă, un rol important în transmiterea acestui motiv aristotelic; 
vezi Erich Loos: Baldassare Castigliones Ubro del cortegiano (Analecta romani ca, volwn îngrijit de F. 
Schalk, H. 2). 
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În ceea ce ne priveşte, suntem oblig�ţi să .?� croim cu �e� un ?rum în interio� 
acestei tradiţii, arătând pentru început �fic�taţile ce rezulta din a�licare� c�nceptulw 
modern de metodă asupra ştiintelor spirltulw. Pentru aceasta, vom investiga intrebarea 
privitoare la cauzele degr�dări}- �c�stei tr�diţii şi la modulv 

în �ar� pr�tenp.a de adevăr a 
cunoaşterii ştiinfelor spintulw a ajuns sa fie subordonata cntenulw strain acestora al 
gândirii metodice a ştiinfei moderne. 

Pentru această evolutie, determinată în mod esential de către ,,�coala istorică" , ,)' 
gennană, Vico şi neîntrerupta traditie retorică italiană în general nu sunt în mod direct 
decisive. O influenţă a lui Vico asupra secolului al XVIII-lea este abia perceptibilă. Însă 
Vico nu este singurul care apelează la sensus communis. O paralelă importantă la Vico o 
constituie cazul lui Shaftesbury, a cărui influenţă asupra secolului al XVIII-lea a fost extrem 
de puternică. Shaftesbury plasează elogiul semnificaţiei sociale a lui wit şi humour sub 
titulatura de sensus communis şi face apel în mod explicit la clasicii romani şi intetpreţ:ii lor 
umanişti37• Desigur, conceptul de sensus communis are pentru noi, după cum am observat, şi 
o rezonanţă ce ţine de gândirea stoică şi de dreptul. natural. Cu toate acestea, nu vom 
putea contesta corectitudinea interpretării umaniste ce se sprijină pe clasicii romani şi care 
este urmată de Shaftesbury. Umaniştii înţelegeau prin sensus communis, potrivit lui Shaftes
bury, un simţ pentru binele comun, însă şi love of the communiţy or socieţy, natural aJftction, 
humaniţy, obligingness. Termenul de la care se porneşte îi aparţine lui Marc Aureliu38: 
koinonoem0D'ne. Un cuvânt extrem de rar şi construit artificial - ceea ce confirmă, în fond, 
că noţiunea de sensus communis nu are nicidecum o origine filozofică grecească, făcând 
ca rezonanţă stoică a conceptului să fie doar una echivalentă cu un supraton. Salmasius 
circumscrie conţinutul acestui termen drept "moderatam, usitatam et ordinariam hominis 
mentem, que in commUne quodam modo consulit nec omnia ad commodum suum refert, respectumque 
etiam habet eorum, cum quibus versa/ur, modeste, modiceque de se sentiens". Aşadar, Shaftesbury nu 
se referă într-atât la o înzestrare ce ţine de dreptul natural, conferită tuturor oamenilor, cât 
la o virtute socială, o virtute mai curând a inimii decât a mintii. Iar atunci când 
intetpretează wit şi humour din această perspectivă, el se conformea'ză şi în acest punct 
unor concepte din vechea Romă ce includeau în humanitas şi modul de viaţă rafinat, 
atitudinea omului ce apreciază amuzamentul şi divertismentul contând pe o solidaritate 
mai profundă a celuilalt. (Shaftesbury limitează wit şi humour în mod explicit asupra 
raporturilor de sociabilitate între prieteni.) Dacă sensus communis poate să treacă aici 
aproape drept o virtute a raporturilor sociale, el implică totuşi o bază morală, chiar 
metafizică. 

Virtutea spirituală şi socială denumită prin D'mpathy este cea pe care Shaftesbury o are 
în vedere şi pe care acesta Îşi întemeiază, după cum se ştie, nu doar morala, ci o întreagă 
metafizică estetică. Urmaşii săi, în special Hutcheson39 şi Hume, au extins sugestiile sale 
elaborând o teorie asupra aşa-numitului moral sens care urma să servească drept termen de 
comparaţie eticii kantiene. 

Conceptul de sensus communis are o funcţie sistematică cu adevărat centrală în ftlozofia 
şcolii scoţiene - îndreptată polemic împotriva metafizicii, precum şi a rezolvării sceptice a 
acesteia - care îşi construieşte noul sistem pe fundamentul judecăţilor originare şi naturale 
ce ţin de common sens (Thomas Reid)40 Fără îndoială, aici acţionează tradiţia conceptuală 

37 Shaftesbury, Characteristics, Treatise II, în special Part. III, Sect. 1. 
38 Marc Aur. 1, 1 6. 
39 Hutcheson explică chiar sensus communis folosind termenul de sympathy. 
40 Thomas Reid, The PhikJsophicaJ Work.r, ediţia Hamilton, eighth edition, 1895. În voI. 2 al acestei 
lucrări (p. 774 sq.) găsim un comentariu larg al lui Hamilton referitor la sensus communis în care 
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aristotelic-scolastică a lui sensus communis. Cercetarea simturilor şi a perfonnantei lor 
cognitive este extrasă din această traditie şi este menită, î� definitiv, să servească unei 
corecturi a exagerărilor speculaţiei flloz�fice. În acelaşi timp, însă, se păstrează raportarea 
lui common sens la socieţy: "Thry seroe to direct us in the common affairs of lift, where our reasoning 
faculţy would leave us in the dark '� Filozofia bunului sim�, a lui good sense nu este în ochii lor 
doar un remediu împotriva "somnambulismului" metafizicii - ea conţine şi fundamentul 
unei fllozofll morale capabile într-adevăr să tină seama de viata societătii. 

Motivul moral prezent în conceptul de 'common sense sau in cel de' bon sens a rămas 
eficient până în ziua de azi şi distinge aceste concepte de accepţiunea curentă a "bunului 
simt". Trimit spre exemplificare la excelentul discurs al lui Henri Bergson din 1 895, ţinut 
cu ocazia marii festivităti organizate la Sorbona41 Critica la adresa abstractiunilor 
ştiinţelor naturii, precum şi a celor ale limbii şi ale gândirii juridice, apelul său pătimaş la 
acea "energie intirieure d'une intelligence qui se reconquiert li tout moment sur elle meme, e/iminant les 
idees faites pour laisser la place fibre aUx idees qui se font' (88) a putut fi botezat în Franţa cu 
numele de bon sens. Determinarea acestui concept conţine, după cum este şi firesc, o 
trimitere la simturi, însă cu toate acestea pentru Bergson este în mod evident de la sine 
înţeles că, spre deosebire de simţuri, bon sens vizează aşa-numitul milieu social. ,. T andis que les 
autres sens nous metfent en rapport avec les choses, le bon sense preside li nos relations avec des personnes" 
(85). El este un fel de geniu al vieţii practice, însă mai puţin un dar, cât o sarcină 
permanentă de "qjustement t01fjours renouveli des situations toujours nouvelles '� un tip de adaptare 
a principiilor generale la realitate prin care se realizează dreptatea, un "tact de la virite 
practique", o "rectitude du jugement, qui vient de la droiture de I'âme" (88). Potrivit lui Bergson, bon 
sens este, în calitate de izvor comun al gândirii şi voinţei, un sens social ce ocoleşte atât 
erorile dogmaticilor ştiinţei, care caută legi sociale, cât şi pe cele ale utopiştilor metafizici. 
"Peut-etre n 'a-t-iI pas de methode a proprement parler, mais plutât une certaine maniere de faire (� Deşi 
vorbeşte şi despre semnificaţia studiilor clasice pentru formarea acestui bon sens - el vede 
în ele efortul de a sparge "gheaţa cuvintelor" şi de a descoperi dedesubtul lor curentul 
liber al gândului (91) -, Bergson uită cu toate acestea să formuleze întrebarea inversă, şi 
anume în ce măsură bon sens este p.ecesar pentru studiile clasice, cu alte cuvinte el nu 
aminteşte funcţia sa henneneutică. Intrebarea sa nu priveşte nicidecum ştiinţele, ci sensul 
autonom al lui bon sens pentru viaţă. Vom sublinia doar firescul cu care sensul moral-po
litic al acestui concept rămâne dominant atât pentru el, cât şi pentru publicul său. 

Este, în fine, extrem de semnificativ faptul că pentru reflecţia de sine a ştiinţelor 
moderne ale spiritului în secolul al XIX-lea nu a fost determinantă tradiţia morală din care 
făceau parte atât Vico, cât şi Shaftesbury - reprezentată înainte de toate de franţa, patria 
clasică a lui bon sens - ci fllozofia germană din epoca lui Kant şi Goethe. In timp ce în 
Anglia şi în ţările romanice noţiunea de sensus communis denumeşte până în zilele noastre 
nu doar o lozincă critică, ci o calitate generală a cetăţeanului, în Germania secolului al 
XVIII-lea adepţii lui Shaftesbury şi Hutcheson n-au preluat pur şi simplu conţinutul 

materialul într-adevăr vast este prelucrat mai mult taxonomic decât din punct de vedere istoric. 
Potrivit unei sugestii amabile a lui Giinther Pflug, funcpa sistematică a lui sensus communis în 
cadrul fllozofiei apare pentru prima dată la Buffier (1 704). Faptul că o cunoaştere a lumii prin 
intermediul simturilor depăşeşte orice problemă teoretică şi este legitimată pragmatic reprezintă în 
sine un vechi �otiv sceptic. Însă Buffier ridică sensus communis la rangul de axiomă menită să 
servească drept fundament al cunoaşterii universului exterior, a reI extra nos, tot astfel cum cogito-ul 
cartezian serveşte drept fundament al universului conştiinţei. Buffier este unul dintre cei care îl 
inf!uenfează pe Reid. 
41 Henri Bergson, Ecnts el paroles 1 (RM Mosse-Bastide), p. 84 sq. 
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politico-social vizat prin intermediul lui sensus communis. Metafizica de tip scolastic 
(Schulmetaphysik) şi ftlozofia populară (Popularphilosophie) a secolului al XVIII-lea - chiar 
dacă se orientau mimetic în raport cu ţările pilot ale iluminismului, Anglia şi Franţa - nu 
se puteau metamorfoza în ceva pentru care condipile sociale şi politice necesare lipseau 
pur şi simplu. A existat o receptare a conceptului de sensus communis, însă acesta pierde 
prin depolitizarea sa deplină semnificapa sa critică propriu-zisă. Prin sensus communis se 
înţelege acum doar o capacitate teoretică, facultatea de judecare teoretică, ce se alătură 
doar conştiiţei morale - lui Gewissen - şi gustului. Are loc astfel o integrare a sa în cadrul 
unei scolastici a facultăţilor fundamentale, a căror critică va fi efectuată apoi de către 
Herder 0n cea de-a patra Pădure critică, îndreptată împotriva lui Riedel) , care devine pe 
această cale un precursor al istorismului şi în domeniul esteticii. 

Există, cu toate acestea, o exceppe notabilă: pietismul. Shaftesbury, în calitate de om de 
lume, nu putea fi singurul preocupat - împotriva "şcolii" - de limitarea pretenpilor 
ştiinţei, adică ale lui demonstratio, şi de recursul la sensus communis. Aceeaşi preocupare o 
avea şi preotul, cel ce vrea să atingă inima comunităţii sale. Astfel, pietistul de origine 
suabă Oetinger i-a în mod explicit drept model pledoaria lui Shaftesbury în apărarea lui 
sensus communis. La el îl găsim pe sensus communis tradus de-a dreptul prin "inimă" şi 
unnătoarea circumscriere: "Sensus communis operează . . .  numai cu lucruri pe care 
oamenii le întâlnesc zilnic, care pn laolaltă o societate întreagă şi care privesc atât 
adevăruri şi principii, cât şi preparative şi forme de pricepere a principiilor . . . ,,4 • Obiectivul 
lui Oetinger este acela de a arăta că importantă nu este claritatea conceptelor; aceasta ar fi 
"insuficientă pentru cunoaşterea vie". La aceasta trebuie să participe mai curând "anumite 
Presentimente şi inclinatii". "Părintii nu au nevoie de dovezi pentru a se simti îndemnati , , , , 
să se îngrijească de copiii lor: dragostea nu demonstrează, ci sfâşie inima, adesea împotriva 
rapunii, împingând-o către reproşul adresat celui iubit." Recursul lui Oetinger la sensus 
communis împotriva raponalismului "şcolii" ne interesează în mod deosebit pentru că îl 
găsim formulat în mod explicit în cadrul unei aplicaţii hermeneutice. Prelatul Oetinger 
este preocupat de înţelegerea Sfintei Scripturi. Deoarece metoda matematic-demon
strativă eşuează aici, el solicită una diferită, o "metodă generativă", cu alte cuvinte "expu
nerea săditoare a Scripturii, pentru ca dreptatea să poată fi sădită asemenea unei plante". 

Oetinger a făcut din conceptul de sensus communis şi obiectul unei cercetări vaste şi 
erudite îndreptată de asemenea împotriva raponalismului43• El vede acolo în acesta ori
ginea tuturor adevărurilor, adevărata ars inveniendi, în opozipe cu Leibniz, care întemeiază 

42 Citez din Die Wahrheit des sensus communis oder des allgemeinen Sin/Ies) in dell nach dem Grundtext 
erkJiirte/1 Spriichen und Prediger S alomo oder das beste Haus- und S ittenbuch jiir Gelehrte und Ungelehrte, de M. 
Friedrich Christoph Oetinger (reeditată de Ehman, 1 861). Oetinger trimite pentru a-şi argumenta 
metoda generativă la tradiţia retorică şi îi citează în continuare pe Shaftesbury, Fenelon, Fleury. 
Potrivit lui Fleury (Discours sur Plato/I) , avantajul metodei oratoru1ui constă în "suspendarea 
prejudecăţilor" şi Oetinger îl aprobă, afirmând că oratorii împărtăşesc această metodă cu fllozofli 
(125). Oetinger este de părere că iluminismul greşeşte atunci când se consideră a fi mai presus de 
această metodă. Cercetarea noastră ne va conduce la confirmarea acestei judecăp a lui Oetinger. 
Căci, chiar dacă el se declară adversarul formei azi inactuale, sau mai actuale ca oricând, a mos 
geometricus, cu alte cuvinte împotriva idealului demonstraponist al iluminismului, acelaşi lucru este 
valabil şi pentru ştiinţele moderne ale spiritului şi raportul acestora faţă de "logică". 
43 F. Ch. Oetinger, Inquisitio in sensum communem et rationem . . . (Tiibingen, 1753). [Reeditată: 
Stuttgart-Bad Cannstatt, 1 964] Vezi Oetinger als Philososph) Kleine Schriften III, pp. 89-1 00. [voI. 4 al 
Operelor complete] 
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totul pe un simplu ca/culus metapf?ysicus (excluso omnigusto interno). Adevăratul fundament al 
lui sensus c0I"?munis este, potrivit lui Oetinger, conceptul de vita, viaţă (sensus communis 
vitae gaudens) . In opozipe faţă de sfâşierea brutală a naturii prin experiment şi calcul, el 
concepe dezvoltarea naturală a simplului în multiplu ca lege universală a creşterii creaţiei 
divine şi, odată cu ea, a spiritului uman. Pentru a funda originea oricărei cunoaşteri în 
sensus communis el face trimitere la Wolff, Bernouli şi Pascal, la cercetările lui Mauper
tius despre originea limbii, la Bacon, Fenelon şi alţii şi defineşte sensus communis ca "viva et 
penetrans perceptio obiectorum toti humanitati obviorum, ex immediato tacfu et intuitu eornm, quae sunt 
simplicissima . . .  " 

Reiese deja din cea de-a doua propozipe că Oetinger reuneşte de la bun început sem
nificapa umanist-politică a cuvântului cu acceppunea peripatetică a lui sensus communis. 
Definipa de mai sus evocă pe alocuri (immediato tactu et intuitu) teoria aristotelică a lui nofis; 
Oetinger reia problema aristotelică a unei tfynamis comune, ce unifică văzul, auzul etc., iar 
aceasta îi serveşte pentru confirmarea misterului propriu-zis al vieţii. Taina divină a vieţii 
este simplitatea ei. Dacă omul a pierdut-o pe aceasta prin păcatul originar, el rămâne 
totuşi capabil să regăsească drumul către unitate şi simplitate prin grape divină: "operatio 
logou s. praesentia Dei simplificat diversa in unum (( (1 62) . Prezenfa lui Dumnezeu e de-a dreptul 
viaţa însăşi, acest "simţ comun" ce deosebeşte tot ce este viu de tot ce este mort. 
(Caracatita şi steaua de mare, care se regenerează chiar dacă sunt tăiate în nenumărate 
bucăp, dind naştere la noi indivizi, nu sunt amintite întâmplător de către Oetinger.) În 
oameni acţionează aceeaşi forţă dumnezeiască sub forma instinctului şi înfrigurării 
lăuntrice a intuirii urmelor lui Dumnezeu şi a cunoaşterii acelui lucru care prezintă cea mai 
mare înrudire cu fericirea şi viaţa omenească. Oetinger distinge în mod explicit între 
receptivitate a faţă de adevărurile comune - utile mereu şi oriunde pentru top oamenii - ca 
"adevăruri sensibile" de cele rationale. Simtul comun este un complex de instincte, adică 
un imbold natural către acel l�cru pe care' se întemeiază veritabila fericire a vieţii, şi în 
,consecintă un efect al prezentei lui Dumnezeu. Instinctele nu trebuie întelese în sens " , 
leibnizian ca afecte, adică drept confusae repraesentationes. Căci ele nu sunt tranzitorii, ci 
tendinţe înrădăcinate şi au o putere dictatorială, dumnezeiască, irezistibilă44 Sensus 
communis care se sprijină pe acestea are o însemnătate deosebită pentru cunoaşterea 
noastră4S tocmai fiindcă sunt un dar al lui Dumnezeu. Iată ce scrie Oetinger: "rapunea se 
guvernează prin reguli adesea şi fără Dumnezeu, pe când simţul întotdeauna cu Dumne
zeu. Aşa cum natura se distinge de artă, tot astfel se deosebesc simţul şi rapunea. 
Dumnezeu străbate natura într-un progres simultan de creştere ce se extinde uniform în 
intregul ei; arta, dimpotrivă, porneşte de la o parte anume. ' "  Simţul imită natura, raţiunea 
imită arta." (247) 

Este interesant că această proprozipe stă într-un context hermeneutic, după cum şi în 
această scriere erudită Sapientia Salomonis reprezintă obiectul ultim şi instanţa supremă a 
,cunoaşterii. Este vorba despre capitolul referitor la uzul (usus) lui sensus communis. Aici 
Oetinger se îndreaptă împotriva teoriei hermeneutice a wolffiştilor. Mai important decât 
orice regulă hermeneutică ar fi ca cineva să fie sensu plenus. O astfel de teză constituie, 
desigur, o extremă spiritualistă, însă ea are cu toate acestea un temei logic în conceptul de 
vita, respectiv de sensus communis. Sensul ei henneneutic poate fi ilustrat prin unnă
toarea frază: "Ideile ce se găsesc în Sfinta Scriptura şi în operele Domnului sunt cu atât 
mai roditoare şi mai purificate, cu cât mai mult particularul este cunoscut în toate, iar toate 
44 

4S 
radicatae tendentia . . .  Habent vim dictatoriam divinam, irresistibilem. 
in investigandis ideis usus habet insignem. 



34 Partea Întâi: Experienţa artei 

în cele particulare,,46 Ceea ce secolele al XIX-lea şi al XX-lea obişnuiesc să  numească 
"intuipe" este readus aici la fundamentul său metafizic, şi anume către acea structură a 
existenţei vii-organice care se caracterizează prin faptul că întregul este în fiecare element 
particular: "ryc/us vitae centrum suum in corde habet, quod injinita simu/ percipit per sensum 
communem" (praef.) . 

Acel lucru care dejoacă orice cunoaştere teoretică a regulilor hermeneutice este 
aplicarea asupra sinelui: "app/icentur regu/ae ad se ipsum ante omnia et tum habebitur c/avis ad 
inte//igentiam proverbiorum Sa/omonis" (20747).  Pornind de aici, Oetinger reuşeşte să realizeze 
o armonizare cu ideile lui Shafteşbury care, după cum spune acesta, este singurul care a 
scris despre sensus communis sub această titulatură. Însă el evocă şi alp gânditori care au 
observat caracterul unilateral al metodei rationale, trimitând, de exemplu, la distinctia lui " , 
Pascal între esptil geometrique şi esprit de jinesse. Cu toate acestea, în cazul pietistului suab 
avem de a face cu cristalizarea unui interes mai curând teologic decât a unuia politic sau 
social în jurul conceptului de sensus communis. 

Desigur că şi alp teologi pietişti au plasat în prim plan, asemenea lui Oetinger, în 
opozipe cu raponalismul dominant ideea de app/icatio, după cum arată şi exemplul lui 
Rambach, a cărui hermeneutică extrem de influentă în epocă tratează şi aplicarea. Cu 
toate acestea, respingerea tendinţelor pietiste la sfârşitul secolului al XVIII-lea detennină 
o degradare a funcpei hermeneutice a lui sensus communis la statutul de simplu element 
corectiv: se consideră că ceea ce contrazice un consensus al sentimentelor, judecăti10r şi 
inferenţelor, cu alte cuvinte sensus communis, nu poate fi corect48 În compar�pe cu 
importanţa pe care Shaftesbury o conferă lui sensus communis în societate şi stat, această 
funcpe negativă a lui sensus communis indică golirea semantică şi intelectuarea suferită de 
acest concept prin intermediul iluminismului german. 
y) Facultatea de judecare 
La baza acestei evoluţii a conceptului în Germania secolului al XVIII-lea se află probabil 
faptul că sensus communis este strâns legat de conceptul jacu/tă,tii de judecare. "Judecata 
sănătoasă", numită uneori şi "rapune comună", se caracterizează într-adevăr în mod 
esenţial prin facultatea de judecare. Acesta este lucrul prin care se deosebeşte un nătărău 
de un om inteligent, şi anume că primul nu dispune de facultatea de judecare, cu alte 
cuvinte, nu este capabil să subsumeze corect şi, prin urmare, nu este în stare să aplice în 
mod corect ceea ce a învătat şi ceea ce ştie. Introducerea termenului de facultate de 
judecare (Urtei/skrcif?) în sec'olul al XVIII-lea încearcă, aşadar, să redea în mod adecvat 
conceptul de iudicium, definit ca virtute spirituală fundamentală. Moraliştii englezi subli
niază în acelaşi sens faptul că aprecierile morale şi estetice nu se supun lui reason, ci au 
caracterul de sentiment (respectiv taste) , iar Tetens, unul dintre reprezentantii iluminismului 
german, vede la rândul său în sensus communis un "iudicium lipsit de reflecţi�,,49. Într-adevăr, 
travaliul facultăţii de judecare, care constă în subsumarea unui particular unui general, în 
identificarea unui lucru drept cazul unei reguli, nu este demonstrabil pe cale logică. 
Facultatea de judecare se găseşte, în consecinţă, Într-un impas fundamental din cauza 
46 Sunt foecundiores et defoecatiores, quo magis intelliguntur singulae in omnibus et omnes in singulis. 
47 Acesta este locul în care Oetinger evocă scepticismul aristotelic faţă de un auditoriu prea 
tânăr/ necopt în cazul unor cercetări de ţin de o filozofie a moralei. Şi acest lucru este un indiciu al 
intensităţii cu care este preocupat de problema aplicării. Vezi infra, p. 296 sq. 
48 Trimit aici la Morus, Hermeneutica, 1, II, III, XXIII. 
49 Tetens, Philosophische Versuche liber die menschliche Natur und ihre Entwick1ung, Leipzig, 1777, 1, 520. 
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unui principiu care ar putea dirija aplicarea sa. Kant observă cu acuitate că urmarea acestui 
principiu ar necesita la rândul său o altă facultate de judecareso De aceea, ea nu poate fi 
educată în general, ci doar exercitată de la caz la caz şi este în această privinţă mai mult o 
capacitate de tipul simţurilor. Ea este ceva de-a dreptul imposibil de învătat, deoarece 
apli,carea regulilor nu poate fi dirijată de nici o demonstra�e derivată din concepte. 

In mod consecvent, fllozofia iluministă germană nu a plasat facultatea de judecare în 
rândul facultăţilor superioare ale spiritului, ci în cel al facultăţilor inferioare de cunoaştere. 
Ea s-a îndreptat astfel într-o direcţie ce o îndepărtează cu mult de semnificapa originară, 
de sorginte romană, a lui sensus communis şi continuă traditia scolastică. Acest lucru va 
avea o importanţă deosebită pentru estetică. În cazul lui Baumgarten, bunăoară, este 
limpede că ceea ce este cunoscut de facultatea de judecare este individualul sensibil, 
obiectul particular, iar ceea ce ea apreciază în cazul obiectului particular este perfec�unea, 
respectiv imperfecpunea luisl. Ei bine, trebuie să luăm în considerare în această definire a 
aprecierii faptul că nu este vorba despre simpla aplicare a unui concept al lucrului dat în 
prealabil, ci ceea ce este sesizat este individualul-sensibil în sine, pe baza observării în 
acesta a unei armoni zări a multiplului către unul. Aşadar, aici nu este decisivă aplicarea 
unui general, ci concordanţa interioară. După cum se vede, este vorba deja despre ceea ce 
Kant va numi "facultatea de judecare reflexivă", înţelegând prin aceasta judecarea potrivit 
unei funcponalităp reale şi formale. Nici un concept nu este dat, ci particularul este 
judecat în mod "imanent". Kant numeşte acest lucru o judecare estetică şi aşa cum 
Baumgarten denumeşte iudicium sensitivum prin gustus, Kant reia la rândul său: ,,0 judecare 
sensibilă a perfecpunii se numeşte gust"S2 

Vom vedea mai târziu modul în care această mutaţie estetică a conceptului de iudicium 
- susţinută în secolul al XVIII-lea mai ales de către Gottsched - dobândeşte la Kant o 
semnificatie sistematică şi se va dovedi că distinctia kantiană între facultate de judecare 
determin;ntă şi una reflexivă este la rândul ei dis�utabilăs3. De asemenea, continutul de 
sens al lui sensus communis poate fi limitat doar cu greu la sfera judecăţii est�tice. Căci 
din utilizarea pe care o conferă Vico şi Shaftesbury acestui concept rezultă că sensus 
communis nu constituie în primul rând o capacitate formală, o facultate spirituală ce 
trebuie exersată, ci el cuprinde dintotdeauna o chintesenţă a judecăţilor şi criteriilor de 
judecare care îl determină din punctul de vedere al conţinutului. 

Rapunea sănătoasă, common se nse , se manifestă înainte de toate în judecăţile privind ceea 
ce este drept şi nedrept, ceea ce se cuvine şi ce nu. Cel ce are o judecată sănătoasă nu este 
abilitat în genere să judece particularul potrivit unor puncte de vedere generale, ci ştie ce 
este cu adevărat important, cu alte cuvinte el vede lucrurile din perspectivele corecte, 
juste, sănătoase. Impostorul care estimează corect slăbiciunile oamenilor şi intuieşte 
întotdeauna decizia corectă pentru înşelăciunile sale nu dispune, cu toate acestea, de o 
"judecată sănătoasă" (în sensul eminent al cuvântului) . Universalitatea care este atribuită 
discernământului nu este câtuşi de puţin una atât de "comună", precum este considerată 
de către Kant. Facultatea de judecare nu este nicidecum în totalitate o capacitate, cât mai 
curând o exigenţă menită să se adreseze tuturor. Aceştia dispun cu toţii de un "sim! comun" 
satisfăcător, cu alte cuvinte de discernământ, astfel încât să li se poată atribui dovada unui 
"sim! comunital' caracterizat de o solidaritate morală şi civică autentică, cu alte cuvinte: 
judecarea a ceea ce este drept şi nedrept şi preocuparea faţă de "folosul comun". Acesta 
50 Kant, Kritik der UrteilskraJt, 17992, p. VII. 
51 Baumgarten, Metapl[ysica, § 606: perftctio ne m imperfictionemque rerum percipio, 1: e. diiudico. 
52 Eine Vor/esung J.Gznts iiber Ethik, ediţia Menzer, 1924, p. 34. 
53 Vezi în cele ce urmează p. 40 sq. 
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este hicrul care face atât de impresionant recursul lui Vico la tradipa umanistă: con
servarea întregii bogăţii a sensurilor vii ale acestui termen în cadrul tradipei romane (ceea 
ce particularizează până în zilele noastre popoarele latine) în faţa logicizării (Logisierun/y 
conceptului de simt comun. Reluarea conceptului de către Shaftesbury a însemnat, după 
cum am văzut, în acelaşi timp o reînnodare a tradipei politico-sociale a umanismului. 
Sensus communis este o componentă a existentei civic-morale. Chiar şi acolo unde acest 
concept semnifică o replică polemică la adresa metafizicii - în pietism sau în fllozofia 
şcolii scopene - el rămâne cu aceasta pe traiectoria sa critică originară. 

Dimpotrivă, preluarea kantiană a acestui concept în Critica focult�tii de judecare conţine 
accente cu totul diferite54 Sensul moral fundamental al acestui concept nu mai are un loc 
sistematic la Kant. După cum se ştie, acesta şi-a proiectat fllozofia morală în opozipe totală 
fată de teoria elaborată în cadrul filozofiei engleze despre "sentimentul moral". Astfel, el 
elimină în întregime conceptul de sensus communis din filozofia sa morală. 

Ceea ce se manifestă cu necondiţionarea unei porunci morale nu poate fi întemeiat pe 
un sentiment, chiar dacă prin aceasta se înţelege nu particularitatea unui afect, ci 
elementul comun al sensibilităţii morale. Căci caracterul imperativ propriu moralităţii 
exclude principial reflecpa comparativă asupra altora. Desigur, caracterul necondiponat al 
maximei morale nu are drept consecinţă pentru conştiinţa morală faptul că ar putea fi 
rigidă în ceea ce priveşte aprecierea altora. Se impune mai curând, din punct de vedere 
moral, să facem abstracpe de condiponările private subiective ale propriei judecăţi şi să ne 
transpunem în punctul de vedere al celuilalt. Cu toate acestea, rezultă din această necon
diponare că conştiinţa morală nu se poate degreva pe sine prin apel la verdictul altora. 
Caracterul obligativ al maximei este general Într-un sens mai riguros decât cel pe care l-ar 
putea atinge vreodată generalitatea unei simtiri. Aplicarea legii morale asupra determinării , , 
voinţei este o problemă a facultăţii de judecare. Insă deoarece aici este vorba despre o 
facultate de judecare supusă unor legi ale rapunii practice, sarcina ei constă tocmai în 
protejarea împotriva "empirismului rapunii practice, care plasează . . .  conceptele practice 
ale Binelui şi Răului doar Într-o succesiune de experienţe,,55 Acest lucru îl realizează 
tipologia rapunii practice. 

Pe lângă aceasta Kant formulează, fireşte, şi întrebarea privitoare la modul în care s-ar 
putea deschide calea legilor severe ale rapunii practice către mintea omenească. Aceasta 
este problema pe care o tratează în Metodologia ra,tiuniipractice pure care "urmăreşte schiţarea 
metodei fundării şi cultivării unor sentimente morale autentice cu mjloace pupne". Pentru 
aceasta el apelează, într-adevăr, la rapunea umană comună şi urmăreşte exersarea şi 
cultivarea facultătii de judecare practice, ceea ce contine cu sigurantă şi componente 56 A 

, , t  
estetice . Insă faptul că poate exista în acest mod o cultură a sentimentului moral nu ţine 
propriu-zis de ftlozofia morală şi, în orice caz, nu priveşte fundamentele acesteia. Căci 
Kant solicită ca detenninarea vointei noastre să rămână conditionată doar de impulsurile , , 
ce se întemeiază pe autolegiferarea rapunii practice pure. Baza acesteia nu poate fi o 
simplă comunitate a simţirii, ci doar un "act practic al raţiunii care, deşi obscur, este 
capabil să ne călăuzească sigur", a cărui elucidare şi consolidare constituie sarcina criticii 
rapunii practice. 

54 
55 
56 

Kritik der Urteilskrajt, §40. 
Kritik der praktischen Vemunjt, 1787, p. 1 24. 
ap. cit. , 1787, p. 272; Kritik der UrteilskraJt, § 60. 
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Sensus communis nu joacă nici un rol la Kant nici în accept;iunea sa logică. Chestiunea 
pe care acesta o tratează în doctrina transcendentală a facultăţii de judecare, aşadar teoria 
despre schematism şi principii57, nu mai are nimic de a face cu sensus communis. Este 
vorba aici despre concepte menite să se raporteze a priori la obiectele lor şi nu despre o 
subsumare a particularului generalului. Dimpotrivă, acolo unde se vorbeşte într-adevăr 
despre capacitatea de a identifica particularul drept caz al generalului şi acolo unde 
vorbim despre un intelect sănătos, avem de a face, potrivit lui Kant, în adevăratul sens al 
cuvântului cu ceva "comun", adică: "ceea ce poate fi întâlnit-pretutindeni, iar a-l poseda 
nu reprezintă vreun merit sau privilegiu,,58 Un astfel de intelect sănătos nu are alt rol 
decât acela de a forma treapta preliminară a intelectului format şi eliberat de superstiţii. 
Deşi acesta activează în acea distincp.e confuză a facultăţii de judecare pe care o numim 
sentiment (Gefiih�, el judecă, totuşi, dintotdeauna potrivit conceptelor, "chiar dacă îndeobşte 
doar conform unor principii repr�zentate confuz,,59, neputând fi considerat, în orice caz, 
drept un simţ comun propriu. Intrebuinfarea logică generală a facultăţii de judecare 
dedusă din sensus communis nu contine nimic din ideea unui principiu propriu60 

Astfel din raza de acp.une a ceea ce s-ar putea numi o capacitate de judecare sensibilă nu 
se mai păstrează pentru Kant decât judecata de gust estetică. Aici se poate vorbi despre un 
simţ comun veritabil. Oricât ar fi de îndoielnic că se poate vorbi despre cunoaştere în cazul 
gustului estetic şi pe cât este de sigur că în judecata estetică nu se judecă după concepte, se 
poate constata totuşi că în gustul estetic este gândită atribuirea unei determinări generale, 
chiar dacă acesta este unul sensibil şi nu conceptual. Adevăratul simţ comun, spune Kant, 
este, aşadar, gustul. 

O formulare paradoxală dacă ne gândim la faptul că în secolul al XVIII-lea este 
dezbătută în mod predilect tocmai diversitatea gustului omenesc. Insă chiar dacă 
varietatea gusturilor nu duce la concluzii sceptic-relativiste, ci se susţine în continuare 
ideea bunului gust, denumirea "bunului gust" - această distincp.e rară cu ajutorul căreia 
membrii unei societăti cultivate se detaşează de restul oamenilor - drept simt comun este 
totuşi paradoxală. A�est lucru ar fi într-adevăr absurd în sensul unei afirmaţii empirice şi 
vom vedea în continuare măsura în care această denumire dobândeşte un sens la Kant 
potrivit unei intent;ii transcendentale, cu alte cuvinte în calitate de legitimare apriorică a 
aroganţei criticii gustului. Va trebui însă, de asemenea, să ne întrebăm care este semni
ficaţia îngustării conceptului de simţ comun la sfera judecăţii de gust asupra frumosului 
pentru pretent;ia de adevăr a acestui simţ comun şi care este modul în care aprioricul 
subiectiv kantian al gustului afectează conştiinţa de sine a ştiinţei. 
a) Gustul 
Ne vedem din nou nevoip. să pornim mai din urmă. Căci în realitate nu este vorba doar 
despre o îngustare a conceptului de gust însuşi. Lunga preistorie de care dispune acest 
concept până în momentul în care este transformat de către Kant îl?- fundamentul criticii 
sale a facultăţii de judecare permite observarea faptului că simful comun este initial un 
concept moral şi unul estetic. El descrie un ideal de umanitate autentică şi îşi datorează 
accepp.unea efortului de detaşare faţă de dogmatismul "şcolii". Conceptul este restrâns 
abia ulterior asupra "esteticului". 

57 Kritik der reinen Vemuift, B 171 sq. 

58 Kritzk der Urteilskraft, 1799\ p. 1 57 (1 31). 
59 Idem, p. 64. 
60 Vezi modul în care Kant admite importanfa exemplelor (şi cu aceasta a istoriei) în calitate de 
"cărucior" al facultătii de judecare (B 173). 
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La începutul istoriei sale se află Balthasar Gracian61 Gracian porneşte de la ipoteza că 
gustul sensibil, cel mai animalic şi mai lăuntric dintre sim�urile noastre, conţine cu toate 
acestea deja forma incipientă a distincţiei efectuate în cadrul judecării spirituale a 
lucrurilor. Distingerea bazată pe simţuri a gustului, care este o receptare desratătoare şi o 
respingere în modul cel mai nemijlocit, nu este, aşadar, un simplu instinct, ci ocupă deja o 
pozipe intermediară între instinctul senzorial şi libertatea spirituală. Tocmai acest lucru 
particularizează gustul sensibil, şi anume faptul că acesta dobândeşte distanţa necesară 
alegerii şi judecării faţă de teea ce pne de necesităţile cele mai urgente ale vieţii. Gracian 
vede astfel deja în gust o "spiritualizare a animalităţii" şi trimite pe bună dreptate la faptul 
că există nu doar o cultură (cultura) a spiritului (ingenio) , ci şi una a gustului (gusto) . După 
cum se ştie, acest lucru este valabil chiar şi în cazul gustului sensibil. Există gurmanzi ce 
cultivă asemenea plăceri. Acest concept al lui gusto constituie punctul de la care porneşte 
construcpa idealului social al lui Gracian. Idealul său al omului cultivat (discreto) constă în 
faptul că acesta - un hombre en su punto - dobândeşte libertatea potrivită a distanţei fa�ă de 
toate lucrurile ce tin de viaţă şi de societate, astfel încât este capabil să distingă şi să aleagă 
în mod conştient şi suveran. 

Idealul cultural afirmat pe această cale de către Gracian va face epocă. El il înlocuieşte 
pe cel al curte anului creştin (Castiglione) . Ceea ce il distinge în cadrul istoriei idealurilor 
culturale occidentale este faptul că este independent de datele rangului social. Este vorba 
despre idealul unei societă,ti a formării (Bildungsgesellschaftt După cum se pare, construirea 
unui astfel de ideal are loc peste tot sub semnul absolutismului şi defensivei vechii 
aristocraţii. Istoria conceptului de gust urmează din acest motiv istoria absolutismului din 
Spania până în Franţa şi Anglia şi coincide cu preistoria celei de-a trda stări, burghezia. 
Gustul nu este doar idealul formulat de o nouă _societate; pentru întâia oară se formează 
sub semnul acestui ideal al "bunului gust" ceva ce poartă de atunci denumirea de 
"societate bună". Aceasta nu se mai identifică şi nu se mai legitimează prin naştere şi rang, 
ci în mod principial doar pe baza comunităţii judecăţilor ei, sau mai curând prin faptul că 
este capabilă să se ridice dincolo de interesele mărginite şi caracterul privat al predilecpi10r 
către pretentia formulării unei judecăti. 

În conceptul de gust este vizată aşadar, fără îndoială, o modalitate de cunoa/tere. Capaci
tatea unei distantări fată de sine şi fată de predilectiile private se naşte sub semnul bunului 

'" " , , 
gust. In consecinţă, gustul nu este potrivit naturii sale ceva privat, ci un fenomen social de 
prim rang. El este chiar capabil să înfrunte înclinapa privată a individului în chip de 
instanţă judecătorească, în numele unei generalităp pe care o vizează şi o reprezintă. 
Putem să avem o preferinţă pentru un lucru pe care propriul gust il repudiază în acelaşi 
timp. Verdictul gustului prezintă aici o fermitate deosebită. Nu există, după cum se ştie, 
nici o posibilitate de argumentare în chestiuni de j;Ust (Kant afirmă în mod corect că în 
probleme de gust există dispute, dar nu şi discuţii6), însă nu doar pentru că nu ar putea fi 
61 Despre Gracian şi influen�a sa, în special în Germania, vezi lucrarea fundamentală a lui Karl 
Borinski, Balthasar Gracian und die HoJliteratur in Deutschland, 1894; vezi, de asemenea, mai recent, Fr. 
Schummer, Die Entwicklung des GeschmacksbegriJfs in der Philosophie des 17. und 18. Jahrhunderts (Archiv 
fur Begriffsgeschichte 1, 1 9  55). [Vezi şi W. Krauss, S tudien Zf/r deutschen und jranzifsischen Aujklărung, 
Berlin 1963] . 
62 Mi se pare că F. Heer are dreptate atunci când vede originea acestui concept modern al 
formării în cultura scolastică a Renaşterii, Reformei şi Contrareformei. Vezi Der Aufgang Europas, 
p. 82 şi p. 570. 
63 Kant, Kritik der Urtei/skrajt, 17993, p. 233 (173). 
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găsite criterii general conceptuale pe care· ar trebui să le recunoască top, ci flindcă acestea 
nu sunt nici măcar căutate, ba chiar ar fi considerate incorecte, presupunând că ar exista. 
Gustul este o chestiune de posesie, trebuie să îl avem. Acesta nu ni-l putem demonstra 
nouă înşine şi nu îl putem nici substitui prin simplă imitare. Cu toate acestea, gustul nu 
constituie doar o problemă privată, căci el se doreşte a fi întotdeauna unul bun. 
Fermitatea judecăţii de gust include o pretenpe de valabilitate. Bunul gust este mereu 
sigur de judecata sa, cu alte cuvinte el este potrivit esenţei sale un gust sigur, acceptare şi 
respingere ce nu cunoaşte nici o şovăire, nici o privire aruncată cu coada ochiului către 
celălalt şi nici căutarea unor temeiuri. 

Gustul este aşadar mai curând un fel de simţ. El nu dipune în mod preliminar de o 
cunoaştere din temeiuri. Dacă un lucru este negativ în chestiuni de gust, acesta este 
incapabil să spună şi din ce cauză. Însă percepe acest lucru cu mare siguranţă. Siguranţa 
gustului este prin urmare siguranţă în faţa lucrului lipsit de gust. Este straniu că suntem 
.sensibil în mod predilect faţă de acest fenomen negativ în alegerea distingătoare a 
gustului. Corespondentul său pozitiv nu este în mod propriu-zis lucrul cu gust, ci ceea ce 
nu lezează gustul. Acesta este, înainte de toate, acel lucru pe care îl judecă gustul. Gustul 
se defineşte de-a dreptul prin faptul că este lezat de ceea ce este de prost gust, pe care îl 
ocoleşte asemenea oricărui lucru periclitant. Conceptul "prostului gust" nu este aşadar un 
fenomen contrar originar în raport cu "bunul gust". Opusul acestuia este mai curând a nu 
avea "nici un gust". Bunul gust este o receptivitate ce evită orice excentricitate în mod atât 
de natural încât reacpa acestuia apare de-a dreptul ininteligibilă celui lipsit de gust. 

Un fenomen strâns legat de gust este moda. Aici elementul de gene�alizare socială pe 
care-l conpne conceptul de gust devine o realitate determinantă. Insă tocmai prin 
detaşarea faţă de modă devine limpede faptul că generalizarea ce îi revine gustului se 
întemeiază pe un lucru cu totul diferit şi nu se referă doar la o generalitate empirică. (Iată 
elementul esenpal pentru Kant.) Conceptul de modă indică deja, lingvistic vorbind, faptul 
că este vorba de o modalitate (modus) flexibilă în interiorul unui întreg durabil. Simpla 
chestiune de modă nu conpne în sine o normă diferită de cea instaurată de compor
tamentul general. Moda reglementează după bunul ei plac doar acele lucruri ce ar putea fi 
la fel de bine într-un fel sau altul. Pentru ea este într-adevăr constitutivă generalitatea 
empirică, luarea în considerare a celuilalt, comparatia şi, implicit, transpunerea într-un 
punct de vedere general. În această măsură moda cr�ează o dependenţă socială căreia ne 
putem sustrage doar cu greu. Kant are întru totul dreptate atunci când consideră că este 
mai bine să fti un ignorant în chestiuni de modă decât un adversar al acesteia64 - chiar dacă 
rămâne desigur o neghiobie să luăm în serios treburile modei. 

În opozipe, fenomenul gustului trebuie definit drept o facultate de discernământ 
spirituală (geistiges Unterscheidungsvermijgen) . Gustul se manifestă şi într-o asemenea comu
nitate (Gemeinschaftlichkei� dar nu se supune acesteia. Dimpotrivă, bunul gust se distinge 
prin faptul că este capabil să se adapteze direcpei de gu�t reprezentată de modă, sau, 
invers, să adapteze exigenţele modei propriului bun gust. In conceptul de gust rezidă de 
aceea ideea că şi moda păstrează o anumită măsură, iar exigenţele modei nu sunt urmate 
orbeşte, ci aici intervine judecata proprie. Ne păstrăm propriul "stil", cu alte cuvinte 
raportăm exigenţele modei la o totalitate pe care propriul gust o are în vedere şi acceptăm 
doar ceea ce se adecvează acestei totalităp şi potrivit modului în care se armonizează. 

Este aşadar în primul rând o problemă de gust să nu considerăm doar câte un lucru 
frumos sau altul drept frumos, ci să avem în vedere o totalitate cu care trebuie să se 
64 Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, § 71.  
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armonizeze tot ce este frumos65 Gustul nu este deci un simt comunitar în sensul că se 
subordonează unei generalităp empirice, unui consens curen� al judecăţilor altora. El nu 
afirmă că top vor fi de acord cu judecata noastră, ci pretinde că ar trebui să fie de acord cu 
ea (după cum observă Kant6� . Acesta este motivul pentru care, fafă de tir:nia întruchipată 
de modă, gustul sigur păstrează o libertate şi o superioritate specifică. In aceasta rezidă 
puterea sa normativă propriu-zisă şi proprie lui în întregime, de a avea certitudinea 
acordului din partea unei comunităp ideale. Idealitatea bunului gust se afirmă pe această 
cale în opozipe faţă de normarea gustului prin modă. Rezultă de aici că gustul cunoaşte 
ceva; desigur într-un mod ce nu poate fi desprins de contemplarea concretă pe baza căreia 
se petrece şi care nu poate fi redusă la reguli şi conceptualizată. 

În mod evident, tocmai acesta este lucrul care caracterizează amploarea originară a 
conceptului de gust: faptul că prin el este denumită o modalitate de cunoaştere parti
culară. El ţine de sfera a ceea ce surprinde potrivit modalităţii facultăţii de judecare 
reflexive în particular generalul căruia acesta trebuie să-i fie subsumat. Atât gustul cât şi 
facultatea de judecare sunt aprecieri ale particularului în perspectiva unui întreg în ceea ce 
priveşte adecvarea sa cu toate celelalte, aşadar "potrivirea" sa67• Acest lucru pretinde un 
"simt" - nu este demostrabil. 

De un asemenea simţ este nevoie de bună seamă peste tot unde este vizat un întreg, 
însă nu este dat ca întreg, respectiv este gândit potrivit unor concepte teleologice 
(ZweckbegriJfo). Astfel, gustul nu se limitează nicidecum asupra frumosului în natură şi artă, 
apreciindu-l potrivit cu calitatea sa decorativă, ci cuprinde întregul domeniu al mora
vurilor şi cuviinţei. Nici conceptele ce pn de moravuri nu sunt date niciodată ca un întreg 
şi determinate în mod normativ univoc. Organizarea lumii cu ajutorul regulilor dreptului 
şi moralei este mai curând una incompletă şi necesită o completare productivă. Evaluarea 
corectă a cazurilor concrete reclamă o facultate de judecare. Această functie a facultătii de 
judecare ne este familiară în special din jurisprudenţă, unde perform�ţa compl�tivă 
juridic a "hermeneuticii" constă tocmai în determinarea concretizării dreptului. 

Avem de a face aici întotdeauna cu mai mult decât aplicarea corectă a unor principii 
generale. ştiinţa 'noastră despre drept şi morală e completată, ba chiar determinată 
productiv, la rândul ei, pornind de la cazul concret. Judecătorul nu aplică doar legea in 
concreto, ci contribuie el însuşi, prin sentinţa sa, la desfăşurarea dreptului ("jurispru
denţă'') .  Asemenea dreptului, morala evoluează la rândul ei necontenit în virtutea 
productivităţii cazului particular. Aşadar nu este nicidecum adevărat că facultatea de 
judecare este productivă doar în sfera naturii şi artei în calitate de apreciere a frumosului şi 
sublimului şi nu îl vom putea urma nici pe Kant68 atunci când afirmă că "mai cu seamă" 
acolo ar trebui recunoscută productivitatea facultăţii de judecare. Frumosul din natură şi 
artă trebuie întregit mai curând prin întreaga mare largă a frumosului care îşi are 
răspândirea în realitatea morală a omului. 

65 Cf. A. Baeumler, Einleitun� in die Kritik der Urteilskrtift, p. 280 sq., în special p. 285. 

66 Kritik der Urteilsktqft, 1799 , p. 67. 
67 Aici îşi are locul conceptul de "stil". În calitate de categorie istorică ci rezultă din aflrmarea 
decorativului în opoziţie cu "frumosul". Vezi p. 36, 290 sq. şi ;,Exkurs 1 ", vol. 2 al Ges. Werke, p. 
375 sq. [precum şi stu'

diul "Die Universalităt des henneneutischen Problems" (în Kl. Schr. 1, pp. 
101-1 12, voL 2 al Ges. Werke, p. 21 9 sq. )] 
68 Kritik der Urteilskrajt, 1799, p. VII. 
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Se poate vorbi, în orice caz, despre o subsumare a particularului faţă de un general dat 
(facultatea de judecar� determinativă a lui Kant) în cazul exercitării pure, atât teoretice cât 
şi practice, a rapunll. In realitate, există şi în acest caz o apreciere estetică. Acest lucru este 
recunoscut indirect de Kant în măsura în care el admite, utilitatea exemplelor pentru 
ascuprea facultăţii de judecare. Deşi el adaugă restrictiv: "In ceea ce priveşte corectitu
dinea şi precizia înţelegerii raponale (Verstandeseinsich�, acestea dăunează mai curând, 
într-o anumită măsură, deoarece îndeplinesc doar arareori în mod adecvat termenii regulii 
(In chip de cams in terminis)69" Cu toate acestea, reversul acestei limitări este în mod 
evident faptul că acel caz ce serveşte drept exemplu este în realitate şi altceva decât doar 
cazul acestei reguli. Aprecierea justă a acestuia - fie şi doar ca al?reciere tehnică sau 
practică - include, aşadar, întotdeauna o componentă estetică. In această privinţă, 
distinctia între facultatea de judecare determinativă şi cea reflexivă pe care Kant înte
meiază' critica facultătii de judecare nu este una absolută7o , , 

In mod evident nu este vorba întotdeauna numai despre o facultate de judecare, ci şi 
despre o facultate de judecare estetică. Cazul particular asupra căruia se exercită facultatea de 
judecare nu este niciodată un simplu caz; el nu se epuizează în rolul de particularizare a 
unei legi generale sau a unui concept general. El este mai curând mereu un "caz 
individual" pe care îl denumim în mod caracteristic: un caz deosebit, un caz special, 
pentru că nu intră sub incidenta regulii . Orice judecată cu privire la un lucru vizat în 
individualitatea sa concretă, aşa cum ne-o cer situatiile în care trebuie să actionăm pe care 
le întâlnim, este, exact vorbind, o judecată privit�are la un caz special. Ăcest lucru nu 
înseamnă nimic altceva decât că aprecierea cazului nu aplică pur şi simplu criteriul 
generalului, conform căruia se efectuează, ci este la rândul ei determinantă, completivă şi 
corectivă. De aici decurge, până la urmă, că toate deciziile morale pretind gust; nu fiindcă 
această cea mai individuală dintre cumpăniri a deciziei ar fi singurul element determinant 
al acestora, însă ea constituie un factor indispensabil. Decizia corectă şi disciplinarea 
aplicării generalului, a legii morale (Kant) constituie într-adevăr performanţa unui tact 
nedemonstrabil, una de care rapune a însăşi este incapabilă. Astfel, gustul, deşi nu 
constituie fundamentul, reprezintă desăvârşirea supremă a judecăţii morale. Siguranţa 
supremă - l a  fel de mare ca cea cu care cel mai vital dintre simţurile noastre alege sau 
refuză o hrană - în acceptarea a ceea ce este bun şi repudierea a ceea ce este prost (schlech� 
este a celui pentru care nedreptatea contravine gustului. 

Aparipa conceptului de gust în secolul al XVII-lea - a cărui funcpe socială şi formativă 
din punct de vedere social am sugerat-o mai sus - pătrunde cu aceasta în problematici ale 
filozofiei morale ce se întind în urmă până în antichitate. 

Este vorba despre o componentă umanistă şi astfel, până la urmă, greacă, eficientă în 
cadrul filozofiei morale determinate de creştinism. Etica greacă - etica măsurii a 

69 Kritik der reinen Vemtift, B 173. 
70 Acesta este de bună seamă raţionamentul pe baza căruia Hegel trece dincolo de distincţia 
kantiană între facultatea de judecare determinativă şi reflexivă. El recunoaşte sensul speculativ al 
teoriei lui Kant despre facultatea de judecare, Întrucât generalul este gândit acolo ca ftind concret 
în mod imanent (an ihm selbsl), însă formulează restricţia potrivit căreia, la Kant, raportul dintre 
general şi particular nu este reliefat ca ftind adevărul, ci este tratat drept ceva subiectiv. (En� § 55 
sq. şi în mod similar Logik, ediţia Lasson, II 1 9). Kuno Fischer aftrmă de-a dreptul că opoziţia 
dintre generalul dat şi cel de găsit/aflat ar ft anulată în ftlozofta identităţii (Identitiitsphilosophie) 
(LJgik und Wissenschaftslehre, p. 148). 
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pitagoreicilor şi a lui Platon, etica măsurii juste (meson, meso!es) creată de către Aristotel 
este într-un sens profund şi cuprinzător o etică a bunului guSt'I 

O astfel de teză ni se pare desigur ciudată. Pe de o parte fllndcă elementul ideal din 
cadrul conceptului de gust este interpretat greşit de cele mai multe ori, iar î�l urechile 
noastre mai sună încă judecata relativist-sceptică asupra diversităpi gustului. Inainte de 
toate, însă, suntem marcati de performanta kantiană, ce tine de fllozofia moralei, care a , , , 
purificat etica de toţi factorii estetici şi emoponali. Dacă ne vom îndrepta acum privirea 
asupra rolului pe care îl joacă critica facultăpi de judecare a lui Kant în istoria ştiinţelor 
spiritului, va trebui să afirmăm că fundarea sa transcendental-filozofică a esteticii a avut 
consecinte importante în ambele directii şi constituie un moment crucial. Ea semnifică , , 
demolarea unei tradipi, dar şi inaugurarea simultană a unei noi evoluţii. A limitat 
conceptul de gust asupra domeniului în care a devenit capabil să revendice în calitate de 
principiu propriu al facultăpi de judecare o valabilitate autonomă şi universală, restrân
gând astfel, pe de altă parte, conceptul de cunoaştere asupra utilizării teoretice şi practice a 
ratiunii. Intentia transcendentală care l-a călăuzit s-a împlinit în fenomenul limitat al 
judecăţii asup;a frumosului (şi sublim ului) şi a expulzat din centrul fllozofiei conceptul 
empiric mai general al gustului, precum şi activitatea facultăpi de judecare estetice din 
domeniul dreptului şi moravurilor72 

Acest lucru are o însemnătate greu de supraestimat. Căci acel lucru care este astfel 
abandonat este tocmai mediul în care trăiau cercetările fllologico-istorice şi singurul din 
care îşi puteau dobândi deplina lor conştiinţă de sine în momentul în care au vrut să se 
fundamenteze metodic sub titulatura de "ştiin�e ale spiritului" alături de ştiinţele naturii. 
Acum, datorită interogaţiei transcendentale a lui Kant, drumul către recunoaşterea 
tradiţiei � cu ale cărei cultivare şi studiu se ocupau - potrivit pretenţiei ei de adevăr 
specifice era blocat. Insă odată cu aceasta ştiinţele spiritului şi-au pierdut, în fond, 
legitimitatea particularităţii lor metodice. 

Ceea ce Kant a legitimat şi a dorit să legitimeze în ceea ce îl priveşte prin critica 
facultăţii de judecare estetice a fost generalitatea subiectivă a gustului estetic, în care nu 
mai rezidă nici o cunoaştere a obiectului, iar în domeniul "artelor frumoase" superio
ritatea geniului în raport cu orice estetică normativă. Astfel, hermeneutica romantică şi 
ştiinţa istoriei (Historik) găsesc un reper pentru conştiinţa lor de sine doar în conceptul de 
geniu, consacrat prin intermediul esteticii kantiene. Tocmai acest lucru a constituit 
cealaltă dimensiune a influentei kantiene. Justificarea transcendentală a facultătii de , , 
judecare estetice a fundat autonomia conştiintei estetice, din care avea să-şi derive , 
71 Concluzia lui Aristotel în caracterizarea mai exactă a virtufilor şi a bunei purtări este de aceea, 
întotdeauna, w c; 1) e î sau w c; 6 6 P 1) o c; }.. 6 Y o c;: ceea ce poate fi învă�at în pragmatica etică, deşi 
este la rândul său }" 6 y o C; , nu este IlKP1 P 1l C;  dincolo de un contur general. Nimerirea nuanţei 
corecte rămâne elementul esen�al. q> p 6 v T] 0 1  C; care realizează acest lucru este e � 1 C; t o Îl 

a }.. T] t) e u e lV, o constituţie de flinţă în care se revelează un lucru ascuns, adică în care ceva este 
cunoscut. Nicolai Hartmann -în încercarea sa de a interpreta din perspectiva unor "valori" toate 
elementele normative ale eticii - a transformat acest lucru în "valoarea situaţiei", o lărgire, e drept, 
ciudată a tabelului virtuţilor aristotelice. [Vezi N. Hartmann, Ethik, Berlin, 1926, pp. 330-331 şi, 
între timp, studiul meu, "Wertethik und praktische Philosophie", în A. J. Buch (Hrsg. ), Nico/ai 
Hartmann 1882-1982, Gedenkschrift, Bonn, 1982, pp. 1 1 3-1 22; voi. 4 al Ges. WerkeJ . 
72 Kant nu ignoră, fireşte, faptul că gustul este determinant pentru civilitate în calitate de 
"moralitate în manifestare exterioară" (vezi Anthropol. § 69), însă o exclude din determinarea 
ra�onală pură a voin�ei. 
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legitimarea şi conştiinţa istorică. Subiectivarea radicală pe care o includea noua întemeiere 
kantiană a esteticii a făcut astfel cu adevărat epocă. Discreditând orice altă cunoaştere 
teoretică în afara ştiintei naturii, ea a silit reflectia despre sine a ştiintelor spiritului să se , , , 
sprijine pe metodologia ştiinţelor spiritului. El i-a uşurat însă, în acelaşi timp, sarcina, 
punând la dispozipe ca performanfă subsidiară "componenta artistică", "sentimentul" şi 
"transpunerea". Caracterizarea lui Helmholtz al ştiinţelor spiritului, pe care am tratat-o 
mai SUS73, este un bun exemplu în ambele sensuri al influenţei kantiene. 

Dacă dorim să demonstrăm caracterul nesatisfăcător al unui asemenea crez al 
ştiinfelor spiritului şi să le oferim posibilităţi mai adecvate, va trebui să parcurgem un 
traseu ce străbate problemele es/eticii. Funcţia transcendentală pe care Kant o atribuie 
facultătii de judecare estetice este capabilă să satisfacă delimitarea fată de cunoaşterea 
teoreti�ă şi determinarea fenomenelor frumosului şi artei. Însă este �are acceptabil să 
rezervăm conceptul de adevăr cunoaşterii teoretice? Nu va trebui să admitem, de 
asemenea, că opera de artă dispune de adevăr? Vom vedea că recunoaşterea acestei laturi 
a problemei plasează într-o lumină nouă nu doar fenomenul artei, ci şi pe cel al istoriei74 

2. Subiectivarea esteticii prin intermediul criticii kantiene 

a) Teoria kantiană a gustului şi a geniului 
a) Marca transcendenta/ă a gustului 
Kant a traversat el însuşi un moment de surpriză spirituală în momentul în care, încercând 
să afle temeiurile gustului, a realizat existenfa unui element aprioric ce depăşea genera
litatea empirică7s Critica facultăţii de judecare se naşte din acest gând. Ea nu mai este doar o 
simplă critică a gustului, în sensul în care gustul constituie obiectul unei aprecieri critice a 
celuilalt. Ea este o critică a criticii, adică o investigare a justificării unui asemenea 
comportament critic în cazul problemelor de gust. Nu mai este vorba doar de principii 
empirice chemate să legitimeze un gust răspândit şi consacrat - cum ar fi problema 
predilectă a cauzelor diversităţii gusturilor -, ci despre un el.ement aprioric autentic, menit 
să legitimez_e în sine şi în permanenţă posibilitatea criticii. In ce poate rezida un astfel de 
element? 

Este limpede că semnificaţia frumosului nu poate fi derivată dintr-un principiu general 
şi nici demonstrată pornind de la acesta. Nimeni nu se îndoieşte de faptul că chestiunile 
de gust nu pot fi decise pe cale argumentativă sau printr-o demonstrape. Este la fel de 
limpede că bunul gust nu va deţine niciodată o universalitate empirică autentică, astfel 
încât recursul la gustul dominant ratează adevărata natură a gustului. Am constatat deja că 
acest lucru rezidă în tendinţa sa de a nu se comporta mimetic şi d� a nu se subordona 
orbeşte setului comun de criterii dominante şi modele consacrate. In domeniul gustului 
estetic, modelul şi exemplul au o funcţie privilegiată, însă, aşa cum afirmă în mod corect 
Kant, aceasta nu este una mim etică, ci se manifestă prin filiape76 Modelul şi exemplul 

73 p. 1 6  sq. 

74 Excelenta carte, "Kants Kritik der Urteilskraft", pe care i-o datorăm lui Alfred Baeumler a 
investigat într-un mod cât se poate de revelator latura pozitivă a conexiunii între estetica lui Kant 
şi problema istoriei. Va trebui însă, la un moment dat, să alcătuim şi inventarul deficitelor. 
75 Vezi Paul Menzer, Kants Asthetik in ihm Entwicklung, 1952. 
76 Kritik der UrteilskraJt, 1799, p. 1 39, 200. 
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oferă gustului o pistă pentru un start propriu, dar nu-l despovărează de sarcina esenţială. 
"Căci gustul trebuie să fie o facultate personală,,77 

Pe de altă parte, scurta noastră schl�ă a istoriei conceptului a evidenp.at îndeajuns 
faptul că predilec?a individuală nu este decisivă în problema gustului şi că se recurge la o 
normă supraempirică deîndată ce intervine problema aprecierii estetice. Va trebui să 
recunoaştem că fundamentarea kantiană a esteticii pe judecata de gust satisface ambele 
laturi ale fenomenului, atât non-generalitatea sa empirică, cât şi pretenp.a sa apriorică de 
universalitate. 

Însă el plăteşte pre�ul acestei justificări a unei critici în domeniul gustului prin 
tăgăduire a oricărei relevanfe epistemologice a acestuia. Kant reduce sensul comun la un 
principiu subiectiv. Prin intermediul acestuia nu se ajunge la o cunoaştere a lucrurilor 
considerate a fi frumoase, ci se afirmă doar că acestora le corespunde o senzaţie de 
plăcere în subiect. După cum se ştie, acest sentiment este întemeiat de către Kant pe 
finalitatea pe care o are reprezentarea obiectului pentru capacitatea noastră de cunoaştere 
în general. Temeiul plăcerii provocate de un lucru îl constituie j ocul imaginap.ei şi al 
intelectului, o relap.e cât se poate de potrivită pentru cunoaştere. Această relap.e teleolo
gic-subiectivă este într-adevăr, în teorie, identică pentru tap., deci general comunicabilă şi 
întemeiază astfel pretenp.a de valabilitate universală a judecă?i de gust. 

Acesta este principiul pe care Kant îl descoperă în facultatea de judecare estetică. 
Aceasta îşi este aici sieşi lege. În acest sens este vorba despre o acp.une apriorică a 
frumosului, situată între un simplu asentiment senzorial-empiric în ceea ce priveşte 
problemele de gust şi o universalitate rap.onalistă a regulilor. Desigur că în momentul în 
care relatia cu sentimentul de viată este declarată drept singurul său temei, gustul nu mai 
poate fi �umit o cognitio sensitiva. Î� acesta nu se cunoaşte nimic despre obiect, dar nu este 
vorba despre consumarea unei reac?i pur subiective, ca cea declanşată de ceea ce este 
sensibil-agreabil. Gustul este un "gust reflexiv" (ReJlexionsgeschmack) . 

Atunci când Kant numeşte astfel gustul adevăratul "sim� comun,,7B, el nu mai ia în 
considerare marea tradip.e moral-politică a conceptului de sens comun, pe care am 
prezentat-o mai sus. Există mai curând două elemente care, în opinia sa, se reunesc în 
acest concept: mai întâi universalitatea ce îi revine gustului în măsura în care el constituie 
rezultatul jocului liber al tuturor facultăţilor noastre de cunoaştere şi nu se limitează la un 
singur domeniu specific, asemenea unui sim� extern, iar în al doilea rând gustul conp.ne 
sociabilitate în măsura în care face abstractie de toate conditiile private subiective cum ar , , 
fi stimulul şi emotionarea. Universalitatea acestui simt este definită, aşadar, în ambele 
direc?i în mod pri�ativ, prin acel lucru de care se face abstrac?e şi nu în mod pozitiv prin 
ceea ce întemeiază elementul comun şi ctitoreşte comunitatea. 

Deşi pentru Kant vechea conexiune dintre gust şi sociabilitate rămâne valabilă, el 
tratează doar marginal "cultura gustului" în contextul unei "metodologii a gustului,,79 
Humaniora sunt definite acolo, conform modelului tradip.ei greceşti, ca sociabilitate 
proprie umanită?i, iar cultura sentimentului moral este socotită drept calea prin care 
gustul autentic poate să îmbrace o formă determinată şi neschlmbătoareBO Determinap.a 

77 Kritik der UrteilskraJt, § 17. 

7B Kritik der Urteilskraft, 1799, p. 64. 

79 Kritik der UrteilskraJt, § 60. 
BO Kritik der Urteilskrajt, p. 264. Cu toate acestea - în ciuda criticii sale la adresa filozofiei engleze a 
sentimentului moral -, nu îi putea fi necunoscut faptul că acest fenomen al sentimentului moral 
este prin filia�e unul estetic. Oricum ar sta lucrurile, numind plăcerea provocată de frumuseţea 
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de conpnut a gustului nu face, aşadar, parte din domeniul funcpei sale transcendentale. 
Kant este interesat doar de măsura în care există un principiu propriu al facultăţii de 
judecare estetice şi se concentrează, de aceea, doar asupra judecăţii de gust pure. 

Intenpei sale transcendentale îi corespunde faptul că "analitica gustului" îşi poate alege 
în mod liber exemplele de satisfacpe estetică din frumosul natural, din domeniul 
decorativului, cât şi din reprezentarea artistică. Felul de a exista (Daseinsar!) al obiectelor a 
căror reprezentare place este irelevant pentru esenţa aprecierii estetice. "Critica facultăpi 
de judecare estetice" nu se vrea o filozofie a artei - chiar dacă arta este un obiect al acestei 
facultăp de judecare. Conceptul "judecăţii de gust estetice pure" este o abstracpune 
metodică ce se plasează pieziş faţă de distincpa dintre natură şi artă. Trebuie, de aceea, să 
readucem la dimensiunile lor reale interpretările din filozofia artei dedicate acestuia - care 
pornesc mai ales de la conceptul de geniu - cu ajutorul unei examinări mai riguroase a 
esteticii kantiene. Să cercetăm pentru aceasta ciudata şi mult-controversata teorie a lui 
Kant despre frumuse�ea liberă şi cea dependentă81 
p)Teoria despre frumuseţea liberă �i cea dependentă 
Kant discută aici deosebirea dintre judecata de gust "pură" şi cea "intelectuată", care 
corespunde diferenţei dintre frumuseţea "liberă" şi cea "dependentă" (de un concept). O 
teorie fatală pentru înţelegerea artei, căci frumuseţea liberă a naturii şi - în domeniul artei 
- ornamentul apar astfel drept adevărata frumuseţe a judecăţii de gust pure. Peste tot 
unde conceptul este "pus în socoteală" - ceea ce nu se întâmplă doar în cazul poeziei, ci şi 
în cel al întregii arte reprezentative - situa�a pare, de fapt, similară celei din exemplele 
enumerate de Kant pentru frumuseţea "dependentă". Exemplele acestuia - omul, 
animalul, clădirea - desemnează obiecte naturale aşa cum există ele într-o lume dominată 
de scopurile omeneşti, sau obiecte produse pentru a servi scopurilor acestuia. În toate 
aceste cazuri, determinarea finală reprezintă o limitare a satisfacpei estetice. Astfel, Kant 
consideră că tatuajele, cu alte cuvinte ornamentarea corpului omenesc, provoacă dezgust, 

'deşi ar putea să placă "nemijlocit". Desigur, Kant nu vorbeşte aici despre arta ca atare (nu 
doar despre "reprezentarea frumoasă a unui obiect''), ci despre lucrurile frumoase 
(natura, respectiv arhitectura). 

Diferenţa dintre frumuseţea naturii şi cea a artei, aşa cum o discută el însuşi ulterior 
(vezi §48), este aici lipsită de însemnătate. Dar atunci când Kant enumeră printre 

"exemplele de frumuseţe liberă, în afara florilor, şi arabescurile şi muzica ("fără o temă" 
sau chiar "fără text''), el circumscrie astfel indirect tot ce reprezintă un "obiect sub un 
anume concept" şi tine astfel de frumusetea conditionată, neliberă: întregul univers al 
poeziei, al artelor pl�stice şi al arhitecturii, precum şi toate lucrurile naturii pe care nu le 
privim în acest fel,  căutând doar frumuseţea lor, aşa cum facem în cazul florilor 
decorative. Judecata de gust este în toate aceste cazuri tulburată şi îngrădită. Recunoaş
terea artei pare imposibilă datorită întemeierii esteticii pe "judecata de gust pură" - cu 
excep�a caz ului în care criteriul gustului retrogradează la statutul de condi�e preliminară. 
Introducerea conceptului de geniu în secpunile ulterioare ale Criticii facultăţii de judecare 
poate fi interpretată astfel. Acest lucru ar echivala însă cu o deplasare ulterioară. 

naturii una "potrivit înrudirii sale morală", el poate afirma despre sentimentul moral, acest efect al 
facultăp.i de judecare practice, că satisfac�a provocată de acesta ar fi una a priori. (vezi Kritik der 
Urteilskrajt, p. 1 69). 
81 Kritik der U rteilskraft, § 16  sq. 
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Deocamdată nu se vorbeşte despre acest lucru. Aici (în § 16) punctul de vedere al gustului 
nu numai că nu pare să constituie o simplă premisă, el pretinde chiar capacitatea de a 
epuiza esenţa facultăţii de j udecare estetică şi de a o apăra pe aceasta din urmă de limitările 
impuse de criteriile "intelectuale". Şi deşi Kant observă că unul şi acelaşi lucru poate fi 
judecat din cele două perspective diferite - cea a frumuseţii libere şi cea a celei 
dependente - arbitrul ideal în problema gustului pare a fi cel care judecă pornind de la 
"ceea ce are în fata simturilor" şi nu de la "ceea ce are în minte". Frumusetea propriu-zisă 
ar fi cea a florilo� şi a 'ornamentului, care se prezintă de la bun început 'şi în sine drept 
frumoase şi în cazul cărora nu mai este nevoie să facem abstracţie în mod conştient de un 
obiect sau o finalitate. 

Cu toate acestea, privind mai atent, vom observa că o astfel de interpretare este 
inadecvată atât textului kantian, cât şi chestiunii pe care o are în vedere. Presupusa 
deplasare a punctului de vedere kantian de la gust către geniu este inexistentă în această 
formă: trebuie doar să învăţăm să recunoaştem încă din început pregătirea secretă a 
evoluţiei ulterioare. Este neîndoielnic faptul că acele limitări care interzic tatuajele pe 
corpul omenesc şi un anumit ornament în cazul bisericilor nu sunt deplânse de Kant, ci 
încurajate. El apreciază, deci, această pierdere suferită de satisfactia estetică drept un 
câştig din punct de veder moral. În mod evident, exemplele de frudlUseţe liberă nu sunt 
chemate să prezinte frumuseţea propriu-zisă, ci doar să asigure faptul că satisfacţia ca 
atare nu constituie o apreciere a perfecţiunii obiectului. Chiar dacă, la capătul acestui 
capitol, Kant îşi închipuie că ar putea aplana unele dispute legate de problema frumuseţii 
sau, mai bine zis, de comportamentul faţă de frumos, posibilitatea reconcilierii în materie 
de dispute între arbitrii gustului este cu toate acestea doar un fenomen secundar, 
întemeiat pe cooperarea a două puncte de vedere, şi anume astfel încât cazul mai frecvent 
devine acordul celor două perspective. 

Un asemenea acord va fi dat mereu acolo unde "privirea îndreptată către concept" nu 
anulează libertatea imaginaţiei. Kant poate afirma, fără să se contrazică, faptul că absenţa 
unui conflict cu o determinare finală reprezintă o condiţie legitimă chiar şi pentru 
satisfactia estetică. Şi aşa cum izolarea unor frumuseti libere ce fiintează pentru sine fusese , " 
una artificială (oricum, "gustul" pare să se valideze cel mai adesea acolo unde este ales nu 
numai ceea ce este bun, ci şi ceea ce este bun la locul potrivit) , se poate şi trebuie să 
depăşim într-atât poziţia acelei judecăţi de gust pure, încât să putem spune: cu siguranfă 
nu este vorba despre frumuseţe acolo unde un anumit concept al raţiunii este făcut 
sensibil în mod schematic prin imaginaţie, ci doar acolo unde imaginaţia se află în 
concordanţă liberă cu intelectul, adică unde poate fi productivă. Dar această activitate 
formativă productivă a imaginaţiei nu este cea mai bogată acolo unde ea este pur şi simplu 
liberă (ca de exemplu în faţa unduirilor unor arabescuri) , ci acolo unde ea trăieşte într-un 
spaţiu pe care tendinţa unificatoare a intelectului nu îl construieşte ca pe o îngrădire, ci îl 
creionează ca stimulent al jocului acesteia. 
y) Teoria despre idealul de frumusete , 
Fireşte că ultimele observaţii au anticipat în bună măsură textul kantian. Cu toate acestea 
însă, continuarea raţionamentului (vezi §17) dovedeşte legitimitatea acestei interpretări. 
Dispunerea accentelor în acest capitol devine vizibilă abia după o cântărire atentă. Acea 
idee normală a frumuseţii despre care se vorbeşte aici pe larg nu constituie tema centrală 
şi nu reprezintă idealul de frumuseţe către care gustul năzuieşte potrivit naturii sale. Un 
ideal al frumuseţii există mai degrabă în ceea ce priveşte înfăţişarea umană: în "expresia 
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moralităţii", ,fără de care obiectul nu ar plăcea universal'. Aprecierea conformă unui ideal de 
frumuseţe nu este atunci, în mod evident, aşa cum spune Kant, o simplă judecată de gust. 
Iată care va fi consecinţa cea mai importantă a acestei teorii: pentru a plăcea, ceva trebuie 
să fie în acelaşi timp mai mult decât agreabil-cu-gust82 

Este într- adevăr uimitor. Tocmai când frumuseţea propriu-zisă părea să excludă orice 
fixare prin concepte finale, iată că aici se vorbeşte, dimpotrivă, despre o casă frumoasă, 
despre un copac frumos, o grădină frumoasă etc. şi se spune că acestea nu permit 
reprezentarea unui ideal, "pentru că scopurile nu sunt suficient (subl. mea) determinate şi 
fixate prin conceptul lor; ca atare, finalitatea este aproape tot atât de liberă ca şi în cazul 
frumuseţii vagz". Există un ideal de frumuseţe doar în ceea ce priveşte înfă�şarea umană, 
tocmai pentru că ea este singura capabilă de o frumuseţe fixată printr-un concept final! 
Această teorie elaborată de Winckelmann şi Lessing83 câştigă în cadrul fundării kantiene a 
esteticii un fel de pozi�e-cheie. Căci tocmai prin această teză se observă cât de puţin 
corespunde o estetică formală a gustului (o estetică a arabescului) concep�ei lui Kant. 

Teoria despre idealul de frumuseţe se întemeiază pe distincţia dintre ideea nonnală şi 
ideea ra�unii sau idealul de frumuseţe. Ideea nonnală estetică se întâlneşte în toate genurile 
existente în natură. Felul în care trebuie să arate un animal frumos (vaca lui Miron, de 
exemplu) constituie un etalon al aprecierii exemplarului individual. Această idee nonnală 
constituie, deci, o intui�e individuală a imagina�ei ca "imagine valabilă pentru întreaga 
specie, care pluteşte între intuiţiile tuturor indivizilor". Dar reprezentarea unor asemenea 
idei normale nu place datorită frumuseţii, ci doar "pentru că ea nu contrazice nici una din 
condiţiile a căror împlinire este necesară pentru ca un exemplar al acestei specii să poată fi 
frumos". Ea nu constituie arhetipul frumuseţii, ci doar al corectitudinii. 

Acest lucru este valabil şi în ceea ce priveşte ideea nonnală a înfăţişării omului. Dar 
înfă�şarea umană dispune de un adevărat ideal de frumuseţe în "expresia moralităţii". Să 
combinăm acest lucru cu teoria de mai târziu a ideilor estetice şi cu cea a fnunuseţii ca 
simbol al moralităţii. Vom descoperi astfel că teoria despre idealul de frumusefe pre
găteşte terenul pentru problema esenfei arteill4• Aplicarea în sensul clasicismului winckel
mannian a acestei idei în teoria artei este evidentă8S Ceea ce Kant vrea să spună este de 
bună seamă următorul lucru, şi anume că în cazul reprezentării înfăţişării omului, obiectul 
întruchipat şi ceea ce ni se adresează ca şi conţinut estetic sunt unul şi acelaşi lucru. Nu 
poate exista nici un alt conţinut al acestei întruchipări decât cel exprimat în înfă�şarea şi 
aspectul obiectului întruchipat. Vorbind în termeni kantieni: satisfac�a intelectuată şi cea 
interesată produsă de acest ideal întruchipat de frumuseţe nu îndepărtează de satisfacţia 

82 [Analiza kantiană a judecăp.i de gust mai este din păcate şi azi obiectul unui abuz comis în 
favoarea teoriei artei, prin Asthetische Theone a lui T. W. Adomo (Schriften, Bd. 7, p. 22 sq.), sau prin 
H. R. Jauss (în A�thetische Eifahrung und hermeneutische Ana(yse, Frankfurt, 1982, p. 29 sq. )] 
83 Lessing, "Entwi.irfe zum Laokoon" nr. 20 b; în Lessing, Sănlt/iche Schriften, ed. Lachmann, 1886 
sq., Bd. 14, p. 41 5. 
84 Să nu uităm că, de acum încolo, Kant se gândeşte în mod evident la opera de artă şi nu în mod 
prioritar la frumusefea naturii. (Acest lucru este valabil deja şi pentru "ideea normală" şi 
prezentarea ei scolastică şi, pe deplin, în cazul idealului: "şi cu atât mai mult cel care vrea să le 
întruchipeze. " (Kritik der Urteilskraft, §17, p. 60)] 
8S Vezi Lessing, op. cit. , despre "pictorul de flori şi peisagist": "El imită frumusep ce nu sunt 
capabile de nici un ideal", iar o corespondenfă pozitivă se regăseşte în pozipa privilegiată acordată 
sculpturii în ierarhia artelor plastice. 
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estetică, ci este una cu aceasta. Întregul conţinut al o�erei ni se adresează ca expresie a 
obiectului său doar în întruchiparea înfă�şării omului 

Esenta întregii arte constă în sine, aşa cum a formulat Hegel acest lucru, în faptul că "îl 
aduce p� om în fa�a lui însuşi,,87. Şi alte obiecte ale naturii - nu doar Înfă�şarea omului -
pot exprima idei morale în întruchipare artistică. Orice prezentare artistică, fie a unui 
peisaj, fie a unej naturi moarte, chiar orice contemplare însufletitoare a naturii are un 
asemenea efect. Insă Kant are dreptate în această privinţă: expresia moralităţii este atunci 
una împrumutată. Omul, în schimb, produce aceste idei în interiorul ftinţei sale proprii şi, 
pentru că el este ceea ce este, le exprimă. Un copac uscat datorită condiţiilor vitrege în 
care a crescut poate să ne pară jalnic, dar acest lucru nu este expresia sentimentului 
copacului care se simte mizerabil, iar din perspectiva idealului de copac degradarea nu 
înseamnă "nenorocire". Dimpotrivă, omul care se  află într-o stare jalnică este, raportat la 
însuşi idealul uman de moralitate, într-adevăr nenorocit (dar nu fiindcă i-am atribui un 
ideal uman inexistent în cazul său faţă de care el ar exprima în ochii noştri o nenorocire, 
fără a fi nenorocit) .  Hegel înţelege perfect acest lucru în prelegerile sale de estetică, atunci 
când numeşte expresia moralită?i o "strălucire a spiritualită?i,,88 

Iată cum formalismul "satisfactiei seci" duce nu doar la disolutia masivă a rationa-, " 
lismului în estetică, ci şi în general la anularea oricărei teorii universale (cosmologice) a 
frumosului. Tocmai prin diferen�erea clasici stă între ideea normală şi idealul de frumu
seţe, Kant distruge temeiul de la care estetica perfec�unii îşi află frumuseţea unică şi 
inegalabilă în evidenţa sensibilă desăvârşită a oricărei ftinţări. Abia acum "arta" poate 
deveni un fenomen de sine stătător. Sarcina ei nu mai este întruchiparea idealurilor 
naturale, ci întâlnire a omului cu sine însuşi în natură şi universul uman-istoric. Demon
stra�a lui Kant, conform căreia frumosul place fără concept, nu Înseamnă nicidecum că 
atenţia noastră se îndreaptă doar asupra frumosului care ni se adresează într-un mod 
semnificativ. Tocmai ideea lipsei de concept a gustului este cea care duce dincolo de o 
estetică a simplului gust89 

(,) Interesul pentru frumosul din natură 1i artă 
Atunci când Kant reflectează asupra interesului cu care este întâmpinat, nu empiric, ci a 
priori, frumosul, această problemă a interesului pentru frumos constituie o noutate faţă 
de determinarea fundamentală a caracterului dezinteresat al satisfac�ei estetice şi reali-

86 Kant îl urmează aici pe Sulzer, care, în sec�unea dedicată "frumuse�" din A!/gemeine Theone der 
schiinen Kiinste, scoate în evidentă în mod similar înfătişarea omului. Căci corpul omenesc "nu este 
altceva decât sufletul devenit vizibil" . Schiller scrie la

' 
rândul său în studiul rJ ber Matthissons Gedichte: 

"Imperiul formelor determinate nu se întinde dincolo de corpul animalelor şi inima omului; 
afirmarea unui ideal este de aceea posibilă doar în ceea ce le priveşte pe acestea două (este vorba 
bineînţeles, după cum reiese din acest context, de�pre unitatea acestora, a corporalită� animale cu 
inima, care constituie natura duală a omului) ." Insă lucrarea lui Schiller constituie, de altfel, o 
adevărată legitimare a peisagismului şi a poeziei naturii cu ajutorul conceptului de simbol, 
prefatând astfel estetica artei. 
87 Vodesungen iiber dic Asthetik, edi�a Lasson, p. 57: "Nevoia generală a operei de artă este aşadar 
cea de a cerceta gândurile omului, fUnd o modalitate de a-i înfătişa ceea ce el este." 
88 Vodesungen iiber die .A.sthetik, ed. Lasson, p. 2 13. 

' 

89 [Kant afirmă în mod explicit faptul că "aprecierea după un ideal de frumuseţe nu este o simplă 
judecată de gust" (Kritik der Urteilskrajt, p. 61). Vezi studiul meu, Die Slei/ung der Poesie ;m Hegel'schen 
System der Kiinste, Hegel-Studien 21, (1986).] 



1, 2. Subledivarea esteticii prin Intermediul criticII kantlene 49 

zează tranzipa de la concep�a despre gust către cea despre geniu. Teoria care se dezvoltă 
în înlănţuirea celor două fenomene este aceeaşi. Asigurarea fundamentului este interesată 
de eliberarea "criticii gustului" de prejudecăţi senzualiste şi ra�onaliste. Este în logica 
lucrurilor că întrebarea legată de felul de a exista a ceea ce este supus aprecierii estetice (şi 
astfel întreaga problematică a raportului dintre frwnosul naturii şi cel al artei) nu este nici 
măcar formulată de către Kant. Această dimensiune problematică se deschide, însă, cu 
necesitate în momentul în care pozi�a gustului este gândită până la capăt, adică dincolo de 
ea însăşi?o. Relevanţa interesatoare a frumosului este problema care constituie mobilul 
propriu-zis al esteticii kantiene. Ea este una diferită în cazul naturii şi în cel al anei şi 
tocmai comparatia frumusetii naturii cu cea a artei determină elaborarea problemelor. 

Aflăm aici stratul cel �ai intim al gândirii lui Kant? ! .  În mod cât se poate de 
surprinzător, nu arta este cea pentru care Kant trece dincolo de "satisfac�a dezinteresată" 
pentru a se întreaba în legătură cu interesul legat de frumos. Am dedus din teoria despre 
idealul de frumusete doar o întâietate a artei fată de frumusetea naturii; şi anume 
privilegiul de a fi lim'bajul mai nemijlocit al moralităţii. Kant accen�ează dimpotrivă (vezi 
§ 42) întâietatea Jmmosului natural în faţa frumosului artei. Frumosul naturii nu are 
întâietate doar în privinţa judecăp.i estetice pure, arătând că frumosul se sprijină pe 
finalitatea obiectului reprezentat pentru capacitatea noastră de cunoaştere în general. 
Acest lucru devine atât de limpede în cazul frumosului naturii, deoarece acesta nu dispune 
de o semnifica�e de con�nut, arătând astfel judecata de gust în puritatea ei neintelectuată. 

Dar acesta nu dispune doar de o întâietate metodologică; Kant sus�ne şi existenţa uneia 
de con�nut. El mizează în mod evident mult pe acest element al teoriei sale. Natura 
frumoasă este capabilă să trezească un interes nemijlocit, şi anume unul moral. Aprecierea 
drept ceva frumos a formelor frumoase ale naturii trimite dincolo de sine la gândul "că 
natura a dat naştere acelei frumuseti". Acolo unde acest gând trezeşte un interes avem de a , 

A 

face cu un stadiu cultivat al sentimentului moral. In timp ce Kant, influenţat de Rousseau, 
respinge deducţia universală de la rafinarea gustului pe baza frumosului în general asupra 
sentimentului moral, el consideră că simţul pentru frumuseţea naturii constituie o problemă 
distinctă. Faptul că natura este frumoasă trezeşte un interes doar în cel care dispune de ,,0 

prealabilă întemeiere solidă a interesului pentru binele moral". Interesul pentru frumosul 
naturii este deci "potrivit înrudirii sale, moral". Observând concordanţa lipsită de finalitate 
între natură şi satisfac�a noastră independentă de orice interes, şi, prin urmare, o minunată 
finalitate a naturii pentru noi, acest interes pentru frumosul naturii ne desemnează drept 
scop ultim al creaţiei: trimite la "menirea noastră morală". 

Aici se îmbină în chip minunat respingerea esteticii perfec�unii cu relevanţa frumo
sului naturii. Tocmai fiindcă nu întâlnim în natură scopuri În sine şi întâlnim totuşi 
frumuseţe, adică o finalitate în scopul satisfac�ei noastre, natura ne arată astfel, printr-un 
"semn", că suntem într-adevăr scopul ultim, final al creatiunll. Disolutia conceptiei antice , , , 
despre cosmos, care îi acorda omului locul său în ansamblul universal al ftintării şi oricărei 

, ftinţări scopul său al perfecţiunii, conferă lumii ce încetează să mai fie frum�asă ca ordine 
90 Este meri tul lui Rudolf Odebrecht (în F017l1 und Geist. Der Aufttieg des dialektischen Gedankens in 
Kants Asthetik, Berlin, 1 930) de a fi descoperit aceste conexiuni. [Vezi de atunci, studiul meu 
,,Anschauung und Anschaulichkeit", în Neue HeJte fiir Philosophie, 18/ 19, 1980, pp. 173-1 80; Ges. 
Werke, Bd. 8] 
91 Acest lucru a fost intuit corect de Schiller, care scria: "Cei care s-au deprins să-I admire doar ca 
pe un mare gânditor se vor bucura să Întâlnească aici o urmă a inimii sale." (Ober naive und 
sentimentalische Dichtung, Werke, ed. Gtintter u. Witkowski, Leipzig, 1 910 sq., Tei1 17 ,  p. 480. ) 
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a unor scopuri absolute, noua Jmmusefe de a avea o finalitate pentru noi. Ea devine 
"natură" a cărei inocenţă constă în faptul că nu ştie nimic despre om şi viciile sale. Cu 
toate acestea ea ne comunică ceva. Având în vedere ideea unei meniri inteligibile a 
umanităp.i, natura ca natură frumoasă dobândeşte un limbqj, care o conduce către noi. 

Fireşte că relevanţa artei se sprijină la rândul ei pe faptul că ni se adresează, că ea îl 
prezintă pe om lui însuşi în existenţa sa  determinată moral. Dar produsele artei există 
doar pentru a ni se adresa astfel, pe când, dimpotrivă, obiectele din natură nu există 
pentru a ni se adresa astfel. Tocmai aici se află interesul relevant al frumosului naturii, în 
faptul că este totuşi capabil să ne facă conştien� de menirea noastră morală. Arta nu ne 
poate comunica această regăsire de sine a omului într-o realitate lipsită de inten9-0-
nalitate. Faptul că omul se întâlneşte pe sine însuşi în artă nu înseamnă o confirmare 
dinspre altceva decât el însuşi92 

Acest lucru este corect în sine. Însă oricât ar fi de impresionantă coerenta acestui ratio
nament kantian, el nu judecă fenomenul artei apelând la un criteriu adecv�t. Să regândlm 
acest lucru. Întâietatea frumosului naturii în faţa frumosului artei reprezintă doar reversul 
deficitului de determinare al mesajului frumosului naturii. Astfel am putea identifica, 
invers, întâietatea artei în faţa frumosului naturii în faptul că limbajul artei este unul 
exigent (anspmchsvol�, care nu se oferă în mod liber şi nedeterminat interpretării condi�o
nate de o anumită dispozi�e, ci ni se adresează determinat într-un mod semnificativ. Iar 
caracterul extraordinar şi misterios al artei este dat de faptul că această exigenţă (Anspmch) 
nu ne încătuşează, totuşi, spiritul (Gemu� , deschizând, dimpotrivă, spa�ul jocului liber al 
facultă9-l0r noastre de cunoaştere. Kant apreciază just acest lucru atunci când spune93 că 
arta ar trebui "să treacă drept natură", adică să placă, fără să trădeze constrângerile impuse 
de reguli. N oi nu acordăm atentie concordantei intentiona te a ceea ce este prezentat cu 
realitatea familiară nouă; nu ne interesează cu' ce anu�e seamănă. Nu îi măsurăm sensul 
exigent (Anspmchssinn) raportându-I la un criteriu deja bine cunoscut, ci, dimpotrivă, acest 
criteriu, "conceptul", este "extins estetic" în mod nelimitat94 

Defini�a kantiană a artei ca "reprezentare frumoasă legată de un obiect" ia în consi
derare acest lucru în măsura în care până şi urâtul este frumos în întruchiparea prin artă. 
Cu toate acestea, esenp propriu-zisă a artei este dezavantajată în compara�a cu frumosul 
naturii. Dacă conceptul unui obiect ar fi doar frumos întruchipat, acest lucru ar constitui 
doar tema unei întruchipări "formale" şi ar s atisface doar condi�a indispensabilă oricărei 
frumuse�. Arta este, chiar şi după Kant, mai mult decât "reprezentarea frumoasă a unui 
obiect"; ea este întruchipare a ideilor estetice, adică a ceva situat dincolo de orice concept. 
Conceptul de geniu va fi cel care formulează această idee a lui Kant. 

Nu poate fi negat faptul că teoria despre ideile estetice, prin întruchiparea cărora 
artistul extinde nelimitat conceptul dat însufle�nd jocul liber al facultă9-l0r sufletului, are 
în ochii cititorului de azi o trăsătură nefericită. De parcă aceste idei ar fi an�xate unui 
concept dej a căIăuzitor, precum atributele unei divinită� figurii acesteia. Intâietatea 
tradi�onală a conceptului ra�onal despre reprezentarea estetică inexponibilă este atât de 
puternică, încât chiar şi la Kant se produce iluzia unei anteriorită� a conceptului faţă de 
92 [Aici ar fi trebuit să fie evidenpată funcpa obligativă a analiticii sublimului. Vezi între timp 
lucrarea lui J .  H. Trede, Die Dif!erenz von theoretischem und praktischem Vemutiftgebrauch und dessen 
Einheit innerhalb der Kritik der UrteilskraJt, Heidelberg, 1 969 şi studiul meu, "Anschauung und 
Anschaulichkeit", în Neue HeJte fUr Philosophie, 18/19  (1 980), pp. 1- 13; Ges. Werke, Bd. 8] 
93 Kritik der UrteilskraJt, 17993, p. 179 sq. 
94 Idem, p. 1 94. 
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ideea estetică, deşi în  jocul facultăţilor prevalează nu ra�unea, ci  imagina�a95 Teoreti
cianul artei va mai găsi destule mărturii potrivit cărora lui Kant îi va fi destul de greu să-şi 
men�nă ideea principală privind incomprehensibilitatea frumosului, care-i asigură în 
acelaşi timp obligativitatea, fără a apela involuntar la întâietatea conceptului. 

Liniile generale ale ra�onamentului său sunt însă ferite de asemenea lipsuri şi dovedesc 
o consecvenţă impresionantă ce culminează în func�a conceptului de geniu pentru 
întemeierea artei. Chiar şi fără a intra într-o interpretare mai amănun�tă a acestei 
"facultă� a întruchipării ideilor estetice", se poate spune că astfel Kant nu este nicidecum 
îndepărtat de la interogaţia sa transcendental-filozofică şi deturnat pe drumul greşit al 
unei psihologii a crea�ei artistice. Ira�onalitatea geniului marchează un factor productiv 
creator de reguli, care se înfăţişează în mod similar atât creatorului cât şi celui care se 
des fată. Nu există nici o posibilitate de a surprinde pe altă cale con�nutul operei artei 
frumoase, decât în plăsmuirea unică a operei şi în misterul nicicând deplin accesibil în nici 
o limbă al impresiei pe care o produce. De aceea, conceptul de geniu cQfo",punde unui 
lucru pe care Kant îl consideră decisiv pentru gustul estetic, şi anume jocul eliberat al 
facultăţilor sufleteşti, intensificarea sentimentului vie� ce rezultă din armonizarea imagi
natiei cu ratiunea şi îndeamnă la zăbovire în fata frumosului. Geniul este pe deplin un 
m�d de ma;Ufestare a acestui spirit vitalizant. Sp�e deosebire de dogmatismul încremenit 
.al pedanteriei scolastice, geniul dă dovadă de un avânt liber al inventivită� şi, prin aceasta, 
de o originalitate creatoare de modele. 
e) Raportul dintre gust şi geniu 
Având în vedere această stare de lucruri, se impune întrebarea legată de modul în care Kant 
defineşte raportul reciproc dintre gust şi frumos. El păstrează întâietatea de principiu a 
gustului, în măsura în care şi operele artei frumoase, care este arta geniului, se plasează sub 
perspectiva călăuzitoare a frumuse�. Având în vedere inven�a geniului, retuşare a oferită de 
către gust ar putea fi considerată ridicolă, însă acesta constituie disciplina necesară care îi 
este atribuită geniului. Astfel, Kant susţine că, în situaţiile problematice întâietatea îi revine 
gustului. Dar această problemă nu are o importanţă principială. Căci în principiu gustul se 
întemeiează pe un fundament comun cu geniul. Arta geniului constă în a face comunicabil 
jocul liber � facultăţilor de cunoaştere. Acest lucru îl realizează ideile estetice pe care el le 
inventează. Insă comunicabilitatea stării de spirit, a plăcerii caracteriza şi satisfac�a estetică a 
gustului. Acesta este o facultate a judecării, deci un gust reflexiv, dar obiectul reflec�ei sale 
este doar acea stare de spirit a animării facultăţilor de cunoaştere care este dată atât în cazul 
frumosului naturii cât şi în cel al frumosului artei. Importanţa sistematică a conceptului de 
geniu este, dimpotrivă, limitată la cazul particular al frumosului artei, raza de acţiune a 
conceptului de gust este universală. 

Faptul că Kant subordonează complet conceptul de geniu interpretării sale transcen
dentale, nealunecând nicidecum în psihologia empirică, devine evident prin limitarea 
conceptului de geniu la crea�a artistică. Acest lucru este, din punct de vedere empi
ric-psihologic, cu totul nejustificat atunci când refuză această titulatură marilor inven
tatori şi inovatori din domeniul şriinţei şi tehnicii96 Peste tot unde "se poate ajunge" la 
ceva ce nu poate fi găsit doar prin studiu şi travaliu metodic, deci peste tot unde avem de a 

95 Vezi Kritik der Urtei/skrajt, p. 161 :  ,,Acolo unde imaginatia în libertatea ei trezeşte ratiunea", 
. , , 

precum şi la pagina 194: "atunci imaginafia este creatoare; ea pune în mişcare facultatea ideilor 
intelectuale (ra�unea)". 
96 Kritik der Urtei/skrajt, p. 1 83 sq. 
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face cu inventio, acolo unde ceva se datorează inspiraţiei şi nu calculului metodic, rolul 
principal îi revine lui ingenium, geniului. Cu toate acestea intenţia lui Kant este corectă: 
doar opera de artă este determinată de faptul că nu este plăsmuită decât prin geniu. Doar 
în cazul artistului este adevărat că "invenţia" sa, opera, se raportează potrivit ftintei sale la 
spirit, la spiritul care creează, cât şi la cel ce judecă şi se desfată. Doar aceste invenţii nu 
pot fi imitate, astfel încât Kant are dreptate - din perspectivă transcendentală - să 
vorbească doar aici despre geniu şi să definească arta frumoasă ca artă a geniului. Toate 
celelalte realizări şi invenţii geniale, oricât ar fi de genială invenţia, nu sunt definite potrivit 
esentei lor de acest lucru. 

si reţinem: pentru Kant, conceptul de geniu înseamnă într-adevăr doar o completare a 
ceea ce îl interesează "în intenţie transcendentală" în legătură cu facultatea de judecare 
estetică. Să nu uităm că Critica focultă,tii de judecare se ocupă în partea a doua în exclusivitate 
cu natura (şi judecarea acesteia din perspectiva conceptelor finale) şi nu are nimic de a face 
cu arta. Raportată la intenţia generală a întregului, aplicarea facultăţii de judecare estetice 
asupra frumosului şi sublim ului în natură este mai importantă decât fundamentarea 
transcendentală a arfei. "Finalitatea naturii pentru facultatea noastră de cunoaştere", care, 
aşa cum am văzut, se poate manifesta doar În cazul frumosului naturii (şi nu în cel al artei), 
are, în calitate de principiu transcendental al facultăţii de judecare estetice, în acelaşi timJ' 
rolul de a pregăti raţiunea în vederea aplicării conceptului unei finalităţi asupra naturii 
Astfel, critica gustului, respectiv estetica, este pregătire a teleologiei. Legitimarea acesteia 
- a cărei revendicare constitutivă referitoare la cunoaşterea naturii a distrus critica ratiunii 
pure - în calitate de principiu al facultăţii de judecare este intenţia Hlozofică a lui Kan�, cea 
care conduce ansamblul filozofiei sale la o concluzie sistematică. Facultatea de judecare 
constituie puntea între intelect şi raţiune. Inteligibilul, la care trimite gustul, substratul 
suprasensibil al umanităţii, conţine în acelaşi timp medierea între conceptele naturii şi cele 
ale libertătii9M• Aceasta este semnificatia sistematică a problemei frumusetii naturii pentru , , , 
Kant. Ea întemeiază pozitia centrală a teleologiei. Doar ea, şi nu arta, poate poate servi 
legitimării conceptului de finalitate pentru judecarea naturii. Chiar şi din acest motiv 
sistematic, judecata de gust "pură" rămâne temeiul indispensabil al celei de-a treia Critici. 

Dar chiar şi în cadrul Criticii facultăţii de judecare estetice nu este vorba până la urmă 
despre o marginalizare a gustului de către concepţia despre geniu. Să urmărim modul în 
care Kant descrie geniul: geniul este un favorit al naturii - aşa cum frumuse�ea naturală 
este considerată un dar al naturii. Arta frumo,asă trebuie să treacă dregt natură. Prin 
intermediul geniului natura îi dă regula artei. In toate aceste formulări conceptul de 
natură este criteriul necontestat. 

Performanţa conceptului de geniu este, prin urmare, doar aceea de a pune pe aceeaşi 
treaptă estetică produsele artei frumoase şi pe cele ale frumuseţii naturale. Şi arta este 
privită din punct de vedere estetic, adică şi ea constituie o problemă a facultăţii de 
judecare reflexive. Ceea ce este produs în mod intenţionat - şi are în această privin�ă o 
finalitate - nu trebuie raportat la un concept, ci vrea să placă în simpla apreciere, 
asemenea frumosului naturii. Formula "arta frumoasă este artă a geniului" nu înseamnă, 
deci, nimic altceva decât că nici în cazul frumosului în artă nu există un alt principiu de 
judecare, nici un alt criteriu al conceptului şi al cunoaşterii decât cel al finalităţii pentru 
sentimentul libertătii în J'ocul facultătii noastre de cunoaştere. Frumosul în natură sau 

, , 
97 Kritik der UrteilskraJt, p.  LI 
98 Idem, p. LV sq. 
99 Idem, p. 181 . 
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artă100 are unul şi acelaşi principiu aprioric care rezidă pe de-a-ntregul în subiectivitate. 
Autonomia facultătii de J'udecare estetică nu întemeiază în nici un fel existenta unui , , 
domeniu autonom pentru obiectele frumoase. Reflecţia transcendentală kantiană către un 
apriori al facultăţii de judecare justifică revendicare a judecăţii estetice, dar nu permite o 
estetică ftlozofică în sensul unei ftlozofll a artei (iar Kant afirmă el însuşi că criticii nu-i 
corespunde aici nici o doctrină sau metafizică101). 

b) Estetica geniului �i conceptul de trăire 
IX) Impunerea conceptului de geniu 
Întemeierea facultăţii de judecare estetice pe un a priori al subiectivităţii va dobândi o 
semnificatie nouă odată cu modificarea sensului reflectiei filozofice transcendentale a 
celor car� i-au urmat lui Kant. Problema artei va fi 'reformulată datorită dispariţiei 
fundalului metafizic, care la Kant întemeia întâietatea frumosului şi reataşa conceptul de 
geniu naturii. Modul în care Schiller receptează Critica facultă,tii de judecare, angajând 
întreaga forţă a temperamentului său moral-pedagogic în slujba ideii unei "educaţii 
estetice", determină impunerea punctului de vedere al artei în faţa poziţiei kantiene a gustului 
şi a facultăţii de judecare. 

Din perspectiva artei se produce astfel o reaşezare fundamentală a raportului concep
telor kantiene de gust şi de geniu. Conceptul mai larg a trebuit să devină cel al geniului, iar 
fenomenul gustului trebuia, invers, să se deprecieze. 

Ei bine, nici în cazul lui Kant nu lipsesc argumentele în favoarea unei asemenea 
revalorizări. Nici pentru el nu este indiferent în ceea ce priveşte facultatea de apreciere 
(Beurteilungsvennjigen) a gustului faptul că arta frumoasă este artă a geniului. Tocmai acesta 
este lucrul la a cărui judecare participă gustul, şi anume dac� o operă de artă este lipsită sau 
nu de spirit. Kant afirmă la un moment dat despre frumuseţea artei că trebuie să ţinem 
seama de posibilitatea acesteia - care necesită geniu - "în judecata unui astfel de 
obiect,,102, iar în altă parte el afirmă cât se poate de firesc că fără geniu nu este posibilă nici 
arta frumoasă, dar nici un gust personal care să o judece corectlOJ Astfel perspectiva 
asupra gustului, în măsura în care acesta este exercitat asupra celui mai nobil obiect al său, 
asupra artei frumoase, trece de la sine în cea asupra geniului. Genialităţii creaţiei îi 
corespunde genialitatea înţelegerii. Kant nu se exprimă astfel, dar conceptul de geniu pe 
care-l utilizează aici 104 e valabil în mod similar în ambele privinţe. Acesta este fundamentul 
pe care se va clădi în continuare. 

Este într-adevăr evident că conceptul de gust îşi pierde importanţa atunci când pe 
primul plan trece fenomenul artei. Punctul de vedere al gustului este unul secundar faţă de 
opera de artă. Sensibilitatea selectivă care îl caracterizează are adesea o funcţie nivelatoare 
în raport cu originalitatea operei de artă geniale. Gustul evită neobişnuitul şi nemaiauzitul. 
El este un simţ superficial şi nu se angajează în ceea ce priveşte elementul original al unei 
producţii artistice. Ascensiunea conceptului de geniu în secolul al XVII-lea manifestă deja 
un accent polemic la adresa conceptului de gust. Căci acesta era îndreptat împotriva 
esteticii clasiciste, în timp ce idealului de gust al clasicismului francez îi era atribuită 
recunoaşterea lui Shakespeare (Lessing!). Kant este conservator în această privinţă şi 
100 Kant preferă în mod caracteristic conjunc�a "sau" în locul lui "şi" . 

. 101 Kritik der Urteilskrajt, p'. X şi LIL 
102 Kn'tik der UrteilskraJt, §48. 
103 Kritik der UrteilskraJt, § 60. 

104 Kritik der UrteilskraJt, § 49. 
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adoptă o poziţie mediană în măsura în care păstrează conceptul de gust - ce nu fusese 
doar repudiat sub semnul "Sturm und Drang"-ului, ci şi încălcat cu o impetuozitate 
caracteristică - într-o finalitate transcendentală. 

Cu toate acestea, atunci când Kant trece de la această fundamentare generală la 
problemele unei filozofti a artei, trimite el însuşi dincolo de concepţia despre gust. 
Vorbeşte atunci despre ideea unei desăvârfiri a gustuluilOS Dar ce înseamnă acest lucru? 
Caracterul normativ al gustului include posibilitatea formării şi perfecţionării sale. Gustul 
desăvârşit, a cărui întemeiere este miza centrală, va adopta, după Kant, o anumită formă 
neschimbătoare. Acest lucru constituie - oricât de absurd ni s-ar părea - o judecată 
perfect logică. Căci dacă gustul este conform revendicării sale bun gust, atunci satisfa
cerea acesteia ar trebui într-adevăr să pună capăt întregului relativism al gustului, de la care 
se revendică scepticismul estetic. El ar trebui să cuprindă toate operele artei de "calitate", 
aşadar cu siguran�ă toate cele care sunt produse prin geniu. 

Vedem astfel că ideea unui gust desăvârşit pe care o discută Kant ar putea fi definită 
mai bine prin conceptul de geniu. Aplicarea ideii gustului desăvârşit în domeniul 
frumosului naturii ar fi în mod evident primejdioasă. Acest lucru ar putea fi acceptat, 
eventual, în cazul artei grădinilor. Dar Kant a anexat arta grădinilor în mod consecvent 
frumosului arteilO6 Cu toate acestea, ideea unui gust desăvârşit este destul de inadecvată în 
fa�a frumuseţii naturii, cum ar fi cea a peisajului. Să reprezinte el oare o omagiere a tot ce 
este frumos în natură? Există oare posibilitatea unei diferenţieri? Să existe oare aici o 
ierarhie? Este un peisaj însorit mai frumos decât unul învăluit în ploaie? Există, de fapt, 
urâtul în natură? Sau doar atracţii variate în funcţie de dispoziţii schimbătoare şi plăceri 
diferite pentru gusturi diferite? Kant ar putea avea dreptate atunci când socoteşte că 
faptul că natura place în genere are o pondere morală. Dar este oare rezonabil în cazul 
acesteia să diferenţiem între un gust bun şi unul prost? Acolo unde o asemenea 
diferentiere este întru totul neîndoielnică, în cazul artei şi al artificialului, acolo gustul este, 
aşa cum am văzut, o conditie limitativă a frumosului şi nu conţine principiul său 
propriu-zis. Astfel, ideea unui gust desăvârşit are ceva îndoielnic în cazul naturii şi al artei. 
Conceptul de gust este forţat în cazul în care se omite includerea în el a ideii caracterului 
schimbător al gustului. Dacă există o mărturie a caracterului schimbător al tuturor 
luc�urilor omeneşti şi a relativităţii tuturor valorilor umane, atunci acest lucru este gustul. 

Intemeierea kantiană a esteticii pe conceptul de gust nu poate, de aceea, să ne satisfacă 
cu adevărat. Ne este cu mult mai la îndemână utilizarea conceptului de geniu, pe care 
Kant la elaborat ca principiu transcendental al frumosului artei, ca principiu estetic 
universal. Acesta îndeplineşte mult mai bine decât conceptul de gust exigen�a invaria
bilităţii în fa�a scurgerii timpului. Miracolul artei, desăvârşirea misterioasă proprie crea
pilor artistice reuşite este vizibilă dincolo de timp. Pare astfel posibilă subordonarea 
conceptului de gust fundării transcendentale a artei şi interpretarea gustului drept simţ 
sigur al geniului artei. Principiul kantian conform căruia: "Arta frumoasă este artă a 
geniului" va deveni astfel principiul transcendental al esteticii în general. Estetica este 
posibilă, până la urmă, doar ca filozofie a artei. 
105 Kritik der Urteilskraft, p. 264. 
106 Dar în mod ciudat picturii şi nu arhitecturii (vezi Kn'tik der UrteilskraJt, p. 205) - o clasificare ce 
presupune o evolu�e a gustului de la modelul francez la cel englez. Vezi studiul lui Schiller, 
"Despre anuarul grădinilor pe anul 1 795". Lucrurile stau altfel în cazul lui Schleiermacher 
(Asthetik, ed. Odebrecht, p. 204) care include arta engleză a grădinăritului în domeniul arhitecturii, 
numind-o "arhitectură orizontală". Vezi infra p. 127, nota 269] 
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Idealismul german a fost cel care a formulat această consecinţă. Deşi Fichte şi 
Schelling s-au alăturat şi în alte privinţe teoriei kantiene a imaginaţiei transcendentale, ei 
au dat o utilizare nouă acestui concept în estetică. Spre deosebire de Kant, punctul de vedere 
al artei devine un tip de productivitate �enială inconştientă atotcuprinzătoare ce include şi 
natura înţeleasă ca produs al spiritului 07 

Cu aceasta însă am deplasat fundamentul esteticii. Asemenea conceptului de gust, cel 
al frumosului naturii se depreciază la rândul său. Interesul moral pentru frumosul naturii, 
pe care Kant l-a descris cu atâta entuziasm, se �etrage într-un plan secund îndărătul 
întâlnirii omului cu sine însuşi în operele artei. In extraordinara estetică a lui Hegel 
frumosul naturii mai apare doar ca "reflex al spiritului". De fapt nu mai este vorba despre 
un element independent în cadrul întregului sistematic al esteticiilOS 

În mod evident, indeterminarea cu care natura frumoasă se înfăţişează spiritului 
tălmăci tor şi comprehensiv este cea care justifică afirmaţia hegeliană conform căreia ea 
este "potrivit substanţei sale, conservată în spirit"l09 Hegel ajunge aici, din punct de 
vedere estetic, la o concluzie cât se poate de justă care ni se oferea deja mai sus, atunci 
când vorbeam despre pericolul aplicării ideii gustului asupra naturii. În mod incontestabil, 
judecata privind frumuse�ea unui peisaj este dependentă de gustul artistic al unei epoci. Să 
ne gândim, de exemplu, la înfăţişarea urâţeniei peisajului alpin pe care o mai întâlnim în 
secolul al XVII-lea, reprezentând de bună seamă un reflex al spiritului simetriei artificiale 
ce domină seco}ul absolutismului. Astfel, estetica lui Hegel adoptă în totalitate punctul de 
vedere al artei. In artă omul se întâlneşte pe sine însuşi, iar spiritul se întâlneşte cu spiritul. 

Decisiv pentru evoluţia esteticii este faptul că şi aici, la fel ca în toată filozofia 
sistematică, idealismul speculativ a avut un efect ce a depăşit cu mult importan�a sa 
recunoscută. După cum Se ştie, repudierea schematismului dogmatic al şcolii hegeliene la 
mijlocul secolului al XIX-lea a dus la reclamarea unei înnoiri a criticii sub semnul unei 
"întoarceri la Kant". Acest lucru este valabil în aceeaşi măsură şi în cazul esteticii. Oricât a 
fost de senzaţională valorificarea hegeliană a artei în slujba unei istorii a concepţiilor 
despre lume (Weltanschauungen), metodologia unei astfel de construcţii istorice apriori ce, 
care şi-a găsit câteva modu� de aplicare în şcoala hegeliană Qa Rosenkranz, Schasler ş. a. ), 
a fost curând discreditată. Insă nevoia unei reîntoarceri la Kant, apărută în replică, nu a 
putut să însemne o întoarcere reală şi o recuperare a orizontului ce cuprindea criticile lui 
Kant. Fenomenul artei şi conceptul de geniu au rămas în centrul esteticii, iar problema 
frumosului naturii, asemenea conceptului de gust, au rămas în continuare marginale. 
107 Despre măsura în care fenomenul general al frumosului a fost umbrit de mutatia survenită 
între Kant şi urmaşii săi, mutatie pe care am încercat să o numesc prin formula "punct de vedere al 
artei", ne informează primul fragment schlegelian (in Friedrich Schlegel, Fragmente. Aus dem 
lJI!Jceum'� 1797): "Numim pe mul� artişti, pe când ei sunt de fapt opere ale naturii." Această 
formulă păstrează ecoul fundării kantiene a conceptului de geniu pe un dar al naturii, Însă omagiul 
adresat acestuia este atât de discret, încât formula devine, dimpotrivă, o obiec�e la adresa unei 
comunită� artistice prea pu� conştiente de sine. 
lot1 Redactarea prelegerilor de estetică întreprinsă de către Hotho acordă frumosului naturii un 

statut poate prea autonom, aşa cum o dovedeşte structurarea originală hegeliană a materialului 
reconstituit de Lasson pe baza notelor. Vezi Hegel, Samtliche Werke, ed. Lasson, Bd. Xa, 1. 
l-Ialbband (Die Idee und das Idea�, p. XII sq. [Vezi şi studiile lui A. Gethmann-Siefert rezultate din 
pregătirea unei noi edi�, în Hegel-Studien, Beiheft 25 (1985) şi studiul meu, "Die Stellung der 
Poesie im Hegel 'schen System der Kiinste", în Hegel·Studien 21 (1986).] 
109 Vorlesungen iiber die Asthetik, ed. Lasson. 
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Acest lucru devine vizibil şi la nivelul limbajului folosit. Îngustarea kantiană a 
conceptului de geniu asupra artistului, pe care am tratat-o mai sus, nu a reuşit să se 
impună. Dimpotrivă, conceptul de geniu ajunge în secolul al XIX-lea unul universal şi 
cunoaşte - laolaltă cu conceptul elementului creator (das Schopferische) - o adevărată 
apoteoză. Conceptul romantic-idealist al productivităţii inconştiente a fost acela care a 
determinat această evoluţie, dobândind o răspândire incredibilă prin intermediul lui 
Schopenhauer şi al ftlozofiei inconştientului. Am arătat că o astfel de privilegiere 
sistematică a conceptului de geniu este inadecvată esteticii kantiene. Cu toate acestea, 
obiectivul principal al lui Kant, întemeierea unei estetici autonome, eliberată de criteriul 
conceptului, precum şi încercarea de a evita întrebarea privitoare la adevăr în domeniul 
artei, fundamentând judecata estetică - în opoziţie fafă de iraţionalismul şi cultul geniului 
din secolul al XIX-lea - pe aprioricul subiectiv al sentimentului de viafă, armonia facultăţii 
noastre privitoare la "cunoaştere" în general, cea care constituie esenfa comună a gustului 
şi a geniului. Teoria lui Kant despre "intensificarea sentimentului vital" în satisfacţia 
estetică a reclamat extinderea conceptului de "geniu" la scara unui concept vital cuprin
zător, mai ales după ce Fichte ridicase concepţia despre geniu şi producţia genială la 
rangul de perspectivă transcendentală universală. Iată de ce neokantianismul a evidenţiat 
conceptul trăirii (Erlebnis) în calitate de fapt propriu-zis al conştiinţei, încercând să derive 
orice valabilitate obiectuală din subiectivitatea transcendentalăllO 

P) Despre etimologia lui "Erlebnis" 
Cercetarea ocuren�elor cuvântului "trăire" (Erlebnis) în scrierile germane conduce la 

rezultatul surprinzător că, spre deosebire de "Erleben'� (a tră� a sim,ti intens), acesta s-a 
consacrat abia în anii şaptezeci ai secolului al XIX-lea. In secolul al XVIII-lea lipsea cu 
totul, dar nu era cunoscut nici de Schiller sau Goethe. Prima consemnare111 pare să fie o 
scrisoare a lui Hegel112• Dar chiar şi din anii treizeci şi patruzeci îmi sunt cunoscute doar 
apariţii răzleţe Oa Tieck, Alexis şi Gutzkow). Cuvântul apare la fel de rar şi în anii cincizeci 
şi şaizeci şi este dintr-o dată consemnat frecvent abia în anii şaptezecittJ• Introducerea sa 
în limbajul uzual Se leagă, după cum se pare, de utilizarea sa în literatura de factură 
biografică. 

110 Este meritul lucrării lui Luigi Pareyson, L'estetica del idealismo tedesco (1952), de a fi relevat 
importan�a lui Fichte pentru estetica idealistă. În consecinp s-ar putea identifica continuitatea 
secretă a influenţei lui Fichte şi Hegel în interiorul întregii mişcări neokantiene. 
III Conform unor informatii oferite cu amabilitate de către Academia din Berlin care, de altfel, nu 
a epuizat înregistrarea apariţiilor lui "Erlebn.is". [Între timp termenul a apărut ca articol semnat de 
Konrad Cramer în Historisches Wijrterbuch der Philosophie (Bd. 2, pp. 702-711), coordonat de J. 
Ritters.] 
112 Hegel scrie într-o însemnare de călătorie: "meine ganze Erlebn.is" (întreaga mea trăire) �n Brieje, 
ed. Hoffmeister, III 179). Trebuie să avem în vedere că este vorba despre o scrisoare în care pot fi 
utilizate expresii neobişnuite şi mai ales din limbajul uzual, în cazul în care nu este găsit un termen 
mai răspândit. Astfel, Hegel foloseşte pe lângă acestea o formulă asemănătoare (m Brieje, III, 55): 
"iar acum să vă povestesc despre traiul (Lebwesen) meu în Wiena". Se pare că el căuta o no�une 
colectivă pe care nu o avea încă la dispozi�e (fapt la care trimite şi utilizarea femininului în prima 
scrisoare - forma corectă gramatical este de genul neutru: das Erlebnis, n. trad. ). 
1 13 În biografia lui Schleiermacher redactată de Dilthey (1780), la Justi în biografia dedicată lui 
Winckelmarm (1872), în Goethe al lui Hermann Grimm (1877) şi probabil chiar mai frecvent. 
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Având în vedere că este vorba despre o formă derivată de la cuvântul "erleben", care 
este mai vechi şi apare adesea în epoca lui Goethe, mobilul elaborării noii forme trebuie 
căutat într-o analiză semantică a lui "erleben". Erleben semnifică mai întâi "a mai fi în 
viaţă, atunci când se petrece ceva". De aici rezultă nuanţa de nemijlocire a lui "erleben" cu 
care este surprins ceva real - spre deosebire de ceva despre care se presupune că se ştie, 
dar căruia îi lipseşte creditarea prin experienţa proprie, fie că este preluat de la alţii, sau 
provine din auzite, fie că este dedus, presupus sau închipuit. Ceva trăit este mereu lucrul 
trăit de noi înşine. 

În acelaşi timp, forma "das Erlebte" ("ceea ce a fost trăit") este folosită semnificând 
rezultatul durabil a ceea ce este trăit. Această semnificaţie este un fel de produs sau 
rezultat a ceea ce dobândeşte durabilitate, greutate şi importanţă din tranzitoriul trăirii. 
Ambele directii de sens stau în mod evident la baza formei lexicale "Erlebnis": atât 
nemijlocirea �e precede orice interpretare, prelucrare sau transmitere - oferind doar 
reperul unei interpretări şi materia unei modelări ulterioare - cât şi produsul extras din 
aceasta, rezultatul ei durabil. 

Acestei duble direcţii a semanticii lui "erleben" îi corespunde faptul că literatura de tip 
biografic a fost cea prin care s-a consacrat iniţial cuvântul "Erlebnis". Esenţa biografiilor 
secolului al XIX-lea, mai ales a celor dedicate artiştilor şi scriitorilor, este aceea că încearcă 
o înţelegere a operei prin intermediul vieţii. Meritul lor constă tocmai în faptul că mediază 
între cele două directii de sens pe care le-am diferentiat în cazul lui "Erlebnis" şi le , , 
identifică drept o conexiune productivă. Ceva devine "Erlebnis" (trăire) în măsura în care 
nu a fost numai trăit, ci doar dacă faptul-de-a-fi-trăit (Erlebtsein) a avut un impact deosebit 
care îi conferă o semnificaţie durabilă. Ceea ce constituie o "Erlebnis" dobândeşte în 
acest fel pe deasupra un nou statut existenţial în expresia artistică. Titlul devenit celebru al 
lui Dilthey, Das Erlebnis und die Dichtung (Trăire fi poeife), concentrează această corelaţie 
într-o formulă memorabilă. Dilthey a fost într-adevăr cel care a atribuit o funcţie 
conceptuală unui termen ce unna să facă foarte curând carieră, devenind un tennen la 
modă şi modul de desemnare a unui concept axiologic atât de pregnant, încât a fost 
preluat ca neologism în mai multe limbi europene. Se poate însă presupune că evoluţia 
lingvistică propriu-zisă este doar reflexul accentuării terminologice pe care cuvântul o 
cunoaşte la Dilthey. 

Dimpotrivă, în cazul lui Dilthey pot fi izolate în mod fericit motivele ce acţionează în 
remodelarea conceptuală a cuvântului "Erlebnis". Titlul Das Erlebnis und die Dichtung 
(1905) este unul ulterior. Prima variantă a studiului dedicat lui Goethe inclus în volum, 
variantă pe care Dilthey o publicase în 1877, atestă întrebuinţarea cuvântului "Erlebnis", 
dar nu anunţă consolidarea conceptuală ulterioară a termenului. Este util să analizăm mai 
atent formele ce au precedat fixarea conceptuală a sensului lui "Erlebnis". Pare să nu fie o 
simplă coincidenţă faptul că o biografie a lui Goethe (şi un studiu despre aceasta) este cea 
în care termenul apare brusc cu o mare frecvenţă. Goethe îndeamnă mai mult decât 
oricine la o astfel de formă lexicală, căci poeziile sale dobândesc un sens nou pornind de la 
ceea ce acesta trăise. El însuşi afirma despre sine că toate creapile sale constituie o uriaşă 
mărturisire 114. Biografia goetheană a lui Hermann Grimm se confonnează acestei fonnule 
asemenea unui principiu metodologie, ceea ce duce la o utilizare frecventă a cuvântul 
"Erlebnisse" (trăiri, experienţe) . 

Studiul lui Dilthey despre Goethe ne permite astfel să aruncăm o privire retrospectiv 
asupra preistoriei inconştiente a cuvântului, căci această lucrare ne stă la dispozitie în . , 
114 Dichtung und Wahrheit, Zweiter Teil, siebentes Buch; Werke, Sophienausgabe, Bd. 27, p. 110. 
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varianta din 187il\ precum şi în forma sa prelucrată mai târziu în Das Erlebnis und die 
Dichtung (1905). Dilthey îl compară în acest studiu pe Goethe cu Rousseau şi foloseşte 
termenul "das Erleben" (actul de trăire) pentru a descrie scriitura inovatoare a lui Rousseau 
hrănită de universul experienfelor sale interioare. Astfel găsim în parafraza unui pasaj din 
Rousseau sintagma "die Erlebnisse friiherer Tage" (trăirile �/elor de odinioara') 116 

Cu toate acestea, sensul cuvântului "Erlebnis" este oarecum incert la început chiar şi la 
Dilthey însuşi. Acest lucru îl demonstrează cu deosebi}ă claritate un pasaj din ediţiile 
ulterioare în care Dilthey suprimă cuvântul "Erlebnis": "In conformitate cu ceea ce trăise 
şi cu trăirile pe care şi le-a plăsmuit în închipuire potrivit neştiinţei sale despre lume,,117 
Este din nou vorba despre Rousseau. Dar o trăire rezultată din jocul fanteziei nu se prea 
adecvează semanticii originare a cuvântului "erleben" şi nici terminologiei propriu-zise a 
lui Dilthey din perioada ulterioară, unde "Erlebnis" semnifică ceea ce este dat nemijlocit, 
materia ultimă a oricărei modelări a fantezieil18 Crearea termenului "Erlebnis" evocă în 
mod evident o critică a raţionalismului iluminist care a impus termenul pornind de la 
Rousseau. Influenţa lui Rousseau asupra clasicismului german a fost probabil cea care a 
pus în vigoare criteriul "faptului-de-a-fi-trăit" (Erlebtsein), făcând astfel posibilă forma 
"Erlebnis,,119 Conceptul de viaţă constituie însă şi fundalul metafizic ce suspne gânrurea 
speculativă a ide�smului german şi joacă un rol esenţial la Fichte şi Hegel, dar şi la 
Schleiermacher. In opoziţie cu caracterul abstract al raţiunii, precum şi cu caracterul 
particular al sentimentului sau reprezentării, acest concept implică o legătură cu totali
tatea, cu infinitul. Acest lucru poate fi perceput cu claritate în timbru! pe care cuvântul 
"Erlebnis" l-a păstrat până în zilele noastre. 

Recursul lui Schleiermacher la sentimentul viu opus raţionalismului iluminist, apelul 
lui Schiller la o libertate estetică opusă mecanismului societăţii, modul în care Hegel 
opune viaţa (şi mai târziu spiritul) "pozitivităţii", toate acestea anunţau protestul îndreptat 
împotriva societăţii industriale moderne, care, la începutului acestui secol, a transformat 
cuvintele trăire (Erlebnis) şi a trăi (Erleben) în lozinci cu rezonanţă aproape religioasă. 
Revolta tinerilor împotriva culturii burgheze şi a stilului de viaţă burghez stă sub acest 
semn. Influenţa lui Friedrich Nietzsche şi a lui Henri Bergson a acţionat în această 
direcţie; dar şi o "mişcare spirituală" cwn ar fi cea din jurul lui Stefan George şi nu în cele 
din urmă sensibilitatea de seismograf cu care gândire a lui Georg Simmel a reacţionat la 
115 În Zeitschrift fiir Vblketpsychologie, Bd. X; ef. observaţia lui Dilthey în legătură cu "Goethe şi 
fantezia poetică" (Das Erlebnis und die Dichtung, p. 468 sq.). 
116 Das Erlebnis und die Dichtung, 6. Auflage, p. 219; ef. Rousseau, Les Conftssions, Partie II, IJvre 9. 
Corespondentul exact nu poate fi identificat. Nu este vorba, probabil, despre o traducere, ci 
despre o parafrazare a descrierii ce apare la Rousseau. 
!17 Zeitschrift fiir Volketpsychologie, op. cit. 
118 Să luăm aici drept termen de comparaţie un pasaj din ediţia ulterioară a studiului despre 
Goethe inclus în Das Erlebnis und die Diehtung, p. 1 17: "Poezia este reprezentare şi expresie a vieţii. 
Ea exprimă trăirea (Erlebnis) şi înfătişează realitatea exterioară a vietii." 
119 IJmbajul goethean a jucat aici un

'
rol cu siguranră decisiv. "Întreba�-vă odată cu fiecare poezie, de 

cuprinde un lucru trăit" Gubilăumsausgabe 38, 326) (38,257). Dacă universul culturii şi al cărţilor este 
apreciat cu un astfel de criteriu, atunci el însuşi va fi înteles ca obiect al unei trăiri. Nu este desigur 
întâmplător că, dimpotrivă, într-una din biografiile mai noi dedicate lui Goethe, cea a lui Friedrich 
Gundolf, conceptul de "Erlebnis" cunoaşte o nouă dezvoltare terminologică. Diferenperea lui 
Gundolf între "Ur-Erlebnis" (trăirea originara') şi "Bildungserlebnis" (experien,ta jormativt1) este o prelun
gire consecventă a conceptualizării biografice de la care a început ascensiunea cuvântului ,,Erlebnis". 
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aceste procese mărturisesc acelaşi lucru. Iată cum ftlozofia vieţii (Lebensphilosophie) din 
zilele noastre stabileşte o legătură cu predecesorii ei romantici. Respingerea mecanizării 
vietii în existenta masificată a prezentului constituie un accent atât de firesc al termenului, 
p�ă în ziua d� azi, încât implicaţiile sale conceptuale rămân complet ocultate120 

Astfel, termenul impus de Dilthey va trebui înţeles pornind de la preistoria romantică 
a cuvântului şi va trebui să ne amintim că Dilthey fusese biograful lui Schleiermacher. 
Desigur, cuvântul "Erlebnis" nu apare încă la Schleiermacher, nici măcar "Erleben", dar 
nu lipsesc sinonimele ce populează sfera semantică a lui "Erlebnis,,12\ iar fundalul 
panteist este mereu prezent cu claritate. Orice act rămâne - ca un moment de viaţă -
veşnic legat de infinitatea vieţii care se manifestă în el. Tot ce este finit e expresie, 
întruchipare a infinitului. 

Vom găsi, într-adevăr, în biografia lui Schleiermacher, în cadrul descrierii contemplării 
religioase, o utilizare deosebit de pregnantă a cuvântului "Erlebnis" care îi conturează 
deja conţinutul conceptual: "Fiecare dintre experienţele (Erlebniss? sale, existente pentru 
sine, o imagine a universului desprinsă din contextul explicativ,,12 
y) Conceptul de " trăire" 
Dacă vom examina acum - în continuarea istoriei lexicale a lui "Erlebnis" - istoria sa 
conceptuală vom putea reţine din cele prezentate anterior faptul că conceptul de 
"Erlebnis" al lui Dilthey conţine evident ambele elemente: trăirea şi, mai mult de atât, 
rezultatul ei. Acest lucru nu este, de bună seamă, întâmplător, ci constituie mai curând o 
consecinţă a propriei sale situări mediane între speculaţie şi empirie asupra căreia va trebui 
să revenim. Având în vedere că el este preocupat de legitimarea epistemologică a ştiinţelor 
spiritului, gândirea sa este dominată de motivul a ceea ce este dat în mod real (das wahrhaft 
Gegebene) . Este vorba, aşadar, despre un motiv epistemologic sau, mai bine zis, un motiv al 
epistemologiei înseşi, care îi motivează elaborările conceptuale şi care corespunde 
primatului lingvistic pe care l-am urmărit mai sus. Aşa cum apatia şi setea de senzaţii -
rezultate ale suferinţei cauzată de aparatura complicată a unei civilizaţii remodelată de 
revoluţia industrială - au provocat emergenţ.a cuvântului "Erlebnis" în limbajul uzual, 
noua distantă în care se plasează conştiinta istorică fată de traditie diriJ'ează conceptul , " , 
120 Vezi, de exemplu, surpriza lui Rothacker legată de critica lui Heidegger - concentrată în 
întregime asupra implicapilor conceptuale ale cartezianismului - la adresa lui "Erleben": Die 
dogmatische Denkform in den Geisteswissenscho/ien und das Problem des Historismus, 1954, p. 431. 
121 Act de viaţă, act al exis tentei comune, moment, sentiment propriu, senzaţie, influenţare, 
emotie ca autodeterminare liberă a sufletului, interioritatea originară, tulburare etc. 
122 Dilthey, Das Leben Schleiermacherl, p. 341. În mod semnificativ însă, lecţiunea "Erlebnisse" (pe 
care o consider cea corectă) constituie o corectură a celei de-a doua ediţii (1 922, îngrijită de 
Mulert) pentru forma "Ergebnisse" (rezultate) din versiunea inipală din 1 870 (, 305). Dacă editia 1 
conţine aici o greşeală de tipar, atunci ea ilustrează proximitatea de sens pe care am constatat-o 
mai sus între "Erlebnis" şi "Ergebnis". Un alt exemplu poate să clarifice acest lucru. Iată ce se 
poate citi la Hotho (m Vorstudienfiir Leben und Kunst, 1835): "Cu toate acestea, un asemenea tip de 
imaginaţie se sprijină mai mult pe amintirea unor stări t răite (erlebte) , a unor experiente parcurse şi 
nu este ea însăşi productivă. Amintirea conservă şi reînnoieşte individualitatea şi forma exterioară 
a consumării unor asemenea rezultate (Ergebnisse) împreună cu toate circumstanţele şi nu permite 
afirmarea aparte a generalului." Nici un cititor nu ar fi surprins de un text în care ar apărea 
"Erlebnisse" în loc de "Ergebnisse" �n ultima sa introducere la biografia lui Schleiermacher, 
Dilthey foloseşte adesea "Erlebnis". Vezi Ges. Schriften, Bd. 13, 1, pp. XXXV-XLV] 



60 Partea Întâi: Experienţa artei 

trăirii în funcţia sa epistemologică. Acest lucru caracterizează evoluţia ştiinţelor spiritului 
în secolul al XIX-lea, şi anume în sensul că acestea nu recunosc ştiinţele naturii doar drept 
un model formal, ci dezvoltă acelaşi patos al experimentării şi cercetării, motivate de 
acelaşi elemertt din care se hrănesc stiinţele moderne ale naturii. Dacă rezerva pe care 
epoca mecanicii a resimţit-o, probabil, fată de natură ca lume naturală şi-a găsit expresia 
epistemologică în conceptul conştiinţei de sine şi în regula certitudinii a "percepţiei clare 
şi distincte" dezvoltată la rangul de metodă, ştiinţele spiritului ale secolului al XIX-lea 
resimteau o rezervă similară fată de lumea istorică. Creatiile spirituale ale trecutului, din 
domeciul artei şi istoriei, nu m� aparţin conţinutului fire�c al prezentului, ci sunt obiecte 
destinate cercetării, date de la care este posibilă o actualizare a trecutului. Astfel, concep
tul datului este cel care călăuzeşte accepţiunea diltheyană a conceptului de "Erlebnis". 

Căci datele din domeniul ştiinţelor spiritului au o natură specială şi acest lucru doreşte 
să-I formuleze Dilthey prin termenul des "Erlebnis". Pornind de la distincţia carteziană a 
res cogitans, el defineşte conceptul de "Erlebnis" prin reflexivitate, prin conştienţă şi 
încearcă să legitimeze epistemologic cunoaşterea universului istoric, pornind de la această 
modalitate specială a faptului de a fi dat (Gegebenheil). Datele primare, asupra cărora revine 
interpretarea obiectelor istorice, nu sunt date experimentale şi măsurabile, ci unităţi de 
sens. Iată ce vrea să comunice conceptul de "Erlebnis": formaţiunile de sens pe care le 
întâlnim în ştiinţele spiritului, oricât ni s-ar înfăţişa de străine şi ininteligibile, pot fi reduse 
la unitătile ultime a ceea ce este dat în conştiintă şi care nu mai contin, la rândul lor, nimic , " 
străin, obiectual sau care să necesite o interpretare. Sunt unităţi ale trăirii care sunt ele 
însele unităti de sens. , 

Vom vedea că pentru gândire a lui Dilthey este esenţial faptul că unitatea ultimă a 
conştiintei nu este numită sensation sau "Empfindung" (senza,tie, sentimenl), aşa cum era 
firesc în kantianism şi încă în epistemologia pozitivistă a secolului al XIX-lea până la 
Ernst Mach; Dilthey foloseşte termenul de "Erlebnis". El limitează astfel idealul con
structiv al unei edificări a cunoaşterii pornind de la atomi ai senzaţiei (Empfindungsatome) şi 
le opune o variantă mai bine precizată a conceptului de dat. Unitatea de trăire (şi nu 
elementele psihice prin care ea poate fi analizată) reprezintă unitatea veritabilă a datului. 
Iată cum în epistemologia ştiinţelor spiritului se afirmă un concept al vieţii ce limitează 
modelul mecanicist. 

Acest concept al vieţii este gândit teleologic: viaţa este pentru Dilthey productivitate 
pură. Prin obiectivarea vieţii în constructe de sens, întreaga comprehensiune a sensului 
reprezintă ,,0 retălmăcire a obiectivapilor vieţii în vitalitatea spirituală din care au izvorât". 
Conceptul de trăire constituie astfel fundamentul epistemologic pentru întreaga cunoaş
tere a obiectivului. 

De o universalitate similară disp�ne funcţia epistemologică pe care o are conceptul de 
trăire în fenomenologia lui Husserl. In cea de-a S-a Cercetare logică (1n capitolul 2) se dis
tinge în mod explicit conceptul fenomenologic de trăire de cel uzual. Unitatea de trăire nu 
este înteleasă ca o componentă a fluxului real al trăirilor conştiintei unui eu, ci ca o relatie , " 
in tensională. Unitatea de sens "trăire" este şi aici una teleologică. Există doar trăiri în mă-
sura în care ceva este trăit şi vizat în ele. Deşi Husserl recunoaşte şi existenta unor trăiri 
neintentionale, acestea sunt absorbite ca elemente materiale în unitatea de s�ns a trăirilor , 
intenţionale. Din acest punct de vedere conceptul de trăire devine la Husserl titulatura cuprin
zătoare a tuturor actelor de conştiintă a căror constitutie esentială este intentionalitatea123 , " , 

123 Vezi E. Husserl, ugische Untersuchungen II, p. 365 Anm. ; Ideen zu einer reinen Phănomenologie und 
phănomenologischen PhzJosophie, r, p. 65. 
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Astfel conceptul de "Erlebnis" se dovedeşte a fi, atât la Dilthey, cât şi  la  Husserl, atât 
în filozofia vieţii, cât şi în fenomenologie, mai întâi unul pur epistemologic. El este utilizat 
la aceştia în semnifica�a sa teleologică, dar nu este definit conceptual. Faptul că ceea ce se 
manifestă în trăire este viată înseamnă doar că este elementul ultim la care revenim. , 
Perspectiva etimologică oferea o anumită legitimitate acestei fudri conceptuale a terme-
nului din perspectiva performanţei sale. Căci, aşa cum am văzut, formei "Erlebnis" îi 
revine o semnificatie condensantă, intensificatoare. Dacă ceva este numit sau valorizat 
drept "trăire", atu�ci acest lucru este comprimat prin semnificaţia sa devenind unitatea 
unei totalităţi de sens. Ceea ce trece drept trăire este desprins de alte trăiri - în care se 
trăieşte altceva - precum şi de restul cursului vieţii în care nu se trăieşte "nimic". Ceea ce 
este considerat a fi o trăire nu mai este un element ce curge purtat de fluxul vieJii 
conştiintei, el este Înteles ca unitate şi dobândeşte astfel o nouă modalitate de a fi una. In 
această privintă este de înţeles faptul că acest cuvânt apare în texte de tip biografic şi că se 
trage, până la urmă, din practica autobiografică. Ceea ce poate fi numit trăire se constituie 
în amintire. Ne referim aici la acel con�nut de sens durabil de care dispune o experienţă 
pentru cel care a avut o trăire. Acesta este elementul care legitimează discursurile despre 
trăire a intenponală şi structura teleologică a conştiinţei. Pe de altă parte însă, conceptul de 
"Erlebnis" conţine şi opoziţia vieţii faţă de concept. Trăire a are o nemijlocire accentuată 
care se sustrage oricărei vizări referitoare la semnificaţia sa. Tot ce este trăit este 
trăit-de-sine, iar acest lucru contribuie la semnificatia sa, potrivit căreia apartine unitătii 
.acestui sine, con�nând astfel o raportare inconfundabilă şi de neînlocuit fafă' de întregcl 
acestei vieti anume. Drept urmare nu se dizolvă în mod esential în ceea ce este 
comunicabll despre el şi în ceea ce poate fi reţinut drept semnificatie a sa. Reflecţia 
autobiografică sau biografică în care este determinat conţinutul său de sens rămâne sudată 
cu întregul dinamicii vieţii şi o însoţeşte permanent mai departe. Faptul că este atât de 
determinantă încât nu îi putem face fată constituie de-a dreptul modalitatea de a fi a trăirii. 
Iată ce spune Nietzsche: "În cazul oa�enilor profunzi toate trăirile dăinuie îndelung,,124 
Ceea ce vrea să spună este că nu vor fi rapid uitate. Prelucrarea lor constituie un proces 
îndelungat şi tocmai în acest lucru rezidă ftinţa lor propriu-zisă şi importanţa lor şi nu 
doar în continutul perceput iniţial ca atare. Ceea ce numim emfatic o trăire se referă, prin 
urmare, la ceva inubliabil şi de neînlocuit, care este în rsrincipiu inepuizabil pentru 
determinarea comprehensivă (begreifend) a semnificaţiei saleI 5 

Din perspectivă filozofică, această ambivalenţă pe care am surprins-o în conceptul de 
"Erlebnis" semnifică faptul că acest concept nu este epuizat de către rolul destinat lui, 
acela de a fl un dat ultim şi un fundament al oricărei cunoaşteri. Mai rezidă ceva cu totul 
diferit in conceptul de "Erlebnis", ceva care reclamă recunoaşterea sa şi indică o pro
blematică nerezolvată: raportarea sa interioară la viaţăI26 

Au existat înainte de toate două orientări pornind de la care a fost reafirmată această 
temă vastă care vizează relatia dintre viată şi trăire şi vom vedea mai târziu modul în care 
atât Dilthey, cât mai ales H�sserl s�au c�mplicat în problematica de faţă. Există, pe de o 
124 Gesammelte Werke, Musarionausgabe, Bd. XIV, p. 50. 
125 Vezi Dilthey, VII, p. 29 sq. 
126 Dilthey va restrânge ulterior din acest motiv defini�a lui "Erlebnis": "Erlebnis este un mod de 
ftintare calitativ = o realitate ce nu poate fi definită prin conştientă (Innesein), ci coboară până în 
zona în care ceva este deţinut nediferen�at" (VII, 230). Deşi nu întelege cu adevărat cât de 
insuficient este reperul subiectivităţii., este conştient de acest lucru sub forma unei formule 
lingvistice dubitative: "se poate spune: este deţinut?" 
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parte, importanţa fundamentală a criticii kantiene a oricărei psihologii substanţialiste şi, în 
replică, cea a unităţii transcendentale a conştiinţei de sine, a unităţii sintetice a apercepţiei. 
Acestei critici a psihologiei rationaliste i-a putut fi asociată ideea unei psihologii potrivit 
unei metode critice, precum �ea întreprinsă încă în 1888127 de Paul Natorp şi pe care 
Richard Honigswald a întemeiat apoi conceptul de psihologie a gândirii (Denkp!)'cho
logie) 128. Natorp a denumit obiectul psihologiei critice prin conceptul de conştienţă 
(BewuJltheil), care exprimă nemijlocirea actului trăirii, şi a elaborat metoda unei subiectivări 
universale ca modalitate de cercetare a psihologiei reconstructive. Natorp şi-a consolidat 
şi dezvoltat ulterior teoria fundamentală printr-o critică riguroasă a elaborărilor concep
tuale ale cercetării psihologice contemporane. Ideea centrală, conform căreia concreteţea 
trăirii originare (Urerlebnis), adică totalitatea conştiinţei, formează o unitate nedivizată care 
se diferentiază şi este determinată abia prin metoda obiectivatoare a cunoaşterii, exista în 
mod fe� încă din 1888. "Însă conştiinta înseamnă viată, adică o corelatie continuă." 
Acest lucru se manifestă în special în raportul dintre co'nştiintă şi timp: ,:Dată nu este 
co�ştiinţa ca proces în timp, ci timpul ca formă a conştiinţei"l:!!> 

In acelaşi an 1888, în care Natorp înfrunta astfel psihologia dominantă, apare prima 
carte a lui Henri Bergson, Les donnees immediates de la conscience, un atac critic împotriva 
psihofizicii contemporane în care Se accentua, cu aceeaşi hotărâre ca şi la Natorp, 
conceptul vietii în fata tendintei obiectivatoare şi mai ales spatializatoare a conceptua
lizărilor psihoiogice. Aici se gisesc afirm�ţii similare celor ale lui Natorp despre "con
ştiinţă" şi concretizarea ei nefragmentată. In legătură cu acest lucru Bergson a consacrat 
termenul devenit faimos de dune, care afirmă continuitatea absolută a psihismului. 
Bergson o concepe pe aceasta ca o organisation, cu alte cuvinte o defineşte din perspectiva 
modului de a fi al viului (ftre vivanl) în care fiecare element este reprezentativ pentru întreg 
(representatij du toul). El compară întrepătrunderea lăuntrică a tuturor elementelor în 
conştiinţă cu modul în care se întrepătrund toate notele în ascultarea unei melodii. 
Bergson apără la rândul său elementul anticartezian al conceptului de viaţă împotriva 
ştiintelor obiectivatoare 130 , 

Dacă vom examina determinarea mai exactă a ceea ce aici se numeşte viaţă şi 
componenta sa eficientă în conceptul de "Erlebnis", vom vedea că raportul dintre viaţă şi 
"trăire" nu este cel dintre general şi particular. Unitatea trăirii determinată de conţinutul ei 
intenţional Se află mai curând în relaţie nemijlocită cu întregul, iar conceptul de corelatie 
folosit de Natorp, expresia relaţiei "organice" între parte şi întreg care se produce aici. In 
special Georg Simmel a fost cel care a analizat sub acest aspect conceptul vieţii ca 
"expansiune a vieţii dincolo de sine însăşi,,131 

Reprezentarea întregului în trăirea fulgurantă depăşeşte în mod evident faptul definirii 
acesteia prin obiectul său. Orice trăire este, citându-l pe Schleiermacher, "un moment al 
vietii infinite"m. Georg Simmel, care nu a însotit doar ascensiunea cuvântului "Erlebnis" , , 
127 Ein/eitung in die Psychologie nach kritischer Methode, 1888; Allgemeine Psychologie nach kritischer Methode, 
1912 (Neubearbeitung). 
128 Die Grundlagen der Denkpsychologie, 1 921, 2. Auflage, 1 925. 
129 Einleitung in clie Psychologie nach kn'tischer Methode, p. 32. 
130 H. Bergson, Les donnees immediates de la conscience, p. 76 sq. 
131 Georg Simmel, Lebensanschauung, 2. Auflage, 1 922, p. 13. Vom vedea că Heidegger este cel care 
face pasul decisiv care a conferit gravitate ontologică circumscrierii dialecti.ce a conceptului de 
viaţă (vezi p. 247 sq.). .. 

132 F. Schleiermacher, Uber die Religion, Sec�unea a II-a. 
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la rangul de termen la modă, ci este în bună parte responsabil pentru acest lucru, vede 
elementul specific al conceptului de trăire tocmai în faptul că "obiectivul devine nu doar 
imagine şi reprezentare, ca în cazul cunoaşterii, ci se transformă în momente ale 
procesului însuşi al viepi,,133. El trimite la un moment dat la faptul că orice trăire are ceva 
din trăsăturile unei aventuri134 Ce este însă o aventură? Aventura nu este nicidecum doar 
un episod. Episoadele sunt detalii înşiruite fără o coeren�ă interioară şi sunt lipsite din 
acest motiv de o semnificape durabilă, tocmai fiindcă sunt simple episoade. Aventura, 
dimpotrivă, deşi întrerupe cursul firesc al lucruri1or, se raportează pozitiv şi semnificativ 
la înlăn�rea pe care o întrerupe. Aventura ne face să percepem via�a în întregime, în 
vastitatea şi forta ei. Iată în ce constă forta de seductie a aventurii. Ea dispensează de 
conditionările şi reglementările vietii obişncite. Îndrăz�eşte să pătrundă în necunoscut. 

În 'acelaşi timp, însă, aventura e�te conştientă de caracterul ei singular care-i revine în 
această calitate şi rămâne astfel legată de revenirea firescului în care aventura nu se poate 
transfera. Ea este, prin urmare, "absolvită", asemenea unei probe, unui examen din care 
ieşim îmbogătiti şi maturizati. 

, , , 
Ceva din acest lucru îi revine, într-adevăr, fiecărei trăiri. Fiecare trăire este extrasă din 

continuitatea viepi şi, în acelaşi timp, pusă în relape cu totalitatea propriei viep. Nu doar 
fiindcă ea este vie ca trăire numai cât timp nu este cu totul asimilată coerenţei propriei 
conştiin�e de viaţă. Chiar şi modul în care ea este "anulată" prin travaliul de asimilare în 
întregul conştiintei de viată depăşeşte orice "semnificaţie" despre care credem că suntem 
. c;onştienp. Fiind situată înlăuntrul totalităpi viepi, întregul este prezent şi în ea. 

Devine astfel evidentă, la capătul acestei analize conceptuale a lui "Erlebnis", afi
nitatea ce există între structura trăirii şi felul de a fi al esteticii. Trăirea estetică nu mai este 
un tip de trăire printre altele, ci reprezintă însuşi tipul esenpal al trăirii în general. Aşa cum 
opera de artă ca atare constituie un univers în sine, trăirea estetică se sustrage la rândul ei, 
ca trăire, oricăror înlăntuiri ale realităpi. Pare să fie însăşi menirea operei de artă aceea de a 
deveni trăire estetică, ceea ce înseamnă, însă, smulgerea dintr-o dată a subiectului trăirii 
din înlănţuirea viepi sale erin forţa operei de artă şi, totodată, reconectarea acestuia la 
totalitatea existen�ei sale. In experienţa artistică este prezentă o bogăpe de sens ce nu 
aparpne doar unui conpnut sau unui obiect anume, ci reprezintă, mai curând, totalitatea 
de sens (das Sinnganze) a viepi. O trăire estetică conpne întotdeauna experien�a unei 
totalităti infinite. Semnificatia ei este una in finită tocmai pentru că nu se asociază cu altele 
fonpân'd o desfăşurare des�hisă a experienţelor, ci reprezintă nemijlocit totalitatea. 

In măsura în care trăirea estetică întruchipează, după cum am spus mai sus, în mod 
exemplar conpnutul conceptului de "Erlebnis", este de înteles faptul că acest concept al 
.trăirii devine determinant pentru fundamentarea punctului de vedere al artei. Opera de 
artă este înţeleasă ca desăvârşire a reprezentării simbolice a viepi, către care se îndreaptă 
deja fiecare trăire. Iată de ce este ea însăşi evidenpată ca obiect al actului de trăire estetic. 
Consecinţa acestui lucru pentru estetică este că aşa-numita Erlebniskunst (artă a trăiri:) 
apare drept arta propriu-zisă. 

c) Limita artei trăi rii. Reabilitarea alegoriei 
Conceptul de Erlebniskunst contine o ambiguitate semnificativă. Erlebniskunst se referă, 
probabil, inipal la faptul că art; provine din trăire şi este expresia trăirii. Într-un sens 
derivat conceptul este folosit, însă, şi pentru a denumi o artă destinată pentru trăirea 
133 Georg Simmel, Briicke und Tiir, ed. Landmann, 1957, p. 8. 
134 Vezi Simmel, Philosophische Kultur. Gesammelte Esstrys, 191 1 ,  pp. 1 1-28. 
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estetică. Între cele două există, de bună seamă, o conexiune. Un lucru a cărui ratiune de a , 
fi este să fie expresia unei trăiri nu poate fi aprehendat în semnificapa sa decât printr-o 
trăire. 

Termenul Erlebniskunst este, ca întotdeauna în astfel de cazuri, marcat de experienţa 
limitei impuse pretenpilor acestuia. Doar dacă nu este de la sine înţeles că o operă de artă 
constituie convertirea unor trăiri şi dacă nu se mai înfelege de la sine că o asemenea 
convertire se datorează trăirii unei inspirapi geniale ce creează cu o siguranţă somnam
bulică opera care devine la rându-i o trăire a celui care o receptează, doar atunci devenim 
conştienp de conturul conceptului de Erlebniskunst. Secolul lui Goethe este cel care se 
caracterizează prin firescul acestor presupozipi, un secol ce constituie o întreagă eră, o 
epocă. Suntem capabili să îl privim în limitele sale şi să-I desemnăm printr-un concept 
doar pentru că îl considerăm încheiat şi suntem capabili să privim dincolo de limitele sale. 

Devenim treptat conştienp de faptul că această eră constituie doar un episod în 
întregul istoriei artei şi literaturii. Extraordinarele cercetări medievale de estetică literară 
sintetizate de Ernst Robert Curtius ne oferă o bună imagine a acestui lucru135• Dacă vom 
începe să privim dincolo de limitele acestei Erlebniskunst şi să luăm în considerare alte 
criterii, se vor deschide noi şi vaste spapi în arta occidentală, care fusese dominată din 
antichitate până în epoca barocului de cu totul alte criterii decât cel al trăirii, iar 
perspectiva asupra unor universuri artistice cu totul străine se va elibera de asemenea. 

Desigur că toate acestea pot deveni o "trăire" pentru noi. Această percepere de sine 
(S elbstauffassuniJ estetică e mereu disponibilă. Dar nu vom putea să ne înşelăm în privinţa 
faptului că opera de artă însăşi, care devine în felul acesta o trăire a noastră, nu a fost 
concepută pentru o astfel de sesizare. Conceptele noastre axiologice privitoare la geniu şi 
trăire sunt în acest caz inadecvate. Putem să apelăm la cu totul alte criterii şi să afirmăm, 
de exemplu, că nu autenticitatea trăirii sau intensitatea expresiei sale definesc opera de 
artă, ci înlănfuirea ingenioasă a unor forme şi moduri de rostire consacrate. Această 
opozitie a criteriilor este valabilă în cazul tuturor fonnelor artistice, dar se distinge în mod 
special în cazul artelor limbajuluil36 Încă din secolul al XVII-lea, poezia şi retorica se 
alăturau într-o manieră surprinzătoare pentru conştiinta modernă. Kant vede în ambele 
"un l· oc liber al imagt· natiei şi O functie a intelectului,,13� . Deşi intervine o "functie", el le " , 
numeşte arte frumoase şi "libere" în măsura în care armonia celor două facultăp de 
cunoaştere, a sensibilităpi şi a intelectului, se realizează neintenponat în ambele. Criteriul 
faptului de a fi fost trăit şi al inspirapei geniale a fost nevoit să afirme în faţa acestei tradipi 
un concept cu totul diferit al artei "libere", pe care poezia îl poate satisface în măsura în 
care elimină tot ce este ocazional şi cade întru totul în afara retoricii. 

Deprecierea retoricii în secolul al XIX-lea constituie, prin urmare, consecinţa necesară 
a aplicării teoriei despre producpa inconştientă a geniului. Vom urmări acest proces 
apelând la un exemplu precis, şi anume cel al conceptelor de simbol şi alegorie, al căror 
raport intern se modifică în cursul epocii moderne. 

Nici măcar cercetătorii interesap de probleme etimologice nu acordă adesea o atenpe 
suficientă faptului că opozipa artistică pe care o considerăm de la sine înţeleasă între simbol 
şi alegorie constituie rezultatul evolupei ftlozofice din ultimele două secole, iar originile 
acesteia anunţau atât de pupn, încât mai importantă devine întrebarea cum de s-a ajuns la 

135 E. R. Curtius, Europăische Uteratur und lateinisches Mitte/a/ter, Bem, 1948. 
136 Vezi şi opozi�a dintre limbajul metaforic şi cel uzual de la care pleacă Paul Bockmann în 
lucrarea sa Formgeschichte der deutschen Dichtung. 
1 37 Kritik der Urtei/skraft, § 51 . 
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necesitatea unei astfel de distincţii şi opoziţii . Nu se poate ignora faptul că Winckelmann, 
a cărui influenţă asupra ftlozofiei istoriei şi esteticii epocii era determinantă, foloseşte 
aceste conceptele ca sinonime, lucru valabil pentru toate textele de estetică literară din 
secolul al XVIII-lea. Ambele semnificaţii lexicale au, într-adevăr, la origine un element 
comun: ambele expresii desemnează ceva al cărui sens nu rezidă în aspectualitatea sa, în 
contemplarea, respectiv în litera sa, ci într-o semnifica�e situată dincolo de acesta. Faptul 
că ceva poate sta în acest fel pentru altceva constituie trăsătura lor comună. O asemenea 
corela�e semnificativă, prin care ceva nesenzorial devine sensibil, se regăseşte atât în 
domeniul poeziei şi al aitelor plastice, cât şi în zona religios- sacramentalului. 

Ar trebui dedicată o analiză mai atentă măsurii în care accep�unea antică a termenilor 
de simbol şi alegorie a pregătit terenul opozi�ei de mai târziu familiară nouă. Putem trasa 
aici doar câteva linii generale. Bineînteles că, initial, cele două cuvinte nu au nimic de a 
face unul cu celălalt. Alegoria apar�n� ini�al sfer�i rostirii, a logosului, şi este prin urmare 
o figură retorică, respectiv hermeneutică. In locul elementului la care se referă enunţul se 
vorbeşte despre un altul, mai palpabil, dar în aşa fel încât acesta din urmă să permită 
intelegerea celuilalt138 Dimpotrivă, simbolul nu se limitează la sfera logos ului. Căci 
si�bolul nu se raportează Erin semnifica�a sa la o altă semnifica�e; existen!a sa proprie 
vădită are "semnificape'l. In calitate de lucru expus el este acel ceva pe baza căruia 
recunoaştem altceva. Cum ar fi tessera hospitalis şi altele asemenea. Un "simbol" este în 
mod vădit ceea ce nu are valoare doar prin continutul său, ci prin exponabilitatea sa, deci 
un document139 cu ajutorul căruia se recunosc :nembrii unei comunită�. Indiferent dacă 
apare ca simbol religios sau într-o formă profană, ca semn distinctiv, legitimape sau 
parolă, în fiecare din aceste cazuri sensul lui symbolon se întemeiază pe prezenţa sa şi 
dobândeşte prin actualitatea arătării sau rostirii sale o funcpe reprezentativă. 

Deşi ambele concepte, alegoria şi simbolul, aparpn unor sfere diferite, ele se înrudesc 
nu doar prin structura lor comună a reprezentării a ceva prin altceva, ci şi prin faptul că 
ambele îşi găsesc aplicarea privilegiată în domeniul religios. Alegoria se naşte din nevoia 
teologică de a elimina din tradipa religioasă scandalosul - cum se întâmplă la Homer -
pentru a recunoaşte înapoia acestuia adevăruri valide. Ea dobândeşte o funcţie similară în 
practica retorică peste tot unde circumscrierea şi exprimarea indirectă pare a fi mai 
potrivită. Conceptul de simbol (consemnat pentru prima oară la Crisip cu sensul de 
alegorie1j alunecă în proximitatea acestui concept retoric o-hermeneutic al alegoriei 
înainte de toate prin refonnularea creştină a neoplatonismului. Dionisie Pseudo-Aero
pagitul argumentează chiar la începutul principalei sale lucrări necesitatea de a proceda 
simbolic (symbolikos) , pornind de la inadecvarea existenţei suprasensibile a lui Dumnezeu 
cu spiritul nostru acomodat cu sensibilul. Symbolon primeşte aici o funcţie anagogicăl41; el 
conduce către cunoaşterea divinului - tot astfel cum exprimarea alegorică ne conduce 
către un sens "superior". Metoda alegorică a interpretării şi metoda simbolică a cunoaş
terii au acelaşi temei de necesitate: cunoaşterea divinului este imposibilă în alt fel decât 
pornind de la sensibil. 

Însă în conceptul de simbol rezonează un fundal metafizic ce scapă în totalitate uzului 
rţtoric al alegoriei. E posibil ca, pornind de la sensibil, să fim conduşi către divin. Căci 
sensibilul nu este simplă nimicnicie şi beznă, ci ema natie şi răsfrângere a adevărului. 
- - , 

138 it AAllY o p ia înlocuieşte ceea ce fusese inipal \l7t 6v Ola :  Plut. de. aud. poei., 1ge. 
139 Las aici în afara dis cupei dacă semnificapa lui ou 11 � o A ov înţeles ca şi "contract" se sprijină pe 
caracterul de "învoială" sau pe documentarea acesteia. 
140 SI. Vei. Fragm. II, 257 sq. 
]4] crull�OÂ.tKtil C; Kui avuyroY1Ktil c;, de CoeI. Hier. r, 2. 
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Conceptul modern de simbol nu poate fi în�eles fără această funcţie gnostică a sa şi fără 
fundalul metafizic al acesteia. Cuvântul "simbol" poate avansa plecând de la accepţiunea 
sa originară ca document, semn de recunoaştere, legitimaţie, la accepţiunea ftlozofică de 
semn misterios şi poate fi asociat hieroglifelor a căror descifrare îi reuşeşte doar celui 
iniţiat, pentru că simbolul nu reprezintă un mod arbitrar de selecţie a semnificantului sau 
de instituire semnică (Zeichenstijtung), ci presupune o conexiune metafizică între vizibil şi 
invizibil. Inseparabilitatea intuirii vizibile şi a sensului invizibil, această "co-incidentă" a 
două sfere, stă la baza tuturor formelor de cult religios. În acelaşi fel devine evidentă 
cotitura către dimensiunea estetică. Simbolicul desemnează, dup'ă Solger142, , ,0 existentă în 
care ideea este recunoscută într-un mod oarecare", deci o unitate intimă între ideal şi 
manifestare specifică operei de artă. Alegoricul permite, dimpotrivă, naşterea unei astfel 
de unităţi semnificative doar printr-un act deictic ce trimite către altceva. 

Cu toate acestea, conceptul de alegorie a suferit la rândul său o extindere semnificativă, 
dacă ne gândim că alegoria nu desemnează doar figura de stil şi sensul interpretativ (sensus 
allegoricus) , ci şi prezentările plastice corespunzătoare ale unor concepte abstracte în artă. 
Este evident că aici conceptele retoricii şi ale poeticii servesc drept model şi pentru 
conceptualizările estetice în domeniul artei plasticel43• Referin�a retorică a conceptului de 
alegorie rămâne eficientă pentru această evoluţie semantică în măsura în care alegoria nu 
presupune propriu-zis o înrudire metafizică originară, precum cea pretinsă de simbol, ci 
mai curând doar o atribuire instituită prin convenţie şi fixare dogmatică ce permite 
utilizarea unor prezentări plastice pentru ceva nonfigurativ. 

Iată cum s-ar putea rezuma tendintele semantice care conduc la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea la opunerea simbolului şi simbolicului, drept ceea ce semnifică lăuntric şi în 
mod esenţial, alegoriei, drept ceea ce semnifică în mod exterior şi artificial. Simbolul este 
simultaneitate a sensibilului şi nonsensibilului, iar alegoria raportarea semnificativă a 
sensibilului la asensibil. 

Această diferenţă semantică devine o opoziţie axiologică sub influenp conceptului de 
geniu şi a subiectivării "expresiei". Simbolul, elementul inepuizabil datorită indetenninării 
interpretării sale, se opune prin excludere - în mod similar opoziţiei dintre artă şi non-artă 
(Unkuns� - alegoriei plasate într-un raport de semnificaţie mai precis în care se epuizează. 
Tocmai indeterminarea semnificaţiei sale este ceea ce permite ascensiunea glorioasă a 
termenului şi conceptului simbolicului în momentul sucombării esteticii raţionaliste a epocii 

142 Vorlesungen iiber Asthetik, edipa Heyse, 1829, p. 127. 
143 Ar fi utilă o cercetare a momentului în care a avut loc transferarea cuvântului alegorie din sfera 
limbajului în cea a artelor plastice. Abia ca efect al emblematicii? (vezi P. Mesnard, "Symbolisme et 
Humanisme", în: Umanesimo e Simbolismo, ed. Castelli, 1 958. ) În secolul al XVIII-lea, de câte ori se 
vorbeşte despre alegorie, se trimite, invers, în primul rând la artele plastice, iar eliberarea poeziei de 
alegorie, cum a fost ea reprezentată de Lessing, priveşte în primul rând eliberarea ei de modelul 
artelor plastice. De altfel, atitudinea favorabilă a lui Winckelmann faţă de conceptul de alegorie nu 
corespunde deloc gustului dominant în epocă şi nici opiniilor teoreticienilor contemporani lui, 
cum ar fi Dubos şi Algarorti. El pare să fie influen�at mai mult de Wolff-Baumgarten, atunci când 
cere ca pensula pictorului "să fie înmuiată în intelect". Astfel el nu respinge alegoria în general, ci 
se revendică de la antichitatea clasică pentru a devaloriza alegoriile mai noi în comparape cu 
aceasta. Exemplul lui ]ustis (1, 430 sq.) demonstrează cât de injustă este asocierea lui Winckelmann 
cu deraimarea generală a alegoriei în secolul al XIX-lea - precum şi modul firesc în care i se opune 
acesteia conceptul simbolicului. 
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Luminilor în faţa filozofiei critice şi a esteticii geniului. Această conexiune merită să fie 
evocată mai în detaliu. 

Decisivă s-a dovedit a fi analiza logică oferită de Kant în § 59 al Criticiifacultăfii de 
judecare, în centrul căreia se află tocmai acest punct. Kant distinge întruchiparea simbolică 
de cea schematică. Aceasta este întruchipare (şi nu doar o simplă desemnare ca în 
aşa-numitul "simbolism" logic), dar întruchiparea simbolică nu înfăţişează direct un 
concept (aşa cum o face schematismul transcendental în filozofia lui Kant) , ci în mod 
indirect, astfel încât "expresia conţine nu schema propriu-zisă pentru un concept, ci doar 
simbolul pentru reflecţie". Acest concept al întruchipării simbolice este unul dintre cele 
mai strălucite rezultate ale gândirii kantiene. Kant satisface astfel adevărul teologic, care 
şi-a conferit propria formă scolastică prin ideea unei analogia entis şi îl izolează pe 
Dumnezeu de conceptele omeneşti. Dincolo de aceasta el descoperă - indicând în mod 
explicit că această "funcţie" "ar merita să fie cercetată I1.1ai profund" - modul simbolic de 
funcţionare al limbii (metaforica ei permanentă) şi utilizează, în cele din urmă, conceptul 
de analogie mai ales pentru a caracteriza raportul dintre frumos şi binele moral, care nu 
poate fi nici unul de subordonare, dar nici de egalitate. " Frumosul este simbolul binelui 
moral"; în această formulă în mod egal precaută şi pregnantă, Kant reuneşte revendicarea 
libertătii reflexive totale a facultătii de J'udecare estetice cu semnificatia sa umană - un , , , 
gând ce a avut consecinţe istorice dintre cele mai importante. Urmaşul său în această 
Privintă a fost Schiller'44 Atunci când acesta întemeiază ideea unei educatii estetice a , , 
umanităţii pe analogia dintre frumos şi moralitate, formulată de Kant, el nu face altceva 
decât să urmeze o indicaţie explicită a lui Kant: "gustul face posibilă trecerea de la atracţia 
sensibilă la interesul moral habitual fără un salt prea violent,,145 

Întrebarea ce se pune acum este cum a devenit conceptul de simbol, înţeles astfel 
într-un mod familiar nouă, termenul antonim al alegoriei. Nu vom găsi nimic referitor la 
acest lucru la Schiller, deşi el împărtăşeşte critica alegoriei reci şi artificiale fonnulată de 
Klopstock, Lessing, tânărul Goethe, Karl Philipp Moritz şi alţii împotriva lui Winckelmannl46 
Abia în corespondenţa purtată dAe Goethe şi Schiller poate fi remarcată schiţarea noii 
utilizări a conceptului de simbol. In cunoscuta scrisoare din 17. 08. 1897 Goethe descrie 
144 El spune, de exemplu, în AI/mu! und Wiirde că obiectul frumos ar servi ca "simbol" pentru o 
idee (Werke, ed. Giintter u. Witkowski, 1910 sq., Teil 17, p. 322) . 
145 Kant, Kritik der Urteilskrajl, p. 260. 
146 Cercetările atente ale exegezei goetheene privind utilizarea lui "simbol" în opera lui Goethe 
(Curt Miiler, Die geschichtlichen Voraussel:?!'ngen des Symbolbegriffi in Goethes Kunstanschauung, 1933) 
arată cât de importantă era pentru contemporani disputa cu estetica-alegorică a lui Winckelmann 
şi importan�a dobândită de viziunea goetheană despre artă. În edi�a operelor lui Winckelmann, 
Fernow (I, 219) şi Heinrich Meyer (II, 675 sq.) subîn�eleg ca un lucru de la sine înţeles conceptul 
de simbol elaborat de c1asicismul de la Weimar. Oricât de rapid s-ar fi impus aici terminologia lui 
Goethe şi Schiller, cuvântul pare să nu fi dispus înaintea lui Goethe de o semnificape estetică. 
Contribupa lui Goethe la consacrarea conceptului de simbol se trage de bună seamă de altundeva, 
şi anume din hermeneutica şi doctrina despre sacramente a protestantism ului, conform ipotezei 
plauzibile a lui Looff (Der Symbolbegriff, p. 195), care trimite la rândul său la Gerhard. O descriere 
deosebit de bună în acest sens ne-o oferă Karl Philipp Moritz. Deşi concep�a sa despre artă este 
impregnată de spiritul goethean, el scrie totuşi în critica alegoriei că aceasta "se apropie de simplul 
simbol în cazul căruia frumuse�ea nu mai este esenp.ală" (apud Miiller, p. 201). [Un material bogat 
referitor la acest subiect poate fi găsit între timp în antologia coordonată de W. Haug, Formen und 
Funktionen der Allegorie. Symposion Woţftnbiittel, 1 978, Stuttgart (M:etzler) 1 979.] 



68 Partea întâi: Experienţa artei 

dispoziţia sentimentală pe care i-au provocat-o impresiile din Frankfurt şi spune, referin
du-se la obiectele ce pot provoca un asemenea efect, "că ele sunt, de fapt, simbolice, 
adică, iar asta nici nu mai trebuie să o spun, ele constituie cazuri eminente ce apar într-o 
diversitate caracteristică ca reprezentante ale multor altora şi închid în sine o anumită 
totalitate . . . ". El accentuează această experienţă pentru că ea este chemată să-I ajute să se 
sustragă "înmiitei hidre a empiriei". Schiller îl întăreşte în opinia sa şi consideră că această 
sensibilitate sentimentală concordă cu "ceea ce am convenit împreună despre acest 
lucru". Însă în cazul lui Goethe este evident că el vorbeşte nu atât despre o experienfă estetic4 
cât despre una a realităfii pentru care apelează, folosind după câte se pare terminologia 
protestantă, la conceptul de simbolic. 

Schiller aduce obiectiile sale idealiste împotriva unei asemenea conceptii a simbolicii 
realitătii şi deplasează �stfel semnificatia lui "simbol" în directia esteti�ului. În mod 
si mila;, Meyer preia această aplicatie es�etică a conceptului de si�bol pentru a delimita 
adevărata operă de artă de alegori�. Însă pentru Goethe însuşi opoziţia ce ţine de teoria 
artei dintre simbol şi alegorie rămâne doar o manifestare particulară a orientării generale 
către elementul semnificativ pe care îl caută în toate fenomenele. De exemplu, el aplică 
conceptul de simbol asupra culorilor, căci şi aici "raportul adevărat ar exprima în acelaşi 
timp semnificaţia". Dar aici transpare recursul la tradiţionala schemă hermeneutică 
al/egorice, !)'mbo/ice, mysticel47, până în momentul în care va formula în cele din urmă termenul 
atât de caracteristic pentru el: "Tot ce se petrece e simbol şi, reprezentându-se desăvârşit 
pe sine, trimite la rest,,148 

Acest uz al termenului s-a încetăţenit în estetica filozofică înainte de toate trecând prin 
"religia artei" a grecilor. Acest lucru îl demonstrează elaborarea schellingiană a ftlozofiei 
artei pornind de la mitologie. Karl Philipp Moritz, pe· care Schelling îl citează, a respins în 
a sa Gijtterlehre (Do ctrina Zeilor; "disoluţia în simpla alegorie" în cazul textelor mitologice, 
însă n-a folosit încă termenul de simbol pentru acest "limbaj al fanteziei". Schelling scrie, 
dimpotrivă: "Mitologia în general şi orice poem mitologic în special trebuie înţelese nu 
schematic şi nici alegoric, ci simbolic. Căci pretenţia prezentării artistice absolute este 
următoarea: întruchipare cu o indiferenfă totală, şi anume astfel încât generalul este în 
întregime particularul, iar particularul, în acelaşi timp, generalul, şi nu îl semnifică,,149 
Stabilind astfel adevăratul raport dintre mitologie şi alegorie, Schelling amenajează în 
acelaşi timp (în critica sa la adresa concepţia lui Heyne despre Homer) conceptului de 
simbol poziţia sa centrală în cadrul ftlozofiei artei. O frază similară se găseşte la Solger, 
care afirmă că orice artă este simbolicălso. Solger vrea să spună cu aceasta că opera de artă 
este existenţa "ideii" înseşi şi nu că semnificaţia sa ar fi ,,0 idee investigată pe lângă opera 
de artă propriu-zisă. Tocmai acest lucru este mai curând caracteristic pentru opera de artă, 
pentru creapa geniului, şi anume faptul că semnificapa sa rezidă în manifestarea însăşi şi 
nu este introdusă în ea în mod arbitrar. Schelling trimite la asimilarea lui "simbol" prin 
termenul german "Sinnbild": "atât de concret, identic doar cu sine însuşi precum imagi
nea şi totuşi general şi util asemenea conceptului,, 15 1 .  Într-adevăr, evidenperea conceptului 

147 Farbenlehre, Des ersten Bandes erster, didaktischer Tei/, Nr. 916. 
148 Scrisoare din 3. 04. 1 818  către Schubart. În mod asemănător afirmă şi tânărul Friedrich 
Schlegel (în Neue philosophische Schriften, edit. J. K6rner, 1935, p. 123): "Întreaga cunoaştere este 
simbolică". 
149 Schelling, Philosophie der KNnst, 1 802 r:ww. vol. V, p. 411). 
1 50 Erwin, Vier Gesprăche iiber das SeMne tind die KNnst, II, p. 41 . 
ISI op. cit., V, p. 412. 
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de simbol conpne deja la Goethe accentuarea faptului că prin acesta prinde viată ideea 
însăşi. Acest concept a putut să devină un concept estetic fundamental şi universal doar 
pentru că în el este implicată unitatea interioară dintre simbol şi simbolizat. Simbolul 
semnifică coincidenta fenomenului sensibil cu semnificatia suprasensibilă, iar această 
coincidenţă nu repr�zintă, asemenea sensului originar al �ecescului symbolon şi dăinuirii 
sale în uzul terminologic al diferitelor confesiuni, o atribuire ulterioară, ca în cazul 
adoptării unui semn, ci unificarea a ceea ce formează un întreg. Orice simbolism, scrie 
Friedrich Creuzerl52, prin care "clerul oglindeşte cunoaşterea superioară" se întemeiază 
mai curând pe acea "legătură primordială" Între zei şi oameni al cărei "simbolism" şi-a 
propus sarcina controversată de a da glas misterioasei simbolici a vremurilor străvechi. 

Lărgirea conceptului de simbol la rangul de principiu estetic universal nu s-a produs, 
fireşte, fără a întâmpina o anumită rezistentă. Căci unitatea intimă dintre imagine şi 
semnifica�e care defineşte simbolul nu este una absolută. Simbolul nu anulează pur şi 
simplu tensiunea existentă între lumea ideilor şi cea a simţurilor. El permite chiar gândirea 
dispropor�ei dintre formă şi esen�ă, expresie şi con�nut. Mai ales func�a religioasă a 
simbolului este cea care se hrăneşte din această tensiune. Faptul că pe baza acestei tensiuni 
devine posibilă coincidenta momentană şi totală a fenomenului cu infinitul în cadrul 
cultului religios presupune existenţa unei interdependenţe interioare între finit şi infinit ce 
umple simbolul cu semnifica�e. Forma religioasă a simbolului corespunde astfel întocmai 
destina�ei originare a lui symbolon, aceea de a fi divizare a unului şi reîntregire din dualitate. 

Inadecvarea formei şi esenţei rămâne importantă pentru simbol în măsura în care 
acesta trimite prin semnifica�a sa dincolo de evidenţa sa. Din aceasta izvorăşte acea 
suspendare, acea oscilare între formă şi esenţă caracteristică simbolului. Această inadec
vare este cu atât mai puternică, cu cât este mai întunecată şi mai plină de semnificaţie şi cu 
atât mai redusă, cu cât sensul străpunge mai mult forma. Aceasta era ideea care-l călăuzea 
pe Creuzerl53 Restrângerea hegeliană a utilizării simbolicului asupra artei simbolice a 
Orientului se sprijină în fond pe această dispropor�e întţe imagine şi sens. Excesul 
semnificaţiei vizate ar caracteriza o formă artistică specialăb\ care se deosebeşte de arta 
clasică prin faptul că aceasta este mai presus de o asemenea dispropor�e. Dar acest lucru 
constituie deja o fixare conştientă şi o îngustare artificială a termenului care, după cum am 
văzut, încearcă se exprime nu atât inadecvarea, cât coincidenta dintre imagine şi sens. 
Trebuie, de asemenea, să recunoaştem că limitarea hegeliană a' conceptului simbolicului 
�n ciuda numeroşilor adep� pe care i-a găsit) contravenea tendintei noii estetici care 
încerca, începând cu Schelling, să gândească în acest concept unitatea fenomenului şi 
semnifica�ei, pentru a justifica prin ea autonomia estetică în fap pretenţiei conceptului155 

Să urmărim acum deprecierea alegoriei corespunzătoare acestei evoluţii. Un rol a avut aici 
de la bun început respingerea clasicismului francez de către estetica germană începând cu 
Lessing şi Herder156 Cu toate acestea, Solger rezervă expresia alegoricului într-un sens 
152 F. Creuzer, Symbolik, I, §19. 
1 53 F. Creuzer, Symbolik, I § 30. 
154 Asthetik, I, (Werke, 1832 sq., Bd. X, 1), p. 403 sq. [Vezi şi lucrarea mea, "Hegel und die 
Heidelberger Romantik", Hegel D., pp. 87-98, Bd. 3 al Gesammelte WerkeJ 
155 Oricum, exemplul lui Schopenhauer demonstrează că o accepţiune a lui "simbol" în jurul lui 
1818 ca un caz particular al unei alegorii pur conven�onale mai era încă valabilă şi în 1 859: Welt als 
Wille tind Vorstelltlng, § 50. 
156 Pentru Klopstock (X, 254 passim) chiar şi Winckelmann apare plasat într-o dependenţă falsă. 
"Cele două erori fundamentale ale majorităpi picturilor alegorice sunt că acestea nu pot fi adesea 
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încă foarte înalt întregii arte creştine, iar Friedrich Schlegel merge şi mai departe. El 
aBrmă că orice frumuse�e este alegorie (Gesprăch liber Poesie) . Şi modul în care utilizează 
Hegel conceptul de simbolic (asemenea lui Creuzer) este încă foarte apropiat de acest 
concept al alegoricului. Dar acest uz filozofic, la baza căruia se află ideile romantice 
despre raportul dintre inexprimabil şi limbă, precum şi descoperirea poeziei "alegorice" a 
Orientului, nu a mai fost reţinut de umanismul formativ (Bildtmgshumanismus) al secolului 
al XIX-lea. Trimiterile se făceau la clasicismul de la Weimar şi, într-adevăr, deprecierea 
alegoriei a constituit problema dominantă a clasicismului german ce rezulta în mod 
necesar din elibe.rarea artei de cătuşele raţionalismului şi din reliefarea conceptului de 
geniu. Alegoria nu este, desigur, doar o problemă a geniului. Ea se sprijină pe tradipi 
solide şi are mereu o semnificaţie determinată, atestabilă, ce nu se opune aprehensiunii de 
tip intelectual prin concept. Dimpotrivă, conceptul şi chestiunea alegoriei sunt strâns 
legate de dogmatică, de raţionalizarea miticului (în raţionalismul grec) sau de exegeza 
creştină a Sfintei Scripturi orientată către unitatea unei doctrine �n patristică) şi, în cele 
din urmă, de reconcilierea tradiţiei creştine cu cultura antică ce se află la baza artei şi 
literaturii popoarelor moderne şi a cărei ultimă formă universală a constituit-o barocul. 
Sfârşitul acestei tradiţii îl marchează şi pe cel al alegoriei. Căci în momentul în care esenţa 
artei s-a desprins de orice legătură dogmatică şi a putut fi definită prin intermediul 
producţiei inconştient a geniului, alegoria devenea în mod necesar îndoielnică din punct 
de vedere estetic. 

Astfel se poate observa o influenţă puternică a eforturilor lui Goethe în domeniul 
teoriei artei în <ţirecţia catalogării pozitive a simbolicului, iar a alegoricul drept concept 
artistic negativ. In special propria sa creaţie literară a acţionat în acest sens, în măsura în 
care în aceasta era văzută spovedania unei vieţi, deci modelarea poetică a trăirii. Criteriul 
faptului-de-a-fi-trăit pe care l-a formulat el însuşi devine în secolul al XIX-lea un concept 
axiologic dominant. Ceea ce nu se subordona acestui criteriu în opera lui Goethe - cum ar 
fi poezia sa de bătrâneţe - a fost declasat potrivit spiritului realist al veacului pe motiv de 
"supraîncărcare" alegorică. 

Acest lucru se resimte până la urmă şi în evoluţia filosofiei estetice, care, deşi 
receptează conceptul de simbol în sensul său universal goethean, îl consideră din 
perspectiva opoziţiei dintre realitate şi artă, şi anume raportându-I la "punctul de vedere al 
artei" şi la religia formării a secolului al XIX-lea. Caracteristică în acest sens este evoluţia 
târzie a lui F. Th. Vischer care, pe măsură ce se desprinde de Hegel, lărgeşte conceptul de 
simbol al lui Hegel, văzând în acesta una din performanţele fundamentale ale subiec
tivităţii. "Simbolica întunecată a sufletului" conferă în sine inanimatului (naturii sau 
fenomenului sensibil) suflet şi semnificaţie. Deoarece conştiinţa estetică - opusă celei 
mitic-religioase - se consideră liberă, simbolica pe care aceasta o conferă tuturor este şi ea 
"liberă". Cu toate că o indeterminare echivocă rămâne proprie simbolului, acesta nu mai 
poate fi caracterizat prin relaţia sa privativă cu conceptul. El are, mai curând, propria sa 
pozitivitate în calitate de plăsmuire a spiritului uman. Concordanp desăvârşită dintre 

înţelese sau doar cu mare greutate şi că sunt neinteresante prin natura lor . . . . istoria sacră şi 
lumească adevărată este cea cu care se ocupă în mod predilect marii maeş tri . . .  Ceilalţi sunt liberi să 
prelucreze istoria patriei lor. Ce mă priveşte, oricât de interesantă ar fi, chiar şi istoria grecilor şi 
romanilor?" O respingere explicită a sensului minor al alegoriei (ca Verstandes-Allegorie, alegorie a 
intelectului) se găseşte la francezii mai recenp, cum ar fi Solger: Vodesungen zur .A.sthetik, p. 133 sq. 
La fel Erwin II, 49; Postume, I, p. 525. 
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manifestare ş i  idee este cea care este gândită - pe linia lui Schelling - în conceptul de 
simbol, în vreme ce nonconcordanţa este rezervată alegoriei, respectiv conştiinţei mitice157 
Cassirer evidenţiază în mod similar simbolica estetică faţă de cea mitică prin faptul că în 
simbolul estetic tensiunea dintre imagine şi semnificatie se echilibrează - un ultim ecou al 
conceptului clasicist al "religiei artei,,158 ' 

Concluzia obiectivă pe care o tragem în urma acestei treceri în revistă a etimologiei 
simbolului şi a alegoriei este aceea că ocurenţa constantă a acestei opoziţii - în tre simbolul 
ce dispune de o unitate organică şi alegoria rece, raţională - îşi pierde obligativitatea dacă 
se identifică legătura acesteia cu estetica geniului şi a trăirii. Dacă redescoperirea artei 
baroce (un proces observabil pe piaţa de antichităţi), dar mai ales a poeziei baroce în 
ultimele decenii, precum şi noile cercetări în domeniul teoriei artei au dus la o anumită 
reabilitare a alegoriei, recunoaştem acum şi motivul teoretic al acestei evoluţii. Funda
mentul esteticii secolului al XIX-lea l-a constituit libertatea travaliului simbolizant al 
spiritului. Dar este acesta un fundament solid? Nu este acest travaliu simbolic în realitate 
limitat, chiar şi în ziua de azi, de către perpetuarea unei tradiţii mitic-alegorice? Odată 
conştientizat acest lucru, opoziţia dintre simbol şi alegorie, care părea săJie una absolută 
datorită prejudecăţii unei estetici a trăirii, se relativizează din nou. In mod analog, 
distincţia între conştiinţa estetică şi cea mitică nu va mai putea trece drept una absolută. 

Trebuie să realizăm că emergenţa unor astfel de întrebări implică o revizire profundă a 
principalelor concepte estetice. Căci este vorba în mod evident despre mai mult decât 
despre încă una din nenumăratele mutaţii ale gustului şi valorizării estetice. De această 
dată este pus la îndoială însuşi conceptul conştiinţei estetice şi, prin aceasta, punctul de 
vedere al artei de care acesta este legat. Este în fond conduita estetică una adecvată operei 
de artă? Sau ceea ce numim "conştiintă estetică" este o abstractiune? Reconsiderarea 
pozitivă a alegoriei, despre care am v�rbit, indică faptul că, în �ealitate, în conştiinţa 
estetică se afirmă un element dogmatic. Iar dacă diferenta dintre conştiinta mitică şi cea 
estetică nu este una absolută, nu devine oare discutabil în;uşi conceptul de �rtă, care, după 
cum am văzut, este o plăsmui re a conştiinţei estetice? Este în orice caz neîndoielnic că 
marile epoci ale istoriei artei au fost cele în care ne-am înconjurat - fără nici un fel de 
conştiinţă estetică şi fără a dispune de conceptul nostru de "artă" - de creaţii a căror 
ratiune de a fi religioasă sau profană era inteligibilă pentru toti şi nu oferea o desfătare 
es�etică. În ce măsură poate fi aplicat în cazul acestora conceptul trăirii estetice fără a le 
diminua adevărata lor ftintă? , 

3. Recuperarea Întrebării privind adevărul artei 

a) Caracterul problematic al formaţiei estetice 
Pentru a evalua corect implicap.i1e largi ale problemei, vom proceda la o analiză istorică 
menită să circumscrie conceptul de "conştiintă estetică" potrivit sensului său specific 
marcat istoric. În mod evident, azi nu mai înţel�gem prin "estetic" acelaşi lucru la care se 

157 F. Th. Vischer, Kritische Gănge: Das jymboL Vezi buna analiză a lui E. Volhard, Zwischen Hegel und 
Nietzscbe, 1 932, p. 1 57 sq. şi prezentarea genetică a lui W. Oelmiiller, F. Th. Viscber und das Problem 
der nachhegelscben A'.rthetik, 1 959. 
1 58 E. Cassirer, De,. Begriff der J)lmbolischen FOf7J1 im Aujbau der Geisteswissenschajten, p. 29 [La fel deja la 
B. Croce, Aesthetik als Wissenschajt vom Ausdmck und allgemeine Sprachwissenscbaft, Tiibingen, 1930] 
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gândea Kant atunci când concepea teoria sa despre frumos şi sublim în natură şi artă ca o 
"critică a facultăţii de judecare estetice". Cotitura pare să se producă la Schiller, care a 
transformat ideea transcendentală despre gust într-o exigentă morală, formulând-o ca 
imperativ: "Comportă-te estetic!,,159 Schiller transformă în scrierile sale estetice subiecti
varea radicală prin care Kant a legitimat transcendental judecata de gust şi pretenp.a 
universală a acesteia într-o premisă de conp.nut. El putea să pornească de la Kant însuşi 
întrucât acesta atribuise deja gustului semnificatia unei tranzitii de la desfătarea simturilor 
la sentimentul moral'60. Însă prin proclamarea �ei drept ex�rcip.u al libertăp.i, Scruller se 
raporta mai mult la Fichte decât la Kant. Jocul liber al facultăp.i de cunoaştere pe care 
Kant întemeiase aprioricul gustului şi al geniului era în�eles de către Schiller în sens 
antropologic pe baza teoriei instinctelor (Trieblehre) a lui Fichte, căci instinctul ludic urma 
să producă armonia dintre instinctul formal şi cel material. Cultivarea acestui instinct este 
obiectivul educatiei estetice. 

Acest lucru �e consecin�e importante. Acum arta este opusă p artă aparen�ei 
frumoase a realitătii practice şi înteleasă pornind de la această opozitie. In locul relatiei de 

) , " 

complinire pozitivă ce determină de mult timp .relap.a dintre artă şi literatură păşeşte de 
această dată opozip.a dintre aparen�ă şi realitate. In mod tradip.onal, menirea "artei" - care 
include orice modelare conştientă a naturii în folosul omului - este de a-şi desfăşura 
activitatea de completare şi complinire în spatiile libere oferite şi lăsate libere de către 
natură1!> 1 .  Şi "arta frumoasă" este o perfecp.<.:>nar� a realităţii şi nu disimulare îndărătul unei 
aparenţe, învăluire sau transfigurare a ei. Insă dacă opozip.a dintre realitate şi aparen�ă 
marchează conceptul de artă, atunci acest lucru duce la dinamitarea cadrului vast pe care-l 
formează natura. Arta devine un punct de vedere propriu şi fundamentează pretenp.a 
autonomă a unei suveranităp. proprii. 

Acolo unde domneşte arta domnesc legile frumusep.i, iar graniţele realităp.i sunt 
survolate. "Imperiul ideal" este cel care trebuie apărat împotriva paternalismului moralist 
al statului şi societăpi. Faptul că până şi tentativa extraordinară din Scnsorile despre educaţia 
estetică se modifică în momentul aplicării ei se datorează de bqnă seamă clivajului intern al 
fundamentului ontol�gic al esteticii lui Schiller. După cum se ştie, educapa prin artă 
devine una către artă. In locul adevăratei libertăp morale şi politice pe care arta era menită 
să o pregătească păşeşte formarea unui "stat estetic", a unei societăp. a formării 
(Bildungsgesellschcif!J interesată de artă 162 Odată cu aceasta, însă, depăşirea dualismului 
kantian dintre universul sensibil şi cel moral, reprezentată prin libertatea jocului estetic şi 
armonia operei de artă, este obligată să intre într-o nouă opozip.e. Reconcilierea idealului 
şi a viep.i prin artă constituie doar o împăcare particulară. Frumosul şi arta împrumută 
realităţii nu doar o licărire fulgurantă şi transfiguratoare. Libertatea spiritului la care 
acestea ridică este libertate doar într-un stat estetic şi nu în realitate. La baza reconcilierii 
estetice a dualismului kantian între a fi şi a trebui se cască un alt dualism, mai profund şi 
nerezolvat. Poezia reconcilierii estetice trebuie să-şi caute propria conştiin�ă de sine 
împotriva prozei realităp.i înstrăinate. 

1 59 Astfel s-ar putea rezuma ceea ce este argumentat în scrisorile Uber die ăJthetische ET'{jehung des 
Menschen, cum ar fi cea de-a 1 5-a: "mă gândesc la o unitate a instinctului formal cu cel material, 
adică la un instinct ludic." 
160 Kritik der UrteilskraJt, p. 164. 
161 �ritik der UrteilskraJt, p. 1 64. 

162 Uber die ăJthetische ET'{jehung des Menschen, scrisoarea a 27-a. Vezi prezentarea exceptională a 
acestui proces la H. Kuhn, Die Vollendung der klassischen deutschen Asthetik durch Hegel, Berlin' 1931 .  
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Conceptul de realitate pe care Schiller îl opune poeziei nu mai este în mod cert unul de 
tip kantian. Căci Kant porneşte mereu, după cum am constatat, de la frumosul natural. Însă 
în măsura în care îngustează conceptul de cunoaştere - de dragul criticii sale a metafizicii 
dogmatice - asupra posibilităpi "şt:iin�ei pure a naturii" oferind astfel o consacrare 
necontestată conceptului nominalist al realităpi, impasul ontologic în care se afla estetica 
secolului al XIX-lea poate fi pus, totuşi, pe lieama lui Kant. Fiinţa (Sein) estetică poate fi 
înteleasă doar insuficient şi confuz sub dominatia preJ' udecătii nominaliste. , , , 

Datorăm, în fond, eliberarea de conceptele ce au împiedicat o înţelegere adecvată a 
fiinţei estetice abia criticii fenomenologice a psihologiei şi epistemologiei secolului al 
XIX-lea. Aceasta a arătat că toate încercările de a gândi felul de a fi al esteticului pornind de 
la experienţa realităpi şi de a-l concepe ca modificare a acesteia163 dau greş. Toate aceste 
concepte, cum ar fi: imitare, aparenţă, de-realizare, iluzie, vrajă,.vis, presupun raportarea la o 
existenţă propriu-zisă faţă de care fiinţa estetică ar fi diferită. Insă regresul fenomenologic 
asupra experinţei estetice ne învaţă că aceasta nu gândeşte dintr-un astfel de raport şi vede 
adevărul propriu-zis mai curând în ceea ce experimentează. Acestui lucru îi corespunde 
faptul că experienţa es�etică, potrivit naturii ei, nu poate fi decePti0nată de o experienţă 
propriu-zisă a realităpi. Insă toate modificările amintite mai sus ale realităpi se caracterizează 
prin faptul că acestora le corespunde în mod necesar experienţa unei deceppi. Ceea ce este 
doar aparent s-a dezvăluit, ceea ce este de-realizat a fost real, ceea ce a fost vrajă îşi pierde 
magia, ceea ce a fost iluzie este demascat şi ne trezim din ceea ce a fost vis. Dacă esteticul ar 
fi în acest sens aparenţă, atunci valabilitatea sa ar putea supravieţui - asemenea ororilor unui 
vis - doar atâta timp cât realitatea manifestării fenomenului nu a fost pusă la îndoială şi şi-ar 
pierde adevărul odată cu trezirea. 

Deturnarea determinării ontologice a esteticului către conceptul aparenţei estetice îşi 
are aşadar temeiul teoretic în faptul că dominatia modelului de cunoaştere a ştiinţelor 
spiritului conduce la o discreditare a tuturor posibilită?Jor de cunoaştere situate în afara 
acestei noi metodici. ["fiction"!] 

Reamintesc faptul că Helmholtz - în pasajul cunoscut de la care am pornit - n-a reuşit 
să caracterizeze mai bine acel factor de altă natură ce particularizează travaliul ştiinţelor 
spiritului faţă de ştiinţele naturii, decât folosind adjectivul "artistic" (kiinstlerisch) . Acestui 
raport teoretic îi corespunde pozitiv ceea ce putem numi conştiinţă estetică. Ea este dată 
împreună cu "punctul de vedere al artei" fundat pentru întâia oară de către Schiller. Căci 
aşa cum arta "aparenţei frumoase" se opune realităpi, conştiinţa estetică implică o 
înstrăinare de realitate - este o ipostază a "spiritului înstrăinat" în care Hegel a recunoscut 
jorma,tia (Bildung). Capacitatea de a avea o conduită estetică este o componentă a conştiin
ţei cultivate1 64 Căci în conştiinţa estetică găsim acele trăsături ce disting conştiinţa culti
vată: ridicarea către generalitate, distanţare faţă de particularitatea acceptării şi respingerii 
nemijlocite, admiterea acelor lucruri ce nu corespund propriilor expectapi sau predilecpi. 

Am discutat mai sus semnificatia conceptului de gust în acest context. Cu toate acestea, 
unitatea unui ideal de gust ce distinge şi sudează o societate este diferită în mod 
caracteristic de ceea ce constituie figura formatiei estetice. Gustul mai urmează încă un 
criteriu de continut. Ceea ce este valabil într-o societate, gustul care domină în aceasta, 
toate acestea �atchează caracterul comunitar al vietii sociale. O astfel de societate este> 
selectivă şi ştie ce tine de ea şi ce nu. Pentru aceasta cici posesia unor interese artistice nu 
1 63 Vezi E. Fink, "Vergegenwărtigung und Bild", în Jahrbuch jiir Philosophie und phănomenologisehe 
Fomhung, Bd. XI, 1930. 
164 Vezi supra p. 21 sq. 
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este una arbitrară şi teoretic universală; ceea ce creează artiştii şi ceea ce apreciază 
societatea sunt strâns legate în unitatea unui stil de viaţă şi a unui ideal de gust. 

Dimpotrivă, ideea forma�ei estetice - aşa cum o deducem de la Schiller - constă 
tocmai în refuzul unui criteriu de con�nut şi dizolvarea unită� apartenen�ei unei opere de 
artă la lumea ei. Expresia acesteia este expansiunea universală a posesiunii pe care 
conştiin�a formată estetic o revendică pentru sine. Tot ce primeşte din partea acesteia 
atributul de "calitate" îi apartine. Aici ea nu mai operează selectii, căci nu este şi nici nu , , A 
vrea să fie acel lucru în functie de care s-ar putea evalua o selectie. In calitate de conştiintă 
estetică ea este reflectată în 'afara oricărui gust determinant şi determinat şi reprezintă �a 
însăşi un grad zero de determinare. În cazul ei nu mai este valabilă apartenenţa operei de 
artă la lumea ei, ci, invers, conştiinţa estetică este nucleul de trăire pornind de la care se 
măsoară tot ce trece drept artă. 

Ceea ce numim o operă de artă şi trăim estetic se sprijină, aşadar, pe o performanţă a 
abstrac�unii. Acest lucru devine vizibil ca "operă de artă pură" lăsând la o parte tot ce 
constituie contextul existen�al originar în care se Înrădăcinează o operă, orice func�e 
religioasă sau profană pe care o avea şi din care şi-a extras semnifica�a. Abstrac�unea 
conştiin�ei estetice înfăptuieşte în această privin�ă o performanţă pozitivă. Ea scoate la 
vedere şi permite existenţa pentru sine a ceea ce este opera de artă pură. Numesc această 
performantă a sa "distinctia estetică". 

Denum�sc prin aceas'ta - spre deosebire de distinc�a efectuată prin selectare şi 
repudiere de un gust alimentat şi determinat din punctul de vedere al con�nutului -
abstractiunea ce selectează exclusiv în functie de calitatea estetică, ca atare. Ea se 
efectue�ză în conştiinţa de sine a "trăirii estetice". Obiectul vizat de aceasta este opera 
propriu-zisă, iar ceea ce este lăsat la o parte sunt factorii extraestetici ineren� acesteia, 
cum ar fi: scopul, functia, semnificatia de continut. Aceşti factori ar putea fi destul de , , , semnificativi în măsura în care integrează opera în lumea ei şi determină astfel întreaga 
bogătie de semnificatie care îi este specifică originar. Însă trebuie să existe posibilitatea de 
a distinge esenţa artistică a operei de toate acestea. Însă conştiinţa estetică se defineşte 
tocmai prin faptul că efectuează această distinc�e a ceea ce este vizat estetic de tot ce este 
extraestetic. Ea face abstractie de toate conditiile de acces sub care ni se înfătişează o " , 
operă. O distinc�e de acest tip este, deci, ea însăşi una specific estetică. Ea deosebeşte 
calitatea estetică a unei opere de toate elementele de con�nut ce ne determină la 
adoptarea unui punct de vedere legat de con�nut, moral sau religios, şi vizează doar opera 
însăşi în fllnţa sa estetică. Ea distinge de asemenea în cazul artelor reproductive originalul 
(poezia, compozi�a) de prezentarea acestuia, şi anume astfel încât atât originalul faţă de 
reproducere, cât şi reproducerea în sine - spre deosebire de original sau de alte posibile 
forme de concepere a sa - poate constitui ceea ce este vizat estetic. Suveranitea conştiinţei 
estetice este dată tocmai de această capacitate de a efectua peste tot o astfel de distinc�e 
estetică şi de a privi totul "estetic". 

Conştiin�a estetică se caracterizează din acest motiv prin simultaneitate, deoarece 
pretinde faptul că în ea s-ar acumula tot ce are valoare artistică. Forma de reflexie în care 
aceasta se mişcă în calitate de conştiintă estetică nu mai este, de asemenea, doar una 

"prezentuală. Căci ridicând în sine tot ce �dmite către simultaneitate, conştiinţa estetică se 
defineşte în acelaşi timp drept una istorică. Nu doar fiindcă include o cunoaştere istorică, 
folosind-o drept semn distinctiv1G5; disolu�a oricărui gust determinat de un con�nut care 
îi este caracteristic în calitate de gust estetic se manifestă de această dată explicit în cazul 

165 De aceasta �ne în mod caracteristic bucuria citatului ca joc social. 
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crea�ei artistului prin întoarcerea către elementul istoric. Imaginea istoricului - născută 
nu dintr-o nevoie contemporană de reprezentare, ci dintr-o reprezenta�e ce porneşte de 
la reflec�a istorică retrospectivă - romanul istoric, dar mai ales formele istorizante de care 
abuzează arhitectura secolului al X1X-Iea prin inepuizabile reminiscente stilistice dove
desc legătura interioară strânsă între factorul estetic şi cel istoric în conştiinţa formării. 

S-ar putea obiecta că simultaneitatea nu se produce abia prin distinc�a estetică, ci 
este dintotdeauna un produs de integrare a vie�i istorice. Marile opere arhltectonice, cel 
pu�n, se ridică în chip de mărturii vii ale trecutului în viata prezentului şi orice 
conservare a moştenitului în cutumă şi moravuri, imagine şi ornament face acelaşi lucru 
în măsura în care şi aceasta transferă ceva vechi vieţii prezente. Doar conştiinţa estetică 
a formării diferă, de bună seamă, de acest lucru. Ea nu se consideră ca o astfel de 
'integrare a epocilor; simultaneitatea specifică ei se fundamentează pe relativitatea 
istorică a gustului de care este conştientă. Concomitenţa faptică devine simultaneitate 
principială abia od ată cu disponibilitatea principial� de a nu considera un gust ce 
deviază de la propriul "bun" gust dregt unul prost. In locul unită�i unui gust păşeşte 
acum un sentiment flexibil al calitătiil 

"Distinc�a estetică" ce activează în calitate de conştiinţă estetică îşi creează şi o 
existenţă exterioară proprie. Ea îşi demonstrează productivitatea pregătind lăcaşurile 
simultaneităt:ii: "biblioteca universală" în domeniul literaturii, muzeul, teatrul, sala de 
concerte etc� Să încercăm să clarificăm deosebirea ce apare acum faţă de vechl. Muzeul, de 
exemplu, nu este pur şi simplu o colec�e devenită publică. Vechile colecţii (atât cele ale 
cur�or regale, cât şi cele ale oraşelor) reflectau mai curând selec�a întreprinsă de un 
anumit gust şi con�neau preponderent lucrările aceleiaşi "scoli" condiderate exemplară. 
Muzeul este, în schimb, colectia unor astfel de colectii şi îşi află perfectiunea în ocultarea 
propriei provenienţe din astfei de colec�i, fie printr-� reorganizare isto�ică a ansamblului, 
fie printr-un efort de completare cât mai cuprinzător. S-ar putea ilustra în acelaşi mod cu 
ajutorul exemplului teatrelor, sau al vieţii concertistice a ultimului secol, modul în care 
agenda reprezentaţiilor se îndepărtează din ce în ce mai mult de creaţia contemporană şi 
se adaptează nevoii de autoconfirmare caracteristică pentru societatea formării care 
sustine aceste institutii. Chiar şi forme artistice care par să se opună simultaneitătii trăirii 
est�tice, cum ar fi a;hitectura, sunt absorbite în aceasta, fie prin tehnicile repr�ductive 
moderne, cum ar fi edificiile sau tablourile, fie prin intermediul turismului modern care 
transformă călătoria în răsfoirea unor albumel67 

Opera îşi pierde astfel, prin intermediul "distinc�ei estetice", locul şi lumea de care 
apartine, ajungând să apartină conştiintei estetice. Acest lucru se manifestă în discredi
tare; a ceea ce se numeşte ;rtă comanda�ă (AuJtragskuns�. În epoca unei conştiinţe publice 
dominate de o artă a trăirii este nevoie să reamintim în mod explicit faptul că creaţia 
hrănită de inspira�a liberă, fără o comandă, o temă preformulată şi un prilej dat, constituia 
odinioară mai curând o excep�e în cadrul vieţii artistice, în timp ce azi îl considerăm pe 

1 66 Vezi între timp expunerea magistrală a acestei evolu� la W, Weidle, Die Sterblichkeit der Musen. 
[Vezi nota 1 66] 
167 Vezi Andre Malraux, Le musee imaginaire, şi W.  Weidle, Les abeil/es d'Ariitee, Paris 1 954. Cu toate 
acestea, aceste lucrări ratează consecinta care atrage asupra ei interesul nostru hermeneutic, în 
măsura în care Weidle mai reţine încă - în cadrul criticii esteticului pur - funcţia normativă a 
actului de creaţie; un act ce "precede opera, dar care se dizolvă la rândul său în operă şi pe care îl 
inteleg, îl contemplu, atunci când contemplu şi înteleg opera." (Citat extras din traducerea 
germană, Die Sterblichkeit der Musen, p. 1 81) .  
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arhltect drept o aparlp.e sui generis tocmai fIindcă el nu este independent în ceea ce 
priveşte produc�ile sale faţă de o însărcinare sau împrejurare, asemenea poetului, 
pictorului sau muzicianului. Artistul liber creează rară o comandă. El pare să se distingă 
tocmai prin independenp deplină a crea�ei sale şi dobândeşte din acest motiv - şi din 
punct de vedere social - trăsăturile caracteristice ale unui personaj marginal al cărui stil de 
viaţă nu poate fI evaluat cu ajutorul criteriilor moralei publice. Conceptul boemei care se 
naşte în secolul al X1X-Iea reflectă acest proces. "Patria nomazilor" (Boemia) devine un 
co�cept generic ce denumeşte stilul de viaţă al artistului. 

In acelaşi timp, însă, artistul - "liber ca pasărea cerului" - este împovărat cu o voca�e 
care îl transformă într-un personaj ambiguu. Căci o societate a formării desprinsă de 
tradiţiile ei religioase aşteaptă deîndată mai mult decât îi revine conştiinţei estetice situate 
pe "punctul de vedere al artei". Revendicarea romantică a unei noi mitologii, aşa cum se 
face ea auzită la F. Schlegel, Schelling, Holderlin şi tânărul Hegell68, dar care este vie, de 
exemplu, şi în încercările şi reflexiile artistice ale pictorului Runge, oferă artistului şi 
misiunii sale în lume conştiinţa unei noi consacrări. El este un fel de "mântuitor lumesc" 
(Immermann) ale cărui crea� sunt menite să aducă la scară redusă iertarea de osândă, la 
care speră lumea. Această preten�e determină de atunci tragedia artistul.ui în lume. Căci 
împlinirea pe care aceasta o dobândeşte este mereu una particulară. Insă acest lucru 
înseamnă, în realitate, infIrmarea ei. Căutarea experimentatoare de noi simboluri sau a 
unei "legende" (S age) noi şi unificatoare este capabilă să strângă în jurul ei un public şi să 
creeze o comunitate. Însă deoarece orice artist îşi găseşte astfel comunitatea, caracterul 
particular al unei astfel de forma�uni comunitare dovedeşte doar destrămarea ce se 
produce. Forma universală a formatiei estetice este singura care îi uneşte pe toti. 

Întâietatea propriu-zisă a formărli, cu alte cuvinte a ridicării către generalitate: face aici 
o implozie. "Abilitatea reflexiei gânditoare de a se mişca printre generalită�, de a plasa 
orice con�nut aleatoriu sub o perspectivă achizi�onată şi de a-l înveşmânta în idei" este, 
potrivit lui Hegel, modul de a evita o abordare a adevăratului con�nut al gândurilor. 
Immermann numeşte această revărsare de sine liberă a spiritului "sibaritică,, 1 69. El descrie 
astfel situa�a creată de literatura clasică şi filozofia epocii goetheene în care epigonii au 
găsit dej a pregătite toate formele spiritului, înlocuind de aceea adevărata performanţă 
culturală - înlăturarea laborioasă a ceea ce este străin şi în stare brută - cu savurarea 
acesteia. A devenit ufor să scrii o poezie bună şi tocmai de aceea difIcil să devii un poet. 

b) Critica abstractiunii con�tiintei estetice , T ,  
Să ne îndreptăm acum aten�a asupra conceptului de distinc�e estetică, a cărui ipostază 
formativă am descris-o, şi să dezvoltăm difIcultăţile teoretice ce rezidă în conceptul 
esteticului. Abstracpunea către "esteticul pur" se anulează în mod evident singură. Acest 
lucru devine limpede, după cum mi se pare, în cea mai consecventă tentativă de a elabora 
o estetică sistematică pornind de la distinctia kantiană, pe care i-o datorăm lui Richard 
Hamann17u Încercarea acestuia se remarcă prin faptul că derivă într-adevăr din inten�a 

1 68 Vezi Fr. Rosenzweig, Das ălteste Systemprogramm des deutschen Idealismus, 1 917, p. 7. [Vezi în 
legătură cu aceasta edifille mai noi ale lui R. Bubner în Hegel-Studien, Beiheft 9 (1 973), pp. 261-265 
şi C. Jamme şi H. Schneider, Mythologie der Vemunft, Frankfurt, 1984, pp. 1 1 -14] 
169 De exemplu în Epigonen. [Vezi referitor la acest lucru lucrarea mea: "Zu Immermanns 
Epigonen-Roman", în KJeine Schrijien II, pp. 148-1 60; Bd. 9, Gesammelte Werke] 
1 70 Richard Hamann, Asthetik, 19212 
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transcendentală a lui Kant, demolând astfel criteriul unilateral al artei trăirii. Elaborarea 
unitară a componentei estetice peste tot unde aceasta este prezentă repune în drepturile 
lor estetice şi formele speciale legate de o anumită finalitate, cum ar fi arta monumentală 
sau grafica de afişe. Insă Hamann retine şi aici sarcina distinctiei estetice. Căci el 
deosebeşte în cazul acestora esteticul de raporturile extraestetice în care se plasează 
acesta, tot astfel cum şi noi suntem capabili să spunem în afara experienfei artistice că 
cineva se comportă estetic. Problemei esteticului îi este aşadar redată întreaga sa vastitate, 
iar interogatia transcendentală, care a fost abandonată prin punctul de vedere al artei şi 
distinctia acesteia între aparenta frumoasă şi realitatea crudă, este restaurată. Trăire a , , 
estetică este indiferentă fafă de faptul că obiectul ei este real sau nu, dacă decorul e scena 
sau viata. Conştiinta estetică posedă o suveranitate universală neîngrădită. 

Înc�rcarea lui Hamann eşuează însă la capătul opus, în ceea ce priveşte conceptul de 
artă pe care il împinge cu consecvenfă atât de departe în afara domeniul esteticului, încât 
ajunge să se identifice cu virtuozitatea1 71 Radicalizarea "distinctiei estetice" este aici 
maximă. Ea face abstractie până şi de artă. 

Conceptul estetic fundamental de la care porneşte Hamann este "caracterul autosem
nificativ al percePtiei". Cu acest concept se spune în mod evident acelaşi lucru ca şi prin 
teoria lui Kant despre concordanta finală cu starea facultătii noastre de cunoaştere în 
genere. Atât Kant, cât şi Hama�n consideră că prin ace�sta se obtine suspendarea 
criteriului esential pentru cunoaştere al conceptului, respectiv al semnificatiei. Din punct 
de vedere linovistic, "semnificativ" este o formă derivată fată de semnificatie, care mută 1:> '  - " 
într-o zonă a incertitudinii raportarea la o semnificatie determinată. Ceea ce este 
"semnificativ" are o semnificaţie (nerostită sau) nedescoperită. Însă "caracterul auto sem
nificativ" .merge chiar mai departe. Ceea ce are un caracter auto semnificativ, în loc să fie 
semnificativ prin determinare externă, doreşte să întrerupă raportarea la acel lucru 
pornind de la care semnificatia sa ar putea fi determinată. Poate rezulta dintr-un asemenea 
concept fundamentul solid al esteticii? Se poate folosi, în fond, conceptul de "caracter 
auto semnificativ" privitor la o percePtie? Nu trebuie, oare, să-i acordăm şi conceptului 
"trăirii" estetice ceea ce îi revine percePtiei, şi anume că sesizează ceva adevărat, aşadar că 
rămâne raportat la cunoaştere? 

Ar fi, într-adevăr, recomandabil să ne amintim de Aristotel. Acesta a arătat că orice 
aisthesis vizează un lucru general, chiar dacă fiecare simt îşi are câmpul său specific, iar ceea 
ce îi este dat acestuia nemijlocit nu are un caracter gen'eral. Însă percepţia specifică a unui 
dat senzorial ca atare este tocmai o abstractiune. In realitate vedem ceea ce ne este dat , 
sensibil în mod particular în perspectiva unei generalităti. Recunoaştem, de exemplu, o 
aparitie albă drept un om172 

Desigur că văzul "estetic" se distinge prin faptul că nu raportează pripit priveliştea la 
un element general, la semnificatia cunoscută, la scopul urmărit sau la altele asemenea, ci 
zăboveşte asupra priveliştii ca fUnd una estetică. Cu toate acestea, noi nu încetăm să facem 
asemenea raportări în timp ce privim; vedem, totuşi, în această aparitie albă pe care o 
admirăm estetic un om. PercePtia noastră nu este niciodată o simplă răsfrângere a ceea ce 
este dat simturilor. 

, 
Psihologia modernă, în special critica pătrunzătoare a conceptului "percePtiei reci

proce" formulată de Scheler, precum şi de W. Koehler, E. StrauE, M. Wertheimer şi 

17 1 "Kunst und Konnen", Logos, 1933. 
172 Aristotel, De anima, 425a 25. 
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alţii 173 , ne înva�ă, mai curând, că acest concept îşi are originea într-un dogmatism 
epistemologic. Adevăratul său sens este unul normativ, în măsura în care reciprocitatea ar 
constitui rezultatul fInal ideal al lichidării oricăror fantasme pulsionale, consecinp unei 
mari dezmeticiri ce face posibilă în cele din urmă recunoaşterea a ceea c� există în locul 
caracterului prezumtiv al lucrului imaginat graţie fantasmei pulsionale. In să acest lucru 
înseamnă că percepţia pură defInită cu ajutorul conceptului adecvării stimulilor reprezintă 
doar un caz-limită ideal. 

La aceasta se adaugă şi un alt lucru. Nici percepţia gândită drept una adecvată n-ar 
putea fi niciodată o simplă răsfrângere a ceea ce este. Căci ea ar rămâne întotdeauna o 
aprehendare drept ceva. Orice aprehendare ca . . .  articulează ceea ce este, ignorând, 
concentrându-se asupra . . .  , drept . . .  - şi toate acestea pot sta la rândul lor în centrul unei 
considerări sau pot fi doar "incluse în observaţie" marginal şi într-un plan secund. Este 
astfel neîndoielnic că văzul, în calitate de lectură ce articulează ceea ce este, trece cu 
vederea multe din cele ce există, astfel încât acestea încetează să mai existe pentru văz; 
însă este de asemenea cert că el "proiectează" dirijat de anticipările sale ceea ce nici nu 
există. Să ne gândim şi la tendinta către invariantă efIcientă în vederea însăşi, astfel încât 
lucrurile sunt văzute întotdeaun�, pe cât este po;ibil, în mod identic. 

Această critică a teoriei percepţiei pure formulată din perspectiva experien�ei prag
matice a fost  transformată ulterior de către Heidegger într-o problemă de principiu. Cu 
aceasta, ea este valabilă şi pentru conştiinţa estetică, deşi aici văzul nu "trece cu vederea" 
pur şi simplu ceea ce este văzut - de exemplu în ceea ce priveşte utilitatea sa generală - ci 
zăboveşte asupra priveliştii. Privirea şi ascultarea zăbovitoare nu este pur şi simplu vedere 
a priveliştii pure, ci rămâne ea însăşi o aprehendare drept . . .  Felul de a fi al acelui ceva ce 
este ascultat "estetic" nu este realitatea nemijlocită (Vorhandenhei�. Acolo unde este vorba 
despre o reprezentare signifIantă, de exemplu în cazul operelor artei plastice, atâta timp 
cât nu sunt nonfIgurativ-abstracte, signifIanţa (Bedeutungshaftigkei� este evident călăuzi
toare pentru lectura priveliştii. Suntem capabili să "citim" o imagine doar dacă "recu
noaştem" ceea ce este reprezentat; ba mai mult, abia atunci ea este o imagine. A vedea 
înseamnă a descompune. Atâta timp cât mai testăm încă forme variabile de compunere, 
sau oscilăm între acestea, ca în cazul anumitor enigme picturale, nu vedem încă ceea ce 
este. Enigma picturală este într-un fel eternizarea artifIcială a unei astfel de oscilări, 
"tortura" vederii. Lucrurile stau aproape la fel şi în cazul operei de artă lingvistice. Un text 
poate deveni pentru noi o operă de artă lingvistică doar dacă îl în�elegem - deci dacă 
stăpânim cel puţin limba în cauză. Chlar şi atunci când ascultăm muzică absolută, trebuie 
să o "în�elegem". Iar aceasta există pentru noi în calitate de produs artistic doar dacă o 
înţelegem, dacă ne este "limpede". Aşadar, deşi muzica absolută este dinamică formală 
pură ca atare, un fel de matematică sonoră, şi nu există nici un conţinut signifIant 
obiectual pe care îl identifIcăm în aceasta, întelegerea păstrează totuşi un raport cu ceea ce 
este signifIant. Indeterminarea acestui rapo�t este cea care constituie raportul de semni
ficaţie specific acestui tip de muzică174 
173 M. Scheler, Die Wissensjormen und die Gesellschaft, 1 926, p. 397 sq. [Acum in Gesammelte Werke 8, 
p. 3 15  sq.] 
1 74 Cercetările recente asupra raportului dintre muzica vocală şi cea absolută pe care i le datorăm 
lui Georgiades (Musik und 5prache, 1 954) confirmă, din câte mi se pare, această conexiune. [Vezi 
intre timp şi opera postumă a lui Georgiades, Nennen und Erklingen, Gottingen 1985] .  Dezbaterea 
contemporană referitoare la arta abstractă este, după părerea mea, pe cale să se rătăcească Într-o 
opoziţie abstractă între "figurativ" şi "nonfigurativ". Conceptul de abstractitate conţine în 
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Simpla vedere, simplul auz sunt abstrac�uni dogmatice care reduc fenomenele în mod 
artificial. Percep�a surprinde întotdeauna o semnifica�e. Căutarea unităpi produsului 
estetic exclusiv în forma acestuia, în opozitie fată de continut, reprezintă de aceea un 
formalism eronat care, dincolo de aceasta, �u îl 'poate inv'oca pe Kant. Acesta avea în 
vedere un lucru cu totul diferit atunci vorbea despre conceptul său de formă. Conceptul 
de formă nu desemnează la el structura produsului estetic în opozi�e cu con�nutul 
semnificativ al unei opere de artă, ci fată de stimulul pur senzorial al materiei17S 
Aşa-numitul con�nut figurativ nu este nicidecum o materie ce aşteaptă o modelare 
ulterioară, ci �ne dintotdeauna de unitatea dintre formă şi semnifica�e a operei de artă. 

Termenul de "motiv" folosit de pictori poate ilustra acest lucru. Acesta poate fi la fel 
de bine unul figurativ sau abstract - în calitate de motiv este în orice caz, ontologic 
vorbind, imaterial (aneau I!}fes). Aceasta nu înseamnă nicidecum că este lipsit de con�nut. 
Mai curând, ceva este un motiv prin faptul că dispune în mod convingător de o unitate şi 
că artistul trebuie să execute această unitate ca unitate a unui sens, aşa cum receptorul îl 
înţelege ca unitate. Kant vorbeşte aici, după cum se ştie, despre "idei estetice" în jurul 
cărora se adaugă prin gândire "multe lucruri inexprimabile,,176. Iată o modalitate de a trece 
dincolo de puritatea transcendentală a esteticului şi de a recunoaşte felul de a fi al artei. El 
nu se gândea, după cum am arătat, să evite "intelectuarea" (Intellektuierung) satisfac�ei 
estetice pure în sine. Arabescul nu este nicidecum idealul său estetic, ci doar un exemplu 
metodic predilect. Pentru a considera în mod corect arta, estetica trebuie să se depăşească 
pe sine şi să renunţe la "puritatea,,1 77 esteticului. Însă duce oare acest lucru la o consolidare 
veritabilă a acesteia? Conceptul de geniu dispunea la Kant de func�a transcendentală prin 
care se fundamenta conceptul de artă. Am văzut modul în care acest concept al geniului 
s-a extins la cei ce i-au urmat, devenind temeiul universal al esteticii. Însă este conceptul 
de geniu într-adevăr potrivit pentru acest lucru? 

Conştiinţa artistului contemporan pare să contrazică deja acest lucru. S-a produs un fel 
de amurg al geniului. Reprezentarea privind inconştienta somnambulică prin care geniul 

realitate un accent polemic. Însă polemica presupune întotdeauna o comunitate. Astfel arta 
abstractă nu se desprinde pur şi simplu de raportul fa�ă de obiectualitate, ci îl reţine sub forma 
priva�unii. Ea nici nu poate să treacă dincolo de aceasta în măsura în care văzul nostru este şi 
"tămâne o vedere a obiectelor. Un văz estetic poate exista doar trecând cu vederea reflexele vederii 
orientate practic a "obiectelor" - iar ceea ce este trecut cu vederea trebuie să fie văzut, ba chiar 
urmărit. Vezi în mod similar tezele lui Bernhard Berenson: "Ceea ce numim în general 'văz' este o 
conventie practică . . .  " "Artele plastice constituie un compromis între ceea ce vedem şi ceea ce '
ştim" (,:Sehen und Wissen", Die Neue &mdschau, 1959, pp. 55-77). 
175 Vezi Rudolf Odebrecht, op. cit. Opoziţia kantiană între culoare - pe care o plasează în sfera 

"stimulului - şi formă, dirijată de o prejudecată clasicistă, nu va induce în eroare pe nimeni dintre 
cei care cunosc pictura modernă în care se construieşte cu ajutorul culorilor. 
176 Kritik der UrteilskraJt, p. 197. 
177 Ar fi recomandabilă redactarea unei istorii a "purită�". H. Sedlmayr, Die &volution in der 
imodemen Kunst, 1955, p. 100, trimite la purismul calvinist şi deismul Iluminismului. Kant, care a 
devenit determinant pentru limbajul conceptual filozofic al secolului al XIX-lea, porneşte 
cI:l:emijlocit de la teoria pitagoreic-platoniciană a purită�i (vezi G. Mollowitz, Kants PlotoauJfossung, 
Kantstudien, 1935). Este platonismul rădăcina comună a întregului "purism" modern? Vezi în 
.legătură cu katharsis la Platon teza nepublicată a lui Werner Schmitz: Elenktik und Dialektik ah 
Katharsis (Heidelberg, 1 935) .  
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creează - o imagine ce se poate totuşi legitima cu ajutorul mărturisirii lui Goethe privind 
propriul său mod de crea�e - apare azi drept un romantism fals. Un poet ca Paul Valery 
opune acestei reprezentări criteriile unui artist şi inginer ca Leonardo da Vinci, în al cărui 
ingenium meşteşugul, inventia mecanică şi genialitatea artistică formau încă o unitate 
indivizibilă178 Conştiinfa gen'erală este, dimpotrivă, dominată şi azi de efectele cultului 
geniului din secolul al XVIII-lea şi de sacralizarea artistului, pe care am considerat-o 
caracteristică pentru societatea burgheză a secolului al X1X-lea. Se confirmă astfel că 
conceptul de geniu este conceput în fond din perspectiva privitorului. Acest concept 
antic apare drept convingător nu spiritului creator, ci celui ce apreciază. Ceea ce i se 
înfă�şează privitorului drept un miracol despre care nu ne dăm seama cum ar putea fi 
produs de către cineva este răsfrânt în exterior sub forma caracterului miraculos al unei 
crea� prin inspira�e genială. Creatorii sunt apoi liberi, în măsura în care devin proprii lor 
observatori, să utilizeze aceleaşi forme de interpretare, astfel încât cultul geniului al 
secolului al XVIII-lea a fost alimentat, cu siguranfă, şi de către creatorit79• Însă aceştia n-au 
mers niciodată atât de departe în această apoteoză de sine pe cât le-ar fi îngăduit societatea 
burgheză. Conştiinfa de sine a creatorului rămâne mult mai lucidă. Ea vede şansele unei 
făuriri şi a unei priceperi, probleme "tehnice", chlar şi acolo unde spectatorul caută 
inspiraţie, mister şi o semnifica�e mai profundăI80 

Dacă dorim să ţinem seama de o astfel de critică a teoriei productivită� inconştiente a 
geniului, ne vedem confruntaţi din nou cu problema creată de Kant prin funcţia 
transcendentală pe care a atribuit-o conceptului de geniu. Ce este o operă de artă şi cum se 
deosebeşte aceasta de un produs meşteşugăresc sau chlar de o "cârpăceală", adică de un 
lucru inferior din punct de vedere estetic? Kant şi idealismul defineau opera de artă drept 
operă a geniului. Caracterul ei eminent, de a fi un lucru pe deplin reuşit şi exemplar, se 
confirma prin faptul că oferea desfătării şi contemplării un obiect inepuizabil de zăbovire 
şi interpretare. Faptul că genialită� crea�ei îi corespunde o geniali tate a desfătării era deja 
formulat în teoria kantiană a gustului şi geniului şi propagat chlar mai răspicat de către K 
Ph. Moritz şi Goethe. 

Cum s-ar putea, aşadar, concepe esenfa desfătării artistice şi diferenfa dintre lucrul 
meşteşugăresc şi creapa artistică fără conceptul geniului? 

Cum ar putea fi gândită fie şi desăvârşirea unei opere de artă, caracterul ei încheiat? 
Ceea ce este făcut şi produs în rest primeşte măsura desăvârşirii sale de la un scop, cu alte 
cuvinte este determinat de întrebuintarea care îi este dată. Confectionarea este încheiată, 
făcutul e gata dacă satisface scopcl căruia îi este destinatl81 Dar cum trebuie să ne 
imaginăm criteriul desăvârşirii unei opere de artă? Oricât am privi de raţional şi lucid 
"confec�onarea" (Hersle/lung) artistică, multe lucruri pe care le numim opere de artă nu 
sunt destinate unei utilizării şi nici unuia nu îi este conferită măsura faptului de a fi 
încheiat dinspre un asemenea scop. Dar aceasta înseamnă că flln�a operei se prezintă 
drept încetarea unui proces de creaţie ce trimite virtual dincolo de aceasta? Nu este 
aceasta oare de neîncheiat în sine? 
178 Paul Valery, Introduction a la methode de Lionard de Vinei el son annotation marginale, Variete I. 
179 Vezi studiile mele despre simbolul prometeic: "Vom geistigen Lauf des Menschen", 1949 
[Vezi KJeine Schriften II, pp. 105-135;  Gesammelte Werke, B. 9]. 
180 Juste�ea metodică a unei "estetici a artistului" revendicată de Dessoir şi alpi se întemeiază pe 
acest lucru. 
1 81 Vezi observaţia lui Platon despre întâietatea cognitivă care îi revine utilizatorului faţă de 
producător: Republica, X, 601 c. 
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Paul VaIery privea lucrurile într-adevăr astfel . El nu s-a sfIit ruci să formuleze 
consecinţa ce rezultă de aici pentru cel care păşeşte în faţa unei opere de artă şi încearcă să 
o înţeleagă. Căci dacă este adevărat că o operă de artă nu poate fi încheiată în sipe însăşi, 
atunci prin ce se măsoară caracterul adecvat al receptării şi comprehensiunii? Incetarea 
aleatorie şi bruscă a unui proces de creaţie nu poate să conţină nimic constrângătorl B2. De 
aici rezultă, prin urmare, că trebuie să lăsăm în seama receptorului ce anume va face cu 
ceea ce i se înfăţişează. Atunci o modalitate de a înţelege un produs nu este mai puţin 
legitimă decât alta. Nu există nici un criteriu al adecvării. Poetul însuşi nu dispune de unul, 
fapt recunoscut şi de către estetica geniului. Orice întâlnire cu opera are, mai curând, 
,rangul şi legitimitatea unei noi producpi. Acest lucru constituie, după părerea mea, un 
nihilism hermeneutic inadmisibil. Chiar dacă Valery a formulat uneori astfel de concluzii 
privind opera salB3 pentru a se sustrage mitului producţiei inconştiente a geniului, el a 
ajuns, în realitate, să fie prins în plasa acestuia. Căci el transferă acum cititorului şi 
editorului mandatul creaţiei absolute pe care el însuşi nu doreşte să îl exercite. Genialitatea 
comprehensiunii nu este, de fapt, mai lămuritoare decât genialitatea creaţiei. 

Aceeaşi aporie rezultă dacă vom porni de la conceptul trăirii estetice, în locul celui de 
geniu. Această problemă este dej a expusă în studiul fundamental al lui Gyorgy Lulcics, 
"Relaţia subiect-obiect în cadrul esteticii"I B4 Acesta atribuie sferei estetice o structură 
heraclitică prin care vrea să spună că unitatea obiectului estetic nu constituie, de fapt, un 
dat real. Opera de artă este doar o formă goală, un simplu punct nodal în pluralitatea 
posibilă a trăirilor estetice, singurele în care obiectul estetic există (da is� . După cum se 
poate observa, discontinuitatea absolută, cu alte cuvinte destrămarea unităpi obiectului 
:estetic în pluralitatea trăirilor, este consecinţa necesară a esteticii trăirii. Pornind de la 
ideea lui Lukics, Oskar Becker afirmă de-a dreptul: "Privită temporal, opera de artă este 
doar o clipă (adică acum), este "acum" această operă şi încetează deja acum să mai fid,,185 
Un gest fără îndoială consecvent. Fundamentarea esteticii în trăire conduce la o punctua
litate absolută care aboleşte unitatea operei de artă asemenea identitătii artistului cu sine 
însuşi şi identitatea celui ce înţelege, respectiv se desfatăI86 

' 

Din câte mi se pare, Kierkegaard a demonstrat deja inconsistenţa acestei pozipi 
recunoscând consecinţa destructivă a subiectivismului şi fIind primul care a descris 
autosuprimarea nemijlocirii estetice. Teoria sa despre stadiul estetic al existenţei este 
elaborată din perspectiva eticianului care şi-a dat seama de caracterul ruină tor şi intole
rabil al unei existenţe în pură nemijlocire şi discontinuitate. Tentativa sa critică are o 
importanţă fundamentală deoarece critica expusă aici a conştiinţei estetice dezvăluie 
contradictiile interne ale existentei estetice, astfel încât aceasta este fortată să treacă 
dincolo d� sine însăşi. Faptul că s�adiul estetic al existenţei se dovedeşte a fi i�tolerabil în 
182 Interesul trezit de această întrebare a fost cel care m-a călăuzit în studiile dedicate lui Goethe. 
Vezi Vom geistigen IAu] der Menschen, 1949; precum şi prelegerea "Zur Fragwi.irdigkeit des 
1isthetischen Bewuf3tseins", în Rivista eli Estetica, III-AIII 374-383, Veneţia 1958. [Vezi varianta 
republicată în Theon'en der Ivmst, edit. D. Heinrich şi W. Iser, Frankfurt 1982, pp. 59-69]. 
I B3 Van'eN III, Commentaires de Charmes: "Mes vers om le sens qu'on leur prete" 

184 În Logos, Band VII, 1917/191 8. Valery compară uneori opera de artă cu un catalizator chimic 
'(op. cit. , p. 83). 
I BS Oskar Becker, "Die Hinfălligkeit des Schonen und die Abenteuerlichkeit des Kiinstlers", în 
Husserl-Festschrifl, 1928, p. 51 .  [Acum în O. Becker, Dasein und Dawesen, Pfullingen 1963, pp. 1 1-40] . 
186 Citim deja la K. Ph. Moritz în Von der bildenden Nachahmnng des Schiilten, 1788, p. 26: "Opera şi-a 
atins deja scopul suprem în naşterea, în devenirea ei." 
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sine duce la recunoaşterea sarcinii inevitabile pe care fenomenul artei o formulează 
existen�ei, si anume aceea de a dobândi continuitatea conştiin�ei de sine - singura capabilă 
să sus tină existenta omenească - în ciuda prezentei acaparante a impresiei estetice '. 1 87 

' , 

respectIve 
Dacă s-ar încerca, cu toate acestea,' o definire a fiintei existentei estetice care o , , 

construieşte pe aceasta în afara continuitătii hermeneutice a existentei umane, această 
încercare ar însemna o nesocotire a juste� criticii lui Kierkegaard. Chiar dacă se poate 
admite că în fenomenul estetic devin vizibile limitele conştiinţei de sine istorice a 
existenţei, similare limitei pe care o reprezintă naturalul care - presupu�ând spiritul drept 
o condi�e a acestuia - pătrunde în spiritual sub forme variate, drept mit, vis, preformare 
inconştientă a vie� conştiente, nu dispunem de un amplasament care ne-ar permite să 
privim ceea ce ne îngrădeşte şi determină astfel dinspre acesta însuşi, iar pe noi înşine, cei 
îngrădi� şi determina� astfel, din exterior. Percepem drept limitare chiar şi acele lucruri la 
care întelegerea noastră nu are acces, ce tin astfel de acea continuitate a conştiintei de sine , , , 
în care se mişcă existen�a umană. Aşadar, prin ideea "efemerită� frumosului şi a 
stranietătii artistului" nu se distinge, în realitate, o constitutie de fiintă în exteriorul 
"fenomdnologiei hermeneutice" a existenţei, ci se formulează mai curâ�d sarcina de a 
dovedi continuitatea hermeneutică ce constituie fiinta noastră, având în vedere o 
asemenea discontinuitate a fiintei estetice şi a experierit�i esteticel88 

Panteonul artei nu este do�r o prezen�ă atempor�ă care se înfă�şează conştiinţei 
estetice pure, ci fapta unui spirit ce se adună şi se grupează ist9riC. Experienţa estetică este 
şi ea o modalitate a înţelegerii de sine (Sichverstehen). Orice înţelegere de sine se efectuea�ă, 
însă, prin altceva care este în�eles şi include unitatea şi identitatea (Selbigkei� acestuia. In 
măsura în care întâlnim în lume opera de artă, iar în opera de artă individuală o lume, 
această operă nu rămâne un univers străin în care suntem arunca� ca pnn farmec. 
Ajungem, mai curând, să ne cunoaştem pe noi înşine în acesta, iar acest lucru înseamnă că 
anulăm discontinuitatea şi punctualitate a trăirii în continuitatea existen�ei noastre. Este, 
de aceea, necesar să dobândim o perspectivă fa�ă de frumos şi artă, un punct de vedere ce 
nu pretinde o nemijlocire, ci corespunde realită� istorice a omului. Invocarea nemijlo
cirii, a genialitătii clipei, a semnificatiei "trăirii" nu rezistă în fata pretentiei existentei 
umane de conti�uitate şi unitate a co�ştiinţei de sine. Experienţa �rtei nu p�ate fi devi�tă 
către neobligativitatea conştiin�ei estetice. 

187 Vezi Hans Sedlmayr, "Kierkegaard liber Picasso", în Wort tind Wahrheit 5, p. 356 sq. 
1 88 Ideile subtile ale lui Oskar Becker referitoare la "paraontologie" par să considere "fenome
nologia hermeneutică" a lui Heidegger prea pupn drept una metodică şi prea mult drept o teză de 
conţinut. Din perspectiva conţinutului, supralicitarea acestei paraontologii, către care se îndreaptă 
Becker însuşi în cadrul unei reflecţii consecvente asupra acestei problematici, revine exact în acel 
punct pe care Heidegger l-a fixat metodic. Se reia aici disputa legată de "natură" în care Schelling 
s-a dovedit mai prejos fafă de consecvenfa metodică a teoriei ştiinfei a lui Fichte. în cazul în care 
proiectul paraontologiei recunoaşte caracterul său complementar, atunci ea se vede obligată să se 
depăşească pe sine către ceva ce le cuprinde pe amândouă, o indicare dialectică a dimensiunii 
propriu-zise a întrebării privitoare la fllnfă pe care a inaugurat-o Heidegger şi pe care Becker nu 
pare să o identifice ca atare, atunci când exempliflcă dimensÎtmea "hiperontologid" cu ajutorul 
problemei estetice pentru a defini pe această cale subiectivitatea geniului artistic (vezi recent 
studiul acestuia, "Ki.instler und Philosoph", în Konkrete Vemtlnji, Festschrijt fiir Erich RothacketJ [şi, 
între timp, volumul Dasein tind Dawesen, PfUllingen, 1963, în special pp. 677-102.] 
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Această idee negativă semnifică în mod pozitiv că arta este cunoaştere, iar experienţa 
operei de artă ne face să ne împărtăşim din această cunoaştere. 

Cu aceasta se impune întrebarea privitoare la modul în care se poate ajunge la o 
apreciere justă a adevărului experienrei estetice şi la o depăşire a subiectivării radicale a 
esteticului care a început odată cu Critica facultăfii de judecare a lui Kant. Am arătat că a 
existat o abstractiune metodică menită să servească unei performante de fundare 
determinate şi tra�scendentale care l-a racut pe Kant să raporteze faculta�ea de judecare 
estetică în întregime la situatia subiectului. Dacă această abstractiune estetică a fost, totuşi, 
înteleasă ulterior din punctcl de vedere al continutului şi transformată în revendicarea de 
a î�ţelege arta "pur estetic", observăm acum că această revendicare abstractivă se plasează 
într-o contradictie insolubilă fată de experienta reală a artei. , , , 

Să nu cuprindă arta nici un fel de cunoaştere? Nu include oare experienţa artei o 
pretenţie de adevăr, desigur una diferită de cea a ştiinţei, însă în mod la fel de cert nu una 
inferioară acesteia? Şi nu este sarcina esteticll tocmai aceea de a funda experienţa artei ca 
un tip specific de cunoaştere, fireşte diferită de acea cunoaştere senzorială care oferă 
ştiinţei datele ultime pe care se clădeşte cunoaşterea naturii, diferită în mod cert şi de orice 
cunoaştere raţională morală şi, în general, de orice cunoaştere conceptuală, şi totuşi 
cunoaştere, adică mediere a adevărului? 

Acest lucru este dificil de demonstrat dacă adevărul cunoaşterii este raportat, aşa cum 
"o face Kant, la conceptul de cunoaştere al ştiinţei şi la conceptul de realitate al ştiin�elor 
naturii. Este necesar să Iărgim conceptul de adevăr faţă de accepţiunea sa kantiană, astfel 
încât experienţa operei de artă să poată fi înţeleasă la rândul ei ca experienţă. Pentru 
aceasta putem invoca admirabilele prelegeri de estetică ale lui Hegel. Acestea oferă 
demonstratia extraordinară a continutului de adevăr ce rezidă în orice experientă de tip 
artistic şi ;ealizează, în acelaşi ti�p, medierea acestuia cu conştiinţa istorică. 'Estetica 
devine astfel o istorie a concepţiilor despre lume, adică o istorie a adevărului aşa cum 
devine ea vizibilă în oglinda artei. Cu aceasta se recunoaşte în mod principial sarcina pe 
care am formulat-o: aceea de a legitima cunoaşterea adevărului în experienţa artei înseşi. 

Conceptul familiar nouă de "Weltanschauung", care apare la Hegel pentru întâia oară 
în Fenomenologia spiritulur desemnând completarea postulatorie a lui Kant şi Fichte a 
experienţei morale fundamentale către o ordine morală universală, dobândeşte consa
crarea sa propriu-zisă abia în cadrul esteticll. Pluralitatea şi posibila schimbare a acestor 
concepţii despre lume este cea care a conferit conceptului de "Weltanschauung" rezo
nanţa sa familiară nouă190 Exemplul clasic în acest sens îl constituie istoria artei, căci 
această pluralitate istorică nu poate fi abolită prin unitatea unui ţel conceput ca progres 
către adevărata artă. Fireşte că Hegel a reuşit să recunoască adevărul artei doar suprali
citându-l prin cunoaşterea ftlozofică şi construind istoria concepţiilor despre lume, 

" asemenea istor!ei universale şi istoriei filozofiei, din perspectiva conştiinţei de sine depline 
a prezentului. Insă nici acest lucru nu trebuie considerat doar ca o eroare, în măsura în 
care domeniul spiritului subiectiv este astfel cu mult depăşit. Această transgresare conţine 
un element de adevăr durabil al gândirii hegeliene. Fără îndoială că, în măsura în care 
189 ed. Hoffmeister, p. 424 sq. 
190 Termenul "Weltanschauung" (vezi A. Gătze, Euphorion, 1 924) mai păstrează încă la început o 
ţeferire la mundus sensibilis, chiar şi la Hegel, în măsura în care concepfille esen�ale despre lume 
rezidă în conceptele artei (Aesth. II, 131). Însă deoarece, potrivit lui Hegel, natura determinată a 
soncep�or despre lume �ne de trecut în ochii artistului de azi, pluralitatea şi relativitatea 
concepţiilor despre lume constituie o problemă a reflexiei şi interiorităţii. 
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adevărul conceptului devine prin aceasta atotputernic şi aboleşte în sine orice experienţă, 
filozofia lui Hegel dezavuează în acelaşi timp, din nou, calea către adevăr pe care a 
descoperit-o în experienţa artei. Dacă vom încerca să apărăm justeţea acesteia, va trebui 
să clarificăm în mod principial ce anume se înţelege aici prin adevăr. Răspunsul la această 
întrebare va trebui găsit în ştiinţele spiritului în ansamblul lor. Căci acestea nu vor să 
supraliciteze diversitatea tuturor experienţelor, fie ele ale conştiinţei politice sau istorice, 
sau ale conştiinţei religioase sau politice, ci să le înţeleagă, cu alte cuvinte Însă: să şi le 
poată atribui în adevărul acestora. Va trebui, de asemenea, să discutăm raportul dintre 
Hegel şi conştiinţa de sine a ştiinţelor spiritului, reprezentată de "şcoala istorică", precum 
şi modul în care se repartizează în cele două păr� elemenţul ce face posibilă înţelegerea 
adecvată a ceea ce se numeşte adevăr în ştiinţele spiritului. In orice caz, nu vom putea lua 
în considerare în mod corect problema artei pornind de la un punct de vedere estetic, ci 
doar de la acest cadrul mai larg. 

Încercând să corectăm înţelegerea despre sine a conştiinţei estetice şi reînnoind 
întrebarea privitoare la adevărul artei - în favoarea căreia depune mărturie experienţa 
estetică - nu am !acut, deocamdată, decât un singur pas în această direc�e. Ceea ce ne 
interesează este, aşadar, să privim experieţa artei astfel încât aceasta să fie înţeleasă ca 
experienţă. Experienţa artei nu trebuie falsificată prin transformarea ei într-o posesiune a 
forma�ei estetice şi astfel neutralizată în ceea ce priveşte pretenpa acesteia. Vom vedea că 
acest fapt conpne o consecinţă hermeneutică importantă, întrucât orice întâlnire cu limbajul 
artei este o întâlnire cu o suroenire neîncheiată fi ea însăfi o parte a acestui eveniment. Acesta este 
lucrul care trebuie afirmat împotriva conştiinţei estetice şi a neutralizării problemei 
adevărului pe care aceasta o efectuează. 

Dacă idealismul speculativ a urmărit depăşirea subiectivismului şi agnosticismului 
estetic întemeiat pe Kant, ridicându-se la punctul de vedere al cunoaşterii absolute, o 
astfel de autoelibera!e gnostică a finitudioii includea, după cum am văzut, ridicarea artei la 
nivel de filozofie. In ceea ce ne priveşte, va trebui să re�nem punctul de vedere al 
finitudioii. Consider că elementul productiv al criticii lui Heidegger la adresa 
subiectivismului epocii moderne a fost acela că interpretarea sa temporală a ftinţei a 
deschis posibilităţi specifice acesteia. Interpretarea fiinţei din orizontul timpului nu 
înseamnă, după cum se crede adesea în mod eronat, o temporalizare atât de radicală a 
Dasein-ului încât acesta ar deveni incapabil să admită ceva drept etern sau fllnţând etern, ci 
s-ar înţelege în întregime pe baza propriului său timp şi viitor. Dacă lucrurile ar sta 
într-adevăr astfel, atunci nu ar mai fi vorba deloc despre o critică şi o depăşire a 
subiectivismului, ci despre o radicalizare "existentiaIă" a acestuia, al cărei viitor colectivist 
ar putea fi profetizat cu certitudine. Însă întrebar�a filozofiei, despre care este vorba aici, 
se adresează tocmai acestui subiectivism. Acesta este dus la extrem doar pentru a fi 
interogat. Interogapa ftlozofiei întreabă ce anume este fiinţa înţelegerii de sine. Odată cu 
această întrebare ea depăşeşte orizontul acestei înţelegeri de sine. Dezvăluind timpul 
drept un temei ascuns al acesteia, ea nu propovăduieşte un angajament orb motivat de o 
disperare nihilistă, ci se deschide unei experienţe rămase până atunci inaccesibilă, ce 
depăşeşte gândirea izvorâtă din subiectivitate, pe care Heidegger o numeşte fiinţă. 

Pentru a considera în mod adecvat experienţa artei am început cu o critică a conştiinţei 
estetice. Experienţa artei mărturiseşte singură că este incapabilă să recupereze vreodată 
printr-o cunoaştere finală adevărul deplin al celor pe care le experimentează. Aici nu 
există nici un progres absolut şi nici o epuizare definitivă a ceea ce rezidă Într-o operă de 
artă. Experienţa artei ştie aCest lucru despre sine. Cu toate acestea, nu trebuie să acceptăm 
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pur şi simplu ceea ce conştiinţa estetică consideră drept experienţă a sa. Căci, după cwn 
am văzut, ea o gândeşte în ultimă instanţă ca discontinuitate a trăirilor. Am demonstrat 
însă că această consecinţă este una inacceptabilă. 

De aceea, nu vom interoga experienţa artei în ceea ce priveşte modul în care aceasta se 
concepe pe sine, ci privitor la ceea ce este ea în realitate şi care anume este adevărul ei, 
chiar dacă nu ştie ce este şi este incapabilă să ne spună ce ştie - similar modului în care 
Heidegger a întrebat ce este metafizica, în opozi�e cu modul în care aceasta se  consideră 
pe sine. Observăm că în experienţa artei ac�onează o experienţă autentică ce lasă urme în 
cel care o face şi vom chestiona felul de a fi al acelui lucru a cărui experienţă este făcută în 
acest mod. Vom putea spera astfel să înţelegem mai bine ce fel de adevăr este cel care ne 
întâmpină aici. 

Vom vedea că odată cu aceasta se deschide o dimensiune în care întrebarea �rivitoare 
la adevăr se re formulează în "înţelegerea" f'e care o practică ştiinţele spiritului 1 

Dacă vrem să cunoaştem ce este adevărul în ştiinţele spiritului, atunci va trebui să 
adresăm întrebarea filozofiei întregului procedeu al ştiinţelor spiritului în acelaşi sens în 
care Heidegger a adresat-o metafizicii şi în care o adresăm la rândul nostru conştiinţei 
estetice. Nu vom avea voie să acceptăm răspunsul venit din partea conştiinţei de sine a 
�tiintelor spiritului, ci va trebui să întrebăm ce anume este în realitate înţelegerea lor. 
Intrebarea privitoare la adevărul artei va servi drept o fază preliminară în special datorită 
faptului că experienţa operei de artă include înţelegerea, aşadar, reprezintă ea însăşi un 
fenomen hermeneutic, însă în mod cert nu în sensul unei metode ştiinpfice. Compre
hensiunea ţine mai curând de întâlnirea cu opera de artă însăşi, astfel încât această 
apartenenţă nu poate fi elucidată decât pornind de la această modalitate de a fi a operei de artă. 

191 [Vezi "Wahrheit in den Geisteswissenschaften", în Kleine Schriften 1. pp. 39-45; Gesammelte 
Werke, Bd. 2, p. 37 sq.] 



I I . Onto logia operei de artă şi semnificaţia ei  
hermeneutică 

1 .  Jocul ca fir căIăuzitor al explicitării hermeneutice 

a) Conceptul jocului  
Pentru aceasta alegem drept prim punct de plecare un concept care a jucat un rol 
important în estetică: conceptul jocului. Obiectivul nostru este, totuşi, cel de a desprinde 
acest concept de semnificaţia sa subiectivă pe care o are la Kant şi Schiller şi care domină 
întreaga estetică şi antropologie modernă. Dacă vorbim în legătură cu experienţa artei 
despre joc, nu ne referim nici la, relatia_ şi nici chiar starea de spirit a creatorUlui satl a celui 
ce se des fată şi în nici un feÎ la iib.ţţtatea ooei s�biecti�tăp care se lmplică în joc, �na 
modalitatea de a fi a operei de artă înseşi. Am descoperit în cadrul analizei conştiintei 
estetice ci situarea opozitivă a unei conştiinţe estetice şi a obiectului acesteia nu satisfa�e 
starea de lucruri. Acesta este motivul pentru care conceptul de joc este atât de important 
pentru noi. 

Desigur că jocul poate fi distins de comportamentul celui ce joacă, _ce ţine ca atare de 
alte moduri de conduită a. subiectivităţii. Se poate afirma, astfel, că pentru cel ce j oacă 
jocul nu este ci sitUatie serioasă şi este jucat tocmai din această cauză. Putem, aşadar, să 
încercăm să definim 'conceptul de joc pornind· de aici. Ceea ce est.e. uc! .simplu j()_c_nu .. e_�e 
ceva serios. ]ucar
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are d()ar "scopul ' 1n acesta; "este un fel de repaus", dupa cum spune Ansţotel Mat 
lmportant este că în jocul însuşi rezidă o seriozitate proprie, chiar sacră. Cu toate acestea 
în joc nu dispar pur şi simplu toate raportările finale ce determină existenţa activă şi 
preocupată, ci acestea se volatilizează într-un mod ciudat. Jucătorul ştie el însuşi că jocul e 
doar joc şi se situează într-o lume determinată de seriozitatea scopurilor. Însă el nu ştie 
acest lucru intenfionând el însuşi în calitate de jucător această raportare la serios . .ţ..ctul 
jocului îşi îndeplineşte scopul ce-i revine doar când cel ce j oacă este asimilat de către joc. 
Jocul nu devine pe deplin joc prin raportarea ce trimite în exterior dinspre joc c�tre serios. 
Cel care nu i-a în serios jocul strică plăcerea acestuia. M99alitatea .de  a fţ _:lj()f}llui��u 
permite ca raportarea celui ce j oacă faţă de joc să fie asemenea raportării faţă de un o.b.ie�t. 
Jucătorul ştie foarte bine ce e joc şi că ceea ce face el "e doar un joc", îns�_ �1 nu ştie ce 
"ştie" aici. 

Întrebarea noastră privitoare la esenţa jocului însuşi nu îşi poate găsi de aceea 
răspunsul dacă îl aşteptăm din partea reflecţiei subiective a celui ce îl joacă1 93 Ne vom 
întreba, în schimb, ca;e este modalitatea de a fi a jocului ca atare?Am văzut deja că 
obiectul reflecţiei noastre trebuie să fie nu co?ş�nţa estetică, ci expe�ienţa artei şLudată 
cu aceasta întrebarea privitoare la modalitatea de a fi a operei de artă. Insă tocmai aceasta 
era experienţa artei pe care trebuie să o repnem în opoziţie cu nivelarea conştl!t?-ţei 
192 Aristotel, PoL VIII 3, 1 337 b 39. Vezi Eth. Nic. X 6, 1 1 76 b 33; 1t a i ( e w  0 1t W C;  0 1t O u o ft (n 
Kt U '  ' Av ft X a: P O t V o Q t1 tj c;  e x e t v  O OKe t 
1 93 Kurt Riezler refine în al său Traktat vom ScMnen drept punct de pornire subiectivitatea celui ce 
joacă un joc şi prin aceasta opozipa dintre joc şi serios, astfel încât în cazul său conceptul de joc se 
restrânge excesiv, obligându-l să afirme: "Ne îndoim că jocul copiilor este o simplă joacă" şi "Jocul 
artei nu este doar joc" (p. 1 89). 
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es�e�ce: faptul că opera de artă _nu este un obiect ce se opune subiectului ce  fllnţează 
Pe�,tni sihe. Opera de artă îşi are mai curând fiinţa propriu-zisă în faptul că devine 
e��!:iel1ţă. ce îl preschimbă pe cel care o face. "Subiectul" experienţei artei, ceea ce 
rămâne şi stăruie, nu este subiectivitatea celui care o experimentează, ci opera de artă 
insaşi: Tocmaraces-iă-este 'punctUl în care modalitatea de a fi a jocUlui devine relevantă. 
�nocul are o esenţă proprie, independentă de conştiinţa celor ce joacă. Joc este şi acolo 
-:'de fapt e cu adevărat acolo - unde orizontul tematic nu este îngrădit de fIinprea pentru 
sine a subiectivităţii şi unde nu există subiecţi care se comportă ludic. 

Subiectul joC).uui nu sunt jucătorii; jocul accede la reprezentare prin cei care joacă. 
Acest lucru ne învaţă deja utilizarea cuvântului "Spiel" �oc) , înainte de toate întrebuinţarea 
sa metaforică examinată în special de către Buytendijk 94 

, Uzul metaforic are şi aici, ca întotdeauna de altfel, o întâietate metodică. Atunci când 
un cuvint est�' transferat asupra unUi domeniu de aplicare căruia nu-i apartine originar, 
semriHlcapa- s'a "originară" se desprinde de parcă ar fi dezghiocată. Limba efectuează' aici 
o,abstfăd:iiare preliminară ce constituie în sine sarcina unei analize conceptuale. Acum 
gânâiie-a-nu trebuie decât să exploateze această performanţă anticipativă. 

Acest lucru este valabil, de altfel, şi în cazul etimologiilor. Acestea sunt, fireşte, mult 
miJ:i,puţin riguroase, deoarece nu constituie abstracţiuni ale limbii, ci ale ştiinţei limbii, a 
(Iror utilizare nu poate fi verificată niciodată în întregime prin intermediul limbajului 
msuşL' De aceea ele nu constituie, nici acolo unde sunt corecte, probe, ci performanţe ce 
'Thticipează analiza conceptuală şi îşi află temeiul solid abia în cadrul acesteia195 

Dacă vom �xamjna uzul cuvântului "joc" privilegiind aşa-numitele semnificaţii figu
tate ale aces tuia vom constata că în germană se poate vorbi despre jocul luminii (Spie! des 

L.icliies)� despre jocul valurilor ca legănare a acestora (Spiel der Wellen) , jocul unei piese 
mecanice îg!ţ:-llD,nliment, despre jocul membrelor ca armonie a acestora (Zusammenspiet 
der7';!i�der), un joc de forte (SPici der Krăfte), despre "j ocul tântarilor" ca despre roirea 

. .  , , , ... 

acestora (Spici der MiiCken) , ba chiar şi despre jocuri de cuvinte,. In fiecare dintre acest� 
ca:Zllii se face trimitere la Un du-,ţe-vinQ al unei mişcări, care nu este legată de un scop cu 
care acesta se încheie. Acestui fapt îi corespunde şi semnificapa originară a "jocului" ca 
dans, ce,mai supravieţuieşte în multe expresii ( vorbim, de pildă, despre cineva care joacă 
un 'dans popular) l96 Mişcarea care este joc nu are un ţel care duce la încetarea ei, ci se 
reînnoieşte printr-o reluare continuă. Mişcarea acestui du-te-vino este în mod evident atât 
d,e centrală pentru determinarea esenţială a jocului, încât devine indiferent cine sau ce 

" an'Uirie execută mişcarea. Mişcarea jocului ca atare este într-un fel lipsită de substrat. Jocul 
este ceea ce ,este jucat sau se'derulează -(abspicll) - [l�_sţ_replle nici un subi,ect ,care joacă. 

J'bcure-stedefectuare a riiişeării ca atare. Vorbim astfel despre un 'joc al cworilor fără să ne 
tef�rimmăcaila faptul că este vorba despre o culoare ce bate (splel� în alta, ci la procesul 
propriu-zis sau la priveliştea prin care ni se înfătişează diversitatea schimbătoare ' ii  

:':I'-'=:1'--'d '  , 
CWOlllor. 
-Modalitatea de a fi a jocului nu este, aşadar, definită de faptul că avem de a (ace �_1,! 
prezenţa necesară a unui' subiect care se 'comportă ludic, astfel încât jocul să fie jl!qH: 
SensUl odginar al lui ,;spieleri" este mai curând unul medial. Vorbim astfel, de exemplu, 

194 F. J. J. Buytendijk, Wesen und Sinn des Spiels, 1973. 
1 95 Acest fapt firesc trebuie reafirmat împotriva acelora care încearcă să critice continutul de 
adevăr al aflrmap.ilor lui Heidegger pornind de la maniera sa etimologizantă, 
196 Vezi J. Trier, Beitrăge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 67, 1947. 
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despre faptul că undeva sau cândva "se joacă" ("SPiell') ceva, că se Qţtrece (sich abspie/� 
ceva, că e ceva la rriii!()c (ist im Spiele) 1 97 

Aceste observaţii legate de limbă constituie, după părerea mea, o indicare indirectă a 
faptului că jucarea nu se vrea înţeleasă nicidecum ca un tip _ �e activitate. ,Pentru limbă, 
subiectul proprjlJ-zis al jocului nu e,şţe:, subiectivitatea celui care joacă printre alte activităţi 
ale sale, ci jocul însuşi. Doar că suntem într-atât de obişnuiţi să raportăm un 'fenomen ca 
cel al jocului'la subiectivitate şi modurile acesteia de comportament, încât rămânem opaci 
în fl'lp acestor sugestii ale spiritului limbii. . 

In orice caz, cercetările antropologice mai recente au extins tema jocului într-atât de 
mult încât aceasta este dusă oarecum până la punctul extrem al perspectivei ce porneşte 
de la subiectivitate. Huizinga investighează componenta ludică a oricărei culturi şi 
elaborează înainte de toate conexiunea existentă între jocul infantil şi cel animal, pe de o 
parte, şi "jocul sacru" al cultului pe de alta. Acest lucru l-a condus către descoperirea 
indeciziei ciudate a conştiinţei ludice, care face de-a dreptul imposibilă distincţia între 
credintă şi necredintă. "Să1baticul însuşi nu are cunoştintă de nici un fel de distinctii , )  , , 
conceptuale între existenţă şi joc, de nici o identitate, de nici o imagine sau simbol. 
Rămâne de aceea discutabil dacă starea de spirit a sălbaticului în cadrul gesticulaţiei sale 
sacre nu ar putea fi descrisă cel mai bine reţinând termenul primar de joc. Potrivit 
conceptului nostru de joc, distincţia dintre credinţă şi disimulare este abolită,,198 

Este recunoscut aici în mod principial primatul jocului fată de conftiinta celui ce joacă şi, 
într-adevăr, tocmai experienţele jucării pe care sunt chemaţi să le descrie psihologul şi 
antropologul sunt plasate într-o lumină nouă şi lămuritoare dacă se porneşte de la sensul 
medial al jocului ca activitate. Jocul reprezintă de bună seamă o ordine în care acel 
încolo-şi-încoace al 'dinamicii jocului rezultă parcă de la sine. Este caracteristic jocului 
faptul că mişcarea sa nu este doar lipsită de un scop şi o intenţie, ci şi una lipsită de efort. 
Acesta decurge ca de la sine. Uşurinţa jocului, care, fireşte, nu trebuie să fie o absenţă reală 
a solicitării, ci vizează doar fenomenoloo1c absenta solicităriil99, este resimtită ca o 

� ,  J degrevare. Structura jocului îl absoarbe parcă pe jucător şi îl uşurează de sarcina iru�attvei 
care constituie solicitarea propriu-zisă a existenţei. Acest lucru se manifestă şi în impulsul 
spontan către reluare ce se trezeşte în cel ce joacă şi prin reînnoirea de sine continuă a 
joc�ui care îi marchează forma (refrenul, bunăoară). 

In�ă faptul că modalitatea de a fi a jocului se apropie în acest fel de forrna �e tpj�_aţe a 
naturii peiffiite formularea unei concluzii metodice importante. Este evident �ţjlţ să 
197 Huizinga (Homo ludens, Vom Ursprung der lV4ltur im Spiel, p. 43) atrage atenpa asupra urmă
toarelor fapte de limbă: "Deşi în germană se poate vorbi despre "a face un joc" (ein Spiel treiben) , iar 
în olandeză se poate spune "een spelle�e doen", verbul ce pne proriu-zis de aceste forme este "a 
juca". Un joc este jucat. Cu alte cuvinte: pentru a exprima acest tip de activitate, conceptul 
conţinut în substantiv trebuie să fie reluat în verb. Acest lucru înseamnă după toate aparenţele că 
ac punea este atât de specială şi autonomă, încât nu poate fi inclusă în tipurile obişnuite de 
activitate. Jucarea nu este o activitate în sens obişnuit". În mod corespunzător, sintagma "a juca o 
partidă" (în germană: "ein Spielchen machen", literal: "a face un jocule( - n. trad. ) este 
simptomatică pentru faptul de a dispune de o perioadă de timp ce nici nu este încă joc. 
198 Huizinga, op. cit., p. 32 [Vezi şi studiul meu, "Zur Problematik des Selbstverstăndnisses", 
Kleine Schriften 1, pp. 70-81 , acolo p. 85 sq.; Bd. 2, Gesamme/te Werke, p. 121 sq. şi "Mensch und 
Sprache", Kleine Schriften 1, pp. 93-100, acolo p. 98 sq.; Bd. 2, Gesammelte Werke, p. 146 sq.] 
1 99 Iată ce scrie Rilke în cea de-a cincea Elegie duineză: . . .  "unde Preapuţinul pur se preschimbă de 
neînţeles - Trece brusc în Preamultul gol." 



11, 1 .  Jocul ca fir cllluzitor al expllcltlrll hermeneutice 89 

sp-�el:Tl __ �_�_�� �:tll��le se. joacă şi că s-ar pute_a afirma în sens figurat că până şi apa sau 
�gajga�ă" Putem spune, în schimb, despre om-Că şi acesta se joac�:_ŞU<:l�ul său es!�_ �._ 
pr?-.<;ţ_ş Q��ral. Şi sensul jocului său - tocmai deoarece şi în măsura în care el este natură -
este o pură reprezentare de sine însuşi (Sichse/bstdarstelllen) . Devine astfel în cele din urmă 
cu totul lipsit de sens să distingem în acest domeniu între o întrebuinpre proprie şi una 
metaforică. 

Însă raport3:rea faţă de ftinţa operei de artă rezultă înainte de toate pornind de la acest 
sens medial al jocului. Natura, atât timp cât este un joc _ce se reînnoieşte mereu - fUnd 
lipSIti-de un scop, 6-intenţie şi o solicitare - poate să apară de-a dreptul ca model al artei. 

Astrel� Friediich Schlegel scrie: "Toate jocurile sacre ale artei sunt doar reproduceri 
Jndepărtate ale jocului inftnit al lumii, ale operei d_e)lţtă care se formează etern pe sine. ,,200 

Şi o altă problemă discutată de către · Î-I_1}izinga se clariftcă pornind de la rolul 
fundamental al acelui încolo-şi-încoace al mişcării jocului, şi anume caracterul ludic al 
întrecerii. Desigur, concurentul nu consideră potrivit conştiinţei sale că joacă. Însă 
cqmpetiţia dă na�tere, de bună seamă, mişcării tensionate de du-te-vino din care rezultă 
un învingător, făcând astfel ca totul să devină joc. Acest du-te-vino este în mod evident 
âfâl -ae strâns legat de joc, încât în ultimă instanţă nu există, de fapt, nici o jucare-doar
pentru-sine (Fiir-sich-a//ein-Spie/en) . Pentru a exista un joc nu este nevoie de participarea 
reală la joc a altcuiva, însă trebuie să existe întotdeauna altceva cu care jucătorul joacă şi 
ţar-e iăspunde mutării jucătorulUi printr-o altă mutare din proprie iniţiativă. Pisica jucăuşă 
·a:J.ege ghemul de lână pentru că acesta intră în joc, iar caracterul nemuritor al jocului cu 
mingea se întemeiază pe mobilitatea liberă universală a mingii care efectuează parcă de la 
sine mişcări surprinzătoare. 

Primatul jocului în fata jucătorilor care îl efectuează este resimţită în mod specific
acolo unde avem de a face cu o subiectivitate umană care se comportă ludic - şi de către 
cel care·jOac�- un joc. Accepţiunile figurate ale termenului sunt din nou cele care ne oferă 
cele mai multe informaţii privitoare la esenţa sa propriu-zisă. Spunem astfel despre cineva 
că se joacă cu şansele ce i se oferă sau că pune în joc anumite planuri. Este limpede la ce 
anume ne referim când spunem acest lucru. Persoana respectivă nu s-a decis încă în ceea 
ce priveşte posibilităţile şi scopurile în cauză. Mai dispune încă de libertatea să se decidă 
Într-un fel sau altul, în favoarea uneia sau alteia dintre posibilităţi. De cealaltă parte, 
aceas tă libertate poate ft pericli tată. J ?cu1 însuşi este mai curând un risc pentruj�cător. Ne 
putem juca doar cu posibilităţi efective;-Aces(lucru înseamnă în mod evident� angajare 
dusă atât de departe, în�âţ ac:estea ru.: putea să ne dejoace şi să se impună. Atracţia pe care 
jocUl - 6 exerCită asupra jucătorului rezidă tocmai în acest risc. SaYUfăm prin .  :lcesţ� . o 
libertate de decizie care este, totuşi, în acelaşi timp ameninţată şi îngrarută irevocabil. Să 
nF"gindirri, bunăoară, la jocuri cum ar fi pasienţa, etc. Acelaşi lucru este valabil, însă, şi În sfera 
sefÎ6sului. Cel care evită anumite decizii presante, de plăcere sau de dragul libertăţii sale de 
deciţie, sau îşi: ăŞIlJrlă posi�ilităţi-pe_ care nu le doreşte în mod serios şi care nici nu con�, din 
această cauză, riscul de a fi alese şi de a-l îngrădi este numit îndeobşte "jucăuş" (verspiell). 

Se poate indica pornind de aici o trăsătură generală a modului în care esenta jocului se 
reflectă în comportamentul ludic. A juca Înseamnă a-ft-jucat. Atra�ţ!�j.2s�gi, ţ��cin_�ţi.a pe 
care o exercită constă tocmai în faptul că jocul se înstăpâneşte asupra celui ce joacă. Chiar 
dacă- este -vbrha despre jocuri în care încercăm rezolvarea unor sarcini pe care ni le-am 
200 . Friedrich Schlegel, "Gesprăch liber die Poesie" (Fn"edrich Schlegels Jugend.rehriften, edit. J. Minor, 
1982, II, p. 364). [Vezi şi edipa mai nouă a lui Hans Eichner în edipa critică îngrijită de E. Behler 1 ,  
Abt., 2.  Bd., pp. 284-351, acolo p.  324"] 
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propus singuri, far11lecqljQI:;Wui este dat de riscul de a vede.� dacă. Sţya."mţrg<'J.�că 
"reuşeşt�i' şi dacă "reuşeşte încă o dată". Cd care face astfel de încercări este în realitate 
cel pus la încercare. Subiectul veritabil al jocului Oucru făcut evident tocmai de asemenea 
experienţe în care nu�e�isţă decât un singur jucător) nu este jucătorul, ci jocul însuşi. Jocul 
este cel care fascinează jucătorul, îl af\lndă în joc; îl �ne în joc. 

Acest luc� se manifestă şi în faptul că jocurile au o spiritualitate proprie, specială201 
Nici. aceasta nu se referă la dispoziţia sau starea de spirit a celor ce joacă un joc. Această 
diversitate a dispozi.ţiilor spWr.ullJ.e caracteristice jucării diferitelor jocuri, resp.e.cti.v:pp·ftei 
de astfefde Jocuri"; eSţe m� cprânq a consecinţă şi nu cauza diversităţii jocurilorJocurile 
însele se diferenţiază unul de celălalt prin spiritul ldr. Acest lucru nu rez�ţ� din_�nimic 
altcev;), decât din efec:Juarea şi organizarea diferită a acelui ît1�.Q��=-ş!�JnC:Qace al puşcării 
ludice .pe ,care o. întruchipează. Regulile şi ordinea ce pr:escnu umplerea spaţiulUi. liidic 
constituie esenp jocului. Acest lucru-este valabil în mod pe deplin universal peste' tot 
unde avem de a face cu un joc. De exemplu, în cazul jocurilor de fântâni arteziene sau în 
cel al unor animale care se joacă. Spaţiul ludic în care se derulează jocul este delimitat din 
interior de către jocul însuşi şi este îngrădit într-o măsură mult mai mare prin ordinea 
determinată de dinamica jo.cului decât de către ceea ce se loveşte, adică de graniţele 
spaţiului liber ce limitează din exterior această dinamică. 

Consider drept o caracteristică a acţiunii ludice umane în raport cu aceste .. d.ţ:ţerminări 
generale faptul că aceasta joacă ceva. Prin aceasta mă refer la faptul că forma de organii�re 
a dinamicii căreia i se subordonează. posedă .o determinare pe care cel care joacă o .. ,,�J�ge" . 
Acesta îşi d�Jimitează mai întâi în mo? explicit comportamentul ludic faţă de conduita ,sa 
obişnuită prin faptul că vrea să joace. Insă chiar şi în interiorul acestei diponibilităp lu�<:e 
el formulează o alegere. Alege un joc anume şi nu un altul. Acestui lucru ll corespunde 
faptul .. că .�papUi d� joc al dinamicii luilice nu este pur şi simplii spapul liber ârjuc:�i!i ele 
sine (das Sichausspie/en) , ci unul specific, delimitat şi rezervat în favoarea dinamiciiJu.�c�. 
Jocul omenesc reclamă propriul său teren de joc. Delimitarea terenului de joc opun� ca 
şi cea a perimetrului sacru, după cum subliniază pe biină dreptate Huizinga202 - făr�_md o 
tranzipe s'au mediere universul ludic ca o lume înclJ.isă universului teleologic. Faptul că a 
juc:a î�,sţamnă a-juca-ceva (Etwas-Spie/en) este valabil abia aici, unde acel încolo-şi-încoace 
ordonat al mişcării jocului este definit ca o conduită şi se delimitează de alte tipuri de 
comportament. Homo ludens mai este încă, chiar şi în j.oc;, unul care se comportă într-un 
anumit fel, chiar d'acâ�-enta p'ropi'iii=zlsă a jo.cului constă în faptul că el se eliEereizTâe 
încordarea ce caracterizeazi raportarea sa fată de scopurile sale. Cu aceasta se precizează 
mai bine motivul pentru ca�e a juc� înseamf1.i·a-juci-c�va. Orice joc formul��.lfL�arC:�J:1.J 
pentru individul care îl joacă. EI nu se poate concedia pe sine în alt fel către libertatea 
jucatifde sine dedt'prin transformarea scopurilor conduitei sale în simple sarcini de joc. 
Astfel, copilul îg.fQ!JIlulează singur sarci1}a atunci se joacă cu mingea, iar ::t���ţ_sar<;ini 
sunt sarCilli de jpc pentru că scopul real a jocclui nu este, de fapt;. rezolvarea acestor 
sarţiiir"a-e joc, CI qrga�zaţ"ea ş� q1Qd"elarea din�mifi� l.�.Pi_c� h1ŞJ�:şi. �,., .... _ .. - .. _-_ .. -

· · In: m9d evident, uşurinţa şi uşurarea particulară semnificate de comportamentul ludic 
se sprijină pe caracterul tematic deosebit ce îi revine sarcinii de joc şi rezultă din reuşita 
rezolvării acesteia. 

Se poate spune că reuşita unei sarcini "o întruchipează". Această formulă este deosebit 
de potrivită atunci când se vorbeşte despre un joc, căci în asemenea cazuri îndeplinirea 
201 Vezi F. G. Jiinger, Die Spiele. 
202 Huizinga, op. cit., p. 1 7. 
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sarcioii nu trimite dincolo de sine către un context teleologic. J oc1,ll s�.)imitează 
îp.tr-adevăr să se reprezinte pe sin�. Mo.d�tate:l .. sa dţ a fi este aşadar auto reprezentarea. 
Însa,autoi�piţi�ntarea c()!1�ţitlJ.i_e �n .aspect de a fi universal al naturii. Ştim azi cât de 
insuficIente sunt reprezentările finale biologice pentru a face inteligibilă forma ftinţelor 
vii203 Este astfel valabil şi în cazul j?�ului că �Il��b.aţţ.a. prjyjţ�)�re la fţl1lcp:"! S;1. yiţală şi 
fi�!.!:a .. �,�_�i()�o.gLc�. �gc: rf�-tivă. Jocul este într-un sens eminent autoreprezentare" 

. �!JJ.9.n:preze�ţ:lt:.ea jocului uman se întemeiează, după cum a văzut, pe 'o conduită 
legată de fina1ltăp1e aparente ale jocului, însă "sensul" acesteia nu consţă, cu .a.qevărat în 
atingerea acestor scopuri. Angajarea propriilor resurse în favoarea sar�i@. �L� jQc; .este, în 
realitate mai curân����Erimare}�c!l:�ă. Aui6reprez�ntarea propiieT��ului face, aşadar, ca 
<;:el care joacă saaccead:rTa�propria sa reprezentare de sine, j ucând, adică reprezentând 
C;eva. Jocul omenesc poate găsi sarcina de joc în repr�z.�ntar�a}I1s�şi. doar pentru că a juca 
înseamnă dintotdeauna a întruchipa. Există astfel jocuri pe care trebuie să le numim 
re-ptezehtative, fie pentru că poartă în sine un element de reprezentare sub forma 
raportului de sens evanescenl care este aluzia, fle pentru că jucarea constă tocmai în a 
reprezenta un lucru (de exemplu atunci când copiii se joacă de-a maşina). 

A reprezenta înseamnă potrivit posibilităţii sale a reprezenta pentru cineva. Faptul că 
această posibilitate este vizată ca atare formează particularitatea caracterului ludic al artei. 
Spapul închis al universului ludic lasă aici, într-un fel, să cadă unul dintre perefii ce îl 
în;pX�jn;t1Îesc204. Jocul cultic şi reprezentap� dramatică (Schauspie� nu reprezintă, de bună 
�eamă,�!l ac;elaşl sens cum o face I,ln copil care se joacă. Acestea nu se epuizează prin 
f;iptul că reprezintă, ci trimit în acelaşi timp dincolo de sine către aceia, care participă bi ele 
îricalitate de spectatori. Jocul nu mai este aici simpla rţp��zentare.�e sin.e a unei dinamici 
or�ronate şi nici simplul act de reprezentare c.ărui:l i se. de�c:� în întregime copilul, el el este 
"reprezentativ pentru . . .  " Această indicape proprie oricărei reprezentări este aici, ca să 
spup-efi aşa, împlinită şi devine constitutivă pentru opera de artă. 

In general, jo��rile - oricât ar consţitui potriv:it e��nţţj lor reprez.entăr.i şi or:icât s-ar 
reprezenta în ele cei care ·joacii - nu sunt prez�ntate c�va, cu �te cllvinte, spectatorii nu 
s��yuţi îiivedere. Copiii sltj'oaca pentru sine, singuri, chiar şi atunci când înt:uchipează 
,gya. Şi nici măcar acele jocuri, cum ar fi cele sportive, care sunt jucate în faţa 
spectatorilor nu îi vizează pe aceştia. Ele sunt chiar ameninţate să-şi piardă caracterul 
ludic în chip de întrec eri sportive tocmai datorită faptului că tind să devină confruntări 
publice. Procesiu[).ea religioasă, care. ţac<;: p:lt;ţe �ntr-un act cultic, este cu atât mai mult o 
.,expunere deoarece ea cuprinde potrivit pr()pr}�î �ale definiFi în.:tr�aga comunitate reli
gio.�.să.. Actul cultic este, cu toate acestea, întotdeauna o r�prezentare autentică în och:ll 
�T�!1Ît�W�j�r rţprezent3;.pa dramatică este, de asemenea, un proces ludic ce necesită în 
mod esential spţctatorul. Intruchiparea zeităfii în cultul religios, reprezentarea mitului în 
spectacol nu sunt, aşadar, j ocuri doar în sensul că jucătorii participanţi sunt absorbip, ca 
să spunem aşa, de către jocul reprezentativ şi îşi găsesc în acesta o autoreprezentare 
potenţată, ci ei se transferă din proprie voinţă în acest joc, astfel încât cei care joacă 
reprezintă o totalitate de sens pentru spectatori. :ypsa unui al patrulea perete nu este, 

203 În special Adolf Portmann a fost cel care a formulat în numeroase lucrări această critică şi a 
reîntemeiat legitimitatea unei viziuni morfologice. 
204 Vezi Rudolf Kassner, Zahl und Gesicht, p. 1 61 sq. Kassner sugerează că "unitatea şi dualitatea 
C7xttem de stranie a copilului şi păpuşii" se leagă de faptul că aici (ca în cazul actului cultic) lipseşte 
cel de-al patrulea "perete al spectatorului, cel mereu deschis". Raponamentul meu este că, invers, 
tocmai acest al patrulea perete al spectatorului este cel care închide universul ludic al operei de artă. 
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aşadar, ceea ce transformă jocul într-o expunere publică. Deschiderea către de spectator 
participă mai. curând la const:i�rea caracterului închis al jocului. Spectatorul-ef�ctueâză 
doar ceea ce JOcul este ca atare 

Acesta este punctul în care se vădeşte importanţa definirii jocului ca un proces medial. 
Am :,��u� că jocul nu îşi are mnţa în conştiinţa sau compc:Jrt�mentul celui ce j()ac�îl 
atrage, dimpotrivă, pe acesta în sfera sa şi îl umple cu spiritul său. Cel care j�;ta.<;:�.E�rcepe 
jocur drept o realitate superioară lui. Acest lucru este valabil cu atât mai mult.acolo·unde 
acesta esi:'e vizat el însuşi drept o astfel de realitate - ceea ce se întâmplă acolo unde jocul 
apare în chip de reprezentare pentrU spectator, adică este un "spectacol". 

Spectacolul rămâne şi el un joc, cu alte cuvinte are structura unui joc, cea a unei lumi 
închise in sine. 1ns� spectacolul religios sau profan - chiar dacă reprezintă o lume î[lc!llsă 
în întregime în sine - este deschis în direcpa spectatorului. El îşi dobândeşte abia în acesta 
semnificaţia sa deplină. Cei ce joacă îşi joacă rolurile c;a în orice joc şi astfel jocul accede la 
reprezentare, însă jocul însuşi este întregul alcătuit din cei ce joacă şi spectâton�-Ereste 
perceput cu adevărat şi. i se înfăpşează după cum este "conceput" aceluia care nu participă 
la joc, ci îl urmăreşte. In acesta jocul este, oarecum, ridicat la idealitatea sa. 

Acest lucru înseamnă pentru cei care joacă faptul că nu îşi îndeplinesc doar roluri1e �a 
în orice roc; aceştia îşi expun rolurile cuiva, le prezintă spectatorului. Tipul lor de 
particip ar<=: laj<;lc nu mai este acum determinat de asimilarea lor totală de către joc.:,�i de 
faptul Că îşi joacă rolul raportindu-se la şi având în vedere totalitatea spectacolului în care 
trebuie să fie asimilap nu ei, ci spectatorii. Este vorba despre o răsturnare totală p� �are o 
suferă jocul ca joc atunci când devine spectacol. Aceasta îl ilduce pe spectator în postura 
celui ce joaCă. El - şi nu jucătorul - este cel pentru care şi în fata căruia se joacă. Acest , . . 

lucru nu vrea sa însemne, fireşte, că cel care joaCă este incapabil să �urprindă sensul 
întregului în  care îşi joacă în mod reprezentativ rolul. Spectatorul are doar un privilegiu 
metodic: flindu-Î destinat jocul celorlalti, devine vizibil faptul că acesta poarfă în SÎne un 
conţinuf -de sens menit să fie înţeles' şi care poate fi desprins, din acest motiv; de 
comportamentul celor care joacă. Aici se produce, în fong, abolirea distincţiei dintre cel 
care joacă şi spectator. Exigenţa de a viza jocul însuşi potrivit conţinutului său de-sense·sl:e 
aceeaşi pentru amândoi. 

Acest lucru constituie o necesitate absolută chiar şi acolo unde comunitatea celor ce 
joacă se izolează în întregime de orice spectatori, spre exemplu fie pentru că aceasta 
combate institutionalizarea socială a vietii artistice, fie în cazul aşa-numitei "Hausmusik", 
care se doreşte � fi o formă de practicar� a muzicii într-un sens mai propriu, deoarece este 
destinată interprepIor acesteia şi nu unui public. Cel care se ocupă sub această formă de 
muzică urmăreşte, totuşi, în realitate, ca muzica pe care o face să "iasă" bine, cu alte 
cuvinte însă: pentru ca cineva care ar putea să o asculte, să fie cu adevărat prezent. 
Reprezentarea artei este potrivit esenţei sale dedicată cuiva, chiar dacă nu este nimeni 
prezent să o asculte sau să o privească. 

b) Metamorfozarea În plăsmuire şi medierea totală 
Numesc această mutape în care jocul omenesc îşi dezvoltă împlinirea sa propriu-zisă de a 
fi artă metamoifozarea în produs. Jocul îşi dobândeşte idealitatea abia prin această mutape, 
astfel în��t să poată fi conceput şi înţeles astfel. El se înfăţişează abia acum ca şi cum ·ar fi 
desprins de travaliul reprezentativ al celor ce joacă şi există în manifestarea pură a ceea ce 

205 Vezi nota 204, p. 91 .  
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aceştia joacă. Jocul - chiar şi elementul imprevizibil al improvizatiei - este în princiriu 
:reiLiăblI şi ca ataie aurabil. El are caracS�I .. q*e operă, de "ergon" şi n� doar de "ertergeia,",206 
kCestă·eslţ��.�l1toJJfi c�ţe îl nî:lmesc (pl�'srn�i (Cebilde) . 
·�· - ·teea ce este detaşabil în acest fel de .ti:;waliu reprezen.tativ al celui ce joacă rămâne, cu 
toate· aces�ea.�. �ependent de reprezentare. O astfel de dependen�ă nu presupune o 
§.uDoi.�lQgiie în sensul în care jocul şi�ar primi determinarea de sens abia prin intennediul 
celor care îl reprezintă, respectiv îl urmăresc, şi ruei din partea celui care se numeşte 
creatorul său în calitatea de autor al operei: artistul. Jocul dispune mai curând de o 
aufononlle absolută fată de toti aceştia, iar notiunea de metamorfozare este chemată să 
irîarEe tocmai acest fapt. ' 

, 

"" ' Semnificapa _s.::lpentnuh:[mirea ftin�ei artei devine limpede dacă luăm în serios sensul 
"metamorfozeW. Metam6rfoza�nu este o schimbare, o schimbare de mari proportii, de 
�mpfu. Când vorbifiYdespre schimbare ne gândim mereu la faptul că ceea ce se schlmbă 
fănHne, în acelaşi timp, acelaşi lucru şi este repnut ca atare. Oricât de mare ar fi 
:schimbarea, este vorba 0espre o schimbare a atributelor sale. Din punct de vedere 
categorial, orice schimbare[a7lOzosisfpne ·de domeniul calităp.i, adică de accidentul unei 
substan�e. Dimpotrivă, metamorfoza înseamnă că ceva este dintr-o dată şi în ţt;ţrEg!�e 
.altceya, astfel înc.ât a<;:e;sralt<;:e;y.!I" .<:,:y.-(': ((g$')fl. �alitate de entitate metamorfozată,(!;ste ftintâ" 
��a.evăratli; "fită de care ftinta sa anterioaâ e nulă. Atunei când Spunem că avem lmp'resi-a 
C'i�me\Ta/este' parâ m�ta���fozat ne ref�rim tocmai la acest lucru, şi anume că a devenit 
.un alt om. Aici nu poate fi vorba despre o tranzipe prin modificări graduale ce duce de la 
o stare la alta, deoarece una reprezintă negarea celeilalte. Metamorfozarea în produs se 
refe!!, aşadar, la faptul că ceea ce există înainte devine inexistent. Însă şi ceea ce există 
ăCu"m, ceea ce se-reprezintă în jocul artei este adevăratul durabil. 

Devine şi aici limpede modul în care încercarea de a porni de la subiectivitate ratează 
problema. Ceea ce încetează să mai fie sunt în primul rând cei ce joacă - iar scriitorul sau 
��s>mpozitorul fac Pi!r.te din cat�goria aceasta. Top aceştia n'-!_.c.lişPl1I1 d�_�t!I1J�;:P�I1tru
sine proprie pe care o retin în seIlsul că jocul lor ar însemna că aceştia "doar joac5.1'" Dacă 
OeScnem din perspectiv� celui ce joacă ce anume este jocul său, atunci avem de";J:'face nu 
:cuo metamorfoză, ci cu o travestir,e .. Cel care este travestit nu doreşte să fie recunoscut, ci 
sK �pară şi să treacă drept altcinev�>EI nu mai vrea să treacă în ochii celorlalp drept sine 
însuşi, ci vrea să fie luat drept altcineva . .  EI nu . vrea, aşadar, să fie de.scoperit sau 
re.fUilOSCUt. El se dă drept altcineva, însă în felul în care mimăm ceva în cadrul unor 
'��porturi concrete, adică pretinzând doar, disimulându-ne şi .producând o anumită 
i!!!R.:r.I;;J5te. -Din câte se pare, cel care joacă în acest mod un joc tăgăduieşte continuitatea cu 
."sine însuşi. In realitate, însă, acest lucru înseamnă că el îşi rezervă sieşi această continuitate 
refuzând-o celorlalp pentru care joacă. 

Potrivit tuturor ac:�s_t?r5h.���uni pe care le-am idenci.f!caţ priyitor la . es_enJ;!.. j��ul�! g, 
,asemenea distinctie subiectivă a sinelUi fată de J' oc nu constituie ftinta adevărată a J' acului. , , , 
·Jocui însuşi, ca spectacol, este mai curând metamorfozare astfel încât identitatea cehl,Lc.are 
" jo·aCă încetează să mai existe pentru ceilalţi. Fiecare se întreabă doar ce anume ar putea fi 
awceva care este "vizat" aici. Cei care joacă (sau scriitorul, poetul) nu mai sunt doar ceea 

'.ce este jucat de ţ;i, 
...... Însă ceea ce încetează să mai fie este, înainte de toate, lumea în care trăim ca ftind a 
noastră. ��taITlor_fozarea în plăsmuire nu este pur şi simplu o transpunere Într-o altă 
206 Recurg aici la distinqia clasică a lui Aristotel prin care acesta detaşează 1t oi 1] 0 \  C; de 1t p Ci � \ C; 
(Eth. Eud BI ; Eth. Nic. Al). 
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Nmţ:. Qesigur că piesa se joacă într-o altă lume, închisă în sine, însă în f!1ă�ura}!L<:'�� ea 
este produs, şi-a gasif propiia ţnăsură în sine însăşi şi nu se mai 'raporteazăla nimic_din 
ceea ce este sifuadn afara ei.. ,Astfel, acpunea unei piese există drepţ ceva care se înte1!JC::,��.�ă 
în sine 'îrisu'şi - trăs�tuţ.ă pe' care o are --îi1ca În comun cu actul religios. Ea nu mai admite 
c6mparaţl� cu realitatea în calitate de criterili s'ecret al oricarei similitudini 'reproductive. Ea 
este ridicată deasupra oricărei comparatii de acest gen - şi odată cu aceasta şi dincolo de 
Întrebarea dacă toate acestea sunt real� -, deoarece ' din ea vorbeşte un adevăr su�rior. 
Chlar şi Platon, cel mai radical dintre criticii rangului de fIinţă (Seinsran� al artei în întreaga 
istorie a filozofIei, vorbeşte uneori, fără a face o distinc�e, despre comedia şi tragedia vie� 
precum şi despre cea de pe scenă201 Căci această distinc�e se anulează atunci când cineva 
este capabil să perceapă noima jocului care se derulează în faţa sa. Bucuria provocată de 
spectacolul care se oferă pe sine este în ambele cazuri aceeaşi: este bucuria cunoaşterii. 

Cu aceasta, ceea ce am numit metamorfoza în plăsmuire dobândeşte sensul său deplin. 
Metamorfoza este o metamorfozare în adevărat (das Wahre) . Ea nu este magie în sensul 
unei vrăji ce aşteaptă cuvântul ce o va dezlega, ci este ea însăşi dezlegarea de vrajă şi, 
remetamorfo::are în adevărata ftinţă. Reprezentarea jocului face să iasă la iveaiă ce:eâ ce 
este (was is� . In ea este extras şi adus la lumină ceea ce altminteri se învăluie şi s� s��ţrage 
mereu. Cel care 'este capa�il să perceapă c()111edia şi tragedia viepi, acela va ştr să se s_lJJggă 
fo.�ţei de sugestie a fIn3,lltătilor ce ocultează jocul care este jucat cu noi. 

"Realitate;)." se plaseaz� mereu într-un orizont viitor al unor posibilită� d9rite şi 
temute, în orice caz încă nedecise. De aceea ea este caracterizată mereu de trezirea unor 
expect�pi ce se exclud reciproc şi' dintre care nu se pot împlini toate. Caracterul nedec'ls al 
viitorului este cel care permite un asemenea exces de expectanţii, încât realitatea rămâne 
în mod. nec esar în urma aşteptărilor. Dacă în mod excepponal ° înlănţuire de sens se 
închide şi se împlineşte în realitate astfel încât să dispară toată această sfârşire-în�gor 
(Im-Leeren-Eitden) a traseefor de sens, atunci o astfel de realitate este ea îns�şi asemenea 
unui spectacol. Tot astfel, cel capabil să vadă ansamblul realitătii ca un cerc închis de sens , .,." .. ' � - -în care totul se împlineşte va vorbi despre comedia şi tragedia vieţii înseşi. Aceste cazuri în 
care realitatea este înţeleasă cajoc ilustrează ceea ce constituie realitatea jocului pe care îl 
evidenpem ca joc al artei. Fiinta oiid.rui joc este mereu împlinire, actualizare pură, 
energeia care îşi are telos-ul în sine însăşi. Lumea operei de artă, în care un joc se exprimă 
astfel total în unitatea derulării sale, este într-adevăr o lume metamorfozată cu totul. Pe 
baza ei recunoaşte fIecare: aşa este (so isI es) . 

' 

Conceptul metamorfozei este chemat aşadar să caracterizeze felul de a fI independent 
şi superior a ceea ce am numit plăsmuire. Pornind de la acesta, aşa-numita realitate se 
defIneşte drept elementul nemetamorfozat, iar arta ca ridicare a acestei realităp în adevăr. 
Chiar şi teoria antică a artei - care Întemeiază orice artă pe conceptul de mimesis, 
"imitape" - a porrut de la joc ca şi dans, care este reprezentare a divinului20B 

Conceptul imitatiei este, însă, capabil să descrie jocul artei doar dacă se are în vedere 
sensul cognitiv ce reţ�dnn imita pe. Reprezentatul eXistă - acesta este raportul mimic ongi.nar. 
Cel care imită ceva face să existe ceea ce el cunoaşte şi în chipul în care îl cunoaşte. Copilul 
mic începe să se joace prin imitare, confIrmând ceea ce cunoaşte şi confIrmându-se cu 
aceasta pe sine însuşi. Chiar şi plăcerea cu care copiii se m.vestesc,la care se...refuă d�ja şi 
Aristo.tel, nu se dor�şte a fI o camuflare, o dlsimulare pentru a fI ghicit şi recun.?scut în 
2(17 Platon, Phil., SOb. 
208 Vezi cercetările lui Koller, Mimesis, 1 954, în care se demonstrează conexiunea originară dintre 
mimesis şi dans. 
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:?E���le acesteia, ci, dimpotrivă, o reprezentare în care există doar ceea ce este întruchipat. 
,Copilul nu vrea cu nici un preţ să fie descoperit îndărătul travestiului său. Trebuie să existe 
'ceea ce este întruchipat, iar dacă este ceva menit să fie descoperit, atunci acest ceva tocmai 
acest lucru. El trebuie să fie recunoscut drept ceea ce acest lucru "este,,209 

Retinem din aceste consideratii faptul că sensul de cunoaştere al mimesis-ului este 
t�j}QH!�_rea (Wiedererkennun�. Ce este îns� ' recunoaşter�a? .52_ .�naliză mai atentă a 
Jeno.!!?-.��ului nev�, clarifica sen�ul.de a fi al r�p��,��ES��, care ne interesează. După cum 
���LAristoteL şubliniază deja că (��gt���h��.rea artistic'ă')���e ca până şi ceea ce este 
�rlermb�.�l1�.ă.t�r �ă, ţţ���� .qr,t::p�?gre�bil , ia� �����_�efi.?�J��}rta ca pre;�r;,tare frum�asă a 
:-mm:rrucru, deoare<,:e ea şne sa mfănşeze chiar ŞI uratul ca fund frumo:; . In mod eVident, 
�'�' _ " ." " " _" . ... , . . ... -., .• " " - '_" " ' " .- . ,  . .. , ' ". _ ' 0 

3,Ceste afirmapi nu se referă la măiestrie (Kiinst/ichkei!) şi dibăcie (I.vmstfertigkei!J ca atare. 
Nu este admirată, ca în cazul artizan ului, arta cu care este făcut un lucru. Acest aspect 

etrezeşte doar un interes secundar, după cum afirmă explicit AristotdJ2 Ceea ce aflăm 
,;P��:.() operă. de artă şi aceUucl;u asupra căruia ne concentră� est�, ţnai cu��n�; c�T?e 
adevarată este, cu alte cuvinte, cât de mult aflăm şi recunoaştem în ea despre ceva şi 
despre 'noî înşine. 

.. ' " . 

r�"N�' vom înţelege, însă, ce anume este recunoaşterea potrivit esenţei ei celei mai 
profunde, dacă ne vom îndrepta atenpa doar asupra faptului că ceva cunoscut deja este 
:cunoscut din nou, cu alte cuvinte că este recunoscut cunoscutul. Bucuria recunoaştem 
,este mai curând aceea că este cunoscut mai mult decât cunoscutul. În cadrul recunoaşterii, 
:..tot. ce cunoaştem se desprinde ca prin revelape din întregul hazard şi din întreaga 
variabilitate a circumstantelor care îl conditionează şi este surprins în esenta sa. Este " , 
cunoscut drept ceva. 

Ne aflăm aici în faţa unuia din motivele centrale ale platonismului. platon a gândit 
�în:p�eun� în te9,ria sa despre "anamnesis" reprezentarea mitică despre reamifltire şi calea 
' dialecticii sile care caută adevărul fiinţei în logoi, adică în idealitatea limbii2l3• Intr-adevăr, 
7iiil âStrel' de idealism al esenţei rezidă în fenomenul recunoaşterii. "Cun���?ţlll" (das 
lBekannte) accede la adevărata sa fiinţă şi se înfăpşează drept ceea creste abia prin 
,!recunoaşterea sa. În calitate de recl.:i'fioscut el este lucrul repnut în esenţa sa, desprins de 

-:aleatoriul -aspectelor sale. Acest lucru este valabil întru totul în cazul acelui tip de 
'i!eCunoiştere ce are loc în raport cu reprezentarea în spectacol. O_��.ţfe1..9.�.rf::pr.e_zentare 
lasă în urmă tot ce este aleatoriu şi neesential, cum ar fi, bunăoară, ftinta particulară a 
'acl6tului. Acesta dispa�c:: în întregimejn Cllll'QJl.şterea a c:eea ce întruchipe;ză. Însă şi ceea 
. cs..§:�i:e întruchipat, defăşurarea cuno�cută a tradiţiei mitologice, este parl=ă ridicat prin 
rreprezentare la adevărul său valabil. In perspectiva cunoaştem a ceea ce este adevărat, 
1:@la reprezentăm este mai mult decât fiinraî'ffateiIJ�u1ui reprezentat - Ahile înfăţişat de 
rHomer este mai mult decât prototipul (Urbi/el) său 
---'{ăpo'rtul mimic originar pe care îl discutăm implică, prin urmare, nu doar faptul că 
:ceea ce eSte reprezentat eXistă (ist da), ci şi că acesta a ajuns Într-un mod mai propriu 

t:(etgeitf/ither) în deschis (das Da) : '  lmitarea şi' repre'zehtarea nu sunt doar o reluare 
209 Aristotel, Poet. 4, în special 1448 b 1 6: ouUoyi' eotrc n  t i  
tKeivo � .  

;:210 ·op. cit., 1448 b 1 0. 
:21 1 , Kant, Kritik der Urteilskrajt, §48. 
:>212 [Aristotel , Poet. 4, 1 448 b 10 sq.] 
.21 3 Platon, Phaid, 73 sq. 

. . eK� OtoV ,  O l OV 

214 [Vezi H. Kuhn, Sokrates. Versuch iiber den Ursprung derMetaphysik, Berlin, 1 934] 

O U t o �  
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reprod�.sţţ.Y:ă,_�Lcunojl.ştere, .;l . . ţ,s,mţei. Deoarece acestea nu . constituie o simplă rel11.are, �i 
;�f.@ţ�re în af�ră" (Hervorho/un�, o _e:xtragere, spectatorul este covizat în acela�i tirI?:R în 
jţ�estea; Ele conpn în sine raportul e-senţial faţă de toţi cei cărora li se a:dresează 
-reprezentarea. 

Se poate afirma chiar că reprezentarea esenţei este într-o. măsură atât de mică imitare, 
încât es.te în mod necesar deicncă (zeig�m!). Cel C:�.J:'e .imită trebuie să lase la o parte şi să 
reliefeze. Deoarece arată, el este nevoit, fie că vrea sau nu, să exagereze [ajhhairein şi 
.rynhoran sunt corelate şi în teoria Ideilor a lui Platon] . În această pnvihţă există un interval 
de ftinţă (Seinsâbstand) de neabolit între ftinţarea care " este asemenea" (so ist wie) şi aceea 

: căreia doreşte să îi semene. După cum se ştie, Platon a insistat asupra acestui inte.r;:val 
ontologic, asupra acestui decalaj mai mic sau mai mare al reproducerii faţă de model, şi, 
po��d de �ci,. a.Ela�at pe �angu}- trei imitarea şi re�r��ent�rea �n joc� artei în calitat.e, .de 
mutatle a tnutatlei In realitate, in cadrul reprezentam artei actloneaZa o recunoaştere ce 
are c�racterul �nei recunoaşteri veritabile şi tocmai acest lucru' a fost demonstrat în mod 
obiectiv prin faptul că Platon înţelege orice cunoaştere a esentei ca o recunoaştere: 
Aristotel a putut să numească poezia mai filozofică decât istoria216' 

lmitarea ca reprezentare are, aşadar, o funcţie de cunoaştere eminentă. Din acest 
motiv conceptul de imitape a rezistat în cadru! teoriei artei atâta timp cât semnific�pa de 
cunoaştere a artei nu fusese pusă la îndoială. Insă acest lucru este valabil atâta timp cât 
este cert că cunoaşterea a ceea ce este adevarat este cunoaştere a esenţei217, căci o ·astfel de 
cunoaştere serveşte artei într-un mod convingător. Dimpotrivă, pentru nominalismul 
ştiinţ,ei. moder:t1e .şi c.onceptul ei de realita�e - din care Kant a tras cele mai agnos'ttce 
concluzii pentru estetică - conceptul de mimesis şi-a pierdut obligativitatea estetiCă. 

Acum, după ce ne-au devenit limpezi aporiile acestei cotituri subieccive a esteticii, ne 
vedem, cu toate acestea, redirecţionaţi către tradipa mai veche. D�că .. a.na�.9.J,L�Sţe 
yarietatea uf.1Qr),r�ri schimbătoare al căror obiect este umplut de fiecare dată subiectiv cu 
semruficape asemenea unui cipar gol, ahInci "reprezentarea" trebuie să fie .��'(:§�6scută 
' dfeptfel� d� a fi al operei de artă înseşi. Acest lucru a fost pregătit dţ .. Jk�varea 
co���philui ',?-�_ .t;:epţezentare din cel de joc, în măsura în care autoreprezenţa�e��este 
âdevăiiitii" 'esentă a jocului şi, implicit, a opeţei. de artă. Piesa jucată este cea care"'se 
adtes�E��p�ţi�ţ��tliui prin repre.z�nta�ea ,Ş}h şi , anume .as.tfet încât spec'tatorUl Tace parte 
din aceâsta în ciuda ariCărei distanţe ce derivă din situarea opozitivă. C--.. .:... 

Acest lucru a devenit cel mai evident în cazul acelui tip de reprezentare care este actul 
cultic. Aici raportarea la comunitate este evidentă. Nici � coriştiinti estetică� -on:crf;irţLâe 
refleţta,ţă, nu mai p93,ţe_ �fi,rm.a . că 4bja distincţia esteti�f :':' ce; care plasează. obiectul 
estetic pentru sine - întâlneşte adevăratul sens al imaginii religioase sau al jocului religios. 
Nimeni nu va putea să considere că executarea actului cultic este neesenpa1ă pentru 
adevărul religios. ' . '  

Acelaşi lucru este valabil în mod similar pentru spectacol în genere şi pentru ipostaza 
sa poetică. Punerea în scenă (Auffiihrung) a unei piese nu poate fi nici ea pur şi simplu 
21 5 Platon, Rep. X. [Vezi "Plato und die Dichter" (1 934); acum în Gesammelte Werke Bd. 5] 
216 Aristotel, Poet. 9, 1451 b 6. 
217 Anna Tumarkin a reuşit să arate foarte exact pe baza teoriei artei a secolului al XVIII-lea 
tranzi�a de la "imitare" la "expresie" (Festschrift fiir Samuel Singer, 1930). [Vezi W. Beierwaltes 
(Sitzungsberichte der Heidelberger Akademia der Wissenschajten, Jg. 1 980, Abh. 1 1) despre Marsilius 
Ficinus. Conceptul neoplatonician e Kt un  w a \ c; devine "exprimare" de sine: Petrarca. Vezi în cele 
ce urmează p.  255, 348 şi Exlwrs VI; acumîn Gesammelte Werke, Bd. 2, p. 384 sq. ] 
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dc;:sprinsă de aceasta drept ceva ce nu apar�ne de fiir:p sa esen�aIă, ci este subiectivă şi 
,fluidă asemenea- trăirilor prin care este experimentată. In punerea în scenă şi doar în ea - şi 
acest lucru devine cel mai limpede în cazul muzicii - ne întâmpină, mai curând, opera 
însăşi, aşa cum religiosul aduce întâlnire a cu divinul. Devine aici limpede câştigul metodic 
pe care îl aduce cu sine ideea de a porni de la conceptul de joc. 0pe:ra de artă nu poa,tţ:ji, 
izolat�l'':lE �i simphtde "contingenţa" condiţiilor de acces (Zugangsbedingungen) în care nţ,�� 
infattşează, iar acolo unde o asemenea izolare se produce, ea este rezultatul u!l�j ..-:'

-' 
....
. _�.�� ',' � . .  

abstrac�uni ce reduce fiinţa propriu-zisă a operei. Ea însăşi face parte din lumea căreia i se 
lâ1ăţişează. Şpec�ac:()M(Ş(hq,u,pie� există propriu-zis abia acolo unde este jucat,_ iar muzica 
�.� __ şJsăsJme. 

Teza noastră este, aşadar, că ftinta artei nu poate fi definită ca obiect al unei conştiinte 
.' . 

, .  _ .
. . .

. 
��,.-Jr.;:..� 

'estetice, deoarece, invers, conduita estetică este mai mult decât are această cunoştintă 
:aesE!�_�_�ne'-ES.§�j;ari:e �pi:�cesulu! A {liral reprezentării şi ţine î� mod esen�;U de piesii 2a 
joc (Spici als Spie�. 
�Ce fel de consecinţe ontologice are acest lucru? Ce rezultă dintr-o astfel de abordare ce 
:porneşte de la caracterul de joc al spectacolului privitor la determinarea mai exactă a felului 
de a fi al fiintei estetice? Un lucru este limpede: spectacolul dramatic şi opera de .aţt�. 

înţel:�să pornind de la acesta nu este o simplă schemade reguli sau prescrippi de conduită 
îii-cidrul cărora jocul se poate realiza în mod liber.Jucarea spectacolului nu se vrea înteleasă 
'taSinsficere a unei nevoi ludice, ci ca o' păşire-îrr-existerrta' (Ins-Dasein-Treten) a �perei 
:��,nce înseşi. Se pune astfel întrebarea ce 'este de fapt o astfel de operă poetică potrivit 
fiinţei sale, dacă ea există ca spectacol dramatic doar în ac�unea de a fi jucată, în 
reprezentare, iar ceea ce accede la reprezentare este, cu toate acestea, propria sa fiintă. 

Să ne reamintim formula utilizată mai sus privitoare la "metamorfoza în pIăsmuire". 
Jocul e plăsmuire - această teză afirmă că este un întreg semnificativ ce poate fi 
reprezentat în mod repetat şi înteles în se�sul său, în ciuda legăturii sale necesare cu 
�uneide a fi jucat. Produsul este însă şi el joc, pentru că - în ciuda unitătii sale ideale -
��,� .... ,� . . 

. , 
îşi ob�ne mnţa deplină doar în ac�unea respectivă de a fi jucat. Coapartenenţa celor două 
.dimensiuni este acel lucru pe care l-am subliniat împotriva abstrac�unii distinc�ei estetice. 

. Putem rezuma acum acest lucru, spunând că �l!LQ,P'llŞ dişţinc�ei estetice, veritabilului 
$lem,ţnt ,constitutiv al conştiinţei estetice, " nediftren,tierea estetică"". (ăsthetische Nichtunter
scheidun�. A devenit limpede c� ceea ce este . imitat în imitatie, modelat de poet, -- - . - . .....

. - , 
reprezentat de cel care joacă şi recunoscut de- către spectator este într-atât elementuJ vizat, 

'cel îri care rezidă semnificaţia reprezentării, încât modelarea poetică sau perfonnanf� 
.r�p�ezehtativă ca atare nu mai ajung nicidecum la o. detaşare. Acolo unde se face, totuşi, o 
distincţie, se distinge Între modelare şi materialul ei, între ,,0 concep�e" (Auffassun� ,şi 
opera poetică. î'nsă aceste distinc�i sunt de natură secundară. Ceea c'e actorul joacă, iar 
spe'Ctatorul recunoaşte sunt figurile şi ac�unea însăşi, aşa cum sunt ele modelate de cAătre 
c:reator. Avem aici o dublă mimesis: atât creatorul cât şi cel care joacă reprezintă. Insă 
tocmai aceăsfă dublă mimesis este una. Ceea ce accede în una şi în ceataltă fa DaseÎn este 
�l;;_ţlaşi lucru. 
. . S� poate spune mai exact că reprezentarea mimică a montăr� aduce la o ftin�are în 
deschis (Da-Sein), ceea ce crea�a literară reclamă de fapt. Dubl�i cţistinc� între poezie şi 
;nâi:eri:lÎul ei şi între poezie (Dichtung potrivit acceptiunii aristotelice a lui 1t o 11] 1: 1Ktl - n. 
__ ' r  

, 
traa:) ştp�!lerea ei în scenă (Auffiihrun� îi corespunde o dublă nediferen�ere ca unitate a 

.adevărului care este cunoscut în jocul artei. A examina, de exemplu, fabula ce stă la baza 
udei poezii din perspectiva originii acesteia înseamnă o cădere în afara experienţei 
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propriu-zise a unei poezii şi tot astfel, atunci când spectatorul reflectează asupra concep
pei ce stă la baza unei puneri în scenă sau asupra performanţei actorilor, asistă"fu-ra o 
cădere în afara experienţei propriu-zise a spectacolului. O astfel de reflecpe conprie-aeja 
distincpa estetică a operei înseşi de reprezentarea ei. Insă în ceea ce priveşte conpnutul 
experienţei este, după cum am văzut, chiar indiferent dacă scena tragică sau comică ce se 
derulează în faţa cuiva se petrece pe scenă sau în viaţa concretă, atunci când suntem simpli 
spectatori. Ceea ce am numit plăsmui re este aşa ceva, în măsura în care se înfăpşează 
astfel ca o totalitate de sens. Ea nu există în sine şi nu o întâlnim într-o mediere 
accidentală, ci îşi dobândeşte ftinţa propriu-zisă în cadrul medierii. 

Varietatea montărilor sau executărilor unei astfel de opere - chiar dacă sejnţ(':�eiază 
în mare măsură pe rpodu Lde conceppe al actorilor - nu rămâne nici ea închisă în 
subiectivitatea intenpei acestora, ci există ca personificare. Nu este vorba, deci, desPEe o 
simplă varietate subiectivă a concepţiilor, ci despre o posibilitate de a fi proprie a 02erd, 
care se explicitează (auslegen) singură în varietatea aspectelor ei. 

Cu aceasta nu vrem să negăm faptul că aici se află posibilul punct de pornire al unei 
reflecpi estetice. În cazul montărilor diferite ale aceleiaşi piese, de exemplu, se poate 
distinge o modalitate de mediere de alta, aşa cum şi condiţiile de acces la operele de artă de 
alt gen pot fi gândi te în mod diferit - de exemplu, atunci când o operă arhitectonică este 
examinată privitor la modul în care s-ar înfăpşa "dezvelită" sau la modul în care ar UnDa să 
arate împrejurimile acesteia. Sau când ne confruntăm cu problema restaurării unei picturi. 
În toate a.ceste cazuri se distinge opera însăşi de "reprezentarea" ei21B, însă atunci când 
variapunile posibile în cadrul unei reprezentări sunt considerate a fi, libere şi aleatorii se 
nesocoteşte caracterul obligativ (Verbindlichkei� al operei de artă. In realitate, toate se 
subordonează criteriului critic director al reprezentării "corecte,,219 

21B O problemă specială o constituie posibilitatea de a surprinde în acelaşi sens o reflec�e estetică 
activă în cadrul procesului de modelare. Nu poate fi tăgăduit faptul că creatorii sunt capabili să 
cântărească, să compare critic şi să aprecieze diferite posibilită� de elaborare cu privire la ideea 
operei lor. Această claritate lucidă imanentă crea�ei înseşi mi se pare a fi, cu toate acestea, foarte 
diferită de retlecpa şi critica estetică, capabilă să se declanşeze pe baza operei. S-ar putea ca ceea ce 
a constituit obiectul reflectiei creatorului, aşadar posibilitătile de modelare, să poată deveni şi un 
punct de pornire al criticii' estetice. Însă chiar şi în cazul �ei astfel de concordanţe de conJinut 
între reflec�a creatoare şi cea critică s-ar putea să avem de a face cu criterii diferite. Critica estetică 
se întemeiază pe perturbarea comprehensiunii omogene, în timp ce reflecJia estetică a creatorului 
se concentrează asupra producerii unită� operei. Vom vedea mai târziu care sunt consecinţele 
hermeneutice ale acestei constatări " 

Mi se pare că avem de a face cu un reziduu al falsului psihologism provenit din estetica gustului 
şi cea a geniului atunci când procesul productiv şi cel reproductiv sunt facute să coincidă în idee. 
Se nesocoteşte astfel acel eveniment ce depăşeşte atât subiectivitatea creatorului, cât şi pe cea 
receptorului pe care îl constituie reuşita unei opere. 
219 Nu pot să fiu de acord cu Roman Ingarden (în "Bemerkungen zum Problem des ăsthetischen 
\Verturteils", Rivista di Estetica 1 959) - ale cărui analize dedicate "schematicii" operei literare sunt, 
de altfel, prea pupn luate în considerare - atunci când zăreşte în concretizarea în "obiectul estetic" 
spaJiul de manevră al valorizării estetice a operei de artă. Obiectul estetic nu se constituie în trăirea 
estetică aprehensivă, ci opera de artă este experimentată ea însăşi potrivit calităţii ei estetice 
traversând concretizarea şi constituirea sa. Sunt pe deplin de acord în această privintă cu estetica 
unei "formativita" a lui L. Pareyson. 
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Acest fenomen ne este cunoscut din teatrul modern sub forma tradiţiei ce porneşte de 
la o punere în scenă, o performanţă actoricească exemplară sau de la practica unei 
anumite interpretări muzicale. Aici nu există o alăturare arbitrară, o simplă varietate a 
concepţiilorJ ci ,se formează mai curând, pe baza asumării continue a unor modele şi 
piilitr-o prelucrare productivă, o tradiţie cu care este nevoită să se confrunte orice 
tentativă nouă. De acest lucru este conştient într-o anumită măsură chiar şi artistul 
r�productiv. Modul în care acesta abordează o operă sau un rol se raportează, dintot
deauna Într-un anumit mod la alţii care au făcut acelaşi lucru în mod exemplar. Insă aici 
nu 'avem de a face, nicidecum, cu o imitatie oarbă. Traditia creată de un mare actor, , , 
regizor sau muzician prin faptul că modelul creat de acesta se păstrează eficace nu este un 
Q'hstacol în calea modelării libere, ci a fuzionat într-o asemenea măsură cu opera de artă; 
încât confruntarea cu modelul solicită un efort de reconstituire creatoare din partea 
fie'cărui artist precum confruntarea cu opera de artă însăşi. Artele reproductive_ se 
pârticularizează tocmai prin acest lucru: operele cu care acestea au de a face lasă în mod 
explicit un spatiu liber unei astfel de reconstituiri, mentinând astfel deschisă în mod vizibil 
identitatea şi c�ntinUitatea operei de artă în direcţia vhtorului acesteia220 

<, • '-S-ar putea ca criteriul utilizat aici, potrivit căn!ia ceva constituie o "reprezentare 
corectă", să fie unul extrem de flexibil şi de relativ. Insă caracterul obligativ al reprezen
tării nu este diminuat de faptul că este nevoită să renunţe la un criteriu stabil. Aşa încât, cu 
siguranţă că nu vom acorda interpretării unei opere muzicale sau a unei drame libertatea 
de a folosi "textul" fixat drept pretext al producerii unor efecte arbitrare. Dar vom 
considera cu toate acestea, invers, canonizarea unei anumite interpretări - de exemplu 
prin înregistrări discografice în care dirijorul este însuşi compozitorul, sau prin inter
mediul unor indicaţii regizorale detaliate ce provin încă de la premiera canonizată - drept 
o înţelegere greşită a sarcinii interpretative propriu-zise. O asemenea "corectitudine" 
către care se năzuieşte nu ar satisface adevărata obligativitate a operei care condiţionează 
orice interpret Într-un mod particular şi nemijlocit şi refuză să-i uşureze sarcina prin 
simpla imitare a unui model. 

Este de asemenea în mod evident fals să limităm "libertatea" arbitrariului reproductiv 
la anumite elemente superficiale sau periferice şi să nu gândim ansamblul unei repro
d:iJcen ca fiind obligativ şi liber în acelaşi timp. Inţerpretarea este, de bună seamă, Într-un 
14umit sens: re-erea'fe (NachschaJfen), Însă aceast� re-creare nu urmează un act creator 
a!l.terior, ci figura (FigurJ operei create pe care trebuie să o aducă la reprezentare potrivit 
modului în care descoperă un sens în ea. De aceea reprezentările istorizante, cum ar fi 
'interPretarea unor piese muzicale cu ajutorul unor instrumente vechi, nu sunt atât de 
fidele pe cât se consideră a fi. Acestea sunt mai curând ameninpte să se "îndepărteze 
întreit de adevăr" în calitate de imitaţii ale unor imitaţii (platon) . 

Ideea unei unice reprezentări corecte are, după cum se pare, ceva absurd, având în 
v�dere finituclinea existenţei noastre istorice. Vom reveni asupra acestui lucru Într-un 
contexfdiferit221 Starea de lucruri evidentă potrivit căreia orice reprezentare vrea să fie 
,220 Se va dovedi ulterior că acest lucru nu se limitează asupra cazului artelor reproductive, ci 
cuprinde orice operă de artă, ba chiar orice forma�une de sens, care este trezită la viaţă către un 

nou mod de întelegere. Da p. 129 sq. este discutată pozitia de frontieră a literaturii şi este tematizată 
semnifica�a universală a "lecturii" ca edificare în timp a sensului. Vezi şi încercarea autocritică din 
Gesammelte Werke, Bd. 2, p. 3 sq.] 
221 [Estetica receptării elaborată de către H. R. Jauss exploatează acest punct de vedere, însă il 
accentuează în mod excesiv, astfel încât ajunge să se plaseze în vecinătatea nedorită de el a 
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corectă serveşte aici doar ca o confirmare a faptului că nondlferenperea medierii dinspre 
opera însăşi constituie experien�a propriu-zisă  a operei. Faptul că conştiin�a estetică este 
capabilă să efectueze distincpa estetică între operă şi medierea ei în general doar prin 
modalitatea criticii, aşadar acolo unde această mediere eşuează, corespunde celor afirmate 
ma.i sus. Medierea este concepută ca ftind una totală. 

Medierea totală înseamnă că ceea ce mediază se anulează pe sine însuşi ca atare. Altfel 
spus'�reprodlloc e�ea (în cazul piesei de teatru şi al muzicii, dar şi în cel al declamării epice 
sau liricefnu, este tematizată ca atare; opera este cea care se aduce pe sine la reprezentare 
trecând prin reproducere şi în ea. Vom avea ocazia să vedem că acelaşi lucru esk valabil şi 
pentru modul în care se înfăpşează operele arhitectonice şi cele plastice. Nici aici accesul 
nu este tematizat ca atare, însă nu este adevărat nici invers faptul că trebuie să facem 
abstracpe de aceste raporturi existenpale pentru a surprinde opera însăşi. Aceasta este mai 
curând existentă în interiorul acestora. Fiin�a operelor nu devine nici pe departe obiectul 
conştiintei istorice sau estetice doar datorită faptului că acestea provin dintr-un trecut din 
care se' i�esc în prezent sub forma unor monumente. Atâta timp cât acestea dispun de o 
funcpe, ele sunt sincrone cu orice prezent. Chiar şi în cazul în care îşi mai păstrează locul 
doar ca exponate muzeale, operele de artă nu sunt înstrăinate pe deplin de sine. Nu doar 
fiindcă o operă de artă nu permite niciodată ştergerea în întregime a unnei funcpei sale 
originare, facând astfel posibilă reconstituirea ei prin cunoaştere de către subiectul cunos
cător - opera de artă căreia îi este repartizat un loc în galeriile structurate prin juxtapunere 
mai este încă o originare proprie. Aceasta se afinnă singură, iar modul în care o face -
"strivind" o alta sau completându-se fericit cu aceasta - face încă parte din ea însăşi. 

În ceea ce ne priveşte, examinăm identitatea acestui sine (Selbs!) care se înfăpşează atât 
de variat de-a lungul timpului şi în succesiunea circumstanţelor. Acesta nu se dispersează 
în aspectele sale schimbătoare, pierzându-şi identitatea, ci există în fiecare dintre ele. 
Toate îi aparpn. Toate sunt simultane cu acesta. Se impune astfel sarcina unei interpretări 
temporale a operei de artă. 

c) Temporalitatea esteticului 
Ce fel de simultaneitate este aceasta? Ce fel de temporalitate îi revine ftinţei estetice? 
Această simultaneitate şi :ceastă prezenţă (Gegenwartigkei!) a fiinţei estetice este numită în 
general atemporalitate. Insă sarcina noastră este de a gândi această atemporalitate 
împreună cu temporalitatea de care este legată în mod esenpal. Atemporalitatea nu este 
într-o primă instanţă nimic altceva decât o determinare dialectică ce se ridică pe teIE.eiul 
temporalităţii şi pe opozipa fa�ă de temporalitate. Chiar şi a vorbi despre două tempo
ralităp, una istorică şi una transistorică - aşa cum încearcă să definescă Sedlmayr 
temporaliOtatea operei de artă, pornind de la Baader şi apelând la Bol1now222 - nu reuşeşte 
să ofere mai mult decât o opozipe dialectică. Timpul transistoric "sacru" în care 
"prezentul" nu es�e clipa fugară, ci, plinătatea timpului este descrisă din perspectiva 
temponilităţii "existenpale�', inditerent dacă este caracterizată prin gravitate, uşur�ţ�te, 
inocentă sau orice altceva. Insuficienta acestei opozitii se vădeşte tocmai dacă admitem în , " 

"deconstructivismului" lui Derrida. Vezi lucrarea mea "Text und Interpretation" Qn Gesammelte 
Werke, Bd. 2, p. 330 sq.), precum şi "Destruktion und Dekonstruktion" (in Gesammelte Werke, Bd. 
2 p. 361 sq.) la care trimit in "Zwischen Phănomenologie und Dialektik. - Versuch einer 
Selbstkritik." (in Gesammelte Werke, Bd. 2, p. 3 sq.)] 
222 Hans SedImayr, K.nn/t tind IPahrheit, reed. 1958, p. 140 sq. 
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mod consecvent că "timpul adevărat" se întinde până în "timpul-aparenţă" (Schein-Zei� 
i�ţ�!ic:�existenpal. O astfel de pătrundere ar avea în mod evident caracterul unei epifanii, ceea 
ce înseamnă, însă, că ar fi lipsită de continuitate pentru conştiinţa care o experimentează. 

Se repetă aici aporiile conştiintei estetice pe care le-am descris mai sus. Căci tocmai 
continuitatea este cea pe care este chemată să o realizeze orice comprehensiune tempo
rală, chiar dacă este vorba despre temporalitatea operei de artă. Se răzbună aici confuzia 
căreia i-a căzut pradă expunerea ontologică a orizontului temporal a lui Heidegger. În loc 
să se retină sensul metodic al analitici.î existentiale a Dasein-ului, această temporalitate 
existenpală, is torică a Dasein-ului determinat 'de grijă, de faptul-de-a-fi-întru-moarte 
(Vorlaujen zum Tode) , adică de finitudinea radicală, este tratată ca una dintre multiplele 
posibilităţi ale înţelegerii existenţei şi se uită că modalitatea de a fi a înţelegerii înseşi este 
cea care este dezvăluită aici drept temporalitate. Detaşarea temporalităţii propriu-zise a 
operei de artă ca "timp intact" (heile Zei� faţă de timpul istoric aflat în degradare rămâne în 
realitate o simplă răsfrângere în exterior a experienţei uman-finite a artei. Doar o teologie 
biblică a timpului, care şi-ar extrage cunoaşterea nu din punctul de vedere al conştiinţei de 
sine a omului, ci din revelaţia divină, ar putea să vorbească despre un "timp intact" şi să 
legitimeze teologic analogia dintre atemporalitatea operei de artă şi acest "timp intact". 
Fără o astfel de legitimare teologică, orice discurs despre "timpul intact" ocultează 
adevărata problemă care rezidă nu în sustragerea din timp a operei de artă, ci în 
temporali tatea · acesteia. 

Să reluăm, aşadar, întrebarea noastră: ce fel de temporalitate este aceasta2Z3 
Am pornind de la ipoteza că opera. de artă este joc, cu alte cuvinte, că fiinţa sa 

.propriu-zisă nu este separabilă de reprezentarea ei şi că, totuşi, reprezentarea scoate la 
1\[Eală unitatea şi identitatea unei plăsmuiri. Dependenţa de reprezentarea de sine ţine de 
esenta ei. Acest lucru înseamnă că, oricât de mare ar fi reorganizarea şi alterarea pe care le 
sufe;ă în cadrul reprezentării, aceasta rămâne ea însăşi. Tocmai acest lucru constituie 
-oBligativitatea fiecărei reprezentări, faptul că �a conţine raport�rea la opera însăşi şi se 
subordonează criteriului de corectitudine ce trebuie extras din aceasta. Chiar şi cazul 
'e�trem prlvativ al unei reprezentări desfigurante confirmă acest lucru. Ea .devine con
.ştientă ca desfigurare în măsura în care reprezentarea este intenţionată şi judecată ca 
reprezentare a operei înseşi. Reprezentarea are într-un mod indisolubil şi ineliminabil 
Caracterul unei reluări a identicului. Reluare nu înseamnă aici, desigur, că ceva este repetat 
în sens propriu, adică readus către un element originar. Orice reluare este mai curând în 
acelaşi timp originară faţă de opera însăşi. 

Cunoaştem structura temporală extrem de rafinată cu care avem de a face aici din 
exemplul sărbătorii2z4 Sărbătorile periodice se caracterizează prin faptul că se repetă . 

. ,.223 Vezi în cele ce urmează analiza solidă a lui R. şi G. Koebner, Vom SchOnen und .reiner Wahrheit, 
0:1957, de care autorul a luat cunoştintă abia după încheierea redactării lucrării sale. Vezi nota din 
Philosophische Rundscbau, 7, p. 79. [Am ;dăugat Între timp câte ceva privitor la acest subiect în "Uber 
leere und erfiillte 'Zeit" (Kleine S.hrijten III, pp. 221-236; acum în Gesammelte Werke, Bd. 4), "Uber 
<clas Zeitproblem im Abendland" (Kleine S.hriften IV, pp. 17-33; acum în Gesammelte Werke Bd. 4), 

,iDie Kunst des Feierns" (în ]. Schultz (Hrsg. ) , Was der Mensch braucht, Stuttgart 1977, pp. 61-70), 
'liDie Aktualităt des Schonen", Stuttgart, 1977, p. 29 sq.] 
,�� Walter F. Otto şi Karl Ken:nyi au meritul de a fi recunoscut Însemnătatea sărbătorii pentru 
:istoria religiilor şi antropologie (vezi Karl Ken:nyi, Vom Wesen des Festes, Paideuma 1938). [Vezi 
,Între timp "Die Aktualităt des Schonen", p. 52 sq. şi eseul amintit mai sus, "Die Kunst des 
Feierns".] 
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Numim acest fenomen în cazul unei sărbători revenirea sa. Sărbătoarea ce revine nu este 
însă nici una diferită şi nici o simplă rememorare a unui lucru sărbătorit la origine. 
Caracterul originar sacral al tuturor sărbătorilor exclude în mod evident astfel de distincţii, 
aşa cum le cunoaştem din experien�a temporală a prezentului, amintirii şi aşteptării. Expe
rienţa temporală a sărbătorii este mai curând celebrarea (BegehuniJ, un prezent sui generis. 

Caracterul temporal al celebrării este greu de surprins din perspectiva experienţei 
temporale comune a succesiunii. Raportând revenirea sărbătorii la experienţa comună a 
timpului şi dimensiunilor acestuia, aceasta apare drept o temporalitate istorică. Sărbă
toarea se modifică de la o dată la alta. Căci ea este contemporană mereu cu ceva diferit. Cu 
toate acestea ea ar rămâne chiar şi sub acest aspect istoric aceeaşi sărbătoare ce suferă o 
astfel de modificare. La origini a fost aşa şi s-a sărbătorit astfel, apoi altfel şi din nou altfel. 

Cu toate acestea, acest aspect este cu totul inadecvat caracterului temporal al sărbătorii 
care rezidă în faptul că este celebrată. Raportările istorice sunt cu totul secundare pentru 
sărbătoare. În calitate de sărbătoare ea nu este identică potrivit modalităpi unui eveniment 
istoric, însă ea nu este nici determinată de originea ei în sensul că ar fi existat odinioară o 
sărbătoare propriu-zisă, veritabilă, în opoziţie cu modul în care a fost sărbătorită de-a 
lungul timpului. Faptul că este sărbătorită în mod regulat este dat mai curând prin originea 
ei, de exemplu prin fondarea sau introducerea ei treptată. Ea este aşadar mereu alta 
potrivit propriei sale naturi originale (chiar dacă este sărbătorită "exact la fel") .  Fiinţarea 
ce există doar fiind mereu ceva diferit este temporală într-un sens mai radical decât tot ce 
aparţine istoriei. Îşi are fiinţa sa doar în devenire şi revenire2Z5 

Sărbătoarea este doar în măsura în care este sărbătorită. Cu aceasta nu vrem să spunem 
nicidecum că ar avea un caracter subiectiv şi că îşi are ftinta doar în subiectivitatea celui 
care o sărbătoreşte. Mai curând, sărbătoarea este sărbători�ă pentru că este existentă (da 
ist). Acelaşi lucru era valabil în mod similar şi pentru spectacolul teatral, şi anume că 

225 Aristotel trimite în caracterizarea modalită�ii de a fi a apeiron-ului, deci cu referire la Anaxi
mandru, la fiinţa zilei şi a competitiei sportive, aşadar a sărbătorii (Ph)'s. III, 6, 206 a 20) . A încercat 
oare deja Anaximandru să determine ne-epuizarea (das Nicht-Ausgehen) apeiron-ului în raportarea 
la astfel de fenomene temporale pure? Avea el oare în vedere mai mult decât ceea ce poate fi 
cuprins cu ajutorul conceptelor aristotelice despre devenire şi fIinţă? Căci imaginea zilei se 
întâlneşte şi într-un alt context având o func�e eminentă: în Parmenide al lui Platon (Parm., 131 b) 
S ocrate Încearcă să ilustreze raportul dintre idee fi lucruri cu ajutorul prezenţei zilei, care există pentru toti. 
Aici nu este demonstrat cu ajutorul fIinţei zilei ceea ce fIin�ează doar în trecător, ci prezen�a 
nemijlocită şi parousia identicului, indiferent de faptul că ziua este peste tot una diferită. Să le fi 
apărut oare gânditorilor antici - atunci când se gândeau la fiinţă (Sein), adică prezen�ă (Anwesenheit) 
- ceea ce pentru ei trecea drept prezent în lumina comuniunii sacrale în care se arată divinul? 
Parousia divinului este încă pentru Aristotel fIinţa cea mai propriu-zisă, energeia neîngrădită de 
nici o /) uv {q.l. E l. (Met. XII, 7). Acest caracter temporal nu poate fi perceput din perspectiva 
experienţei temporale comune a succesiunii. Dimensiunea timpului şi experienţa acesteia permit 
întelegerea revenirii sărbătorii doar ca una istorică. Unul şi acelaşi lucru se schimbă de la o dată la 
al�a . În realitate, însă, o sărbătoare nu este una şi aceeaşi, ci este fiind mereu alta. Fiin�area care este 
doar fiind mereu alta este temporală într-un sens radical. Ea îşi are fiinţa în devenire. Vezi în 
legătură cu caracterul de a fi al "aflării-de-faţă" (Weile) M. Heidegger, Holzwege, p. 322 sq. [Cred ca 
aici am contribuit la rândul meu cu câte ceva în ceea ce priveşte această problemă, prin conexiunea 
dintre Heraclit şi Platon. Vezi lucrarea mea "Vom Anfang bei Heraklit", (acum în Ges. Werke, Bd. 
6, pp. 232-241) precum şi "Heraklit-Studien" în Ges. Werke, Bd 7.J 
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trebuie să se reprezinte spectatorului şi totuşi ftinţa sa nu este un simplu punct de 
ifitersectare a trăirilor spectatorilor. Dimpotrivă, ftinţa spectatorului este determinată de o 
;;asistare-Ia" (Dabeisein). A asista la ceva Înseamnă mai mult decât simpla coprezenţă cu 
altceva, ce există în acelaşi timp. Asistarea Înseamnă participare. Cel care a asistat la ceva, 
acela ştie în linii mari cum a fost de fapt. Asistarea-la înseamnă doar prin derivare şi o 

modalitate a comportamentului subiectiv: "a-ft-cu-trup-şi-suflet". Condi�a de spectator 
�ste aşadar o modalitate autentică de participare. Se poate evoca aici conceptul comu
niun.ii sacrale în sensul în care aceasta se află la baza conceptului originar grecesc de 
theoria. Theoros este, după cum se ştie, numele celui care participă la o delega�e festivă. 
Participantii la o delegatie festivă nu au altă califtcare şi functie decât aCeea de a asista, de a 
efi de faţă. Theoros este: aşadar, spectatorul în sensul propri� al cuvântului, care participă 
la' actul festiv prin asistare-Ia, dobândindu-şi astfel distinc�a sacrală, de exemplu invul
nerabilitatea sa. 

Metafizica greacă rezumă în acelaşi mod esenp lui theoria226 şi nous ca a ft de faţă la 
-ceea ce ftinţează cu adevărat227 Şi chiar şi în ochii noştri, capacitatea de a adopta un 
cb!i1po:tam��t teoretic se. deftn�{Bte prin �aptul că s�nt,em_ ca�ab�_ s,

ă uităm d� propriile 
SCOpUrI dedlCandu-ne unw lucru Theona nu trebUIe, Insa, gandJta 10 mod pnmar ca un 
comportament al subiectivită�, ca o autodeterminare a subiectului, ci din perspectiva 
lucrului pe care îl contemplă. Theoria este participare reală, nu o activitate, ci o suferinţă 
'(pathos) , şi anume subjugarea entuziasmată în fap unei privelişti. Gerhard I<ri.iger a 
clariftcat pornind de aici fundalul religios al conceptului grecesc de ra�une229 
226 [Vezi cu privire Ia conceptul de "teorie" H. -G. Gadamer, Lob der Theorie, Frankfurt, 1983, pp. 
26-50.] 
227 Vezi studiul meu, "Zur Vorgeschichte der Metaphysik", referitor Ia raportul dintre "fIinţă" şi 
';;gândire" Ia Parmenide (Anteile, 1949). [Acum în Ges. Werke, Bd. 6, pp. 9-29] . 
,228 Vezi supra, p. 19 sq, cele afIrmate despre "Bildung". 
229 Vezi Gerhard Kriiger, Einsicht und Leidenschaft. Das Wesen des platonischen Denkens, 1 939' În 
'special introducerea acestei lucrări conpne idei importante. A fost publicată între timp una din 
prelegerile lui Kriiger (GrundJragen der PhiloJophie, 1958) care lămureşte mai bine intenflile siste
,matice ale autorului. Critica lui Kriiger la adresa gândirii moderne şi a emancipării acesteia de toate 
'legăturile cu "adevărul ontic" mi se pare a fI una fIctivă. Faptul că ştiinţa modernă, oricât ar pro
ceda de constructiv, nu şi-a abandonat şi nu va putea abandona niciodată conectarea ei principială 
Ia experientă nu a putut fi uitat niciodată nici de către fllozofia modernă. Să ne gândim doar Ia 
interogaţia kantiană privitoare Ia modul în care ar fi posibilă o ştiinţă pură a naturii. Însă o astfel de 
interpretare unilaterală ca cea a lui Kriiger nedreptăţeşte şi idealismul speculativ. Construcţia 
totalităfli tuturor determinărilor gândirii nu este nicidecum imaginare a unei viziuni arbitrare 
asupra lumii, ci urmăreşte recuperarea aposteriorităţii absolute a experienţei în gândire. Acesta este 

' sensul exact al reflecţiei transcendentale . Exemplul lui Hegel poate demonstra că prin aceasta se 
:poate năzui chiar la o reînnoire a realismului conceptual antic. Tabloul desenat de Kriiger al 
gândirii moderne este în fond orientat în întregime către extremismul deznădăjduit al lui 
Nietzsche. Perspectivismul acestuia al voinţei de putere nu concordă însă cu filozofia idealistă, ci 
se ridică, dimpotrivă, din terenul pregătit de istorismul secolului al XIX-lea după prăbuşirea 

';f1lozofIei idealiste. De aceea nu pot să judec nici filozofIa lui Dilthey despre cunoaşterea specifică 
:ştiinţelor spiritului aşa cum şi-ar dori-o Kriiger. Mai importantă este, în opinia mea, corectarea 
: interpretării filozofIce de până acum a ştiinţelor moderne ale spiritului, care, chiar şi în cazul lui 
'Dilthey, se dovedesc a fI mult prea vulnerabile faţă de gândirea metodică unilaterală a ştiinţelor 
exacte ale naturii. [Vezi în legătură cu aceasta lucrările mele mai recente "Wilhelm Dilthey nach 
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Am pornind de la ideea că adevărata f1in�ă a spectatorului, care face parte din jocul 
artei, nu poate fi surprinsă din perspectiva subiectivită� ca un mod de comportament al 
conştiinfei estetice. Acest lucru nu înseamnă, însă, că esenta spectatorului nu poate fi 
descrisă, cu toate acestea, pornind de la acea asistare-Ia pe care am subliniat-o. Asistarea-la 
constituie o performantă subiectivă a comportamentului wnan şi are caracterul unei 
exaltări. Platon a indicat deja în Phaidros lipsa de înţelegere cu care este nesocotit 
îndeobşte caracterul extatic al exaltării pornind de la rezonabilitatea raponală, Jltunci când 
în acesta este văzută simpla negare a lucidită�, deci un fel de nebunie. In realitate, 
exaltarea constituie posibilitatea pozitivă de a asista pe deplin la ceva. O astfel de 
asistare-Ia are caracterul unei uitări de sine. Esenţa spectatorului este de a se abandona 
uitând de sine unei privelişti. Uitarea de sine este aici cu totul altceva decât o stare 
privativă. Ea izvorăşte din aplecarea totală asupra lucrului, pe care spectatorul o realizează 
ca o performanţă pozitivă a sa.23tl 

Este evident că există o deosebire esenpală între spectator, care se abandonează în 
întregime în voia jocului artei, şi plăcerea de a privi a simplei" curiozităp. Curiozitatea se 
caracterizează şi ea prin faptul că este earcă răpită de privelişte, uită de sine complet în 
aceasta şi nu se poate desprinde de ea. rnsă pentru obiectul curiozită� este caracteristic 
faptul că el nu îl priveşte în nici un fel pe subiect. Pentru spectator el este lipsit de sens. 
Nu conpne nimic asupra căruia acesta ar putea reveni într-adevăr şi asupra căruia să se 
concentreze. Căci aceasta este calitatea formală a noutătii, adică a alteritătii abstracte ce 

, , 

1 50 Jahren", Phănomenologische Forschungen 1 6  (1 984), pp. 1 57-182 (Gesammelte Werke, Bd. 4) şi 
"Dilthey und Ortega. Ein Kapitel europăischer Geistesgeschichte", conferinţă suspnută în cadrul 
Congresului Dilthey de la Madrid, 1 983 (Gesammelte Werke, Bd. 4), precum şi "Zwischen Romantik 
und Positivismus", conferinţă suspnută în cadrul congresului dedicat rui Dilthey la Roma, 1983 
(Gesamme/te Werke, Bd. 4). Sunt, fireşte, de acord cu Kriiger atunci când acesta trimite la experienţa 
de viaţă şi la experienţa artis tului. Consider, totuşi, că valabilitatea durabilă a acestor instanţe 
pentru gândire a noastră demonstrează că opozipa dintre gândire a antică şi cea modernă, aşa cum 
este ea radicalizată de către Kriiger, constituie la rândul ei o construcpe a modernităţii. 

Dacă cercetarea noastră revine asupra experienţei artei - în opoziţie cu subiectivarea esteticii 
ftlozofice - acest lucru nu vizează doar o problemă estetică, ci o interpretare de sine adecvată a 

gândirii moderne în genere, care mai conţine încă mai mult decât este gata să admită conceptul 
modern de metodă. 
230 E. Fink a încercat să clarifice sensul extazului entuziast al omului printr-o distinctie inspirată în 
mod evident de Pbaidros-ul lui Platon. Însă în timp ce acolo idealul opus al rezo�abilităţii pure 
defineşte dis tincţia ca fiind una între nebunia bună şi cea proastă, în cazul lui Fink lipseşte un 

criteriu corespunzător atunci când contrapune "fervoarea pur omenească" entuziasmului în care 
omul este în divinitate. Căci în cele din urmă "fervoarea pur omenească" este şi ea o transportare şi 
asistare-Ia de care omul nu este "capabil", ci care îl copleşeşte şi mi se pare că nu este distinctă în 
acest sens de entuziasm. Faptul că există o fervoare ce stă în puţinp omului şi că, invers, 
entuziasmul este experienţa unei forţe superioare ce ne depăşeşte categoric - astfel de distincpi 
între stăpânirea de sine şi copleşire sunt conceptute la rândul lor din perspectiva unei gândiri în 
termeni de putere şi nu se adecvează din acest motiv întrepătrunderii dintre exaltare şi faptul de a 

fi concentrat asupra unui lucru, valabilă pentru orice formă de fervoare şi entuziasm. Formde 
descrise de Fink ale "fervorii pur omeneşti" sunt la rândul lor - cu condiţia să nu fie interpretate 
"narcisist-psihologic" - modalităp ale "autodepăşirii finite a finitudinii" (vezi Eugen Funk, Vom 
Wesen des EnthusiasmuJ, în special pp. 22-25) . 
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motivează atracţia priveliştii. Acest lucru se manifestă în faptul că acestuia îi corespund în 
chip de complement dialectic plictisirea şi blazarea. Dimpotrivă, ceea ce i se înfăţişează 
spectatorului ca joc al artei nu este epuizat de simpla seducţie a clipei, ci implică o exigenţă 
de durabilitate şi durabilitatea unei exigenţe. 

Cuvântul " exigenţă" (Anspruch) nu apare aici în mod arbitrar. Nu este întâmplător că 
acest concept a făcut posibilă interpretarea teologică a ceea ce este desemnat de către 
conceptul kierkegaardian al sincroniei în cadrul acelei reflecţii teologice impulsionate de 
către Kierkegaard pe care am nUnllt-o "teologia dialectică" O exigentă este ceva stăruitor. 
Îndreptăţirea ei (sau afirmarea unei astfel de legitimităţi) este primul l�cru. Tocmai ftindcă 
exigenta există, ea poate fi revendicată oricând. Exigenta există împotriva cuiva şi trebuie, 
de ace�a, să-i fie revendicată acestuia. În mod evident, fnsă, conceptul de exigenţă implică 
faptul că ea însăşi nu constituie o revendicare stabilită, a cărei satisfacere este convenită în 
mod univoc, ci mai curând întemeiază una de acest fel. O exigenţă este temeiul legitim 
pentru o revendicare nedefinită. Fiind satisfăcută prin conformarea faţă de aceasta, ea 
trebuie să îmbrace mai întâi forma unei revendicări atunci când este pretinsă. Stăruirii unei 
exigenţe îi corespunde, aşadar, faptul că aceasta se concretizează printr-o revendicare. 

Aplicarea acestui lucru asupra teologiei luterane constă în faptul că exigenta credinţei 
stăruie începând cu propovăduirea şi este revendicată din nou de fiecare dată în cadrul 
predicii. Cuvântul predicii realizează tocmai această mediere totală care îi revine în rest 
actului cultic - sfintei liturghii, de exemplu. Vom mai avea ocazia să constatăm faptul că 
verbul este chemat şi în alte situaţii să realizeze medierea sincroniei şi că, din acest motiv, 
îi revine un rol central în cadrul problemei hermeneuticii. 

În orice caz, fIintei operei de artă îi revine "sincronia". Aceasta constituie esenta 
"asistării-Ia". Ea nu �ste identică cu simultaneitatea conştiintei estetice. Căci această 

, , 
simultaneitate se referă la concomitentă şi co-incidenta diferitelor obiecte estetice ale 
trăirii într-o conştiinţă. "Sincronie" în�eamnă aici, di�potrivă, că un singular ce ni se 
înfăţişează, de o provenienţă oricât de îndepărtată, dobândeşte în reprezentarea sa o 
prezenţă deplină. Sincronia nu este, aşadar, o modalitate de a fi dat în conştiinţă, ci o 
sarcină a conş tiinţei şi o performanţă care îi este solicitată. Ea constă în neabaterea de la 
un lucru astfel încât acesta să devină "sincron", cu alte cuvinte însă, astfel încât orice 
mediere să fie abolită într-o prezenţă totală. 

Acest concept de sincronie provine, după cum se ştie, de la Kierkegaard, care i-a 
conferit o marcă teologică particulară231 "Sincronia" nu înseamnă la Kierkegaard conco
mitentă, ci formulează sarcina care îi revine credinciosului, aceea de a media total ceea ce , 
nu există concomitent, propriul prezent şi fapta mântuitoare a lui Hristos, astfel încât 
aceasta să fie experimentată şi luată în serios, cu toate acestea, ca ceva prezent (şi nu 
potrivit distanţei lui odinioară) . Invers, simultaneitatea conştiinţei estetice se întemeiază 
pe ocultarea sarcinii ce se impune odată cu sincronia. Sincronia revine în acest sens în 
special actului cultic, sau propovăduirii în cadrul predicii. Sensul asistării-Ia este aici 
:participarea autentică la evenimentul sacru însuşi. Nimeni nu se poate îndoi că distincţia 
, ;estetică - cum ar fi cea a ceremonialului "frumos" sau a predicii "bune" - este inadecvată 
'având în vedere exigenţa cu care suntem confruntaţi. Ei bine, voi afirma că acelaşi lucru 
este valabil, în fond, pentru experienţa artei. Şi aici medierea trebuie gândită ca una totală. 
Nici flinţarea pentru sine a artistului creator - biografia sa, de exemplu -, nici cea a 
' ;actorului, a celui care interpretează o operă şi nici cea a spectatorului care receptează piesa 
nu au o legitimitate proprie în faţa ftinţei operei de artă. 
231 Kierkegaard, Philosophische Brocken, cap. 4. 
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Ceea ce se petrece în faţa noastră este pentru fiecare într-atât de extras din liniile 
continue ale lumii şi se închide într-o asemenea măsură devenind o sferă de sens, încât nu 
se motivează pentru nimeni ieşirea către vreun alt viitor sau vreo altă realitate. Receptorul 
este trimis într-o distanţă absolută care îi refuză orice participare cu caracter practic, final. 
Această distanţă este o distanţă estetică în sens propriu. Ea semnifică intervalul necesar 
vederii care face posibilă participarea propriu-zisă şi universală la ceea ce se reprezintă în 
faţa cuiva. Uitării de sine extatice a spectatorului îi corespunde, de aceea, continuitatea sa 
cu sine însuşi. Tocmai dinspre acel ceva în interiorul căruia se pierde ca spectator i se 
atribuie continuitatea sensului. Ceea ce i se înfăţişează şi acel ceva în care se cunoaşte pe 
sine este adevărul propriei sale lumi, a lumii religioase şi morale în care trăieşte. Aşa cum 
parusia, prezenţa absolută, desemna modalitatea de a fi a fiinţei estetice, iar o operă de 
artă este, cu toate acestea, aceeaşi peste tot unde devine o astfel de prezenţă, tot astfel, 
clipa absolută în care se plasează spectatorul este în acelaşi timp uitare de sine şi mediere 
cu sine însuşi. Ceea ce îl smulge din toate îi redă în acelaşi timp întregul fiinţei sale. 

Legătura necesară a fiinţei estetice cu reprezentarea nu înseamnă, deci, o lipsă, un 
deficit de determinare autonomă a sensului. Ea ţine de esenţa sa propriu-zisă. Spectatorul 
este un element esenpal al jocului însuşi pe care îl numim estetic. Reamintim aici faimoasa 
definipe a tragediei pe care o găsim în Poetica lui Aristotel. Dispoziţia spectatorului este 
inclusă acolo în mod explicit în defini pa esenţei tragediei. 

d) Exemplul  tragicului 
Vom discuta, aşadar, teoria aristotelică a tragediei drept exemplu pentru structura ftinţei 
estetice în genere. După cum se ştie, aceasta se plasează în contextul unei poetici şi pare să 
fie valabilă în cazul poeziei dramatice. Îns ă tragicul este un fenomen fundamental, o 
figură de sens prezentă nu doar în tragedie, în opera de artă tragică în sens restrâns, ci îşi 
poate avea locul şi în cadrul altor genuri artistice, înainte de toate în epos. Nici măcar nu 
este vorba despre un fenomen specific artei, întrucât poate fi întâlnit şi în viaţă. Din acest 
motiv, cercetătorii moderni (Richard Hamann, Max Scheler232) consideră tragicul de-a 
dreptul ca fUnd un fenomen extraestetic. Aici ar fi vorba despre un fenomen etic-meta
fizic ce nu ar pătrunde decât din exterior în domeniul problematicii estetice. 

Însă după ce conceptul esteticului s-a dovedit a fi unul discutabil, va trebui să ne 
întrebăm, invers, dacă nu cumva tragicul este un fenomen estetic fundamental. Fiinţa 
esteticului ni s-a revelat drept joc şi reprezentare, astfel încât vom putea interoga teoria 
jocului tragic, poetica tragediei, în ceea ce priveşte esenţa tragic ului. 

Ceea ce se oglindeşte în reflecţia asupra tragicului începând cu Aristotel şi până în ziua 
de azi nu constituie, de bună seamă, o esentă imuabilă. Este neîndoielnic faptul că esenta 
tragicului se înfătişează într-un mod unic în' cadrul tragediei atice - altfel decât ceea ce e;a 
considerat de Aristotel sau Euripide, de exemplu, ca ftind "tragic,,233, altfel pentru cel 
căruia adevărata profunzime a fenomenului i-a fost dezvăluită de către Eschil - şi cu 
adevărat altfel dacă ne gândim la Shakespeare sau Hebbel. O astfel de modificare nu 
înseamnă, totuşi, pur şi simplu, că Întrebarea privitoare la esenţa propriu-zisă a tragic ului 

232 Richard Hamann, Jisthetik, p. 97: "Tragicul nu are, aşadar, nimic de a face cu estetica"; Max 

Scheler, Vom Umsturz der Werte, "Zum Phănomen des Tragischen: "Chiar şi faptul că tragicul 
constituie în mod esenţial un fenomen 'estetic' este îndoielnic." În legătură cu consacrarea 
conceptului de "tragedie" vezi E. Staiger, Die Ivmst der Interpretation, p. 132 sq. 
233 Aristotel, Poet., 13, 1453 a 29. 
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ar fi lipsită de obiect, ci, dimpotrivă, că acest fenomen ni se înfă�şează având un contur 
restrâns asupra unei unităţi istorice. Reflexul tragicului antic în tragicul modern, despre 
care vorbeşte Kierkegaard234, este prezent permanent în toate reflexiile mai noi asupra 
tragicului. De aceea, pornind de la Aristotel vom obţine întreaga panoramă a fenomenului 
tragic. Aristotel este cel care oferă în faimoasa sa definiţie a tragediei sugestia esenţială 
pentru problema esteticului, aşa cum am început să o explicităm, incluzând în definirea 
esentei tragediei efectul aSNpra spectatorilor. 

Nu vom trata aici în detaliu această faimoasă şi mult discutată definiţie a tragediei. Însă 
simplul fapt că spectatorul este implicat în definirea esenţei tragediei evidenţiază cele 
afirmate mai sus despre apartenenţa esenţială a spectatorului la piesa jucată (Spie� . Modul 
în care spectatorul aparţine de aceasta este cel care scoate la iveală cu adevărat caracterul 
semnificativ al figurii jocului. Astfel, distanţa pe care spectatorul o păstrează faţă de 
spectacol nu constituie alegerea arbitrară a unui comportament, ci relaţia esenţială ce îşi 
are temeiul în unitatea de sens a piesei. Tragedia este unitatea unei defăşurări tragice care 
este experimentată ca atare. Însă ceea ce este experimentat în calitate de proces tragic este 
- chiar dacă nu este vorba despre un spectacol dramatic înfăţişat pe scenă, ci despre o 
tragedie din "viată" - un cerc de sens închis în sine ce refuză de la sine orice intruziune şi 
intervenţie în el. Ceea ce este înţeles ca tragic poate fi doar îndurat. În această privinţă este 
într-adevăr un fenomen "estetic" fundamental. 

Aflăm de la Aristotel că reprezentarea acţiunii tragice are un efect specific asupra 
spectatorului. Reprezentarea îşi face efectul prin e/eos şi phobos. Traducerea tradiţională a 
acestor afecte prin "milă" şi "frică" evocă o coloratură mult prea subiectivă. La Aristotel 
nu este vorba deloc despre milă sau, mai mult, despre preţuirea, schimbătoare de-a lungul 
secolelor, a milei235, iar frica trebuie înţeleasă cu atât mai puţin ca o stare de spirit a 
interiorităţii. Ambele sunt mai curând întâmplări a căror petrecere asaltează şi copleşeşte 
omul. "Eleos" este jalea ce îl cuprinde pe cineva în faţa a ceva pe care-l numim jalnic. 
Astfel este cineva umplut de jale de soarta lui Oedip (exemplul către care Aristotel îşi 
îndreaptă mereu privirea) . Cuvântul jale (jammer) este un bun echivalent deoarece nici 
acesta nu se referă la o simplă interioritate, ci este în aceeaşi măsură expresia acesteia. În 
mod corespunzător, "phobos" nu este doar o stare de spirit, ci, după cum spune Aristotel, 
un fior rece2]6, unul ce îngheaţă sângele, care ne face să fim cuprinşi de fiori. Potrivit 
modului special în care se vorbeşte aici despre phobos cuplat cu eleos, phobos înseamnă 
fiorul de nelinişte de care este cuprins cineva văzându-l pe un altul îndreptându-se către 
sfârşitul său şi pentru care se teme. Jalea şi teama plină de nelinişti sunt moduri ale lui 
"extasis", ale lui a-fi-în-afară-de-sine (Aujler-sich-sein) , ce mărturisesc forţa magică a ceea ce 
se derulează în fata cuiva. 

Ei bine, despr� aceste afecte se afirmă la Aristotel că ele sunt cele prin care spectacolul 
dramatic provoacă purificarea de asemenea pasiuni. După cum se ştie, această traducere 
este controversată, în special sensul genitivului237• Mi se pare însă că acea chestiune la care 
se referă Aristotel este Întru totul independentă de acest lucru şi cunoaşterea acesteia 
234 S. K..ierkegaard, Entweder- OdeI' 1. 
235 Max Kommerell (Lessing undArisloteles) a redactat într-un mod cât se poate de onorabil această 
istorie a milei, dar fără să dis tingă suficient de aceasta sensul originar al lui E A.  E o C;. Vezi între timp 
W. Schadenwaldt, "Furcht und Mitleid?", Hermes 83, 1 955, p. 129 sq. şi completarea adusă de H. 
Flashar, Hermes, 1956, pp. 12-48. 
236 Aristotel, ReI. , II 1 3, 1 389 b 32. 
237 Vezi M. Kommerell, care oferă o expunere �impede a variantelor mai vechi: op. cit. 
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trebuie să lămurească la sfârşit motivul pentru care două conceppi atât de diferite 
gramatical sunt capabile să se opună cu atâta tenacitate. Mi se pare limpede că Aristotel se 
gândeşte la melancolia tragică care-l copleşeşte pe spectator În faţa unei tragedii. 
Melancolia este însă un fel de uşurare şi o solu�e în care durerea şi plăcerea se amestecă în 
mod straniu. Cum poate numi Aristotel o asemenea stare purificare? Ce anume este 
impurul inerent afectelor sau reprezentat de acestea şi care este cauza eradicării sale În 
cutremurarea tragică? Răspunsul este, din sâte mi se pare, următorul: copleşirea de către 
jale şi fior reprezintă o sciziune dureroasă. In aceasta rezidă o discordanţă fată de ceea ce 
�e petrece, u n  refuz de a accepta care se răzvrăteşte împotriva evenimentului terifiant. 
Insă tocmai acesta este efectul catastrofci tragice, şi anume dizolvarea acestui raport de 
scindare faţă de ceea ce este. În acest sens, ea provoacă o eliberare universală de timorare. 
Este nu doar o eliberare de sub vraja căreia îi suntem captivi în virtutea caracterului 
dezolant şi Înfiorător al acestui destin particular, ci fiind una cu acesta, suntem liberi de tot 
ce ne desparte de ceea ce este. 

Melancolia tragică reflectă, aşadar, un fel de afirmare, o reîntoarcere la sine însuşi, iar 
dacă eroul, aşa cum se Întâmplă nu arareori În tragediile moderne, are o conştiinţă marcată 
de o astfel de melancolie tragică, atunci el participă la rândul său la această afirmare 
acceptându-şi soarta. 

Care este însă obiectul propriu-zis al acestei afirmări? Ce este afirmat aici? Cu siguranţă 
că nu dreptatea unei ordini morale universale. Teoria tragică notorie a culpei, care nu mai 
joacă aproape nici un rol la Aristotel, oferă o explica�e in adecvată chiar şi În cazul 
tragediei moderne. Căci nu avem de a face cu o tragedie acolo unde vina şi ispăşirea îşi 
corespund potrivit unei reparţipi juste, unde un calcul moral al vinii este confirmat pe 
deplin. O subiectivare totală a vinii şi a destinului nu există şi nu poate exista nici în 
tragedia modernă: Excesul consecinţelor tragice este caracteristic, mai curând, pentru 
esenta tragt·cului. In ciuda oricărei subiectivităti a vinii, în tragedia modernă mai actio-, , , 

nează Încă un element al anticei supremaţii a destinului care se revelează drept acelaşi 
pentru toţi tocmai În inegalitatea dintre vină şi soartă. Hebbel pare să se situeze la limita a 
ceea ce mai poate fi numit o tragedie - Într-atât este de integrată vinovăţia subiectivă în 
derularea evenimentului tragic. Ideea unei tragedii creştine este îndoielnică din acelaşi 
motiv, căci în lumina istoriei mântuirii sufletului prin graţia divină valorile constitutive 
pentru evenimentul tragic - fericirea şi nefericirea - nu mai determină soarta omului. 
Chiar şi opoziţia ingenioasă a lui Kierkegaard23B între suferinţa antică - ce decurge 
dintr-un blestem ce apasă asupra unei stirpe - şi durerea care sfâşie conştiinţa scindată 
interior, pusă în criză, este doar tangentă tragicului. Antigonam prelucrată de acesta n-ar 
mai fi o tragedie. 

Întrebarea trebuie, aşadar, reluată: ce anume este afirmat aici de către spectator? De 
bună seamă că tocmai disproporţia şi amploarea terifiantă a consecinţelor ce decurg 
dintr-o faptă vinovată reprezintă exigenţa propriu-zisă cu care este confruntat specta
torul. Afirmaţia tragică constituie dominarea acestei exigenţe. Ea are caracterul unei 
comuniuni veritabile. Ceea ce este experimentat pe baza acestui exces al nenorocirii 
tragice este o comunitate autentică. Spectatorul se cunoaşte pe sine şi propria sa ftinţă 
finită în faţa puterii destinului. Ceea ce se petrece cu cei mari are o valoare exemplară. 
Asentimentul melancoliei tragice nu vizează ca atare derularea tragică sau dreptatea 
238 Kierkegaard, Entweder - Oder I, p. 133 (Diederichs). [Vezi în ediţia mai nouă (E. Hirsch) I Abt. 
1, 1 ,  p. 1 57 sq.] 
239 Kierkegaard, op. cit., p. 139 sq. 
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destinului ce îl ajunge din urmă pe erou, ci o ordine metafizică a ftinţei (SeinsordnuniJ 
valabilă pentru to�. Formula "aşa este" constituie o formă de autocunoaştere a specta
torului care revine edificat din amăgirile în care trăieşte ca toti ceilalti. Afirmatia tragică 
este înţelegere în virtutea continuităţii de sens în care se plasdază spdctatorul î�suşi. 

Desprindem din această analiză a tragicului nu doar faptul că aici este vorba despre un 
concept estetic fundamental în măsura în care distanta conditiei de spectator tine de " , 
esenţa tragicului; mai important este că distanţa condi�ei de spectator ce determină felul 
de a fi al esteticului nu include în sine "distinc�a estetică" pe care am identificat-o drept 
trăsătura esentială a "conştiintei estetice". Spectatorul nu se comportă în distanta con
ştiinţei estetic� ce savurează a;ta reprezentării240, ci în comuniunea asistării-Ia. Addvăratul 
accent al fenomenului tragic rezidă până la urmă în ceea ce se reprezintă şi este cunoscut 
şi la care participarea nu este, în mod evident, arbitrară. Chiar dacă spectacolul tragic 
montat festiv în teatru reprezintă o situa�e excepţională în viaţa fiecăruia, el este totuşi 
asemenea unei trăiri aventuroase şi nu provoacă un delir narcotic din care ne trezim la 
adevărata noastră fiinţă. Elevarea şi cutremurarea ce îl cuprind pe spectator aprofun
dează, în realitate, continuitatea sa cu sine însufi. Melancolia tragică izvorăşte din cunoaşterea 
de sine din care se împărtăşeşte spectatorul. Acesta se regăseşte În întâmplare a tragică pe 
sine însuşi, pentru că întâlneşte propria sa poveste ce îi este cunoscută din tradi�a 
religioasă sau cea istorică. Iar dacă pentru o conştiinţă ulterioară - în mod cert pentru cea 
a lui Aristotel şi cu atât mai mult pentru cea a lui Seneca sau Corneille - această tradi�e nu 
mai este valabilă, supravieţuirea unor astfel de opere şi subiecte tragice Înseamnă, totuşi, 
mai mult decât perpetuarea unui model literar. Ea nu presupune doar faptul că specta
torul are cunoştinţă despre această poveste, ci implică, de asemenea, faptul că limbajul ei 
mai este încă sugestiv pentru acesta. Doar atunci întâlnire a cu un astfel de material tragic 
şi cu o astfel de operă tragică poate deveni o Întâlnire cu sine. 

Ceea ce este valabil în acest mod în cazul tragicului este valabil, în realitate, la un nivel 
mult mai amplu. Pentru poet, invenţia liberă este mereu doar o latură a unei medieri 
condiţionate de o valabilitate dată în prealabil. El nu îşi născoceşte liber fabula, oricât şi-ar 
Închipui că face acest lucru. Ceva din vechiul fundament al teoriei mimesis-ului stăruie 
Încă până în zilele noastre. Inven�a liberă a poetului este reprezentarea unui adevăr 
comun care îl constrânge şi pe poet. 

La fel stau lucrurile şi cu celelalte arte, în special cu cele plastice. Mitul estetic al 
fanteziei creatoare în mod liber ce transformă trăirea în poezie şi cultul geniului aferent 
acestuia dovedesc doar că în secolul al XIX-lea patrimonul mitic-istoric al traditiei nu mai 
constituie un bun firesc. Însă chiar şi în acest caz, mitul fanteziei şi al inven�ei geniale 
reprezintă o exagerare ce nu rezistă în faţa realităpi. Selec�a materialului artistic şi 

" modelarea celui ales nu decurge din bunul plac al artistului şi nu este doar expresia 
,interiorităpi sale. Artistul se adresează mai curând unor spirite avizate şi alege pentru acest 
scop doar ceea ce promite să producă efect. El Însuşi se situează În interiorul aceleiaşi 
ţradiţii ca şi publicul căruia i se adresează şi pe care şi-l creează. În acest sens este adevărat 
c�, în calitate de individ, de conştiinţă gânditoare, el nu trebuie să ştie ce face şi ce anwne 
'[comunică opera sa. Lumea către care se simte irezistibil atras actorul, sculptorul sau 
: privitorul nu este niciodată doar universul străin al magiei, delirului, visului, ci acea lume 
'căreia îi este transferat într-un mod mai esen�al, deoarece se cunoaşte pe sine mai 
, profund în ea, este tot lumea proprie. Continuitatea de sens rămâne cea care reuneşte 
240 Aristotel, PoeI. 4, 1448 b 18 6 \& 't"�v &7te p y a o i a v  ii n'l v  x p o eX v  ii 6 \ eX  't" o \ a (I't" TJ v  nveX 
ă).J.TJ v a i da v - în opozitie cu "cunoaşterea" lui mimema. 
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opera de artă cu lumea existenţei şi cea de care nu se poate desprinde în întregime nici 
măcar conştiinta înstrăinată a unei societăti a formării. 

Să tragem c�ncluziile. Ce anume este c�nştiinţa estetică? Am urmărit să distingem cu 
ajutorul conceptului de joc şi al metamorfozei în plăsmuire un element general ce 
caracterizează jocul artei: şi anume că reprezentarea, respectiv performarea interpretativă 
a poeziei şi a muzicii constituie un element esen�al şi nicidecum accidental. În acestea se 
desăvârşeşte ceea ce operele artei sunt deja: Dasein-ul acelui ceva care este reprezentat prin 
ele. Temporalitatea specifică a fiinţei estetice, aceea de a-şi avea fllnţa în actul repre
zentării ei, devine existentă (existen� în cazul redării ca fenomen autonom şi distinct. 

Se impune aici întrebarea dacă acest lucru are valabilitate generală, astfel încât 
caracterul de ftinţă al mnţei estetice să poată fi definit pornind de aici. Poate fi acest lucru 
transferat şi asupra operei de artă cu caracter statuar? Vom formula această întrebare mai 
întâi în cazul aşa-numitelor arte plastice. Se va dovedi însă că cea mai statuară dintre toate 
artele, cea a arhitecturii, este deosebit de revelatoare pentru interoga�a pe care o 
formulăm. 

2. Conseci nte estetice si hermeneutice 
/ / 

a) Valenta de a fi a tabloului241 
, 

Se pare, într-o primă instanţă, că opera de�ne în cadrul artelor plastice o identitate atât de 
univocă, încât acesteia nu-i mai revine o variabilitate a reprezentării. Ceea ce variază nu 
pare să �nă de partea operei înseşi şi are de aceea un caracter subiectiv. Astfel, deşi sunt 
posibile limitări venind dinspre subiect ce afectează trăirea adecvată a operei, aceste 
limitări subiective pot fi depăşite în principiu. Orice operă ce �ne de art�le plastice poate 
fi receptată "nemijlocit", adică fără să necesite o mijlocire suplimentară. In măsura in care 
există �eproduceri ale operelor plastice, acestea nu apar�n, cu siguranţă, operei de artă 
Înseşi. In măsura În care există şi aici factori subiectivi ce determină modul în care o operă 
plastică devine accesibilă, trebuie să facem în mod evident abstrac�e de aceştia pentru a o 
percepe în sine. De aceea, distincţia estetică pare să dispună aici de deplina ei legitimitate. 

Ea poate să apeleze, ca argument, mai ales la ceea ce se numeşte îndeobşte un "tablou" 
(Bild). Prin acesta înţelegem înainte de toate tabloul modern pictat pe placă de lemn 
(Tafelbild) ce nu este legat de un loc anume şi se oferă În Întregime pentru sine prin 
intermediul ramei în care este cuprins - facând posibilă tocmai prin aceasta o alăturare 
arbitrară aşa cum există ea în galeriile moderne. Un asemenea tablou nu mai păstrează, 
după cum se pare, nimic din dependenţa obiectivă de o mediere ca cea pe care am 
eviden�at-o în cazul muzicii şi al-poeziei� TabloUl pictat pentru o expoziţie sau o .galerie, 
formă ce se consacră odată cu dispari�a artei comandate, vine În mod evident în 
întâmpinarea pretenpei de abstractizare a conştiinţei estetice, precum şi a teoriei inspira
ţiei formulată în estetica geniului. Se pare astfel că "tabloul" dă dreptate nemijlocirii 
conştiinţei estetice. El este un fel de lTl_�rtor-cheie al pretenpei universaliste a acesteia şi nu 
pare să fie o simplă coincidenţă faptul ca conştiinţa estetică - cea care dezvoltă -conceptul 
artei şi al artisticului ca formă de apreciere a wfor produse transmise prin tradipe, 

241 [Vezi Între timp lucrarea lui G. Boehm, Zu einer Hermeneutik des Bi/des, în: H.-G. Gadamer, G. 
Boehm (ed.) ,  Die Hermeneutik und die Wissenschajten, Frankfurt, 1978, pp. 444-4771 ,  H .-G. 
Gadamer, Von Bauten und Bildern, FS lmdahl, 1 986]. 
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efectuând astfel distinctia estetică - este contemporană cu crearea colectiior ce reunesc în 
muzee aproximativ tot �e privim îndeobşte. Transformăm pe această cal� fiecare operă de 
artă într-un tablou. Desprinse din raporturile lor cu lumea şi din particularitatea condi
tiilor de acces, acestea ajung să fie prinse în rame şi expuse asemenea unui tablou. , 

Trebuie, prin urmare, să analizăm mai îndeaproape felul de a fi al tabloului şi să ne 
întrebăm dacă acea constitu�e a ftin�ei esteticului pe care am descris-o din perspectiva 
joc'!lUi e�te valabilă şi în cazul întrebării privitoare la ftinp tabloului. 
--tritrebarea privitoare la felul de a fi al tabloului, pe care o formulăm aici, se referă la 
ceva comun tuturor modalitătilor diverse de manifestare a tabloului. Ea efectuează astfel 

'0, abstractizare, însă această' abstractizare nu constituie un act arbitrar al reflectiei 
fllozofice, ci un lucru pe care îl întâlneşte efectuat în prealabil de conştiinta estetică, 

, , pentru �are tot ce poate fi subordonat tehnicii plastice a prezentului devine, în fond, un 
tablou. In această accep�une a conceptului de tablou nu rezidă,. desigur, un adevăr istoric. 

t-ertetările contemporane din domeniul istoriei artei demonstrează cu prisosintă că ceea 
ce numim un "tablou" dispune de o istorie diferenţiatăZ42 In principiu, "su�eranitate 
plastică" (Bildhohei� deplină (fheodor Hetzer) îi revine abia conţinutului plastic propriu 
acelei faze evolutive a picturii occidentale care este atinsă în Renaştere. Abia acum avem 
de a face cu ta�l<?u_ri autonome şi care constituie plăsmuiri unitare şi coerente, de sine 
·�tă��.toare chiar şi făr� 'o ramă sau un mediu care le încadrează. Recunoaştem în pretenţia 
de concinnitaJ formulată de L. B. Alberti faţă de un "tablou" expresia teoretică a noului 
ideal artistic ce determină modelarea plastică renascentistă. 

11i se pare caracteristic faptul că teoreticianul "tabloului" apelează aici la defmiţiile 
conceptuale clasice ale frumosului. Aristotel, pentru care tabloul nu exista cu siguranţă în 

"'SensUl în care îl înţelegea Alberti 243, ştia deja că frumosul este astfel încât nu-i poate fi 
îndepărtat sau adăugat nimic, rară a-l distruge ca atare. Acest lucru sugerează, totuşi, 
posibilitatea existenţei unui sens mai general al conceptului de "tablou" ce nu este limitat 
ia o anumită fază a istoriei plastice. Miniaturile ottone şi icoana bizantină sunt într-un sens 
.mai larg tablouri, chiar dacă modelarea plastică este subordonată în aceste cazuri unor 
iprincipii cu totul diferite şi sunt caracterizabile mai curând prin notiunea de "semn 
plastic"Z44. În acelaşi sens, conceptul estetic de Bild va trebui să includă �ereu şi sculptura 
ce ţine de artele plastice. Acest lucru nu constituie o generalizare arbitrară, ci corespunde 
modUlui în care ni se înfăţişează o problematică estetică constituită istoric, ce îşi are 
oftginea în rolul pe care îl joacă imaginea în platonism şi ale cărei urme se regăsesc în uzul 
lingvistic al lui "Bild" 245 

. , Conceptul de "Bild", ca tablou, al ultimelor secole nu poate constitui, de bună seamă, 
"uo punct firesc de pornire. Cercetarea de faţă doreşte mai curând să se elibereze de această 
:.ţ>remisă. Ea îşi propune să formuleze o concepţie asupra modalităţii de a fi a imaginii care 
:sao'a'esprindă din raportul faţă de conştiinţa estetică şi conceptul de "Bild" consacrat de 
către- instituţia m-odernă a galeriei prin asociere cu conceptul "decorativului" discreditat 

;,Z
ii Datorez confirmarea unor idei, precum şi informaţii prepoase unei discuţii purtate cu 

i,'ţqolfgang Sch6ne cu prilejul unui colocviu al istoricilor de artă organizat de "Evangelische 
;:Mademien" (Christophorus-Stift) la Mti.nster, în 1956. 
'tN Cf. Eth. Nic. , B 5, 1 1 06 b10 . 
• , 244 Expresia îi aparpne lui Dagobert Frey (vezi contribuţia acestuia În Festschrijt fantzen) . 
::245 Vezi W. Paatz, "Von den Gattungen und vom Sinn der gotischen Rundfigur" (in Abh. der 
1Heidelberger Akademie der Wissenschiften, 1951, p. 24 sq.). [Indicăm aici varietatea de sensuri ale lui 
,!:!3ild. imagine, portret, tablou, gravură, ilustrape, reprezentare, statuie - n. trad.] 
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de estetica trăirii. O eventuală coincidentă între această conceptie şi cercetările recente de 
lstoria artei - care a abandonat conceptcle naive de tablou şi scclptură care au dominat în 
epoca artei trăirii nu doar conştiinţa estetică, ci şi reflecţia asupra istoriei artei - nu este 
desigur întâmplătoare. La baza cercetărilor de istoria artei şi a reflecţiei ftlozofice se află 
aceeaşi criză a "tabloului", provocată de prezenţa statului industrial şi birocratic modern, 
precum şi de functionalizarea spatiului public. Abia de când nu mai avem loc pentru 
tablouri am aflat di� nou că acestea �u sunt doar imagini, ci râvnesc poruncitor un loc246 

Cu toate acestea, intentia acestei analize conceptuale nu tine de teoria artei, ci este una 
ontologică. Critica estetict tradiţionale, asupra căreia ne v�m concentra pentru început, 
reprezintă doar culoarul de acces către dobândirea unui orizont capabil să cuprindă 
împreună arta şi istoria. Analiza conceptului de "tablou" are în vedere doar două 
probleme. Vom cerceta mai întâi în ce privinţă se deosebeşte tabloul de copie (Abbild) 
(prin urmare, problematica imaginii originare), iar în continuare modul în care rezultă 
pornind de aici raportul tabloului cu lumea sa. 

Astfel, conceptul de "tablou" depăşeşte conceptul de reprezentare utilizat până în 
acest moment şi anume prin faptul că tabloul se raportează în mod esenţial la prototipul 
(Urbi/el) său. 

În ceea ce priveşte prima problemă, acesta este punctul în care conceptul de 
reprezentare se complică cu cel de tablou care se raportează la arhetipul său. Am vorbit în 
cazul artelor tranzitorii, de la care am pornit, despre reprezentare, însă nu şi despre 
imagine. Reprezentarea ne-a apărut aici într-un dublu sens. Atât poezia cât şi redarea ei, 
de exemplu pe scenă, este reprezentare. Şi a avut o importanţă decisivă pentru noi f�ptul 
că experienţa propriu-zisă a artei traversează dublarea acestor reprezentări fără a le 
distinge. Lumea ce se manifestă În jocul reprezentării nu stă alături de cea reală asemenea 
unei copii, ci este acesta însăşi în adevărul sporit al fiinţei sale. Iar redarea (Wiedergabe) , de 
exemplu interpretarea pe scenă, este cu atât mai pupn o reproducere pe lângă care 
prototipul dramei şi-ar păstra ftinţarea pentru sine. Conceptul de mimesis aplicat În cazul 
ambelor moduri de reprezentare nu se referea atât la reproducere, cât la manifestarea 
lucrului reprezentat. Fără mimesis-ul operei lumea nu există aşa cum există În operă, iar 
fără redare opera nu există la rândul ei. Prin urmare, prezenţa a ceea ce este reprezentat se 
Împlineşte în reprezentare. Vom recunoaşte importanţa fundamentală a acestei împletiri 
ontologice a ftinţei originale şi a celei reproductive, precwn şi Întâietatea metodică pe care 
am acordat-o artelor tranzitorii, dacă cunoştinţele dobândite în cazul acestora vor putea fi 
validate şi în cazul artelor plastice. Deşi este limpede că acolo nu se poate vorbi despre 
reproducere ca ftinţă propriu-zisă a operei. Tabloul respinge mai curând în calitate de 
original replicarea sa. Apare la fel de limpede că ceea ce este reflectat (das Abgebi/dete) în 
copie dispune de ? ftinţă independentă de tablou într-un mod atât de accentuat, Încât 
tabloul pare să posede o fiinţă diminuată În raport cu ceea ce este reprezentat. Ne 
afundăm astfel În hăţişul problematicii ontologice a prototipului şi copiei. 

Vom porni de la ideea că modalitatea de a fi a operei de artă este repreifntarea şi vom 
într�ba cwn devine veriţicabil sensul reprezentări.i prin ceea ce nwnÎm tabu)J(. Reprezentarea 
nu poate însemna aici reflectare (Abbildung). Vom fi nevoiţi să detenninăm mai exact 
modalitatea de a fi a imaginii prin diferenperea modului în care reprezentarea se hportează 
în ea la ceva protatipic, de· raportul de reflectare, de raportarea copiei la prototip. 

Ace'iit lucru poate fi lămurit printr-o analiză mai riguroasă În cadrul căreia în atenţia 
noastră va sta mai Întâi vechea Întâietate a vieţuitorului - a lui zoon - şi mai ales a 
246 Vezi W. Weischedel, Wirklichkeit und Wirk/ichkeiten, 1960, p. 158 sq. 
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persoanei247 • Rezidă î n  es enţa copiei faptul că nu are altă sarcină decât aceea de a s e  asemui 
cu prototipul. Criteriul adecvării sale este posibilitatea de a recunoaşte prototipul pe baza 
�:el:-Kce·st lucru înseamnă că menirea ei este de a-şi aboli propria fllnţare pentru sine şi 
a�a servi în întregime medierii a ceea ce este reflectat. Copia ideală ar fi astfel imaginea în 
oglind� (Spiegelbild). Aceasta are într-adevăr o fllnţă evanescentă. ".?a există doar pentru cel 
carepriveşte în oglindă şi este nimic dincolo de pura sa apariţie. In realitate nu este deloc 
imagine sau copie, căci nu dispune de o fiinţare pentru sine. Cu alte cuvinte, oglinda 
reffectă imaginea, respectiv oglinda face vizibil cuiva ceea ce oglindeşte doar atâta iimp 
afăcesta o priveşte percepând în ea propria imagine sau ceea ce se reflectă în oglindă. Nu 
esfe" îfîfârhplător că vorbim aici, totuşi, despre imagine şi nu despre copie (Abbild) sau 
reflectare (Abbildung) . Căci în imaginea din oglindă apare chiar fllnţarea, astfel încât o am 
eu însumi în imaginea din oglindă. Copia, dimpotrivă, vrea să fie văzută întotdeauna în 
perspectiva intenţiei ce se leagă de ea. Este o copie ce nu vrea să fie decât redare a ceva şi 
silrgtita:'-ei furicţie este identificarea acestuia (de exemplu ca poză de paşaport sau 
reproducere într-un catalog comercial) . Copia se anulează singură în sensul că funcţio
nează în calitate de mijloc şi, asemenea tuturor mijloacelor, îşi pierde funcţia în momentul 
-inngeru scopului său. Există pentru sine, pentru a se anula �stfel. Această autoanulare a 
"copiei este o componentă intenţională a fllnţei copiei înseşi. In cazul modificării intenţiei 
- de . exemplu atunci când vrem să comparăm o copie cu prototipul, să o judecam în 
privihta "aserriănării ei, să o distingem astfel de prototip - ea îşi etalează propria aparitie 
a"§eme�ea oricărui alt mijloc sau instrument ce nu este folosită ci examinat. Însă adevăr�ta 
sa functie nu constă în reflectia comparativă şi diferentiatoare, ci indicarea lucrului 
reprodu's pe baza asemănării sal� cu acesta. Prin urmare, se î�plineşte în auto anularea ei. 

'Dimpotrivă, ceea ce este un tablou nu îşi are nicidecum menirea în autoanularea sa, 
"deoarece nu este un mijloc în slujba unui scop. Tabloul este el însuşi vizat, întrucât 
Important este aici modul în care se reprezintă în el ceea ce este înfăţişat. Acest lucru 
inseamnă, mai întâi, că nu suntem trimişi mai departe către ceea ce este reprezentat. 
·Reprezentarea rămâne mai curând legată în mod esenţial de ceea ce este înfăţişat, ba chiar 
ararţi�� de acesta. Acesta este motivul pentru care oglinda reflectă imaginea şi nu copia: 
este imaginea a ceea ce se reprezintă în oglindă şi este inseparabilă de prezenţa acestuia. 

iOglinda poate, fireşte, să dea o imagine distorsionată, însă acest lucru este doar o 
deficienţă a sa. Ea nu îşi îndeplineşte funcţia cum se cuvine. As tfel, oglinda confirmă ceea 
ce trebuie formulat aici în principiu, şi anume că în faţa imaginii intenţia vizează unitatea 
originară şi nondistincţia dintre reprezentare şi ceea ce este reprezentat. Ceea ce se arată 
în . oglindă este imaginea reprezentatului, imaginea "sa" (şi nu cea a oglinzii) . 

Faptul că magia imaginii, care se întemeiează pe identitatea şi indistincţia dintre 
imagine şi ceea ce este reflectat, apare doar la începutul is toriei tabloului, în preistoria sa, 
ca să spunem aşa, nu înseamnă că o conştiinţă plastică din ce în ce mai diferenţiată, ce se 

: îndepărtează din ce în ce mai mult de identitatea magică, s-ar putea desprinde vreodată 
complet de aceasta248 Nediferentierea rămâne o trăsătură esentială oricărei experiente 

��_tice. Faptul că este de neînlo'cuit, vulnerabilitatea sa, "sacralitatea" sa îşi află, după 
':147 Nu este întâmplător că ' li> o v  lnseamnă şi "Bild" ("imagine"). Va trebui să verificăm ulterior 
în ce măsură rezultatele ob�nute s-au debarasat de dependen�a fa!ă de acest model. Bauch accen
tuează în mod similar (vezi nota 248) în legătură cu imago: "Este vorba, în orice caz, întotdeauna 

:despre imagine în întruchipare omenească. Acesta este singura temă a artei medievale!" 
: 248 Vezi mai nou istoria conceptului de "imago" în tranzi�a de la antichitate la evul mediu la Kurt 
·
Bauch, Beitrăge zur Philosophie und Wimnschajt (în W. Siftasi tflm 70. Geburtstag), pp. 9-28. 
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părerea mea, întemeierea adecvată în ontologia imaginii pe care am expus-o. Chiar şi 
sacralizarea "artei" în secolul al XIX-lea, pe care am descris-o, se hrăneşte din aceasta. 

Desigur, conceptul estetic al tabloului nu este surprins în esenţa s.a. . deplină prin 
prototipul imaginii în oglindă. Prin intermediul acestuia devine vizibilă d?ar'- liis�para
bilitatea ontologică a tabloului de "lucrul reprezentat". Acest lucru este însă suficient de 
important, în măsura în care indică faptul că inten�a primară în faţa tabloului nu face 
distinc�a între ceea ce este înfă�şat şi reprezentare. Propria inten�e distinctivă pe care am 
numit-o "distinc�e estetică" se construieşte abia în mod secundar pe aceasta. Distincţia 
estetică se concentrează asupra reprezentării ca atare detaşată de. ceea ce este înfă�şat. 
Fireşte, ea nu efectuează acest lucru receptând copia a ceea ce este reprodlis lD. -repre
zentare aşa cum se receptează de obicei reproducerile. Căci ea nu vrea ca imaginea să se 
auto anuleze pentru a permite Hinţarea a ceea ce este reprodus. Dimpotrivă, imaginea îşi 
afirmă propria Hinţă pentru a permite lucrului reprodus să fie. 

Aici funcţia centrală a imaginii în oglindă îşi pierde şi ea valabilitatea. Im�giD,�a din 
oglindă este simplă aparenţă, cee�t ce înseamnă că nu are 9 HiIlţă reală şi �_�!��s_ă În 
existenta ei efemeră ca fund dependentă de oglindire. Tabloul în sensul estetic al 

. - ,. . . 
cuvântului are însă, de bună seamă, o fiinţă proprie. Această fiinţă a sa ca reprezentare, 
aşadar tocmai elementul prin care nu este identic cu ceea ce este reflectat, îi conferă 
distinctia pozitivă de a fi o imagine în opozitie cu simpla copie. Chiar şi tehnicile plastice 
mecanice contemporane pot fi utilizate artistic, în măsura în care extrag din ceea ce este 
reprodus ceva ce nu există astfel în simpla sa privelişte (der Anhlick) ca atare�Lfastfel de 
imagine nu este o copie, căci ea reprezintă ceva ce nu s-ar putea reprezentaastfel fără de 
ea. Ea comunică ceva despre prototip. [Bunăoară o poză de paşaport reuşită] 

R.eRţezentarea rămâne, prin urmru;.e, raportată intr�un sens ese_n�.� f�ţigU�_�()totipul 
care accede la reprezentare în ea. Insă ea este mai mult decât o copie. Faptul că 
reprezentarea este o imagine - şi nu prototipul însuşi - nu constituie un lucru negativ, o 
simplă diminuare de fiinţă, ci mai curând o realitate autonomă. Astfel rapoţţul. diDtre 
tablou şi prototip se înfătişează în mod fundamental diferit decât Îri'cazul copiei. Aici nu 
mai este vorba despre o relatie unilaterală. Faptul că tabloul dispune de o realitate proprie 
înseamnă, invers, pentru prototip că acesta accede la reprezentare în reprezentare. Se 
reprezintă pe sine însuşi în aceasta. Lucrul acesta nu trebuie să însemne în mod necesar că 
este dependent de această reprezentare anume pentru a deveni manifest. El se poate 
reprezenta şi altfel drept ceea ce este. Dar dacă se reprezintă astfel, nu mai este vorba 
despre un proces accidental, ci despre unul ce apartine de propria sa fiinţă. Orice 
reprezentare de acest gen constituie un proces de a fi (Seinsvorgang) şi contribuie la 
constituirea rangului de Hinţă a ceea ce este reprezentat. Acesta experimentează prin 
reprezentare un spor de fiinţă. Continutul propriu al tabloului este determinat ontologic ca 
emanatie a prototipului. 

• 

O trăsătură esentială a emanatiei este aceea că emanatul constituie un exces. Insă acel , , 
ceva din care emană nu se împuţinează în urma acestui proces. Dezvoltarea acestei idei de 
către ftlozofia neoplatoniciană, care trece as tfel dincolo de perimetrul ontologiei greceşti 
a substanţei, întemeiează rangul pozitiv de fJ..inţă al imaginii. Căci dacă unul originar nu se 
diminuează prin exala�a multiplului, atunci acest lucru înseamnă că fiinţa sporeşte. 

Se pare că patristica greacă utiliza deja astfel de raţionamente neoplatoniciene atunci 
când respingea ostilitatea imagogică a Vechiului Testament în perspectiva cristologiei. 
Aceasta vedea în întruparea în om a lui Dumnezeu recunoaşterea fundamentală a 
manifestării vizibile, obtinând astfel o legitimare a operelor artei. Această depăşire a 
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interdicţiei imagogice poate fi considerată drept evenimentul decisiv prin care a devenit 
posibilă dezvoltarea artelor plastice în occidentul creştin249 

Realitatea de flinţă a imaginii se întemeiează, prin urmare, pe raportul ontologic dintre 
prototip şi �opie. Important este, cu toate acestea, să observăm că �.a,PQJ:t!lLconcep.tual 
pEitonician dintre copie şi prototip nu epuizează valenţa de flinţă a ceea ce numim un 
-tablou (Bile!) . Din câte mi se pare, modalitatea de a fi a acestuia nu poate fi caracterizată 
mai potrivit decât printr-un concept ce ţine de dreptul sacral, şi anume prin cel al 
reprezentafier' (Reprăsentation) . 

Conceptul de reprezentaţie nu survine, de bună seamă, în mod întâmplător, atunci 
când încercăm să determinăm rangul de fiinţă al tabloului în raport cu copia. E nevoie de 

249 Vezi ] oh. Damascenus după Campenhausen, Zschr. f TheoL u. Kirche, 1 952, p. 54 sq. şi Hubert 
Schrade, Der verborgene Gott, 1949, p. 23. 
25U Istoria semantică a acestui cuvânt este extrem de instructivă. Termenul cunoscut de romani 
suferă o modificare de sens semnificativă în lumina ideii creştine a întrupării şi a lui "corpus 
mysticum". Reprezenta�a nu mai Înseamnă de acum reproducere (Abbilduni,) sau prezentare 
plastică, respectiv "repraesentatio" în sensul mercantil de plată cu bani gheaţă a preţului de 
cumpărare, ci suplinire (Vertretuni,). Termenul poate prelua acest sens deoarece ceea ce este 
reprodus devine prezent în reproducerea însăşi. Repraesentare Înseamnă a-face-să-fie-prezent 
(Gegenwărtigseinlassen) cu sensul de a pune din nou în faţa ochiului. Dreptul canonic a folosit acest 
cuvânt în sensul de reprezentare juridică. Nicolaus Cusanus l-a preluat cu acelaşi sens oferindu-i, 
asemenea conceptului de imagine, un nOu accent sistematic. Vezi G. Kallen, Die pofitische Theone im 
philosophischen System des Nicolaus von Cues, în Historiche Zeitschrift, 165 (1 942) p. 275 sq. şi 
comentariile sale la De auctontate presidenti, în Sitzungsbencht der Heidefberger Akademie, Phifosophisch
histonsche Klasse, 1935/36, 3, p. 64 sq. Importanţa conceptului juridic de reprezentaţie este că 
"persona repraesentata" este doar elementul reprezentat şi prezentat, dar, cu toate acestea, 
reprezentantul care îi exercită drepturile este dependent de ea. Este de remercat faptul că acest sens 
juridic al lui repraesentatio nu pare să joace un rol în preistoria conceptului leibnizian al 
reprezenta�ei. Teoria metafIzică profundă a lui Leibniz despre repraesentatio universi ce are loc în 
orice monadă pare să pornească de la uzul matematic al conceptului. Prin urmare, repraesentatio 
semnifIcă aici "expresia" matematică pentru ceva, asocierea univocă. Deplasarea către subiecti
vitate, întru totul fIrească în conceptul nostru de "reprezentare" (VorstelluniJ ca "imagine" la 
nivelul conştiinţei a unui obiect sau proces din lumea exterioară, provine, dimpotrivă, din 
subiectivarea conceptului de idee în secolul al XVII-lea; proces În care Malebranche jucase 
probabil un rol determinant pentru Leibniz. Vezi Mahnke, Pbiinomenofogisches Jahrbuch VII, p. 519 
sg. Repraesentatio ca "reprezentape" scenică - ceea ce în evul mediu putea să însemne un singur 
lucru: teatrul religios - este atestat deja în secolele al XII-lea şi al XIV-lea, aşa cum o demonstrează 
E. Wolf în Die Terminologie des mittelaterfichen Dramas, Anglia, Band 77. Cu toate acestea, repraesen
tatio nu înseamnă din acest motiv "punere În scenă", ci, până în secolul al XVII-lea, prezenţa 
reprezentată a divinului însuşi, ce se consumă în spectacolul liturgic. Şi aici, ca în cazul conceptului 
canonic-juridic, remodelarea termenului clasic latinesc prin noua accep�une teologică este 
impulsionată de cult şi biserică. Aplicarea cuvântului asupra spectacolului însuşi - şi nu asupra a 

ceea ce este reprezentat În el - este un proces cu totul secundar ce presupune desprinderea 
teatrului de funcţia sa liturgică. 

[Istoria termenului a fost prezentată între timp din perspectivă juridică în opera amplă a lui 
Hasso Hofmann (Reprăsentation. Studien zur Wort- und Begrijfsgeschichte von der Antike bis ins 19. 
J ahrhundert, Berlin, 1974)] 
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o modificare esenpală, ba chiar aproape de o răsturnare a raportului ontologic dintre 
prototip şi copie, dacă tabloul este o componentă a "reprezentapei" şi dipune astfel 'de o 
valenţă proprie de a fi. Imaginea are atunci o autonomie ce se răsfrânge asupra 
prototipului. Căci, riguros vorbind, prototipul devine imagine originară abia prin interme
diul tabloului; cu alte cuvinte, ceea ce este reprezentat devine cu adevărat plastic abia prin 
intermediul tabloului. 

Acest lucru poate fi ilustrat cu uşurinţă pe baza cazului particular al tabloului repre
zentativ. Ceea ce este adus la reprezentare în tablou este modul în care se înfăpşează şi se 
prezintă domnitorul, omul de stat sau eroul. Ce înseamnă acest lucru? De bună seamă că nu 
este vorba de faptul că cel înfăpşat dobândeşte prin tablou un mod de manifestare nou şi 
mai propriu. Lucrurile stau mai curând invers. Deoarece domnitorul, omul de stat, eroul 
trebuie să se înfăpşeze şi să întruchipeze ceea ce îi revine, pentru că el trebuie să reprezinte, 
tabloul dobândeşte propria sa realitate. Cu toate acestea, aici se produce o răsturnare. El 
însuşi trebuie, atunci când se înfăpşează, să satisfacă expectapa imagogică cu care este 
întâmpinat. Este reprezentat el însuşi doar fiindcă o ftinţă a sa constă într-un asemenea mod 
în înfăpşarea de sine. Prima este deci, cu siguran�ă, înfăpşarea-de-sine (Sich-Darstellen) , iar 
cea de-a doua, reprezentarea în tablou pe care o găseşte această autoreprezentare ... Repre
zentapa tabloului constituie un caz particular al reprezentapei ca eveniment public. Insă cea 
de-a doua componentă se răsfrânge asupra celei dintâi. Cel a cărui ftinţă include atât de 
esenpal expunerea-de-sine (Sich-Zeigen), acela nu-şi mai aparpne sieşi251 El nu poate evita, 
bunăoară, să fie reprezentat într-un tablou şi, deoarece aceste reprezentări definesc 
imaginea sa pe care o au alţii despre el, este nevoit să se înfăpşeze în modul prescris de 
imaginea sa. Oricât ar suna de paradoxal, prototipul devine imagine abia datorită tabloului -
şi totuşi tabloul nu este decât manifestarea prototipului252 

Am verificat până acum acestă "ontologie" a tabloului doar pe baza unor exemple 
profane. Este însă evident că abia imaginea religioasă evidenpază pe deplin puterea de 
ftinţă a tabloului253 Căci manifestarea divinului este cea care îşi dobândeşte imagitatea 
(Bildhajtigkeil) într-adevăr doar prin cuvânt şi imagine. Semnificapa imaginii religioase 
este, deci, una exemplară. Prin ea devine limpede, fără nici o îndoială, că tabloul nu este 
copie a unei fllnţe reproduse, ci comunică ontologic cu ceea ce este reflectat. Acest 
exemplu demonstrează că arta îmbogăţeşte - în general şi într-un sens universal - ftinţa 
cu spor de imagitate: cuvântul şi imaginea nu sunt simple ilustraţii ulterioare, ci fac ca ceea 
ce �le reprezintă să fie abia astfel pe deplin. 

In teoria artei, aspectul ontologic al tabloului se manifestă în cadrul problematicii 
specifice a aparipei şi evolupei unor tipuri. După cum mi se pare, caracteristica acestor 
raporturi rezidă în faptul că avem de a face aici cu o dublă devenire Întru imagine, în 

251 Conceptul secularizat de reprezenta�ie cunoaşte aici o muta�e deosebită. Este limpede că 
semnifica�a delimitată prin el a reprezentatiei vizează, în fond, mereu o prezentă suplinitoare. 
Despre purtătorul unui rang public - domnitorul, func�onarul etc. - se poate afirma că reprezintă 
doar fiindcă el nu îşi face apari�a în calitate de persoană particulară, ci întruchipând o func�e. 
252 Vezi în legătură cu polisemia productivă şi fundalul istoric al conceptului de imagine obser
va�e de la pagina 120 şi următoarele. Faptul că pentru sim�l c0n.temporan al limbii Urbild (pro
totipul) nu este Bild (imagine) reprezintă, în mod evident, o consecinţă târzie a unei înţelegeri 
nominaliste a fiinţei, iar analiza noastră arată că aici se manifestă un aspect esen�al al "dialecticii" 
imaginii. 
253 S-a stabilit, din câte se pare, că în germana veche bilidi semnifică ini�al "putere" (MachI) (Vezi 
Kluge-Goetze s. v.) 
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măsura în care arta plastică efectuează încă o dată ceea c e  traditia poetic-religioasă 
realizează deja. Cunoscuta afirmatie a lui Herodot, potrivlt căreia Homer şi Hesiod le-au 
creat grecilor zeii, se referă la faptul că aceştia au introdus în diversa traditie religioasă a 
grecilor sistematica teologică a unei familii de zei, stabilind astfel figuri individualizate 
prin înfătişare (eidos) şi functie (tim""i)254 Poezia a îndeplinit aici o sarcină teologică. 
Formulând raporturile dintre zeităţi, a determinat consolidarea unui întreg sistematic. 

Ea a făcut astfel posibilă crearea unor tipuri bine conturate, însărcinând arta plastică cu 
modelarea şi dezvoltarea acestora. Conferind conştiinţei religioase o primă formă unitară 
ce depăş eşte cultele locale, cuvântul poetic confruntă arta plastică cu o sarcină nouă. Căci 
poeticul contine mereu o indeterminare particulară, înfătişând în generalitatea spirituală a 
limbajului ceva disponibil încă unei întregiri ulterioare arbitrare prin intermediul fanteziei. 
Abia arta plastică este cea care fixează creând astfel tipurile. Acest lucru este valabil chiar 
şi în cazul în care nu confundăm crearea "imaginii" divinului cu inventarea unor zei şi 
dacă ne ferim de răsturnarea introdusă de către Peuerbach a tezei imago_dei255 Această 
răsturnare şi reinterpretare antropologică a experienţei religioase, care devine dominantă 
în secolul al XIX-lea, rezultă mai curând din acelaşi subiectivism ce stă la baza modului de 
gân:Jire al esteticii moderne. 

In replică faţă de această gândire subiectivistă a esteticii moderne am elaborat mai sus 
conceptul de joc ca survenire propriu-zisă a artei. Această abordare s-a confirmat în 
măsura în care şi imaginea-tablou - şi prin ea întreaga artă ce nu este dependentă de 
reproductie - este un proces de a fi şi din acest motiv nu poate fi înţeleasă în mod adecvat 
ca obiect al unei conştiinţe estetice, ci devine inteligibilă în structura ei ontologică mai 
curând din perspectiva unor fenomene precum cel al reprezentatiei. Tabloul este un 
proces de a fi; în el o mnţă accede la o manifestare vizibilă şi dotată cu sens. Prin urmare, 
prototipicitatea nu se limitează la functia "reproductivă" a tabloului - şi astfel la domeniul 
particular al picturii şi plasticii "figurative", din care arhitectura, spre exemplu, ar rămâne 
.exclusă în întregime. Raportul faţă de prototip este mai curând un element esential 
întemeiat pe caracterul de reprezentare al artei. "Idealitatea" operei de artă nu este 
definibilă ca raportare la o idee, ca flinţă menită să fie imitată şi redată, ci aşa cum o face 
Hegel, ca "strălucire" a ideii înseşi. Pe temeiul unei astfel de ontologii a imaginii, 
întâietatea tabloului ce-şi are locul într-o colectie de picturi şi care corespunde conştiinţei 
estetice devine caducă. Tabloul contine mai curând un raport indisolubil cu lumea sa. 

b) Temeiul ontologic al ocazionalului �i al decorativului 
Dacă pornim de la ideea că opera de artă nu poate fi înţeleasă din perspectiva "conştiinţei 
estetice", atunci unele fenomene considerate periferice de către estetica modernă îşi pierd 
caracterul problematic, pătrunzând chiar în centrul unei interogaţii "estetice" care nu se 
îngustează în mod artificial. 

Mă refer la fenomene cum ar fi portretul, lirica omagială sau aluzia în comedia 
contemporană. Conceptele estetice de portret, lirică omagială, aluzie sunt elaborate, 
fireşte, ele însele din perspectiva unei conştiinţe estetice. Elementul comun acestor 
fenomene se înfătişează conştiinţei estetice în caracterul de ocazionalitate, pe care astfel de 
forme artistice îl revendică de la sine. Ocazionalitatea se defineşte prin faptul că 
semnificatia se determină mai departe ca şi con�nut pornind de la ocazia în care este 

254 Herodot, Hist. II 53. 
255 Vezi Karl Barili, Ludwig Feuerbach, în: Zwischen den Zeiten, V, 1 927, p. 17 passim. 
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vizată, astfel încât ea con�ne mai mult decât fără acest prilej256. Astfel, portretul con�ne o 
rela�e cu cel reprezentat în care portretul nu este plasat, ci una vizată explicit de către 
reprezentarea însăşi şi care o defineşte drept portret. 

Rămâne decisiv faptul că ocazionalitatea caracterizată astfel rezidă în preten�a formu
lată de operă şi nu îi este impusă din exterior de către un interpret. Tocmai de aceea astfel 
de forme artistice, cum ar fi portretul, în cazul cărora se  constată acest lucru, nu îşi găsesc 
locul într-o estetică întemeiată pe conceptul de trăire. Ceea ce este un portret include în 
propriul său con�nut imagistic rela�a cu prototipul. Prin aceasta se întelege nu doar că 
tabloul este pictat într-adevăr după acest prototip, ci că îl vizează pe acesta. 

Acest lucru devine limpede în diferenţa faţă de modelul pe ,care pictorul îl foloseşte 
pentru un tablou de gen sau pentru o compozi�e figurativă. In portret este înfă�şată 
individualitatea celui portretizat. Dacă, dimpotrivă, modelul apare într-un tablou ca o 
individualitate - ca un tip interesant, spre exemplu, care s-a ivit în faţa pensulei pictorului 
- acest lucru poate să-i fie reproşat picturii, căci în acest caz nu mai vedem în tablou ceea ce 
pictorul doreşte să înfă�şeze, ci un material neprelucrat. Astfel sensul unui tablou 
figurativ este distrus dacă în el devine recognoscibil un model cunoscut al pictorului. Căci 
un model este o schemă care dispare. Raportul faţă de prototipul care i-a servit pictorului 
trebuie să fie eliminat în tablou. 

Tocmai acest lucru se  înţelege îndeobşte prin "model": ceva prin care accede la 
contemplare un altceva ce nu este el însuşi contemplabil, cum ar fi modelul (înţeles ca 
machetă) unei case sau al unui automobil. Modelul pictorului nu este vizat drept sine 
însuşi. El serveşte doar pentru a purta anumite veşminte, sau ilustrării unei mimici -
asemenea unui manechin cos turnat. Invers, cel reprezentat într-un portret este într-atât el 
însuşi, încât nu pare a fi travestit, chiar dacă veşmintele fastuoase pe care le poartă atrap 
atentia asupra lor. Fastul aparitiei tine de el însuşi. El este cel care este în ochii altora25 

Inte;pretarea unei poezii porcind de la trăirile sau izvoarele ce au stat la baza ei, 
interpretare răspândită în cercetarea literară de tip biografic şi în cea dedicată exegezei 
izvoarelor, nu face uneori decât ceea ce ar face şi un critic de artă care exami.nează operele 
unui pictor concentrându-se asupra modelelor sale. 

Diferenţa dintre model şi portret clarifică ce anume se înţelege aici prin ocazionalitate. 
Ocazionalitatea înţeleasă astfel rezidă, fără îndoială, în preten�a de sens a operei spre 
deosebire de  tot ce poate fi observat şi dedus în legătură cu opera împotriva exigenţei 
formulată de operă. Un portret vrea să fie înţeles ca portret, chiar şi atunci când raportul 
faţă de prototip este aproape strivit de con�nutu1 imagistic al tabloului. Acest lucru devine 
deos ebit de limpede în cazul tablourilor ce nu sunt portrete, dar care con�n, după cum se 
spune, trăsături portretizante. Şi acestea prilejuiesc o examinare a prototipului ce devine 
recognoscibil în spatele picturii şi sunt de aceea mai mult decât un simplu model, care nu 
este decât o schemă care dispare. La fel se întâmplă şi în cazul textelor literare în care pot 
fi inserate portrete literare fără ca acestea să cadă în mod necesar pradă indiscre�ei 
pseudoartistice a romanului cu cheie258 

256 Acesta este sensul răspândit în logica modernă al ocazionalităţii la care apelăm. Un exemplu 
bun de discreditare a ocazionalită�i prin estetica trăirii îl constituie mutilarea "Imnului Rinului" al 
lui Holderlin în edi�a din 1826. Dedica�a către Sinclair era atât de stranie încât s-a preferat 
eliminarea ultimelor două strofe, întregul flind caracterizat drept fragment. 
257 Platon vorbeşte despre apropierea cuvnnciosului (TI P t 11: o v) fap. de frumos ()( (X Â 6 v). Hipp. mai., 293 e. 
258 Cartea meritorie a lui J. Burns , Das literarische Portrât bei den Griechen, suferă datorită neclarită�ii 
în ceea ce priveşte punctul acesta. 
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Oricât ar fi de fluidă şi adesea controversată graniţa ce desparte în acest chip o aluzie 
cu caracter ocazional de restul con�nutului cu caracter documentar al unei opere, rămâne 
o întrebare fundamentală aceea dacă trebuie să ne subordonăm preten�ei de sens 
(Sinnanspruch) pe care o emite un text, sau vom vedea în acesta un simplu document istoric 
pe care încercăm să-I interogăm. Istoricul va examina peste tot, fie şi împotriva sensului ce 
corespunde preten�ei unei opere (Anspruchssinn), toate referinţele capabile să-i comunice 
ceva despre trecut. El va cerceta în ac�laşi mod şi în cazul operelor artistice modelele, cu 
alte cuvinte va urmări referintele istorice ce sunt Întretesute în operele de artă, chiar dacă 
acestea nu sunt recunoscute

' 
de către privitorul con�emporan şi nu sus�n semnifica�a 

intregului. Acest lucru nu înseamnă ocazionalitate aşa cum o definim noi aici, ci doar în 
cazul în care preten�a de sens con�ne ea însăşi o trimitere la un prototip anume. În acest 
caz întrebarea dacă o operă poartă sau nu asemenea elemente ocazionale nu se mai află la 
discre�a privitorului. Un portret este un portret şi nu devine unul abia prin şi pentru cei ce 
îl recunosc în el pe cel portretizat. Deşi raportul cu prototipul rezidă în opera însăşi, este 
corect să-I numim ocazional. Căci portretul n u  comunică el însuşi cine este cel înfă�şat, ci 
doar că este vorba de un individ anume (şi nu de un tip) . Putem "recunoaşte" cine este 
icesta doar dacă cel înfă�şat ne es�e cunoscut şi putem afla acest lucru doar prin anexarea 
unei note sau a unei informatii. In fiecare caz tabloul contine el însuşi o instructiune 
nefructificată, dar în principiu fructificabilă, ce participă la c�nstituirea semnifica�ei

' 
sale. 

Această ocazionalitate apartine de nucleul continutului de semnificatie al "tabloului" în 
mod independent de fructificarea ei.

' , 

Acest lucru poate fi recunoscut prin faptul că un portret ne apare ca portret (iar 
reprezentarea unei p�rsoane într-un tablou drept portretizantă), chiar dacă cel portretizat 
he este necunoscut. In acest caz un element al tabloului rămâne nefructificat, şi anume 
ocazionalul. Dar ceea ce nu poate fi astfel fructificat nu este absent; el este, dimpotrivă, 
prezent cât se poate de limpede. Acelaşi lucru este valabil şi în cazul anumitor fenomene 
poetice. Odele triumfale ale lui Pindar sau comedia mereu critică la adresa vremurilor, dar 
şi o formă atât de literară ca odele şi satirele lui Horatiu au o natură ocazională. 
Otazionalul s-a cristalizat în astfel de opere Într-o aseme�ea măsură, încât sus�ne la 
rândul său sensul întregului, chiar dacă nu este fructificat şi rămâne neînţeles. Trimiterea 
istorică reală pe care comentatorul ne-o poate indica este secundară pentru poezie ca 
întreg. Ea completează doar o prefigurare de sens ce rezidă în poezia însăşi. 

Trebuie să recunoaştem că ceea ce numim aici ocazionali tate nu este nicidecum o 
diminuare a preten�ei artistice şi a univocităţii artistice a unor astfel de opere. Ceea ce i se 
înfă�şează subiectivităţii estetice drept "intruziune a timpului în joc,,259 şi apare în epoca 
artei trăirii ca o prejudiciere a semnifica�ei estetice a unei opere este în realitate doar 
reflexul subiectiv al acelui raport ontologic pe care l-am dezvoltat mai sus. O operă de artă 
întreţine un raport de co-apartenenţă atât de puternic cu acel ceva la care trimite, încât 
îmbogăţeşte fiinţa acestuia printr-un nou proces de a fi (Seinsvorgang). A fi fixat în imagine, 
a fi adresat în poezie, a constitui �nta unei aluzii venite de pe scenă nu reprezintă elemente 
accidentale ce ocolesc esenta, ci reprezentări ale acestei esente. Ceea ce am afirmat mai 
:sus în mod general despre v;Uenta de a fi a tabloului include şi ;ceste elemente ocazionale. 
'Astfel elementul ocazionalităţii �e ne întâmpină în fenomenele amintite se prezintă drept 
d12:ul particular al unui raport general ce revine fiinţei operei de artă: acela de a suferi o 

� determinare suplimentară a semnifica�ei sale derivate din "prilejul" (Gelegenheif) cu care ea 
�ccede la reprezentare. 

259 Vezi Exkurs II, Ges. Werke, Bd. 2 p. 379 sq. 
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Acest lucru devine cel mai evident, fără îndoială, în cazul artelor reproductive, înainte 
de toate în cel al spectacolului scenic şi al muzicii, care aşteaptă literalmente un prilej şi 
care se definesc abia prin prilejul pe care îl găsesc. Scena este o excelentă instituţie politică, 
pentru că abia în spectacol iese la iveală ceea ce rezidă în piesă, lucrul la care aceasta face 
aluzie, ecoul pe care îl provoacă. Nimeni nu ştie dinainte ce anume "va avea priză" şi ce va 
răsuna oarecum în gol. Fiecare spectacol este un eveniment, însă nu unul care se afirmă pe 
sine înfruntând opera de artă sau aIăturându-i-se; opera însăşi este cea care survine (ereignet 
sich) în evenimentul reprezentării sale. Ţine de natura ei faptul de a fi "ocazională" astfel 
încât prilejul montării să o facă să prindă glas şi să permită ivirea a ceea ce exist� în ea. 
Regizorul care pune în scenă textul îşi dovedeşte măiestria fructificând ocazia. Insă el 
acţionează astfel potrivit instrucţiunilor autorului a cărui întreagă operă este o indicaţie 
scenică. Acest lucru este pe deplin valabil cu o mare claritate în cazul operei muzicale: 
partitura este într-adevăr doar o instrucţiune. Deşi distincţia estetică apreciază muzica 
interpretată pe baza imaginii melodice lăuntrice extrasă din partitură, nimeni nu poate 
pune la îndoială faptul că audiţia muzicală este altceva decât o lectură260 

Rezidă deci în natura operelor dramatice sau muzicale faptul că interpretarea lor în 
momente diferite şi cu prilejuri diferite este şi trebuie să fie una schimbată. Trebuie acum 
să recunoaştem că acest lucru este valabil mutatis mutandis şi pentru artele statuare. Nici 
în cazul acestora nu este adevărat că opera există "în sine", diferit ftind mereu doar efectul 
acesteia. Opera de artă însăşi este ceea ce se prezintă în mod diferit în condipi de fiecare 
dată diferite. Observatorul din zilele noastre nU vede doar altfel, el vede şi ceva diferit. Să 
ne gândim doar la modul în care reprezentarea noastră privind marmura palidă a 
antichităţii domină începând din renaştere gustul, dar şi comportamentul nostru prezer
vant, sau la modul în care spiritualitatea puristă a catedralelor gotice din nordul romantic 
reflectă o sensibilitate clasici stă. 

Însă formele artistice cu specific ocazional, cum ar fi parabaza în comedia antică, sau 
caricatura în lupta politică - forme ce se concentrează asupra unui anumit "prilej"·- şi în 
cele din urmă şi portretul constituie în principiu modelări ale ocazionalităţii generale care 
îi revine operei de artă prin faptul că se redefineşte de la o ocazie la alta. Chiar şi precizia 
unică prin care se împlineşte un element ocazional, în sens restrâns, al operei de artă se 
împărtăşeşte în fiinţa operei de artă din universalitatea ce o face capabilă de o nouă 
împlinire. Astfel încât, deşi unicitatea referinţei sale ocazionale nu poate ţi fructificată, 
referinţa devenită nefructificabilă rămâne prezentă şi eficace în operă. In acest sens 
portretul este la rândul său independent de unicitatea raportului faţă de un prototip şi îl 
conţine, cu toate acestea, pe acesta în sine, depăşindu-l. 

Cazul portretului constituie doar accentuarea unei trăsături constitutive a tabloului. 
Orice tablou este un spor de fiinţă şi este determinat în mod esenţial ca reprezentare, ca 
accedere-Ia-reprezentare (Zur-Darstellung-Kommen) . Reprezentarea dobândeşte în cazul 
particular al portretului un sens personal, în măsura în care avem de a face aici cu 
înfătişarea reprezentativă a unei individualităti. Căci acest lucru înseamnă că cel înfătişat 
se p�ezintă pe sine însuşi în portretul său şi ;eprezintă prin acesta. Tabloul nu este doar 
imagine sau chiar simplă copie; el aparţine prezentului sau memoriei prezente a celui 
înfăţişat. Acest lucru constituie esenţa sa propriu-zisă. Din acest punct de vedere, cazul 
portretului este unul particular al valenţei generale de a fi pe care am atribuit-o tabloului 
ca atare. Ceea ce accede la ftintă în el nu este de)· a continut în ceea ce cunoscutii săi văd în , , , 
26U [Despre "lectură" vezi "Zwischen Phănomenologie und Dialektik - Versuch einer Selbst
krit:ik", în CeI. Werke, Bd. 2, p. 3 sq. şi lucrările mele citate acolo.] 
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cel reprodus în imagine - judecătorii buni ai unui portret nu sunt niciodată cei apropia� 
lui sau chiar cel înfă�şat. Căci un portret nu încearcă să redea individualitatea pe care o 
ţeprezintă aşa cum trăieşte ea în ochii unuia sau ai altuia dintre apropia� săi. Acesta 
înfă�şează mai curând în mod necesar o idealizare, ce poate parcurge nuan�ări infinite de 
la elementul cel mai reprezentativ la cel mai intim. O astfel de idealizare nu schimbă cu 
nimic faptul că un portret înfă�şează o individualitate şi nu un tip, oricât ar fi de eliberată 
individualitatea portretizată de elementele accidentale şi private şi ridicată către elementul 
esential al manifestării sale valide. 

Operele plastice ce constituie monumente profane sau religioase dovedesc, de aceea, 
cu mai multă claritate valen�a generală de a fi a tabloului decât portretul intim. Căci 
aceasta este cea pe care se sprijină func�a lor publică. Un monument re�ne ceea ce. este 
reprezentat în el într-o prezen�ă specifică ce este în mod evident cu totul diferită de cea a 
constiintei estetice261 • Acesta se hrăneşte doar din forta de exprimare autonomă a imaginii. 
Acest lu�ru îl arată şi faptul că şi altele decât operel� plastice, simbolurile sau inscripţiile, 
.p,unăoară, pot îndeplini aceeaşi func�e. Premisa o constituie de fiecare dată familiaritatea 
lucrului menit să fie evocat prin intermediul monumentului, precum şi prezenţa sa 
poten�ală. Astfel statuia unei zeităp, portretul unui rege, monumentul închinat cuiva 
presupun faptul că zeitatea, regele, eroul, evenimentul, victoria sau încheierea unei păci 
dispun deja de o prezen�ă determinantă pentru to�. Opera plastică ce le înfă�şează pe 
acestea nu realizează nimic altceva decât o simplă inscrip�e: le conservă potrivit 
semnificapei lor generale. Cu toate acestea, dacă este vorba despre o operă de artă, acest 
-lUcru nu înseamnă doar că aceasta adaugă ceva semnificapei presupuse, ci şi că este 
capabilă să comunice din resurse proprii, devenind as tfel independentă de cunoştin�ele 
anterioare pe care le poartă. 

Ceea ce este un tablou rămâne - în ciuda oricărei distinctii estetice - o manifestare a 
ceea ce reprezintă, chiar dacă aparitia acestuia se datorează fortei sale expresive auto
nome. Acest lucru este incontestabil în cazul picturii religioas �. Însă distinc�a dintre 
sacral şi profan este una relativă în cazul operelor de artă. Chiar şi portretul unui individ se 
-mai împărtăşeşte - În cazul în care este vorba despre o operă de artă - din misterioasa 
iradiere de mntă (Seinsausstrahluni) ce izvorăşte din rangul de ftinţă al lucrului reprezentat. 

Să ilustrăm acest lucru cu aj utorul unui exemplu. ]USd62 a numit o dată frumos 
"Capitularea cetă�i Breda" a lui Velasquez "un sacrament militar". Ceea ce voia să spună 
prin aceasta era că tabloul nu constituie un portret de grup şi nici o frescă istorică. Ceea ce 
este suprins în imagine nu este doar un ceremonial ca atare. Este vorba mai curând despre 
solemnitatea acestei ceremonii care este atât de prezentă în tablou deoarece acesteia îi 
revine imagitate (Bildhaftigkei� şi este performată asemenea unui sacrament. Există 
fiinţare ce reclamă imagine şi este demnă de imagine şi care se împlineşte potrivit esenţei 
,sale doar dacă este reprezentată plastic. 

Conceptele religioase nu survin în mod întâmplător acolo unde se încearcă afirmarea 
rangului de ftinţă al operelor artei frumoase împotriva nivelării estetice. 

Faptul că opozipa dintre sacral şi profan se dovedeşte a fi una relativă în aceste condi� 
l1,u deranj ează deloc. Trebuie doar să ne reamintim semnifica�a şi istoria conceptului de 
profanitate (Profanită� . "Profan" este lucrul plasat în afara templului. Conceptul pro
fanului Ji cel derivat din acesta al profanării presupen, prin urmare, întotdeauna sacra

i�tatea. Intr-adevăr, opozi�a dintre sacru şi profan în lumea antică, din care se trage, poate 

1�1 Vezi supra p. 67. 
262 Vezi CarI ]usti, DieJ!.o Velasquez und sein Jahrhundert, I, 1888, 366. 
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fi doar una relativă, căci întregul domeniu al vietii era structurat şi determinat sacral. 
În�elegerea profanităţii Într-un sens mai restrâns 

'
devine posibilă abia odată cu creşti

nismul. Căci abia Noul Testament a curătat într-atât lumea de demoni, încât a creat spatiul 
opozi�ei absolute dintre profan şi religi�s. Făgăduinţa soteriologică a bisericii semnifică 
faptul că lumea nu mai este decât "această lume". Particularitatea acestei pretenţii creează 
în acelaşi timp acea tensiune dintre biserică şi stat ce provoacă sfârşitul lumii antice, 
ducând astfel la semnifica�a actuală pe care o dobândeşte conceptul profanităţii. Ten
siunea dintre biserică şi stat domină, după cum se ştie, întreaga istorie a evului mediu. 
Aprofundarea spiritualistă a ideii bisericii creştine eliberează în cele din urmă statul laic. 
Semnificatia istorică universală a perioadei de vârf a evului mediu constă în acea formare a 
lumii profane care conferă conceptului profanului semnifica�a sa modernă263 • Acest lucru 
nu schimbă cu nimic faptul că profanitatea a rămas un termen anexat de terminologia 
sacrului şi nu poate fi definit decât din perspectiva sacralului. Profanitatea desăvârşită este 

b d264 un concept a sur 
Relativitatea a ceea ce este profan şi sacru nu �ne doar de dialectica acestor concepte, 

ci devine recognoscibil în fenomenul tabloului sub forma unui raport real. O operă de 
artă poartă întotdeauna ceva sacral. Este adevărat că o operă de artă religioasă expusă 
într-un muzeu sau un monument statuar înfă�şat acolo nu mai pot fi pângărite în acelaşi 
mod ca unul rămas în amplasamentul său initial. Cu toate acestea, acest lucru înseamnă 
doar că are deja de suferit în măsura în care a

' 
devenit o piesă de muzeu. În mod evident 

acest lucru este valabil nu numai pentru operele de artă religioase. Avem uneori acelaşi 
sentiment şi într-un magazin de antichită� atunci când sunt scoase la vânzare piese vechi 
ce mai poartă încă parfumul slab al unei vie� intime. Ni se pare ruşinos, un fel de 
impietate sau profanare. Cu atât mai mult fiecare operă de artă con�ne ceva ce se revoltă 
împotriva profanării. 

În acest sens mi se pare că are o valoare demonstrativă decisivă faptul că până şi o 
conştiinţă estetică pură cunoaşte conceptul profanării. Ea mai resimte distrugerea 
operelor de artă ca pe un "sacrilegiu" (Freve�. (Cuvântul "Frevel" este folosit azi aproape 
numai în sintagma "Kunst-Frevel" [păcat împotriva artei] .) Iată o trăsătură caracteristică a 
religiei estetice moderne a formării căreia i s-ar mai putea alătura şi alte mărturii. Cuvântul 
"vandalism", de exemplu, care datează încă din evul mediu, şi-a dobândit adevărata 
consacrare abia în reactia fată de distrugerile iacobine din perioada revolutiei franceze. 
Distrugerea operelor d� artă este asemenea invadării unei lumi protejate 

'
de sfinţenie. 

Astfel până şi o conştiinţă estetică devenită autonomă nu poate tăgădui că arta este mai 
mult decât este ea dispusă să recunoască. 

Toate aceste reflecţii justifică caracterizarea modalităţii de a fi a artei în general prin 
intermediul concptului de reprezentare, care cuprinde în acelafi mod jocul fi tablou� comuniunea fi 
reprezentafia (ca repraesentatio - n. trad.). Opera de artă este gândită astfel ca un proces de 
a fi, ceea ce duce la anularea abstracţiunii în care o plasează distinc�a estetică. Şi tabloul 
constituie un proces de reprezentare. Raportul său cu prototipul este într-o măsură atât de 
mică o diminuare a autonomiei sale de a fi (Seinsautonomie) , încât am avea motive, 
dimpotrivă, să vorbim în ceea ce priveşte tabloul despre un spor de fllnţă. Aplicarea 
tenninologiei sacrale s-a dovedit a fi, pe această bază, necesară. 

263 Vezi F riedrich Heer, Der Aujgang Europas, Wien, 1 949. 
264 W. Kamlach eDer Mensch in der ProfanităI, 1948) încearcă să dea această semnifica pe conceptului 
de profanitate pentru a caracteriza natura spin!ei moderne, însă şi pentru el acest concept se 
defineşte prin perechea .sa antonimă: "primirea frumosului". 
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Important este, acum, să nu permitem amalgamarea sensului special al re-prezentării 
care îi revine operei de artă, cu reprezentarea sacrală care îi revine, de exemplu, simbolului. 
Nu toate formele de "reprezentare" au caracter de "artă" Simbolurile - chiar şi 
însemnele - sunt şi ele forme de reprezentare. Şi ele dispun de o structură a indicării 
(Struktur der Venveisuni) care le face să fie reprezentări. 

Structura indicării ce pne de toate aceste forme de reprezentare a fost elaborată deosebit 
de intensiv în contextul cercetărilor logice întreprinse în ultimele decenii privind natura 
expresiei şi a sernnificapei265 Amintim aici aceste analize având însă în vedere un scop 
diferit. Pe noi nu ne interesează deocamdată problema semnificatiei, ci esenta tabloului. 
Dorim să surprindem specificul acestuia, fără a ne lăsa induşi în �roare de abstracpunea 
întreprinsă de către conştiin�a estetică. De aceea va trebui să examinăm aceste fenomene de 
indicare pentru a repne elementele comune precum şi pe cele diferenpatoare. 

Esen�a tabloului se situează la mijloc între două extreme. Aceste extreme ale re-pre
zentării sunt indicarea pură - esenţa semnului - şi suplinirea pură (reine Vertretuni) - esenţa 
simbolului. Esenta tabloului contine câte ceva din ambele. Reprezentarea sa contine 
elementul indicăr� a ceea ce se reprezintă în el. Am văzut că acest lucru se manifestă' cel 
mai evident în cazul unor. forme particulare cum ar fi portretul, pentru care definitorie 
este relapa cu prototipul. In acelaşi timp, tabloul nu este un semn. Căci un semn nu este 
altceva decât ceea ce solicită functia sa, iar aceasta este aceea de a trimite către altceva. 
Însă pentru a îndeplini această fu�cţie el trebuie, de bună seamă, să exercite o atracţie. 
Trebuie să iasă în eviden�ă, adică să se distingă limpede şi să reprezinte prin conpnutul său 
indicativ (Venveisungsgehal�, asemenea unui afiş . Cu toate acestea, un semn este tot atât de 
pupn un tablou ca şi un afiş. Magnetismul său nu are voie să fie unul durabil, căci rolul său 
este de a face prezent unui lucru absent, astfel încât non-prezentul (das Nichtgegenwărlige) să 
fie singurul lucru comunicat266 El nu poate, prin urmare, să invite la zăbovire prin 
conpnutul său plastic. Acelaşi lucru este valabil pentru toate semnele, cum ar fi semnele 
de circulape, semnele mnemotehnice sau altele de acest fel. Şi acestea au ceva schematic şi 
abstract, pentru că nu doresc să se arate pe sine, ci non-prezentul, cum ar fi următoarea 
cotitură sau pagina până la care a ajuns lectura unei cărp. (Chiar şi în cazul semnelor 
naturale - al indicillor ce prevestesc schimbarea vremii, de exemplu - este valabil faptul că 
ele detin o functie de indicare doar datorită unei abstractiuni. Dacă aruncând o privire 
asupr� cerului s�ntem curprinşi de frumuseţea unei feno'men meteorologic şi zăbovim 
asupra lui, experimentărn o deplasare intenponală ce determină trecerea într-un plan 
secund a fiin�ei sale de semn.) 

Dintre toate semnele o realitate proprie îi revine în cea mai mare măsură suvenirului. 
Acesta, deşi vizează ceva ce aparpne trecutului şi este în această măsură într-adevăr un 
semn, este el însuşi prepos pentru noi deoarece menpne prezent trecutul sub forma unui 
265 Înainte de toate în primele trei Cercetări logice ale lui Husserl, în studiile influentate de acestea ale 
lui Dilthey despre Constrn�tia lumii istorice (AuJbau der geschichtlichen Welt, Dilthey, Bd. VII) şi în 
analiza lui M. Heidegger dedicată mundaneităţii lumii (Sein und Zeit, §§ 17  şi 1 8). 
266 Faptul că no�unea de tablou utilizată aici îşi află propria împlinire istorică prin pictura mo
dernă pe lemn a fost subliniat mai sus (p. 1 1 0 sq.). Cu toate acestea, utilizarea sa "transcendentală" 
mi se pare a nu fi una riscantă. Dacă a fost posibilă distingerea în perspectivă istorică a 
reprezentărilor medievale de "tabloul" de mai târziu cu ajutorul conceptului de "semn pictural" 
(D. Frey) , atunci în cazul unor astfel de reprezentări sunt valabile unele dintre afirmapile făcute în 
legătură cu "semnul", însă deosebirea fată de simplul semn rămâne evidentă. Semnele picturale nu 
reprezintă un tip de semn, ci un tip de tablou. 
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fragment ce nu �ne de trecut al acestuia. Este în acelaşi timp limpede că acest lucru nu Se 
întemeiează în fllnţa proprie a obiectului cu rol de amintire. Suvenirul are valoare ca 
amintire doar pentru cel ataşat deja - adică încă - el însuşi de trecut. Suvenirurile îşi pierd 
valoarea dacă trecutul pe care îl evocă îşi pierde semnifica�a. Invers, cel care nu se 
serveşte de suveniruri doar pentru a rememora ceva, ci le transformă în obiecte de 
venera�e şi trăieşte în trecut, între�ne un raport distorsionat cu realitatea. 

Un tablou nu este, prin urmare, în mod cert un semn. Nici chiar suvenirul nu permite 
în realitate o zăbovire asupra lui însuşi, ci asupra trecutului pe care îl întruchipează cuiva. 
Tabloul, dimpotrivă, îşi îndeplineşte indicarea a ceea ce este reprezentat doar prin 
propriul său con�nut. Afundându-ne în el ne regăsim în acelaşi timp în prezenţa a ceea ce 
este reprezentat. Tabloul este indicativ prin faptul că ne face să zăbovim. Acest lucru 
constituie acea valenţă de a fi pe care am accentuat-o afirmând că nu este pur şi simplu 
distinctă de ceea ce înfă�şează, ci participă la fiinţa acestuia. Am văzut că ceea ce este 
reprezentat accede la sine însuşi în tablou; trăieşte un spor de fllnţă. Dar acest lucru 
înseamnă că este prezent el însuşi în tablou. Ceea ce face abstrac�e de această prezenţă a 
prototipului în tablou este doar reflec�a estetică pe care am numit-o distinc�e estetică. 

Diferenţa dintre tablou şi semn are deci un temei ontologic. Tabloul nu se identifică cu 
func�a sa de indicare, ci participă prin propria sa ftin�ă la ceea ce reproduce. 

O asemenea participare ontologică nu este, fireşte, proprie doar tabloului, ci şi acelui 
lucru pe care l-am numit simbol. În cazul simbolului, ca şi în cel al tabloului, este valabil că 
acesta nu trimite la ceva ce nu este în acelaşi timp prezent în el. Apare astfel sarcina de a 
diferentia modalitatea de a fi a tabloului de modalitatea de a fi a simbolului267 

Distinc�a dintre simbol şi semn, care îl conduce pe cel dintâi în proximitatea tabloului, 
este evidentă. Func�a de reprezentare a simbolului nu este una de simplă indicare a 
non-prezentului. Simbolul permite mai curând apari�a drept prezenţă a unui lucru care 
este de fapt prezent în permanenţă. Acest lucru îl arată şi sensul originar al lui "simbol". 
Dacă "simbolul" era denumirea unui semn de recunoaştere - a doi oaspe� separa� sau 
pentru membrii dispersa� ai unei comunită� religioase - prin care se legitimează o 

apartenentă, atunci un astfel de simbol are cu singurantă o functie de semn. Dar el este în , , , 
acelaşi timp mai mult decât un semn. El nu indică doar o apartenenţă, ci o identifică şi o 

înfă�şează în mod vizibil. "Tessera hospitalis" constituie rămăşiţa unei vieţi trăite 
odinioară şi dovedeşte prin existenţa sa acel ceva pe care îl indică, cu alte cuvinte face ca 
trecutul însuşi să devină prezent şi recunoscut drept valid. Acest lucru este cu atât mai 
valabil în cazul simbolurilor religioase, ce nu func�onează doar ca însemne. SeJ.1sul lor 
este înţeles de către to�, sunt unificatoare şi pot din acest motiv să preia şi o func�e de 
semn .. Ceea ce este simbolizat necesită aşadar, cu siguranţă, o reprezentare, în măsura în 
care el însuşi este nesensibil (unsinnlich), infinit, nereprezentabil dar în acelaşi capabil de 
aceasta. Căci numai pentru că este prezent el însuşi, un simbol este capabil să fie prezent. 

Prin urmare, un simbol nu indică doar, ci reprezintă suplinind. A suplini înseamnă însă 
a evoca ceva ce nu este de faţă. Astfel, simbolul suplineşte reprezentând, adică evocă în 
mod nemijlocit ceva. Simbolul este întâmpinat cu venera�a menită lucrului pe care îl 
simbolizează doar ftindcă simbolul întruchipează în acest fel prezen�a a ceea ce suplineşte. 
Simboluri cum ar fi cel religios, drapelul, uniforma sunt atât de puternic reprezentative 
pentru obiectul venerat, încât acesta există prezent (da is� în ele. 

Faptul că aici îşi are locul originar acel concept de reprezenta�e pe care l-am utilizat 
mai sus în caracterizarea tabloului arată proximitatea obiectivă ce există între 
267 Vezi supra, pp. 64-71 ,  distinc�a istorică dintre "simbol" şi "alegorie". 
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reprezentarea în tablou şi func�a de reprezentare a simbolului. În ambele este prezent 
chiar ceea ce ele reprezintă. Cu toate acestea un tablou ca atare nu este un simbol. Nu 
doar ftindcă simbolurile nu trebuie să fie în mod necesar plastice. Ele îşi îndeplinesc 
func�a de suplinire prin pura lor existen�ă şi înfă�şare de sine, însă ele în sine nu 
comunică nimic despre ceea ce este simbolizat. Ele trebuie să fie cunoscute, aşa cum 
cunoaştem un semn, pentru a-i urma indicarea. De aceea ele nu semnifică un spor de 
fiin}ă pentru lucrul reprezentat prin reprezenta�e. Deşi �ne de fi.in�a acestuia să fie 
actualizat pe această cale în simboluri, ftinţa sa propriu-zisă nu este determinată supli
hlentar ca şi con�nut prin faptul că simbolurile există (da sind) şi sunt arătate. El nu există 
mai mult atunci când ele există (da sind). Simbolurile sunt simpli suplinitori. De aceea, 
importantă nu este propria lor semnifica�e, chiar dacă dispun de una. Ele sunt reprezen
tan� şi îşi primesc func�a lor ontologică de reprezenta�e din partea a ceea ce trebuie să 
reprezinte prin reprezenta�e. Tabloul, dimpotrivă, reprezintă la rândul său, însă prin sine 
însuşi, prin surplusul de semnificaţie pe care îl aduce. Acest lucru înseamnă, însă, că în el 
-reprezentatul prin reprezenta�e - "prototipul" - este existent într-o măsură mai mare, 
mai autentic, aşa cum este cu adevărat. 

Astfel, tabloul se plasează într-adevăr la mijloc între semn şi simbol. Re-prezentarea sa 
nu este nici o pură indicare, nici o pură suplinire. Tocmai această situare mediană care îi 
'revine îl ridică la un rang de ftin�ă ce-i este întru totul propriu. Semnele artificiale, asemenea 
simbolurilor, îşi primesc semnifica�a func�onaIă, spre deosebire tablou, nu din propriul 

"con�ut, ci trebuie să fie considerate drept semne sau simboluri. Numim această origine a 
sensului lor functional instituirea lor. Este esential pentru determinarea valentei de a fi a 
tap�oului, care ne preocupă, faptul că o instituire in�eleasă astfel nu există în cazul tabloului. 

In�elegem prin instituire originea adoptării unui semn, respectiv a func�ei simbolice. 
Chiar şi aşa-numitele semne naturale, de exemplu toate indiciile şi semnele prevestitoare 
ale unui eveniment natural, sunt instituite în acest sens fundamental, adică ne sunt 
'�unoscute ca semne. Ele au o func�e semnificantă doar dacă sunt percepute ca semne. 
lnsă ele sunt percepute drept semne doar pe baza unei grupări anterioare a semnului şi a 
semnificatului. Acest lucru este valabil în aceeaşi măsură pentru toate semnele artificiale. 
Aici adoptarea semnului se face prin conven�e, iar limbajul numeşte actul originator prin 
�care ele sunt introduse, instituire. Pe acestă instituire a semnului se întemeiează sensul său 

jpdicativ, cum ar fi cel al semnelor de circula�e care se sprijină pe legiferarea unui cod 
t:utier, s�u al semnelor mnezice (suvenirul) care se leagă de semnifica�a conferită păstrării 
lor etc. In mod similar, la originea simbolului se află o instituire care îi conferă caracterul 
de reprezenta�e. Căci nu propriul său con�nut de ftin�ă este cel care îi conferă 
semnificatia, ci o instituire, o investire, o consacrare care atribuie semnificatie nesemni
'ficativului în sine - de exemplu însemnelor de suveranitate, drapelului, simbolului cultic. 

Trebuie să observăm în acest punct că O operă de artă nu îşi datorează propria 
semnifica�e unei instituiri, nici dacă a fost instituită ca imagine religioasă sau monument 
;profan. Actul public al consacrării sau inaugurării care o transferă menirii sale nu este cel 
; �are îi conferă în primul rând semnifica�a. Ea este mai curând deja o construc�e cu o 
iunc�e proprie de semnificare, în calitate de reprezentare plastică sau neplastică, înainte 
:de a fi instalată în func�a Sa de monument. Ctitorirea şi inaugurarea unui monument - şi 
:nu este întâmplător că operele arhitectonice profane şi religioase sunt numite monumente 
,ârhitectonice în cazul în care au fost consacrate de distan�a istorică - realizează, prin 
urmare, doar o funcpe ce este deja inten�onată în con�nutul propriu al operei înseşi. 

Acesta este motivul pentru care operele de artă pot prelua anumite funcţii reale, 
·, refuzând altele, cum ar fi cele de tip religios sau profan, public sau intime. Ele sunt 
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instituite şi expuse ca monumente ale evlaviei, venera�ei, pietă�, pentru că ele însele 
prescriu şi participă la formarea unei asemenea conexiuni func�onale. Ele îşi revendică 
singure locul şi chiar dacă sunt deplasate, respectiv găzduite într-o colec�e modernă, 
urma ce trimite către menirea lor originală nu poate fi ştearsă. Aceasta din urmă �ne de 
chiar flÎn�a lor, pentru că flÎnţa lor este reprezentare. 

Dacă vom lua în considerare semnifica�a exemplară a acestor forme particulare, ne 
vom da seama că formele artistice ce reprezintă cazuri periferice din perspectiva unei 
estetici a trăirii se deplasează în centru: şi anume toate acelea al căror con�nut propriu 
trimite dincolo de sine către totalitatea unei conexiuni determinate de către ele şi menită 
lor. Cea mai nobilă şi grandioasă formă artistică ce se Încadrează în această perspectivă 
este arhitecturi68 

O operă arhitectonică trimite dincolo de sine în două moduri. Ea este în aceeaşi 
măsură determinată de scopul pe care trebuie să-I slujească, cât şi de spa�ul pe care 
urmează să-I ocupe în întregul unui context spa�al. Orice arhitect trebuie să le ia în 
considerare pe ambele. Proiectul său este el însuşi determinat de faptul că opera 
arhitectonică trebuie să servească unui stil de via�ă şi să se înscrie într-un complex de date 
naturale şi arhitectonice pre-existente. Numim astfel o operă de artă reuşită o "solu�e 
fericită" şi ne referim astfel atât la faptul că aceasta îşi îndeplineşte în mod desăvârşit rolul 
ce i-a fost consacrat, cât şi la faptul că aduce prin clădirea sa ceva nou ansamblului spaţial 
natural sau urbanistic. Opera arhitectonică reprezintă la rândul ei prin această dublă 
înscriere un spor autentic de flÎn�ă. Cu alte cuvinte, este o operă de artă. 

Ea nu es te aşa ceva doar flÎndcă este plasată pur şi simplu undeva, asemenea oricărei 
clădiri care desfigurează împrejurimile, ci doar dacă reprezintă. soluţia unei "sarcini 
constructive". De aceea, teoria artei ia în considerare doar acele opere arhitectonice care 
conţin un element ce îndeamnă la reflecţie şi le numeşte "monumente arhitectonice" 
Dacă o operă arhitectonică este o operă de artă, atunci ea reprezintă nu doar rezolvarea 
artistică a unei sarcini constructive impusă de un context funcţional şi de unul vital, căruia 
îi aparţine originar. Ea îl fixează Într-un fel pe acesta ca o prezenţă perceptibilă, chiar dacă 
manifestarea prezentă este complet Înstrăinată de menirea originară. Ceva din ea trimite 
restrospectiv către elementul originar. Acolo unde menirea originară a devenit în 
întregime de nerecunoscut sau a fost fracturată printr-o multitudine de modificări 
efectuate ulterior, opera arhitector1Îcă va deveni ea însăşi ir1Înteligibilă. Astfel arta 
arhitector1Îcă, cea mai statuară dintre toate, scoate în evidenţă în modul cel mai limpede 
cât este de secundară "distincţia estetică". O operă arhitector1Îcă nu este niciodată în mod 
exclusiv o operă de artă. Finalitatea ei, prin care face parte din ansamblul vieţii, nu poate fi 
desprinsă de aceasta, fără ca astfel ea însăşi să piardă din propria realitate. Dacă opera 
arhitector1Îcă constituie doar obiectul unei conştiinţe estetice, atunci ea dispune doar de o 
realitate fantomatică şi trăieşte doar sub forma degenerată a obiectivului turistic sau al 
reproducerii fotografice a unei vieţi distorsionate. "Opera de artă în sine" se dovedeşte a 

fi o pură abstractiune. 
În realitate, �odul în care marile monumente arhiteconice ale trecutului se Înaltă în 

circuitul vieţii moderne şi printre clădirile ridicate de aceasta impune sarcina unei integrări 
minerale a trecutului şi prezentului. Operele arhitecturii nu stau imobile pe malul fluxului 
istoric al vie�, ci sunt purtate de acesta. Chiar dacă epoci cu tendinţe istorizante încearcă 
să refacă o stare arhitecturală trecută, acestea nu pot să Întoarcă roata istoriei, ci trebuie să 
268 [Vezi studiul meu " Vom Lesen von Bauten und Bildern", în Festschrijt fiir M. ImdahJ, edit. G. 
Boehm, Wiirzburg, 1986] 
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,realizeze la rândul lor o nouă mediere, mai bună, între trecut şi  prezent. Chiar şi  restau
,ratorul sau cei care se ocupă cu prezervarea monumentelor rămân artişti ai timpului lor. , Importanţa deosebită pe care o are arhitectura pentru interogapa noastră constă, 
aşadar, în faptul că şi în ea este identificabilă acea mediere fără de care o operă de artă nu 
dispune de o prezenţă reală. Prin urmare, şi acolo unde reprezentarea nu se petrece prin 
reproducere (despre care se ştie că aparpne propriului prezent), opera de artă comunică 
un trecut şi un prezent. Faptul că fiecare operă de artă îşi are lumea ei nu înseamnă că, 
'atunci când universul ei originar este modificat, dispune de realitate doar în cadrul unei 
conştiinţe estetice Înstrăinate. Acest lucru ni-I poate comunica arhitectura care poartă în 
mod indelebil marca apartenenţei sale la lume. 

De aici rezultă Însă şi altceva. Arhitectura este modelatoare de spa�u. Spaţiul este ceea 
ce cuprinde tot ce fiinţează în spapu. De aceea arhitectura cuprinde toate celelalte forme 
de reprezentare, toate operele artelor plastice, tot ce este ornament şi conferă, dincolo de 
:ac�asta, locul ce revine reprezentării poeziei, muzicii, artei mimice şi dansului. Cuprin
?ând totalitatea artelor, ea îşi afirmă peste tot propria perspectivă. Această perspectivă 
este cea a decora/iei. Arhitectura o păstrează pe aceasta şi în faţa unor forme artistice ale 
căror opere nu au voie să fie decorative, ci se grupează asupra lor însele prin caracterul 
închis al sferei lor de sens. Cercetările mai recente încep să-şi reamintească de faptul că 
acest lucru este valabil pentru toate operele plastice al căror loc era prestabilit în 
;momentul formulării unei comenzi artistice. Nici statuia plasată pe soclu nu se sustrage în 
totalitate contextului decorativ, ci serveşte sublimări.i reprezentative a unui context 
existen�al în care se integrează ornamental2(,9 Nici chiar muzica şi poezia, care dispun de 
cea mai mare flexibilitate şi pot fi performate peste tot, nu se adecvează unui spaţiu 
,arbitrar, ci îşi găsesc locul potrivit în teatru, in salon sau în biserică. Nici aici nu este vorba 
,despre plasarea ulterioară, exterioară a unui produs încheiat în sine, ci despre o supunere 
in fa}a potenţei plăsmuitoare de spapu a operei care este nevoită să se adapteze condipilor 
,în aceeaşi măsură în care îşi impune propriile condiţii. (Să ne gândim, spre exemplu, la 
,problema acusticii care nu are doar un aspect tehnic, ci şi unul arhitectural-artistic.) 

Rezultă din aceste considera�uni că pozip� cuprinzătoare pe care o ocupă arhitectura 
,fată de toate artele include o mediere dublă. In calitate de artă modelatoare de spatiu ea 
,este în aceeaşi măsură modelatoare şi eliberatoare de spapu. Ea cuprinde nu numai 'toate 
aspectele decorative ale modelării spa�ului până la ornament, ci este ea însăşi potrivit 

}laturii sale decorativă. Esenţa decorapuni.i constă tocmai în faptul că efectuează acea 
:�ublă mijlocire de a atrage asupra sa aten�a privitorului, de a-i satisface gustul şi de a 
,;trimite, totuşi, dincolo de sine către întregul mai cuprinzător al contextului existenpal pe 
,care îl însoţeşte. 

Acest lucru este valabil pentru întregul spectru al decorativului, de la arhitectura 
; urbană până la ornamentul izolat. Desigur, o operă arhitectonică trebuie să constituie 
solu�a unei sarcini artistice şi să atragă astfel asupra sa admira�a uluită a privitorului. Cu 

:toate acestea, ea trebuie să se integreze unui mod de viaţă fără a reprezenta un scop în 
[sine. Ea doreşte să se adecveze unui mod de viaţă în calitate de podoabă, de fundal, de 
;atmosferă, de cadru coerent. Acelaşi lucru este valabil în cazul oricărei modelări particu
fiare efectuate de arhitect, până la cel al ornamentului, care nu trebuie să atragă atenpa 
iz69 Faptul că arta grădinilor apar�ne nu picturii, ci arhitecturii a fost subliniat În mod just din 
acelaşi motiv de către Schleiermacher în opozi�ie fa�ă de Kant (A'sthetik, 201). [Vezi între timp în 

flegătură cu problema "peisajului şi artei grădinilor" lucrarea lui J. Ritter, Lmdschaft - Zur Funktion 
C', des Asthetischel1 in der modemen Gesellschaft, Miinster, 1963; înainte de toate nota nr. 64, p. 46 sq.] 
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asupra sa, ci să se integreze complet func�ei sale decorative acompaniatoare. Dar chiar şi 
cazul limită al ornamentului detine ceva din natura dublă a medierii decorative. Acesta nu 
trebuie să invite la zăbavă şi să' fie luat în considerare în calitate de motiv decorativ, ci să 
producă doar un efect auxiliar. El nu va avea, de aceea, de cele mai multe ori nici un fel de 
con�nut obiectual, sau îl va nivela într-atât prin stilizare sau repeti�e, încât privirea va 
aluneca dincolo de el. "Recunoaşterea" formelor naturale utilizate într-un ornament nu 
este inten�onată. Dacă motivul repetitiv este privit drept ceea ce este în mod obiectual, 
atunci repetarea sa va produce o senza�e chinuitoare de monotonie. Pe de altă parte, însă, 
el nu trebuie să pară lipsit de viaţă Sau monoton, căci trebuie să producă în calitatea sa 
acompaniantă un efect vigorant şi deci să atragă într-o oarecare măsură privirea. 

Dacă vom privi astfel întregul spectru al sarcinilor decorative cu care se confruntă 
arhitectura, vom observa cu uşurinţă că în acesta se dezvăluie cu cea mai mare claritate 
prejudecata conştiinţei estetice conform căreia opera de artă propriu-zisă este cea care, 
situată în afara oricărui spa�u sau timp, constituie în prezentul trăirii obiectul unei trăiri 
estetice. Această prejudecată arată în mod neîndoielnic că distinc�a familiară nouă între 
opera de artă propriu-zisă şi simpla decora�une necesită o reexarninare. 

Conceptul decorativului este gândit cel mai adesea pornind de la opozi�a faţă de 
"opera de artă propriu-zisă" şi de la originea acesteia în inspira�a genială. De obicei se 
argumentează astfel: ceea ce este doar decorativ nu este artă a geniului, ci activitate 
artizanală. Este subordonat ca mijloc lucrului pe care este menit să-I împodobească şi 
poate, prin urmare, să fie înlocuit asemenea oricărui mijloc subordonat unui scop, prin 
alte, mijloace adecvate scopului. Nu participă la unicitatea operei de artă. 

In realitate, conceptul decora�unii trebuie desprins dintr-o astfel de opoziţie faţă de 
conceptul artei ca trăire şi să-şi găsească temeiul în structura ontologică a re-prezentării, pe 
care am elaborat-o că modalitate de a fi a operei de artă. Trebuie doar să ne amintim că ceea 
ce împodobeşte, decorativul, este potrivit sensului său originar fnunosul prin excelenţă. E 
necesar să restaurăm această veche idee. Tot ce este ornament şi ornamentează este 
determinat de raportul faţă de ceea ce împodobeşte, faţă de lucrul pe care este amplasat, faţă 
de ceea ce constituie suportul său. Acesta nu dispune de un con�nut estetic propriu care 
suferă ulterior o conditionare limitativă prin relatia fată de suportul său. Chiar şi Kant, care , 

, , 
ar fi putut susţine o asemenea opinie, ia în considerare, atunci când formulează faimoasa 
condamnare a tatuajului, faptul că podoaba este podoabă doar dacă i se cuvine şi îi stă bine 
celui care o poartă27 • Gustul este capabil nu doar să aprecieze un lucru drept fnunos în sine, 
ci şi să ştie care este locul său potrivit şi care nu. Ornamentul nu este în primul rând un lucru 
pentru sine ataşat apoi de altceva, ci ţine de reprezentarea d: sine a unui purtător. Tocmai în 
cazul ornamentului este valabil că el aparţine reprezentării. Insă reprezentarea constituie un 
proces de a fi, este reprezentaţie. O podoabă, un ornament, o lucrare plastică expusă într-un 
spaţiu privilegiat sunt reprezentative în acelaşi sens în care este reprezentativă o biserică, de 
exemplu, căreia îi sunt aplicate. 

Conceptul decorativului este, deci, adecvat încercării noastre de a completa interogaţia 
referitoare la felul de a fi al esteticului. Vom vedea mai târziu modul în care restaurarea 
vechiului sens transcendental al frumosului se recomandă dintr-o altă directie. Ceea ce 
înţelegem prin "reprezentare" este în orice caZ un element structural ontoloiic universal 
al �steticului, un proces de a fi şi nu un proces al trăirii care s-ar produce în clipa creaţiei 
artistice şi ar fi doar repetat de fiecare dată de către subiectivitatea receptoare. Plecând de 
la sensul universal al jocului am arătat sensul ontologic al reprezentării care consta în 
270 Kant, Kritik der Urteilskrajt, 1799, p. 50. 
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faptul că "reproducerea" este modalitatea de a fi originară a artei originale. Se confirmă 
acum faptul că şi tabloul şi artele statuare în general au, ontologic vorbind, aceeaşi 
modalitatea de a fi. Prezenţa specifică a operei de artă este accedere-întru-reprezentare 
(Zur-Darstellung-Kommen) a fiinţei. 

c) Pozitia de frontieră a l iteraturii , 

Pentru a proba acest lucru ne vom întreba dacă aspectul ontologic pe care l-am elaborat 
se extinde şi asupra modalităţii de a fi a /iteratun·;. Aici nu mai există în mod aparent nici un 
fel de reprezentare ca�e ar putea reclama o valenţă de a fi proprie. Lectura este un proces 
al interiorităţii pure. In ea, desprinderea de orice circumstanţă şi contingenţă, aşa cum 
apar acestea în prelegerea publică şi în reprezenta�a publică, este desăvârşită. Singura 
cond.i�onare a literaturii vine din partea perpetuării ei prin limbă şi a actualizării ei prin 
'lectură. Nu se legitimează oare distinc�a estetică, cu ajutorul căreia conştiinţa estetică 
înfruntă singură opera, prin autonomia conştiinţei ce performează lectura? Literatura pare 
a fi o poezie înstrăinată de valenta ei ontologică. Se poate afirma despre orice carte - nu 
doar despre una faimoasă271 - că' ea este menită tuturor şi în acelaşi timp nimănui. 

�nsă este oare aceasta o acceptiune corectă a literaturii? Sau ea izvorăşte până la urmă ,. , 
din proiectia retrospectivă a conştiintei înstrăinate a culturii? Literatura ca obiect al lecturii 
'este, fără î�doială, un fenomen târzi�. Însă nu este întâmplător că termenul literatu·ră nu 
trimite la citire, ci la scris. Cercetările recente (vezi Parry ş. a.), care mă obligă să-mi 
revizuiesc opinia faţă de prima edi�e, au inovat concep�e romantice despre caracterul 
oral al poeziei epice prehomerice în măsura în care informează despre longevitatea orală a 
eposurilor albaneze. Cu toate acestea, acolo unde apare scrierea se impune fixarea 
scripturală a eposului. Aflată în slujba.rapsodului, literatura nu se naşte, desigur, în calitate 
de material al citirii, ci al recitării. In orice caz, nu este o noutate să vedem lectura 
impunându-se în faţa recitării, aşa cum se observă ulterior. (Să ne gândim, spre exemplu, 
la îndepărtarea lui Aristotel de teatru.)] 

Acest lucru devine cu atât mai evident dacă ne gândim la faptul că cititul era o citire cu 
voce tare. Nu există, însă, de bună seamă, o delimitare strictă fată de citirea în tăcere; orice 
citire comprehensivă pare să fie mereu un fel de reproducere şi 'interpretare. Accentuarea, 
segmentarea ritmică şi altele asemenea tin şi ele de citirea cea mai tăcută. Elementul 
semnificativ şi înţelegerea sa sunt, în mod evident, atât de strâns legate de o întruchipare 
linguală (das Sprachlich-Leibhafte) , încât înţelegerea con�ne o vorbire lăuntrică. 

Dacă este aşa, atunci o consecinţă devine inevitabilă, şi anume faptul că literatura - de 
exemplu sub finna caracteristică ei a romanului - are un Dasein (o modalitate de a fi în lume) 
'la fel de originar în lectură, aşa cum eposul îl are în recitarea rapsodului sau tabloul în 
'contemplarea sa de către un privitor. Prin unnare, lectura unei cărp ar mai rămâne şi ea un 

eveniment în care con�nutul citit se reprezintă pe sine. Desigur că literatura şi receptarea ei 
În lectură dovedeşte o mare libertate şi mobilitate272• Acest lucru îl dovedeşte chiar şi faptul 

271 Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch fiir alle und keinen. 
, 272 O serie de analize excelente ale stratificării lingvistice a operei literare şi ale mobilitătii împlinirii 
mtuitive care îi revine operei literare ne oferă R. Ingarden în Das literarische Kunstwerk,

' 
1931 . A se 

;vedea, cu toate acestea, nota de la p. 98. [Am publicat între timp la rândul meu câteva studii legate 
:de acest lucru. Vezi "Zwischen Phănomenologie und Dialektik - Versuch einer Selbstkritik", în 
',Ges. Werke, Bd. 2 şi, mai ales, lucrarea prezentă acolo, "Text und Interpretation", precum şi 
lucrările prevăzute pentru voI. 8 al Operelor complete.] 



130 Partea Întâi: Experienţa artei 

că nu trebuie să citim o carte dintr-o dată, astfel încât păstrarea contactului cu textul 
consti tuie o sarcină a reluării lecturii ce nu-şi are un termen analog în audiere sau contem
plare. Tocmai acest lucru evidenţiază faptul că "lectura" corespunde unităţii textului. 

Genul artistic al literaturii poate fi în�eles, prin urmare, doar din perspectiva ontologiei 
operei de artă - şi nu din cea a trăirilor estetice ce se constituie în etapele lecturii. Lectura 
ţine în mod esenţial de opera de artă literară, aSemenea recitării sau punerii în scenă. 
Acestea constituie nuanţări a ceea ce se numeşte îndeobşte reproducere, dar care 
reprezintă în realitate modalitatea de a fi originală a tuturor artelor tranzitorii şi s-a dovedit 
a fi exemplar pentru definirea modalităţii de a fi a artei în general. 

De aici rezultă însă şi altceva. Conceptul de literatură nu este deloc lipsit de un raport 
cu receptorul. Dasein-ul literaturii nu este cel al supravieţuirii 1etargice a unei fiinţe 
înstrăinate care ar fi dată în simultaneitate realităţii trăirilor unei epoci ulterioare. 
Literatura are mai curând o functie de păstrare şi transmitere spirituală şi introduce astfel 
în orice prezent istoria ei ascun�ă. Începând cu constituirea canonului literaturii antice, 
efectuată de către ftlologii alexandrini, întreaga transcriere şi conservare a "clasicilor" 
constituie o traditie culturală vie, ce nu prezervă pur şi simplu lucruri existente, ci le 
recunoaşte drept pilde şi le transmite mai departe drept modele. În cursul întregii evoluţii 
a gustului se constituie, deci, acea mărime eficientă pe care o numim "literatură clasică" 
drept model durabil pentru tot ce urmează până în vremea disputei între "Ancienes et 
Modernes" şi dincolo de aceasta. 

Abia dezvoltarea conştiintei istorice transformă această unitate vie a literaturii univer
sale din nemijlocirea revendicării ei normative de unitate într-o problematică istorică a 
istoriei literaturii. Însă acesta este un proces neîncheiat, poate chiar unul ce nu va putea fi 
dus până la capăt vreodată. După cum se ştie, Goethe este cel care a introdus gentru 
prima oară în limba germană conceptul de literatură universală (Weltliteratu,-/ , însă 
pentru Goethe sensul normativ al unui astfel de concept era cât se poate de firesc. El nu a 
dispărut nici azi, căci mai spunem încă despre o operă cu o semnificaţie durabilă că 
aparţine literaturii universale. 

Ceea ce face parte din literatura universală îşi are locul în conştiinta tuturor. Aparţine 
"lumii". Ei bine, lumea care-şi atribuie o operă a literaturii universale poate fi despărţită 
de o distantă imensă de cea originară în care se exprima această operă. Prin urmare, nu 
mai este cd siguranfă aceeaşi "lume". Însă chiar şi atunci sensul normativ ce rezidă în 
conceptul de literatură mai înseamnă că operele ce aparţin lite[aturii universale rămân 
vorbitoare, deşi lumea căreia îi vorbesc este una cu totul diferită. In mod similar, existenF 
unei literaturi de traduceri dovedeşte faptul că în aceste opere se reprezintă ceva ce mai 
este încă adevărat şi valabil pentru toţi. Aşadar, nu este nicidecum adevărat că literatura 
universală este forma înstrăinată a ceea ce constituie modalitatea de a fi a unei opere 
potrivit determinării ei originare. Modalitatea de a fi istorică a literaturii în genere este mai 
curând cea care face posibil ca ceva să aparţină literaturii universale. 

Distincţia normativă ce este dată odată cu apartenenţa la literatura universală plasează 
fenomenul literaturii sub o nouă perspectivă. Căci dacă apartenenţa la literatura universală 
îi este recunoscută doar unei opere literare ce dispune în calitate de poezie sau de operă de 
artă a limbajului de un rang propriu, pe de altă parte însă, conceptul literaturii este mult 
mai larg decât cel al operei de artă literare. La modalitatea de a fi a literaturii participă 
întreaga tradiţie lingvistică, nu doar textele religioase, juridice, economice, publice şi 
2J3 Goethe, Kunst undAJtertum,]ub. Ausg. B. 38, p. 97 şi convorbirea cu Eckermann din data de 31 
ianuarie 1 827. 
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private de toate genurile, ci şi scrierile în care asemenea texte transmise Sunt prelucrate şi 
interpretate ştiin�fic, prin urmare, totalitatea ştiin1elor spiritului. Forma literaturii revine 
întregii cercetări ştiin�fice în măsura în care este legată în mod esen�al de lingualitate 
(Sprach/ichkei� . Capacitatea scripturală a tot ce �ne de limbaj este cea care delimitează 
sensul cel mai larg al literaturii. 

Ne întrebăm acum dacă rezultatele obtinute din examinarea modalitătii de a fi a artei mai 
sunt valabile pentru această accep�une la'rgă a literaturii. Trebuie, oare, �ă rezervăm sensul 
normativ al literaturii pe care l-am elaborat mai sus acelor opere literare ce pot fi considerate 
opere de artă şi putem afirma doar despre acestea că participă la valenra de a fi a artei? Toate 
celelalte forme de fiinţă literară sunt pricipial excluse de la această participare? 

Sau aici lipseşte o asemenea granifă precisă? Există opere ştiin�fice care şi-au dobândit 
prin calităţile lor scriitoriceşti dreptul de a fi apreciate ca opere de artă literare şi de a se 
număra printre textele literaturii universale. Acest lucru este plauzibil din perspectiva 
conştiintei estetice, deoarece aceasta declară drept determinantă în cazul operei de artă nu 
semn.ifi�atia sa de continut, ci doar calitatea modelării acesteia. Însă după ce critica 
noastră a �onştiinţei est�tice a limitat în mod fundamental eficacitatea acestei perspective, 
principiul separării artei literare de literatură devine îndoielnic. Am văzut că nici măcar 
opera de artă poetică nu poate fi surprinsă în adevărul ei esen�al pornind de la criteriul 
conştiintei estetice. Aceasta are în comun cu toate celelalte texte literare faptul că ni se 
adresea;ă în semnificatia sa de continut. Întelegerea noastră nu se concentrează în mod 
specific asupra perforr'nanţei mod�latoare �are îi revine în calitate de operă de artă, ci 
asupra a ceea ce ne comunică. 

In acest sens, diferenfa dintre o operă de artă literară şi un text literar oarecare nu este 
una cu adevărat fundamentală. Fireşte că există o diferenţă între limbajul poeziei şi cel al 
prozei şi cu atât mai mult între limba prozei poetice şi limbajul "ştiinJific". Aceste 
deosebiri pot fi examinate, desigur, şi din perspectiva modelării literare. Insă diferenţa 
esen�ală între aceste diverse "limbaje" rezidă de bună seamă într-un alt punct, şi anume în 

.Jla,tura diferită a pretenţiei de adevăr (Wah,:heitsansprtlch) pe care acestea o formulează. 
Există, totuşi, o asemănare profundă între toate operele literare, în măsura în care 
modelarea lingvistică face posibil ca semnificaţia de con�nut ce este menită să fie 
enunţată, să devine eficace. Privind astfel lucrurile, comprehensiunea unui text, aşa cum 
. este ea practicată de un istoric de exemplu, nu este deloc atât de diferită de experienţa 
.artei. Şi nu este întâmplător că în conceptul de literatură se includ nu doar opere de artă 
.literare, ci întreaga traditie literară în genere. . . În orice caz, fenome�ul literar con�ne nu întâmplător punctul în care arta şi ştiinţa se 
:�ntrepătrund. Modalitatea de a fi a literaturii are ceva unic şi incomparabil. Ea confruntă 
ţonvertirea în comprehensiune cu o sarcină specifică. Nu există nimic mai străin şi în 
'acelaşi timp mai solicitant pentru înţelegere decât scrierea. Nici măcar întâlnirea cu o altă 
;limbă nu poate fi comparată cu această alteritate şi cu această senza�e de uimire, căci 
��mbajul mimic şi melodic con�ne întotdeauna un element de inteligibilitate nemijlocită. 
c;'��rierea şi ceea ce participă la ea, literatura, este inteligibilitate a spiritului cedată unei 
:lIlterităti totale. Nimic nu este într-atât pură urmă a spiritului ca scrierea, însă, în acelaşi 
:Bmp, cimic nu este într-atât de dependent de spiritul comprehensiv precum aceas ta. În 
;�dţscifrarea şi interpretarea ei se petrece un miracol, metamorfoza a ceva străin şi mort în 
,:filntă simultană şi familiară în mod absolut. Nu este comparabilă cu nici un alt fel de 
I�acli�e ce ne întâmpină venind din trecut. Resturile unei vie� apuse, vestigiile arhitecto
<nice, uneltele Sunt deteriorate de furtunile timpului ce s-au abătut asupra lor. Moştenirea 
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scrisă, dimpotrivă, deîndată ce este descifrată şi citită este Într-o măsură atât de mare spirit 
pur, încât ne vorbeşte ca şi cum ar fi prezentă. De aceea capacitatea citirii, priceperea de a 
umbla cu materialul scris este asemenea unei arte oculte, ba chiar unei magii care ne 
desface şi ne leagă. În ea, spa�ul şi timpul par să fie abolite. Cel care ştie să citească ceea ce 
ne-a fost transmis prin scriere mărturiseşte şi împlineşte prezenţa pură a trecutului. 

Iată cum, în ciuda tuturor delimitărilor estetice, accep�unea cea mai largă a literaturii 
se validează în contextul nostru. După cum am reuşit să arătăm că fiinţa operei de artă e 
joc ce se desăvârşeşte abia în receptarea sa de către spectator, tot astfel se poate afirma 
despre texte în general că preschimbarea urmei de sens moarte în sens viu se produce abia 
în comprehensiune. De aceea va trebui să punem întrebarea dacă ceea ce a fost probat în 
cazul experienţei artei este valabil şi pentru înţelegerea textelor în general, deci şi a celor ce 
nu sunt opere de artă. Am văzut că opera de artă se desăvârşeşte abia în reprezentarea pe 
care o dobândeşte şi am fost obliga� să tragem concluzia că toate operele de artă literare 
sunt capabile să se împlinească în lectură. Este valabil acest lucru şi în cazul în�elegerii 
tuturor textelor? Sensul textelor se desăvârşeşte abia odată cu receptarea lor în subiectul 
care înţelege? Apar�ne, cu alte cuvinte, comprehensiunea de survenirea de sens a unui 
text în acelaşi mod în care aducerea-Ia-auz (Zum-Gehiir-Bn'ngen) apar�ne muzicii? Se mai 
poate numi acest lucru comprehensiune, dacă ne raportăm faţă de sensul unui text cu 
aceeaşi libertate pe care şi-o atribuie artistul în raport cu partitura pe care o reproduce? 

d) Reconstruirea şi integrarea ca sarcini hermeneutice 
Disciplina clasică privitoare la arta înţelegerii textelor este hermeneutica. Dacă ra�ona
mentul nostru este corect, adevărata problemă a hermeneuticii se formulează cu totul 
diferit de cum era ea cunoscută. Ea trimite în aceeaşi direc�e în care a fost deplasată 
problema esteticii de către critica noastră a conştiinţei estetice. Hermeneutica ar trebui 
atunci să fie înţeleasă într-un mod atât de cuprinzător, încât să includă întreaga sferă a 
artei şi problematica acesteia. Asemenea oricărui text care se cere înţeles, o operă de artă 
nu doar una literară - trebuie să fie înţeleasă. la rândul ei, iar o asemenea comprehensiune 
se doreşte a fi una competentă. Cu aceasta, conştiinţei hermeneutice i se conferă o 
întindere ce o depăşeşte pe cea a conştiinţei estetice. Estetica trebuie să se înglobeze în 
hermeneutică. Acesta nu este doar un enunţ ce priveşte vastitatea problemei, ci în primul 
rând o problemă de con�nut. Hermeneutica trebuie definită invers, astfel încât să dea 
socoteală de experienţa artei. Comprehensiunea trebuie gândită ca parte a survenirii de 
sens în care se constituie şi se împlineşte sensul tuturor enunţurilor - ale artei şi ale 
celorlalte traditii. , 

Vechea disciplină auxiliară teologică şi ftlozofică a hermeneuticii a suferit în secolul al 
XIX-lea o dezvoltare sistematică care a făcut din ea fundamentul întregii îndeletniciri a 
ştiinţelor spiritului. Ea s-a ridicat în mod sistematic dincolo de finalitatea ei originară 
pragmatică, aceea de a face posibilă sau de a facilita înţelegerea textelor literare. Nu doar 
tradi�a literară constituie o spiritualitate înstrăinată şi care necesită o apropriere (Aneignunf) 
nouă, mai vie. Tot ce nu se mai înalţă nemijlocit în lumea sa exprimându-se în ea şi prin 
ea, adică întreaga tradi�e, arta, precum şi toate celelalte crea� spirituale ale trecutului, 
dreptul, religia etc., este înstrăinat de sensul său originar şi nevoit să apeleze la acel spirit 
tălmăci tor şi mediator pe care l-am denumit împreună cu grecii după Hermes, mesagerul 
divin. Hermeneutica îşi datorează pozitia centrală în cadrul ştiintelor spiritului gene'{fi 
conjtiin/ei istorice. Întrebarea este, însă, daci amplitudinea problemei c� se formulează odată 
cu ea poate fi prezentată corect pornind de la premisele conştiinţei istorice. 
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Cercetările de până acum în acest domeniu, marcate înainte de toate de fundamentarea 
hermeneutică a ştiinţelor spiritului întreprinsă de Wilhelm Dilthe/74 şi de cercetările sale 
privind naşterea hermeneuticii275, au delimitat dimensiunea problemei hermeneutice 
într-un mod propriu. Sarcina noas tră, azi, ar putea fi aceea de a ne sustrage influenţei 
covârşitoare a interoga�ei diltheyene şi a prejudecă�or "istoriei ideilor" (Geistesgeschichte) 
Întemeiată de aceasta. 

Pentru a indica de la început despre ce anume este vorba şi pentru a îmbina consecinţa 
sistematică a ra�onamentului nostru de până acum cu lărgirea pe care o suferă acum 
interogaţia noastră, este recomandabil să ne concentrăm asupra problemei care se 
formulează prin fenomenul artei. Oricât am fi reuşit să clarificăm faptul că "conştiinţa 
estetică" este o abstracţiune ce nu poate anula apartenenţa operei de artă la lumea ei, 
rămâne neîndoielnic că arta nu aparpne niciodată doar trecutului, ci este capabilă să 
depăşească distanţa dintre epoci prin propria ei prezenţă de sens. Astfel exemplul artei 
indică în ambele direcţii un caz distinct de comprehensiune. Ea nu este doar obiectul 
conştiinţei istorice şi cu toate acestea înţelegerea artei include dej a o mediere istorică. 
Cum se defineşte atunci sarcina hermeneuticii în raport cu aceasta? 

Vom prezenta pornind de la Schleiennacher şi Hegel două posibilităţi extreme de a 
gândi un răspuns la această întrebare. Acestea ar putea fi caracterizate prin conceptele de 
reconstrucţie şi integrare. Atât pentru Schleiermacher, cât şi pentru Hegel, la început stă 
conştiinta unei pierderi şi a unei Înstrăinări fată de traditia care provoacă reflectia 
-hermen�utică. Cu toate acestea, cei doi define�c într-un �od foarte diferit sarci�a 
hermeneu cicii . 

Sch/eiermacher, de a cărui teorie hermeneutică ne vom ocupa mai târziu, urmăreşte 
restaurarea determinării originare a unei opere în înţelegere. Căci arta şi literatura care ne 
sunt transmise din trecut sunt smulse din lumea lor originară. Aşa cum am arătat în 
analizele noastre, acest lucru este valabil pentru întreaga artă, deci şi pentru artele literare, 
Însă devine deosebit de limpede în cazul artelor plastice. Astfel, Schleiermacher scrie că 
"atunci când operele de artă intră În circulape" nu mai este vorba de o entitate naturală, 
originară, "deoarece fiecare operă Îşi trage o parte din inteligibilitate din determinarea ei 
originară" "De aceea, opera de artă smulsă din contextul ei originar îşi pierde din 
caracterul semnificativ dacă acest context nu este conservat istoric". El afirmă chiar că, 
"prin urmare, o operă de artă se înrădăcinează în solul şi glia ei, în mediul ei. Ea îşi pierde 
deja semnificatia dacă este smulsă din acest mediu şi intră în circulatie; este asemenea unui 
lucru care a fdst salvat din flăcări, iar acum este plin de arsuri,,276 ' 

Nu rezultă de aici că opera de artă îşi are adevărata semnificape doar în locul de care 
aparpne originar? Surprinderea semnifica�ei sale este, deci, un fel de restaurare a 
elementului originar? Dacă ne vom da seama şi vom recunoaşte că opera de artă nu este 
obiectul atemporal al trăirii estetice, ci aparţine unei "lumi" care abia ea îi determină pe 
deplin semnifica�a, va rezulta de aici că adevărata semnifica�e a operei de artă poate fi 
înţeleasă pornind de la această "lume", deci, înainte de toate de la originea şi geneza ei. 
Restaurarea acestei "lumi" căreia îi aparpne, restaurarea stării originare pe care o "vizase" 
artistul creator, performarea în maniera originară, toate aceste mijloace ale reconstruc�ei 
istorice ar putea să revendice capacitatea de a face inteligibilă adevărata semnificape a unei 
opere de artă şi de a o proteja împotriva neînţelegerii (Mijverstăndnis) şi falsei actualizări. 
274 Wilhelm Dilthrys Gesammelte Schnjten, Bd. VII şi VIII. 
275 Idem, Bd. V. 
276 Schleiermacher, Asthetik, ed. R. Odebrecht, p. 84 sq. 
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Într-adevăr, aceasta este ideea pe care o presupune în mod tacit întreaga hermeneutică a 
lui Schleiermacher. Cunoaşterea istorică deschide, după Schleiermacher, calea restaurării 
a ceea ce a fost pierdut şi a tradipei, în măsura în care recuperează elementul ocazional şi 
originar. Astfel, efortul hermeneutic caută să recupereze în spiritualitatea autorului 
"punctul de ancorare", care ar urma să facă pe deplin inteligibilă semnificapa unei opere 
de artă, exact aşa cum procedează în rest cu textele năzuind să reproducă producpa 
originară a autorului. 

Restaurarea condipilor în care o operă ce aparpne tradi�ei şi-a îndeplinit menirea 
originară este, desigur, o operape auxiliară esenpală. Doar că se impune întrebarea dacă 
ceea ce este obpnut astfel este într-adevăr acea semni.ftcafie a operei de artă pe care o căutăm 
şi dacă întelegerea este definită corect atunci când vedem în ea o a doua creatie, 
reproduce;ea producpei originare. O asemenea definire a hermeneuticii este, până' la 
urmă, la fel de lipsită de noimă ca orice încercare de restituire şi restaurare a unei vie� 
trecute. Restaurarea circumstanţelor originare este, asemenea oricărei restaurări, o stră
danie neputinciosă, având în vedere istoricitatea ftin�ei noastre. Viaţa res taurată, recupe
rată din depărtarea în care se afla nu este cea originară. Ea câş tigă în perpetuarea depărtării 
doar un Dasein secundar cultural. Tendinp manifestă în ultima vreme de a scoate operele 
de artă din muzeu şi de a le readuce în locul originar al determinării lor, sau de a reda 
monumentelor arhitectonice forma lor originară nu poate decât să confirme acest lucru. 
Chiar şi o pictură readusă din muzeu în biserică, sau clădirea adusă la starea ei inipală nu 
sunt ceea ce au fost odată; acestea devin obiective turistice. Tot astfel, un travaliu 
hermeneutic pentru care comprehensiunea ar însemna restaurarea originarului rămâne 
doar comunicarea unui sens defunct. 

Spre deosebire de acesta, Hegel reprezintă o altă posibilitate de a echilibra câştigul şi 
deficitul demersului hermeneutic. El are conştiinp cea mai limpede a neputinţei oricărei 
restaurări atunci când afirmă, cu privire la apusul viepi antice şi a "religiei culturii"m, că 
operele muzelor "sunt numai ceea ce ele sunt pentru noi: fructe frumoase culese din pom, 
o soartă binevoitoare ni le-a oferi t aşa cum o tânără fată prezintă acele fructe; nu mai 
există nici viaţa reală a existen�ei lor, pomul care le-a purtat, pământul şi elementele care 
constituiau substanţa lor, nici clima care făcea caracterul sau schimbarea ano timpurilor ce 
stăpânea procesul devenirii lor. - Astfel, soarta nu ne dă, cu operele acelei arte, lumea lor, 
primăvara şi vara viepi etice în care ele au înflorit şi s-au copt, ci numai amintirea învăluită 
a acestei realităf'. Hegel numeşte comportamentul urmaşilor faţă de operele transmise 
prin tradi�e o "activitate exterioară" "care şterge de pe aceste fructe câteva picături de 
ploaie sau fire de praf şi clădeşte în locul elementelor lăuntrice ale realităpi înconjurătoare, 
născătoare şi însufletitoare a eticului schelăria ramificată a elementelor moarte ce tin de 
existen�a ei exterioa;ă, a limbii, a istoricului ş .  a. m. d., nu pentru a se familiariza cu' ea, ci 
doar pentru a şi-o reprezenta în sine însuşi. ,,278 Ceea ce Hegel descrie aici este exact ceea ce 
cuprindea exigenţa unei conservări is torice formulată de Schleiermacher, Însă aceasta 
277 Hegel, Phănomenologie des Geistes, ed. Hoffmeister, p. 524. [Vezi Fenomenologia spin'tului, Ed. 
Academei Republicii Populare Române, Bucureşti, 1965, traducere de Virgil Bogdan, p. 422 sq. 
- n. trad.] 
278 Cât de puţin reprezenta Însă această "familiarizare" o soluţie pentru Hegel o dovedeşte 
următoarea frază din "Aesthetik" (Hotho Il, 233): "Este inutil să ne însuşim într-un mod 
substanţial, ca să spunem aşa, viziuni trecute asupra lumii, adică să vrem să ne consolidăm într-una 
din aceste modalităţi contemplative, să devenim catolici, de exemplu, aşa cum au făcut-o mulţi în 
ultima vreme de dragul artei, pentru a-şi fIxa spiritul." 
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con�ne la Hegel de la bun început un accent negativ. Explorarea elementului ocazional, 
care completează semnificapa operelor de artă, nu este capabilă să le reconstituie. Acestea 
rămân fructe culese din.pom. Plasându-Ie din nou în contextul lor istoric nu vom obpne 
un raport ce pne de via�ă, ci doar unul de simplă reprezentare. Hegel nu contestă prin 
aceasta faptul că un comportament istorizant de acest tip faţă de arta trecutului constituie 
o sarcină legitimă. El exprimă doar principiul cercetărilor de istoria artei care constituie în 
ochii săi, asemenea oricărui comportament "istoric", un travaliu exterior. 

Adevărata sarcină a spiritului gânditor faţă de is torie şi faţă de is toria artei n-ar fi, după 
Hegel, una exterioară, atâta timp cât spiritul s-ar vedea reprezentat În ea pe sine însuşi 
într-un mod superior. Depănând în �ontinuare imaginea fetei care prezintă fructele rupte 
din pom, Hegel scrie următoarele: "Insă, aşa cum fata care oferea fructele culese este mai 
mult decât natura care le prezenta nemijlocit, răspândită în condipile şi elementele ei -
pomul, aerul, lumina etc. -, fiindcă ea le cuprinde pe toate într-un fel mai înalt în raza 
ochiului conştient de sine şi în gestul care oferă, tot astfel spiritul soartei care ne oferă 
acele opere de artă este mai mult decât viaţa etică şi decât realitatea acelui popor, căci el 
este interiorizarea (Er-InneruniJ spiritului, în ele încă exteriorizat, este spiritul soartei tragice 
care adună pe top aceşti zei individuali şi acele atribute ale substanţei într-un singur 
panteon, în spiritul conştient de sine ca Spirit." 

Hegel depăşeşte aici întreaga dimensiune în care se plasa problema comprehensiunii la 
Schleiermacher. Hegel o ridică pe ft;ndamentul pe care Întemeiase întreaga ftlozofie ca 
formă supremă a spiritului absolut. In cunoaşterea absolută a filozofiei se desăvârşeşte 
acea conştiinţă de sine a spiritului care, aşa cum spune textul, cuprinde în sine şi adevărul 
artei "Într-un mod mai Înalt" As tfel, filozofia, respectiv pătrunderea de sine istorică a 

spiritului (geschichtliche S elbstdruchdringuniJ, este pentru Hegel cea care rezolvă sarcina 
hermeneutică. Ea constituie pozitia contrară extremă fată de uitarea de sine a conştiintei 
istoriei. În ea comportamentul istoric al reprezentării CVorstelluniJ se transformă într-u�a 
reflexivă faţă de trecut. Hegel exprimă aici un adevăr decisiv în măsura în care esenţa 
spiritului istoric nu rezidă în restituirea trecutului, ci în medierea gândi/oare fată de viafa 
prezentă. Hegel are dreptate atunci când concepe o asemenea mediere gânditoare nu ca un 
raport exterior şi ulterior, ci o aşază pe aceeaşi treaptă cu adevărul artei. El este astfel 
superior conceppei lui Schleiermacher despre hermeneutică. Am fost la rândul nostru 
nevoiti, datorită întrebării referitoare la adevărul artei, să formulăm o critică a conştiintei 
esteti�e şi a celei i s torice, În măsura în care ne Întrebăm în legătură cu adevărul care 'se 
manifestă în artă şi is torie. 



Partea a doua 

Lărgirea Întrebării privitoare 
la adevăr asupra comprehensiunii 

În �ti inţele spiritului 

1. Prel iminarii istorice 

Qui nOI1 intel/igit res, 
Non potest ex verbis sensum elicere 

M. Luther* 

1 .  Caracterul problematic al hermeneuticii romantice şi al 
aplicări i acesteia asupra istoriei 

a) Metamorfoza esenţială a hermeneuticii Între i luminism şi romantism 
În cazul în care ne decidem să-I urmăm mai curând pe Hegel decât pe Schleiermacher, 
atunci vom fi nevoiti să accentuăm într-un mod cu totul diferit momentele istoriei 
hermeneuticii. Aceast� nu-şi va mai avea împlinirea în eliberarea comprehensiunii istorice 
de toate prejudecăp1e dogmatice, iar naşterea hermeneuticii nu va mai putea fi considerată 
sub aspectul în care a prezemat-o Dilthey, urmându-l pe Schleiermacher. Va trebui mai 
curând să parcurgem din nou traseul deschis de către Dilthey, încercând să identificăm noi 
ţeluri decât cele pe care le avea în vedere conştiinţa de sine istorică a lui Dilthey. Lăsăm, cu 
toate acestea, la o parte interesul dogmatic legat de problema hermeneutică pe care o 
reprezenta deja Vechiul Testament pentru biserică! şi ne vom mulţumi să urmărim evoluţa 
în epoca modernă a metodei hermeneutice care duce la geneza conştiin�ei istorice. 
IX) Preistoria hermeneuticii romantice 
Tehnologia comprehensiunii şi interpretării (AusleguniJ s-a dezvoltat pe două căi, cea a 
teologiei şi cea a ftlologiei, dintr-un impuls analog. Hermeneutica teologică s-a dezvoltat, 
aşa cum frumos o descrie Dilthey\ din travaliul defensiv al interpretării biblice reforma
toare în faţa atacului teologilor tridentini şi a recursului acestora la argumentul caracte
rului indispensabil al tradi�ei. Hermeneutica ftlologică s-a dezvoltat la rândul ei ca un 
instrumentar al exigenţei umaniste de a redescoperi literatura clasică. Ambele trasee 

* WA Tischreden 5; 26, 1 1 -16, nr, 5246. 
Să ne gândim la Augustin cu a sa De doctn'na chnstiana. Vez i mai recent articolul publicat de G, 

Ebelings, Hermeneutik, în RGGJ 

2 Dilthey, Die Entstehung der HertJleneutik, Ges, Schriften, Bd. V, 317-338. [A apărut între timp 
varianta originală de o înaltă erudiţie a lui Dilthey în Bd, 2, 2 a biografiei lui Schleiermacher. Vezi 
şi textul meu omagial în Ces, Werke, Bd. 2 (postfaţă la ediţia a treia la W u NI) p, 463 sq.] 
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vorbesc despre o redescoperire, şi anume despre o redescoperire a ceva ce nu era pur şi 
simplu necunoscut, dar al cărui sens a devenit străin şi inaccesibil. Literatura clasică, 
prezentă permanent în calitate de material formativ, nu era însă integrată complet în 
lumea creştină, iar Biblia era desigur textul sacru al bisericii citit în permanentă, însă 
întelegerea ei era determinată de traditia dogmatică a bisericii şi - conform convingerii , A '  
reformatorilor - ocultată. In cazul ambelor filiere avem de a face cu limbi străine, şi nu cu 
limbajul erudit universal al evului mediu latin, astfel încât studiul tradiţiei originare ce 
trebuia recuperată !acea necesară învăţarea limbilor greacă şi ebraică, precum şi puri
ficarea latinei. Hermeneutica revendica astfel în cazul ambelor tradiţii, atât pentru 
literatura umanistă, cât şi pentru Biblie, elucidarea s ensului originar al textelor prin 
procedee tehnice specializate. O importanţă deosebită dobândeşte aici faptul că prin 
contributia lui Luther şi a lui Melanchton s-a ajuns la unificarea traditiei umaniste cu 
impulsul' reformator. 

' 

Premisa  hermeneuticii biblice o constituie - în măsura în care hermeneutica biblică 
poate fi considerată drept precursoare a hermeneuticii moderne ce ţine de ş tiintele 
spiritului - principiul Scripturii postulat de reformă. Poziţia lui Luther' poate fi 
formulată aproximativ în felul următor: Sfânta Scriptură este sui ipsius interpres. Pentru a 
dobândi întelegerea justă a acesteia nu este nevoie de tradiţie şi nici de o artă a 
tnterpretării în sensul teoriei antice despre sensul cvadruplu al Scripturii. Litera acesteia 
dispune de un sens univoc, ce poate fi extras din ea însăşi, care este sensus littera/is. 
Metoda alegorică în special, care părea indispensabilă omogenităţii dogmatice a învă
ţăturii biblice, este legitimă doar acolo unde intenţia alegorică este dată chiar în 
Scriptură. Astfel ea este adecvată în cazul discursului alegoric. Dimpotrivă, Vechiul 
Testament nu are voie să-şi dobândească relevanţa specifică creştină printr-o inter
pretare alegorică. El trebuie înţeles literal şi are o semnificatie creştină tocmai prin 
faptul că este înţeles as tfel, recunos cându-se în el punctul de vedere al legii pe care o 
aboleşte fapta mântuitoare a lui Isus . 
. ' Sensul literal al Scripturii nu poate fi înţeles peste tot şi în fiecare clipă în mod univoc. 
Căci Sfânta Scriptură ca întreg este cea care îndrumă înţelegerea particularului, aşa cum, 
invers, acest tot poate fi achiziţionat doar din comprehensiunea particularului . O 
asemenea relaţie circulară a întregului cu părpIe nu reprezintă nimic nou în sine. Acest 
.lucru îl cunoştea şi retorica antică, care compară cuvântarea desăvârşită cu corpul organic, 
,cu raportul dintre cap şi membre. Luther şi succesorii săt au preluat această imagine 
răspândită în retorica clasică transferând-o asupra metodei înţelegerii şi au formulat drept 
principiu general al unei interpretări textuale faptul că toate detaliile unui text trebuie 

'3 Principiile hermeneutice ale exegezei Bibliei a lui Luther au fost cercetate amănunţit după K. 
. Holi înainte de toate de către G. Ebeling. 01 ezi G. Ebeling, Evangelienauslegung. Eine Untersuchung ifI 
Uithers Hermeneutik, [1 942], Die AnJănge von Luthers Hermeneutik [ZThK 48, 1951 , 172-230] şi, mai 
nou, "Wort Gottes und Hermeneutik" [ZThK 56, 1959]). Va trebui să ne mulţumim aici cu o 
prezentare sumară ce serveşte doar evidenţierii cotiturii hermeneuticii către elementul istoric 
produsă în secolul al XVIII-lea. În legătură cu problematica referitoare la "sola scriptura" vezi şi 
·G. Ebeling, RGG' s. v. Hermeneutik. [Vezi G. Ebeling, "WOrt und Glaube", Bd. II, Tiibingen, 
·1969, pp. 99-120, precum şi lucrarea mea, "Klas sische und Philosophische Hermeneutik", în Ces. 
Werke, Bd. 2, pp. 92-1 17  şi de asemenea H. G. Gadamer/G. Boehm Ced.), Philosophische 

)Hermeneutik, Frankfurt, 1976]. 
Comparaţia dintre caput şi membra se găseşte şi la Flacius. 
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întelese pornind de la contextus, înlăntuirea sa, şi de la sensul unitar către care tinteşte , 5 '  , 
întregul, scopus-ul . 

Recurgând la acest principiu în interpretarea Sfintei Scripturi, teologia reformatoare 
rămâne la rândul ei prizoniera unei premise fundamentate dogmatic. Ea formulează 
premisa conform căreia Biblia însăşi constituie o unitate. Judecând din perspectiva 
punctului de vedere is toric dezvoltat de secolul al XVIII-lea, teologia reformatoare este la 
rândul ei dogmatică şi blochează calea unei interpretări individuale sănătoase a Sfintei 
Scripturi, una care ar avea în vedere în mod separat coeziunea relativă a unei scrieri, 
scopul şi compoziţia ei. 

Mai mult, teologia reformatoare nu pare să fie nici măcar consecventă. Apelând în cele 
din urmă la crezul protestant ca principiu căIăuzitor pentru înţelegerea unităpi Bibliei, ea 
anulează la rândul ei principiul Scripturii în favoarea unei tradipi reformatoare în orice caz 
destul de scurtă. Astfel a judecat acest lucru nu doar teologia contrareformatoare, ci şi 
Dilthey6 Comentariile acestuia referitoare la contradicţiile hermeneuticii protestante sunt 
hrănite de orgoliul ştiinţelor istorice ale spiritului. De altfel, vom mai avea ocazia să ne 
întrebăm în ce măsură se justifică această siguranţă de sine - având în vedere tocmai 
sensul teologic al exegezei biblice - şi dacă principiul fliologico-hermeneutic potrivit 
căruia comprehensiunea unui text se întemeiează în acesta nu este la rândul său insuficient 
într-o anumită măsură, necesitând o completare de cele mai multe ori nemărturisită din 
partea unei directive dogmatice. 

Cu toate acestea, o asemenea întrebare poate fi formulată abia azi, după ce elucidarea 
istorică şi-a cântărit pe deplin posibilităţile. Studiile lui Dilthey asupra genezei herme
neuticii expun o înlănţuire coerentă în sine şi convingătoare în raport cu premisele 
conceptului de ştiin�ă al epocii moderne. Hermeneutica trebuia să se desprindă mai întâi 
de toate din limitările dogmatice şi să se elibereze pentru a se ridica la semnificaţia 

Aparipa conceptului de sistem îşi are temeiul, în mod evident, pe aceeaşi situaţie teologică 
precum cea a hermeneuticii. Deosebit de instructivă este în acest sens lucrarea lui O. Ritschl, 
System und systematische Methode in der Geschichte des Ivissenschafllichen Sprachgebrauchs und in deT 
philosophischen Methodologie, Bonn, 1906. În ea se arată că, datorită faptului că refuza să mai fie o 

prelucrare enciclopedică a tradipei dogmatice, şi năzuia să reorganizeze învăţătura creştină 
pornind de la unele pasaje esenpale ale Bibliei (loci communeJ), teologia reformatoare insista în 
favoarea unei sistematici - o constatare de două ori relevantă dacă ne gândim la aparipa ulterioară 
a termenului "sistem" în fllozofia secolului al XVII-lea. Si aici pătrunde ceva nou în ansamblul 
tradiponal al ştiinţei universale scolastice: ştiinp naturii. Acest element nou a obligat fllozofia la o 

sistematizare , respectiv o armonizare a vechiului cu noul. Conceptul de sistem, care a devenit de 
atunci o rechizită indispensabilă metodic a filozofiei, îşi are deci rădăcinile istorice în divoqul 
dintre filozofie şi ştiinţă, care se produce la începutul epocii moderne, iar motivul pentru care acest 
concept apărea drept o necesitate firească cu care se confrunta filozofia era că acest divort între 
filozofie şi ştiinţă formulează de atunci sarcina durabilă a fllozofiei. �n ceea ce priveşte etim�logia: 
trebuie să pornim de la Epinomis 991e unde cuvântul a u a -r TII.l IX apare împreună cu ap t fi l.l 6 <;  şi 
ă P Il o v i IX .  El pare astfel transferat din sfera raporturilor numerice şi tonale asupra ordinii celeste 
01 ezi St. V fr. II, 168, 1 1  sq.). Am putea să ne gândim şi la conceptul heraclitean de ix P Il o v i IX (VS 
12 B 54): disonanţele apar drept "depăşite" în intervalele armonice. Unificarea a ceea ce este 
discordant se întâlneşte, de asemenea, în accepţiunea astronomică şi în cea fllozofică a conceptului 
de "sis tem". ] 
6 Vezi Dilthey II, p. 1 26, " nota 3, în care se trimite la critica lui Richard Simon îndreptată 
împotriva lui Flacius. 
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universală a unui organon istoric. Acest lucru a avut loc în secolul al XVIII-lea, când figuri 
precum Semler şi Emesti şi-au dat seama că o înţelegere adecvată a Scripturii presupune 
recunoaşterea diversităţii autorilor aces teia, aşadar, renunţarea la unitatea dogmatică a 
canonului. Odată cu această "eliberare a exegezei (Auslegunj) de dogmă" (Dilthey) 
ansamblul textelor sacre ale creş tinismului a dobândit rolul unei colectii de izvoare , 
istorice ce trebuiau supuse în calit�te de opere scrise nu doar unei interpretări gramaticale, 
ci în acelaşi timp şi uneia istorice7• Inţelegerea bazată pe coerenp întregului reclama acum, 
în mod necesar, şi restituirea istorică a contextului vital căruia îi apar�n documentele. 
Vechiul principiu exegetic, potrivit căruia particularul trebuia înţeles din perspectiva 
întregului, nu se mai raporta la şi nu mai era limitat, de această dată, de unitatea dogmatică 
a canonului, ci viza vastitatea realitătii istorice de a cărei totalitate apartine documentul 
istoric particular. ' 

, 

Şi pentru că de acum încolo nu mai există o diferenţă între interpretarea textelor sacre 
şi profane şi, prin urmare, există o singurăhermeneutică, această hermeneutică nu este doar 
o func�e propedeutică a oricărei ştiinţe a istoriei - ca tehnică a exegezei corecte a 
izvoarelor scrise -, ci cuprinde sarcinile acesteia. Căci ceea ce este valabil pentru izvoarele 
scrise, şi anume că fiecare propoziţie poate fi înţeleasă doar din înlănţuirea lor, este valabil 
şi pentru continuturile pe care le relatează. Nici semnificatia acestora nu este stabilă în 
sine. Înlănţui;ea istoriei universale, în care obiectele particuÎare ale cercetării istorice, atât 
cele importante cât şi cele mărunte, se manifestă în adevărata lor semnificaţie relativă, 
constituie la rândul ei un întreg pornind de la care toate elementele particulare sunt 
înţelese pe deplin în sensul lor, la fel cum, invers, acest întreg poate fi înţeles pe deplin 
abia plecând de la aces tea. Istoria universală este într-un fel uriaşa carte întunecată, 
antologia redactată în limbile trecutului a spiritului omenesc, al cărei text trebuie înţeles. 
Revendicarea istorică se defineşte pe sine după modelul ftlologlei de care se slujeşte. Vom 
vedea că, într-adevăr, acesta este modelul pe care, urmându-l, Dilthey întemeiază 
Weltanschauung-ul is toric. 

În ochii lui Dilthey hermeneutica accede la esenţa ei propriu-zisă abia atunci când îşi 
transformă statutul de servantă a unei sarcini dogmatice - care pentru teologli creştini era 
dreapta propovăduire a Evangheliei - în func�a de organon istoric. Dacă, dimpotrivă, 
idealul elucidării istorice, al cărui adept este Dilthey, s-ar dovedi a fi o iluzie, atunci 
preistoria hermeneuticii pe care o schiţează dobândeşte la rândul ei o c u  totul altă 

,semnificatie; întoarcerea către conştiinta istorică nu mai înseamnă, în acest caz, eliberarea 
ei de lanţ�rile dogmei, ci o metamorfo�ă esen�ală. Exact acelaşi lucru este valabil pentru 
hermeneutica ftlologlcă. Căci ars critica a ftlologlei Se sprijinea iniţial pe exemplaritatea 
�nereflectată a antichitătii clasice, a cărei traditie o cultiva. Şi aceasta trebuie să sufere o 
.transformare esenţială ' dacă între antichitate ' şi prezent nu mai există raportul univoc 
dintre un model şi pos teritatea sa. Că lucrurile stau aşa o dovedeşte acea querel/e des anciens 
et des modernes care anunţă tema generală a întregli epoci cuprinse între clasicismul francez 
şi clasicii germani. Pornind de la această temă trebuia să fie dezvoltată reflec�a istorică ce 
a adus cu sine, în cele din urmă, disparitia pretentiei normative a antichitătii clasice. Prin 

.urmare, pe ambele căi - cea a ftlologlei' şi cea a t�ologlei - avem de a fac� cu un proces 
* Semler, care formulează această cerinţă, mai este încă convins că serveşte astfel sensului 
soteriologic al Bibliei în măsura în care cel ce întelege is toric ar fi acum "capabil să se pronunţe 
: asupra acestor obiecte în modul în care acest lucru este reclamat de către vremurile schimbate şi 
. ci,rcumstanţele diferite în care trăiesc semenii noştri" (citat apud G. Ebeling, RCCl Hermeneutik) 

- aşadar istorie în slujba unei app/icalio. 
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identic care a condus până la urmă la conceperea unei hermeneutici universale pentru care 
exemplaritatea specială a tradipei nu mai constituie o premisă a sarcinii hermeneutice. 

Constituirea unei ştiinţe a hermeneuticii, aşa cum a fost ea realizată de către Schleier
macher în disputa cu ftlologii F. A. Wolf şi F. Ast şi în prelungirea hermeneuticii teologice 
a lui Ernesti, nu este, aşadar, pur şi simplu un alt pas în istoria artei înţelegerii. Ist,oria 
comprehensiunii este însoptă încă din zilele ftlologiei antice de o reflecpe teoretică. Insă 
aceste reflecţii au caracterul unei "Kunstlehre" ("teona unei arte''), adică vor să servească 
artei înţelegerii aşa cum o fac, de exemplu, ,retorica în slujba artei oratoriei, poetica în 
slujba artei poetice şi a judecării acesteia. In acest sens al termenului, herme?eutica 
teologică a patristicii şi cea a reformei au fost la rândul lor teorii ale unei arte. Insă de 
această dată este problematizată comprehensiunea ca atare. Universalitatea acestei pro
bleme demonstrează că înţelegerea a devenit o sarcină într-un sens nou, fapt ce conferă 
un sens nou şi hermeneuticii teologice. Ea nu mai este o teorie a unei arte care slujeşte 
practicii ftlologilor sau practicii teologilor. Deşi până la urmă Schleiermacher îşi numeşte 
hermeneutica tot "Kunstlehre" (tehnologie - n. trad. ), o face Într-un sens sistematic cu 
totul diferit. El încearcă să obpnă fundamentarea teoretică a metodei comune a teologilor 
şi ftlologilor întorcându-se în cazul ambelor chestiuni la un raport mai profund de 
comprehensiune a unor gânduri. 

Filologii, care erau predecesorii săi nemijlocip, se situau diferit. Pentru ei, herme
neutica era determinată de continutul a ceea ce trebuia înteles - iar acest lucru era unitatea , , 
de la sine Înteleasă a literaturii antic-creştine. Obiectivul lui Ast, cel al unei hermeneutici 
universale, ,:unitatea ce trebuie dată la iveală a vietii greceşti şi a celei creştine", exprimă 
ceea ce gândesc în fond top "umaniştii creştini"� Schleiermacher, dimpotrivă, nu mai 
căută unitatea hermeneuticii în unitatea de conţinut a trad�tiei asupra căreia urmează să fie 
aplicată comprehensiunea, ci desprinsă de orice individualizate de conpnut în unitatea 
unei proceduri (Veifahren) care nu mai este diferenpată nici măcar prin modul în care Se 
transmit ideile, prin scriere sau pe cale orală, într-o limbă străină sau într-una contem
porană cu propriul idiom. Efortul comprehensiunii are loc peste tot unde nu rezultă o 
înţelegere nemijlocită, cu alte .cuvinte acolo unde trebuie luată în considerare even
tualitatea unei neînţelegeri. 

Ideea lui Schleiermacher a unei hermeneutici universale se precizează pornind de aici. 
Ea se naşte din ipoteza că experienţa alteri tăţii şi posibilitatea neînţelegerii au un caracter 
universal. Fireşte că o asemenea alteritate este mai mare, iar neînţelegerea mai probabilă în 
cazul vorbirii meşteşugite decât în cel al vorbirii lipsite de artă, iar în cazul vorbirii fixate 
prin scris mai mare decât în cel al oralitătii care este secondată, parcă, în permanentă de 
co-interpretarea prin viul grai. Însă to�mai extinderea sarcinii hermeneutice a;upra 
"dialogului semnificativ", care este caracteristică în mod deosebit pentru Schleiermacher, 
arată răsturnarea fundamentală suferită de sensul alterităţii - a cărei depăşire, trebuie să o 
realizeze hermeneutica - faţă de tematica de până atunci a hermeneuticii. Intr-un senS 
nou, universal, alteritatea este dată în mod indisolubil odată cu individualitatea lui "tu" 

Cu toate acestea nu trebuie să considerăm simţul viu, ba chiar genial pentru indivi
dualitatea umană care-l caracterizează pe Schleiermacher drept o particularitate indi
viduală care influenţează aici teoria. Mai curând refuzul a tot ce trecea în epoca Luminilor 

Dilthey, care observă în mod just acest lucru, dar îl judecă diferit, scrie deja în 1 859: "Trebuie 
să avem în vedere că fllologia, teologia, istoria şi filozofia . . .  nu erau câtuşi de pupn atât de diferite 
pe cât suntem obişnuip să credem. Căci abia Heyne a delimitat locul fllologiei ca disciplină 
particulară, iar Wolf este primul care se înscrie ca student la fllologie" (Der junge Dilthey, p. 88). 
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drept natură comună a umanităţii sub titulatura "ideilor raţionale" este cel care obligă la o 
redefinire fundamentală a raportului faţă de tradiţie9• Tehnica comprehensiunii este 
socotită demnă de o atenţie teoretică principială şi o cultivare universală, ftindcă ruei 
consensul întemeiat biblic, ruci cel raţional nu mai constituie firul căIăuzitor dogmatic al 
înţelegerii textelor. Prin urmare, Sch1eiermacher este preocupat să ofere o motivaţie 
sistematică reflecţiei hermeneutice şi să plaseze astfel problema hermeneuticll într-un 
orizont necunoscut hermeneuticll de până atunci. 

Pentru a plasa într-un orizont adecvat redirecţionarea propriu-zisă pe care Sch1eiermacher 
o imprimă istoriei hermeneuticii vom elabora un raţionament ce nu joacă ruei un rol la 
Schleiermacher şi care a dispărut în întregime după Schleiermacher din interogaţia 
hermeneutică (ceea ce restrânge şi interesul istoric al lui Dilthey faţă de istoria herme
neuticii), dar care domină în realitate problema hermeneuticii şi ne face să înţelegem 
pozitia lui Sch1eiermacher în cadrul istoriei hermeneuticii. Porrum de la următorul 
prin�ipiu: "Înţelegerea înseamnă mai întâi a te înţelege unul cu celălalt". Compre
hensiunea este mai întâi un acord . Oamenii se înfeleg unii pe ceilalţi mai întâi nemijlocit, 
cu alte cuvinte comurucă până la obţinerea unui acord. Comunicarea este deci întot
deauna înţelegere asupra unui lucru. A te înţelege unul cu celălalt înseamnă a te înţelege în 
ceea ce priveşte ceva. Limba ne indică deja că "lucrul despre care" (woni'ber) şi "în legătură 
cu care" (worin) nu constituie un obiect arbitrar al vorbirii faţă de care înţelegerea 
reciprocă îşi caută în mod independent propria cale, ci este mai curând cale şi ţel al 
înţelegerii înseşi. Iar dacă este valabil pentru doi oameni - independent de acel "ceva 
despre care" şi "în legătură cu care" - că se înţeleg, atunci acest lucru înseamnă că ei nu se 
înţeleg doar în ceea ce priveşte anumite chestiuni, ci în toate lucrurile esenţiale care leagă 
oamenii. Comprehensiunea devine o sarcină specifică doar acolo unde această existenţă 
firească în subînţelegerea a ceea ce este vizat, care constituie o vizare a lucrului (Sache) 
comun, este perturbată. Acolo unde au apărut neînţelegeri sau acolo unde exprimarea 
unei opinii uimeşte prin caracterul ei ininteligibil, abia acolo viaţa firească în lucrul vizat 
�ste obstrucţionată astfel încât opinia ca opinie, cu alte cuvinte ca opinie a celuilalt, a lui 
"tu", sau a textului, devine un dat fix. Dar chiar şi atunci se caută în general comunicarea 
,(Vers/ăndiguni) - şi nu doar înţelegerea (Vers/ăndnis) - astfel încât se parcurge din nou 
traseul ce trece prin lucru. Abia atunci când toate aceste drumuri şi căi de întoarcere care 
constituie tehnica dialogului, a argumentării, a interogădi, a obiectării şi infirmării şi care 
sunt aplicate şi în faţa unui text sub forma dialogului intedor pe care-l poartă sufletul ce 
caută înţelegerea se dovedesc inutile, abia atunci se va modifica interogaţia. Abia atunci 
efortul de înţeleg�re va observa individualitatea lui "tu" şi va lua în considerare particu
lari/a/ea acestuia. In măsura în care este vorba despre o limbă străină, textul va fi mereu 
_obiectul unei interpretăd gramatical-lingvistice, însă acest lucru nu constituie decât o 
condiţie preliminară. Problema propdu-zisă a înţelegerii irumpe atunci când în cursul 
,efortului de înţelegere a conţinutului se ddică următoarea întrebare reflexivă: cum şi-a 
format el această opinie? Căci este limpede că o asemenea interogaţie anunţă o alteritate 
de un tip cu totul diferit şi semnifică în cele din urmă renunţarea la un senS comun. 

Chr. Wolff şi şcoala sa considerau în mod consecvent "arta universală a interpretării" ca parte 
.a filozofiei, deoarece "totul năzuieşte până la urmă către capacitatea de a cunoaşte şi a verifica 
-adevărurile altora după ce vorba lor a fost înţeleasă" (Walch 1 65). Lucrurile stau la fel şi pentru 
Bentley, care solicită următoarele din partea unui ftlozof: "Singurele călăuze ale rapunii sale: 

.Jumina gândurilor autorului şi forţa lor irezistibilă" (apud Wegner, Altertumskunde, p. 94). 
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Un exemplu bun (şi totodată unul din cele mai vechi documente) în acest sens îl 
reprezintă critica spinoiistă a Bibliei. Spinoza dezvoltă în capitolul al 7-lea al Tractatus 
theologico-politicus metoda sa de interpretare a Sfintei Scripturi pornind de la interpretarea 
naturii. Ceea ce este în mintea (mens) autorilor trebuie inferat din datele istorice - în 
măsura în care aceste cărţi relatează despre lucruri (istoria unor miracole şi revelapi) ce nu 
sunt derivabile din principiile familiare raţiunii naturale. Şi în aceste lucruri care sunt 
incomprehensibile în sine (imperceptibiles) se poate înţelege despre ce este vorba, indiferent 
de faptul că Scriptura conţine în mod indiscutabil un sens moral, cu condiţia să 
cunoaştem în mod "istoric" spiritul autorului, adică, depăşindu-ne prejudecăţile, să nu ne 
concentrăm decât asupra lucrurilor pe care autorul le-ar fi putut avea în minte. 

Aşadar, necesitatea interpretării istorice "în spiritul autorului" rezultă aici din carac
terul hieroglific, incomprehensibil al conţinutului. Nimeni nu-l va interpreta pe Euclid 
luând în considerare viaţa, formaţia şi moravurile (vita, studium et mores) autorului! , iar acest 
lucru ar fi valabil şi pentru spiritul Bibliei în ceea ce priveşte chestiunile morale (circa 
documenta moralia) . Doar ftindcă în povestirile biblice apar lucruri incomprehensibile (res 
imperceptibiles) , înţelegerea acestora ar fi dependentă de capacitatea noastră de a descoperi 
prin investigaţie judecata autorului din întregul scrierii sale (ut mentem auctoris percipiamus) . 
Iar în acest caz este într-adevăr irelevant dacă lucrul la care se face referire corespunde sau 
nu în}elegerii noastre, căci noi dorim să cunoaştem doar sensul propoziţiilor (sensus 
orationum) şi nu adevărul (veritas) acestora. Pentru aceasta este necesară eliminarea oricărei 
tendentiozităti, chiar şi a celei determinate de ratiune (şi cu atât mai mult a celei 
determinate de prejudecăţile noastre) (§ 17) .  

' 

"Naturaleţea" înţelegerii Bibliei se întemeiază, deci, pe faptul că inteligibilul ajunge să 
poată fi priceput, iar ininteligibilul devine inteligibil din perspectivă "istorică". Pertur
barea înţelegerii nemijlocite a lucrurilor în adevărul lor motivează ocolul istoric. Ce anume 
înseamnă principiul interpretativ formulat astfel pentru raportul propriu al lui Spinoza cu 
tradiţia biblică constituie o problemă distinctă. In orice caz, în ochii lui Spinoza volumul de 
elemente biblice ce pot fi înţelese doar pe această cale, în mod istoric, este foarte mare, 
chiar dacă spiritul întregului (quod ipsa veram virtutem docea� este inteligibil, iar ceea ce poate 
fi înţeles are o semnifica fie predominantă. 

Cercetând astfel preistoria hermeneuticii istorice, trebuie să subliniem mai întâi 
corespondenţa strânsă existentă între fliologie şi ştiinta naturii în reflecţia ei timpurie 
despre sine, care are o dublă semnificaţie. Pe de o parte, "naturaleţea" procedurii 
ştiintelor naturii trebuie să fie valabilă şi pentru pozitia fată de traditia biblică - şi acest 
luc� îl slujeşte metoda istorică. Pe de altă parte insă, 'naturaleţe� tehnicii fliologice 
practicată în exegeza biblică conferă cunoaşterii naturii sarcina de "a descifra cartea 
natlfrii"l 1 .  În sensul acesta modelul filologiei este călăuzi tor pentru metoda ştiinţelor naturii. 

In aceasta se reflectă faptul că adversarul în fa}a căruia trebuie să se impună noua 
ştiinţă despre natură este cunoaşterea atestată prin Sfânta Scriptură şi autorităţi. Esenţa 
propriu-zisă a noii ştiinţe este dată, spre deosebire de aceasta, de propria ei metodică ce 
conduce prin intermediul matematicii şi al raţiunii către înţelegerea inteligibilului în sine. 
10 Este simptomatic pentru triumful gândirii istorice faptul că Schleiermacher cântăreşte în 
hermeneutica sa posibilitatea de a-l interpreta chiar şi pe Euclid potrivit "laturii sale subiective", 
cercetând geneza ideilor sale (1 51) .  
1 1  Bacon îşi concepea noua metodă ca interpretatio naturae. Vezi infra, p. 264 sq. [Vezi ş i  E .  R. 
Curtius, Europăische Literatur und lateinisches Mittela/ter, Berna, 1948, p. 1 1 6  sq. şi E. Rothacker, Dai 
Buch der Natur. Maten·alien und Grundsătzliches zur Metapherngeschichte. Aus dem Nachla13 heraus
gegeben und bearbeitet von W. Perpeet, Bonn, 1 979. ] 
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Critica istorică a Bibliei, care se impune în secolul al XVIII-lea, are un fundament 
absolut dogmatic, după cum o arată şi această scurtă privire asupra lui Spinoza, în credinţa 
în ra�une a iluminismului. Şi al� precursori ai gândirii istorice, printre care se numără în 
secolul al XVIII-lea câteva nume mult timp dispărute, au încercat în mod similar să ofere 
instrucţiuni în vederea înţelegerii şi intepretării textelor istorice. Printre aceştia a fost scos 
în evidenţă în mod deosebit Chiadeniu/ drept un precursor al hermeneuticii romantice13, 
la care găsim, într-adevăr, interesantul concept al "perspectivei" (Sehepunk� - introdus ca 
motiv al faptului că "cunoaştem un lucru într-un anume fel şi nu altul" -, un concept ce 
proyine din optică şi pe care autorul îl preia în mod explicit de la Leibniz. 

Insă aşa cum ne dezvăluie o privire aruncată asupra titlului scrierii sale, îl vom judeca 
greşit pe Chladenius dacă vom vedea în hermeneutica sa o anticipare a metodei istorice. Şi 
nu doar deoarece cazul "interpretării cărţilor istorice" nu constituie tema sa principală; 
aici este vorba despre conţinutul raportat la lucruri al scrierilor, iar întreaga problemă a 
interpretării este concepută de către acesta ca fIind una de natură pedagogică şi oca�onală. 
Interpretarea are de a face în mod explicit cu "discursuri şi scrieri ra�onale". A interpreta 
înseamnă pentru el "a învăţa pe cineva acele concepte ce sunt necesare înţelegerii depline 
a unui pasaj " Interpretarea nu este deci menită "să indice adevărata înţelegere a unui 
pasaj", ci este destinată în mod explicit să înlăture acele obscurităţi ale unui text care îl 
împiedică pe elev în "înţelegerea deplină" (prefa�ă) . Procesul de interpretare trebuie să Se 
orienteze în funcţie de priceperea elevului (§102). 

Prin urmare, pentru Chladenius a înţelege şi a interpreta nu sunt acelaşi lucru (§ 648). 
Este cât se poate de limpede că nevoia de interpretare a unui pasaj constituie în principiu 
o excepţie, iar un pasaj este înţeles în general în mod nemijlocit în măsura în care lucrul 
discutat acolo este cunoscut, fIe datorită faptului că pasajul evocă acel lucru, fie pentru că 
se ajunge la cunoaşterea lucrului abia prin intermediul pasajului respectiv (§ 682). Fără 
îndoială că aici competenţa, înţelegerea concretă constituie elementul decisiv al compre
hensiunii şi nu este vorba despre un procedeu istoric sau chiar psihologic-genetic. 

Cu toate acestea, autorul nu ţşi dă pe deplin seama de faptul că tehnica interpretării a 
-dobândit o urgenţă nouă şi specială, în măsura în care aceasta înfăptuieşte în acelaşi timp 
legitimarea interpretării. Tehnica interpretării nu este, de bună seamă, necesară atâta timp 
Cât "elevul are aceeaşi cunoaştere ca cea a interpretului" (astfel încât "înţelegerea" i se 

.Vădeşte "fără dovezi") ,  sau "datorită bizuirii pe interpret". El consideră că nici una dintre 
'cele două condiţii nu mai sunt îndeplinite în epoca sa, cea de-a doua deoarece (sub semnul 
'iluminismului) "elevii vor să vadă cu proprii lor ochi", iar cea dintâi fiindcă odată cu sporirea 
cunoştinţelor despre lucruri - adică odată cu progesul ştiin�ei - obscuritatea pasajelor ce 
trebuie înţelese devine din ce în ce mai mare (§668 sq.). Nevoia unei hermeneutici este dată 
prin urmare tocmai de dispariţia înţelegerii-de-Ia-sine (Vonselbst-Verstehen). 

Motivarea ocazională a exegezei ajunge în cele din urmă, pe această cale, la o 
semnifIcaţie sistematică. Chladenius ajunge la o concluzie extrem de interesantă. El 
constată că a înţelege pe deplin un autor nu este acelaşi lucru cu înţelegerea deplină a unui 
discurs sau a unei scrieri (§ 86). Norma pentru înţelegerea unei căr� nu este nicidecum 
<?pinia autorului acesteia. Căci, "deoarece oamenii nu pot cuprinde totul, cuvintele, 

': discursurile şi scrierile lor pot să Însemne ceva ce aceştia nu au voit să spună sau să scrie" 

12 Ein/eitung zur n'chtigen Aus/egung verniinJtiger Reden und Schriften, 1 742. 
1.3 Prin intermediul lui J. Wach, a cărui operă în trei volume, Das Verstehen, rămâne situată în 

' Întregime în orizontul gândirii lui Dilthey. 
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şi, prin urmare, "încercând să le înţelegem scrierile, putem să ne gândim, şi chiar cu temei, 
la lucruri ce nu le-au trecut prin minte autorilor acestora". 

Chiar dacă există şi cazul invers, în care "un autor a avut în vedere mai mult decât S-a 
putut înfelege", sarcina propriu-zisă a hermeneuticii nu este pentru el aceea de a face până 
la urmă înteles acest "mai mult" (Mehi), ci cărtile însele în semnificatia lor adevărată, adică 
obiectivă. 'Deoarece "toate cărţile oamenil�r şi discursurile ace;tora au ceva incom
prehensibil" - şi anume zone obscure datorate unui deficit de înţelegere concretă -, este 
nevoie de o interpretare corectă. "Pasajele sterpe pot deveni rodnice pentru noi", adică 
"pot sugera mai multe idei". 

Să nu uităm că în tot acest timp Chladenius nu are în vedere exegeza biblică 
edificatoare, ci lasă la o parte în mod explicit "textele sacre" pentru care "arta ftlozofică a 
interpretării" ar constitui doar o anticameră. De asemenea, el nu vrea să legitimeze prin 
expunerea sa ideea că tot ce poate fi imaginat (toate "aplic�ţii1e") aparpne de înţelegerea 
unei cărti, ci doar ceea ce corespunde intentiilor autorului. Insă acest lucru nu semnifică 
în mod 

'
evident, în ochii săi o limitare ist�rico-psihologică, ci se referă la o adecvar� 

concretă, despre care ne asigură în mod explicit că este luată în considerare exegetic de 
către teologia mai nouă!4 

P) Proiectul lui Schleiermacher al unei herme�eutici universale 
După cum s e  vede, preistoria hermeneuticii secolului al XIX-lea se înfăpşează într-adevăr 
cu totul diferit dacă nu mai este privită din perspectiva premiselor lui Dilthey. Ce cotitură 
imensă se petrece între Spinoza şi Chladenius pe de o parte şi Schleiermacher pe de alta! 
Incomprehensibilitatea care motivează pentru Spinoza devierea către elementul istoric şi 
aduce în scenă la Chladenius o artă a interpretării orientată într-un sens concret are la 
Schleiermacher o semnificatie cu totul diferită, universală. 

O primă deosebire inte;esantă este, dacă nu mă înşel, aceea că Schleiermacher nu 
vorbeşte despre lipsa unei înţelegeri (Unverstăndnis) , ci despre neînţelegere (Mijl/Jerstăndnis) . 
El nu mai are în vedere situa�a pedagogică a exegezei, care vine în ajutorul înţelegerii 
celuilalt, a elevului; la el interpretarea şi comprehensiuriea se împletesc strâns, aSemenea 
vorbei gândi te şi a. celei rostite, şi toate problemele interpretării constituie în realitate 
probleme ale comprehensiuniil s Este vorba exclusiv despre subtilitas intelligendi şi nu 
despre subtilitas explicand/6 (ca să nu mai vorbim despre applicati(17). Însă Schleiermacher 
distinge înainte de toate în mod explicit practica mai laxă a hermeneuticii potrivit căreia 
comprehensiunea rezultă de la sine, de practica mai riguroasă ce porneşte de la ideea că 
ceea ce rezultă de la sine este neînţelegereal 8• Aceasta este distincţia pe care îşi Întemeiază 
propria realizare, aceea de a elabora o tehnologie autentică a comprehensiunii în locul 
unui "agregat de observapi". Acest lucru însemna o inovaţie fundamentală. Căci de acum 

14 Acest lucru ar putea fi valabil în cazul lui Semler, a cărui afirmaţie citată mai sus la pagina 139' 

arată care este sensul teologic al revendicării unei interpretări istorice. 
15 [Ar fi fost necesar să probez această fuzionare a comprehensiunii cu interpretarea, care a fost 
contestată de către autori ca D. Hirsch, cu citate din Schleiermacher. Sămt/iche Werke 111, 3, p. 384 
(== Suhrkamp-Band liber "Philosophische Hermeneutik", p. 163): "Interpretarea se deosebeşte de 
înfelegere doar asemenea vorbirii cu voce tare de vorbirea lăuntrică." - Acest lucru nu afectează în 
nici un fel lingualitatea gândirii.] 
1 6 Pe care o adaugă Ernesti, Institutio intetpretis NT (1 761), p. 7. 
17 J. J. Rambach, Institutiones henneneuticae sacrae (1 723), p. 2. 
1 8  Henneneutik, § 1 5  şi 16, Werke 1, p. 29 sq. 
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dificultătile de intelegere şi neîntelegerile vor fi considerate nu ca elemente accidentale ci 
" , 

ca unele integrante a căror eliminare preliminară devine necesară. Iată definiţia lui 
.Schleiermacher: "Hermeneutica este arta evitării neînţelegerii". Ea se ridică deasupra 
ocazionalităţii pedagogice a practicii interpretării către autonomia unei metode, în măsura 
în care "neîntele�erea rezultă de la sine, iar întelegerea trebuie să fie intentionată şi căutată 
în orice pu�ct" 9 Evitarea neînţelegerii -'  "toate sarcinile sunt cup�inse în această 
formulare negativă". Schleiermacher vede rezolvarea ei pozitivă Într-un canon al regulilor 
de interpretare gramaticală şi psihologică, care se detaşează complet de orice constrângere 
'dogmatică şi de conţinut chiar şi în conştiinţa interpretului. 

Schleiermacher nu este cu siguranţă primul care limitează sarcina hermeneuticii la a 
face inteligibil ceea ce este vizat în rostirea şi textele altora. Arta hermeneuticii nu a fost 
,niciodată organonul cercetării concre�e. Acest lucru o deosebeşte dintotdeauna de ceea ce 
.schleiermacher numeşte dialectică. Insă peste tot unde se depune un travaliu com
prehensiv - acolo unde se încearcă, bunăoară, înţelegerea Sfintei Scripturi sau a clasicilor 
- funcţionează în mod indirect o raportare la adevărul ce zace ascuns în text şi care 
,trebuie scos la lumină. Ceea ce trebuie să fie Înţeles nu este în realitate un gând văzut ca 
element de viaţă, ci ca un adevăr. Tocmai din această cauză hermeneutica îndeplineşte un 
rol adjuvant şi rămâne încadrată în cercetarea concretă. De acest lucru tine cont şi 
'Schleiermacher în măsura în care raportează, totuşi, principial hermeneutic; - în cadrul 
sistemului ştiintelor - la dialectică. 

Cu toate ac�stea, sarcina pe care şi-o propune este tocmai cea a izolării travaliului 
comprehensiunii. Aceasta trebqie devină o metodică proprie independentă. Acest lucru 
implică după Schleiermacher şi o eliberare de tematica limitată care determină esenta 
hermeneuticii în cazul precursorilor săi, cum ar fi Wolf şi Ast. El nu mai admite limitarea 
asupra limbilor străine, nici cea asupra scriitorilor în general, căci "acelaşi lucru ar putea să 
âpară şi în conversaţie şi în vorbirea auzită nemijlocit,,2o 

Acest lucru îns eamnă mai mult decât o lărgire a problemei hermeneutice a compre
:�ensiunii textelor fixate prin scris către comprehensiunea vorbirii în general. Se trădează 
.:Uci o deplasare de natură fundamentală. Ceea ce trebuie să fie înţeles nu mai este acum 
'doar litera textului şi sensul ei obiectiv, ci, de asemenea, individualitatea celui care 
vorbeşte, respectiv a autorului. Schleiermacher consideră că gândurile pot fi înţelese cu 
adevărat doar în regresul către geneza acestora. Ceea ce pentru Spinoza constituia un caz 

'limită al inteligibilităţii şi solicita ocolul către elementul istoric, devine pentru el un lucru 
obişnuit şi constituie premisa de la care elaborează teoria comprehensiunii. Schleiermacher 
'iconsideră că ceea ce este "lăsat cel mai adesea la urmă, ba chiar neglij at în cea mai mare 
parte" este "înţelegerea unui şir de gânduri drept un moment de viaţă ce irumpe, o faptă 
înlăntuită c u  multe altele, chiar de un alt fel ,,21 

,), El plasează astfel alături de interpretarea gramaticală interpretarea psihologică (teh
'nică) şi în aceasta rezidă originalitatea sa22 Vom lăsa în continuare la o parte expunerea 
,extrem de ingenioasă în sine a lui Schleiermacher legată de interpretarea gramaticală. 
Aceasta conţine lucruri admirabile despre rolul totalităţii' date în prealabil a limbajului 
,pentru scriitor - şi astfel pentru intrepretul său -, cât şi despre importanta întregului unei 

�.;�.�.' : ' 

���19 Idem, p. 30. 
i�o Schleiermacher, Werke III, 3, p. 390. 
:,;21 [Idem, p. 392 (= p. 177 sq., Suhrkamp)] 
;;,22 [Vezi critica lui M. Frank la adresa preze ntării mele şi răspunsul formulat în "Zwischen 
'':Phănomenologie und Dialektik - Versuch einer Selbstkritik", în Ces. Werke, Bd. 2, p. 13  sq. ] 
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literaturi pentru opera individuală. Este posibil - potrivit unei cercetări recente plauzibile 
a textelor postume ale lui Schleiermacher23 - faptul că interpretarea psihologică se 
instalează în prim planul ideilor lui Schleiermacher abia în mod progresiv în cursul 
evolu�ei concepţiei sale. În orice caz, această interpretare psihologică a devenit cea 
determinantă pentru construc�ile teoretice ale secolului al XIX-lea: pentru Savigny, 
Boeckh, Steinthal şi Înainte de toate pentru Dilthey. 

Divortul metodic dintre ftlologie şi dogmatică este, cu toate acestea, esenpal pentru 
Schleiermacher24 chiar şi în cazul Bibliei, unde interpretarea psihologic-individuală a 
fiecărui scriitor este lăsată cu mult în urmă de semnificatia elementelor unitare şi comune 
din punct de vedere dogmatic prezente în acestea25 

'
Hermeneutica cuprinde tehnica 

interpretării gramatice şi psihologice. Elementul caracteristic al lui Schleiennacher este 
Însă interpretarea psihologică. Ea este, în fond, un comportament divinatoriu, o trans
punere în ansamblul stării de spirit a autorului, o sesizare a "desfăşurării lăuntrice" a 
redactării unei opere26, o reproducere a actului creator. Comprehensiunea este deci un act 
reproduc tiv raportat la o producţie originară, o cunoaştere a ceea ce a fost cunoscut 
(Boeckh)2\ o reconstrucpe ce porneşte de la momentul viu al concep�ei, de la "decizia 
embrionară" ca punct de organizare a compozipei23 

23 Cunoştin�ele noastre despre hermeneutica lui Schleiermacher se sprijineau până acum pe 
prelegerile sale academice din 1 829 şi pe cursul de hermeneutică editat de Liicke. Acesta este 
structurat pornind de la un manuscris din 18 19  şi, mai ales, pe baza notelor făcute pe marginea 
cursurilor universitare din ultima decadă a vietii lui Schleiermacher. Această stare de lucruri arată , 
că faza târzie a ideilor lui Schleiermacher - şi nu rodnica Sa perioadă de început marcată de 
contactul cu Friedrich Schlegel - este cea de care aparţine teoria hermeneutică cunoscută nouă. Ea 
este cea care a devenit - în primul rând datorită lui Dilthey - influentă din punct de vedere istoric. 
Şi discuţia de mai sus porneşte de la aceste texte şi încearcă să decupeze tendin�ele esenţiale 
prezente în ele. Cu toate acestea, prelucrarea materialului efectuată de Liicke nu este cu totul 
străină de motive ce trimit la o evoluţie a ideilor hermeneutice ale lui Schleiermacher şi care merită 
o abordare separată. Heinz Kimmerle a reorganizat la îndemnul meu materialul postum aflat la 
Deutsche Akademie în Berlin şi a publicat un text revizuit critic, prevăzut cu o prefaţă în 
Abhand!ungen der Heide!berger Akademie der Wissenschajten Og. 1959, 2. Abhandlung). Kimmerle 
formulează în disertatia sa citată acolo tentativa interesantă de a determina directia evolutiei lui 
Schleiermacher. Vezi �tudiul său în Kantstudien 51 , 4, p. 410 sq. �n ceea ce priveşte �diţia no�ă a lui 
Kimmerle, aceasta plăteşte preţul autenticităţii sale printr-o lectură mai dificilă decât cea a 
prelucrării lui Liicke, care a fost făcută din nou accesibilă prin efortul lui M. Frank. Vezi M. Frank 
(ed.) , F. D. E. Sch/eiermacher, Hmneneutik und Kritik, Frankfurt, 1 977] 

24 Werke 1, 7, p. 83 . 
25 1, 7, 262: "Chiar dacă nu putem să ajungem niciodată la o în�elegere deplină a fiecărei 
particularităţi individuale a scriitorilor Noului Testament, performan�a cea mai înaltă este posibilă, 
. ,  .. şi anume în�elegerea tot mai deplină a vie9i comune ce se exprimă în acestea. " 

26 Werke III, 7, p. 355, 358, 364. 
27 Eni)'klopadie ulld Methodologie der phi!o!ogischen Wissenschajt, ed. Bratuschek, 2. Aufl. 1 886, p. 10. 

28 Dilthey a introdus pentru a desemna acest lucru în studiile sale referitoare la imaginaţia poetică 
termenul de "punct de impresie" (Eindmckspunkl) transferându-l în mod explicit dinspre artist 
asupra istoriografului (IV, p. 283). Semnificaţia acestui transfer din perspectiva istoriei ideilor va fi 
discutată mai târziu. La baza sa se află conceptul de viafă (Lebm) al lui Schleiermacher: "Acolo 
unde există viaţă funcţiile şi părţile sunt ţinute laolaltă". Expresia "decizie embrionară" se găseşte 
în Werke 1, 7, p. 168. 
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o asemenea descriere izolatoare a comprehensiunii sugerează că edificiul ideatic pe care 
vrem să-I întelegem ca discurs sau ca text este înteles nu în ceea ce priveşte continutul său 
obiectiv, ci �a plăsmuire estetică, ca operă de ard sau "gândire artistică". Dacă �om re�ne 
acest lucru vom în�elege de ce aici accentul nu cade pe raportul fa�ă de lucru ("existenţă", 
Schl.) . Schleiermacher urmează principiile es tetice fundamentale ale lui Kant atunci când 
afirmă că "gândirea artistică se distinge doar prin gradul mai mare sau mai mic al 
satisfacţiei" şi "este, propriu-zis, doar actul momentan al subiectului,,29 Fireşte că premisa 
pornind de la care se formulează sarcina comprehensiunii este cea potrivit căreia această 
"gândire artistică" nu reprezintă doar un act de moment, ci se exprimă. Schleiermacher 
vede în "gândirea artistică" momente de viaţă excepţionale care provoacă o satisfac�e atât 
de mare, încât irump în exprimare, rămânând însă - oricât de mare ar fi satisfac�a pe care o 
provoacă sub forma "prototipurilor operelor artistice" - o gândire individuală, combinaţii 
libere neconstrânse de existenţă. Tocmai acest lucru deosebeşte textele poetice de cele 
ştiinţifice'o Schleiermacher se referă aici la faptul că discursul poetic nu se subordonează 
criteriului amintit mai sus al comunicării privitoare la lucru, căci ceea ce este spus în aceasta 
nu este detaşabil de modul său de a fi comunicat. Războiul troian, bunăoară, este în creatia 
homerică - cel care este interesat de realitatea istorică nu mai vede în textul homeric �n 
discurs poetic. Nimeni nu va putea afirma că eposul lui Homer a dobândit o mai mare 
realitate artistică prin intermediul săpăturilor efectuate de arheologi. Ceea ce trebuie înţeles 
în cazul său nu este o gândire obiectivă comună, ci una individuală care este potrivit naturii 

--ei combinatie liberă, exprimare, manifestare liberă a unei fiinte particulare. 
Însă pe�tru Schleiermacher este caracteristic faptul că în�earcă să caute peste tot acest 

element de produc�e liberă. El face o distinc�e similară şi în interiorul dialogului - despre 
'care am amintit ceva mai devreme - identificând pe lângă "dialogul propriu-zis", 

,:preocupat de voinţa comună de cunoaştere a unui sens şi, care constituie arhetipul 
dialecticii, "dialogul liber" pe care îl atribuie gândirii artistice. In cazul acesteia ideile "nu 

" sunt luate aproape deloc în considerare" în ceea ce priveşte con�nutul lor. Dialogul nu 
"jeste altceva decât stimularea reciprocă a produc�ei ideatice ("şi nu are nici o altă încheiere 
- ;firească decât epuizarea treptată a procesului descris,,)' I ,  un fel de formare artistică în 
\,interactiunea comunicării. 

, Da�ă vorbirea nu constituie doar produsul interior al crea�ei de idei, ci este şi 
:c;omunicare şi dispune ca atare de o formă exterioară, atunci nu este pur şi simplu o 
�manifestare nemijlocită a gândului, ci presupune reflecţia. Acest lucru este, fireşte, cu atât 
�mai mult valabil în cazul consemnării scripturale, adică al tuturor textelor. Ele sunt 
,iîntotdeauna deja reprezentări prin artă32• Acolo unde vorbirea este o artă, comprehensiunea 
',!ţste şi ea una. Orice vorbire şi orice text trimit, prin urmare, în principiu la o artă a 
:;[comprehensiunii, către hermeneutică, şi astfel Se explică înlăn�rea strânsă dintre retorică 
:�î\care constituie un subdomeniu al esteticii) şi hermeneutică: orice act de comprehensiune 
�}fste în concep�a lui Schleiermacher o inversiune a unui act al vorbirii, reconstruc�a unei 
,,'�ţonstrucţii. Hermeneutica este în mod analog un fel de inversiune către retorică şi poetică. 
:Zf Faptul că astfel se realizează o împreunare a poeziei cu retorica (Rede-Kuns� are pentru 
:,;;�poi ceva straniu33 Căci trăsătura distinctă şi rangul poeziei par să fie date tocmai de faptul 
'tl�� ·:· Schleiermacher, Dialektik (ed, Odebrecht) , p. 569 sq. 

I ��!li�:(�)itrecht) , p. 269. 
i: Asthetik, p. 384. 



148 Partea a doua: întrebări În �tiinţele spiritului 

că în ea limbajul nu este vorbire, adică dispune de o unitate de sens şi de formă 
independentă de orice înţelegere a vorbirii şi a adresării sau persuadării. Conceptul de 
"gândire artistică" al lui Schleiermacher, sub care acesta reuneşte arta poetică şi retorica, 
nu se referă, dimpotrivă, la produsul, ci la comportamentul subiectului. Astfel vorbirea 
este concepută la rândul ei în mod exclusiv ca artă, cu alte cuvinte ca expresie a unei 
productivităp modelatoare, prin ignorarea oricărei raportări la o finalitate şi la un lucru, iar 
granita dintre ceea te este lipsit de artă şi artistic devine fluidă - asemenea celei dintre 
comprehensiunea simplă (nemijlocită) şi cea determinată de o operape ingenioasă. În 
măsura în care o astfel de producpe are loc mecanic, conform unor reguli şi legi şi nu în 
mod inconştient-genial, compozipa va fi reconstituită mental de către interpret în mod 
conştient; dacă însă ea constituie o performanţă creatoare în adevăratul sens al cuvântului, 
născută din geniu, atunci o asemenea recons tituire pe baza unor reguli devine imposibilă. 
Geniul este el însuşi creator de modele şi instituie reguli. El creează forme noi de 
exprimare lingvistică, de construcţie literară, etc. Schleiermacher ţine cont pe deplin de 
această diferenpere. Producpei geniale îi corespunde de partea hermeneuticii necesitatea 
unei divinapi, a intuirii nemijlocite, care presupune în fond un tip de congenialitate. Dacă 
însă graniţele dintre producţia simplă şi cea subtilă, dintre cea mecanică şi cea genială sunt 
fluide în măsura în care asistăm întotdeauna la exprimarea unei individualităţi, în care 
acţionează mereu un element de genialitate neconstrânsă de reguli - ca în cazul copiilor 
care cresc pătrunzând într-o limbă -, atunci rezultă de aici că şi fundamentul ultim al 
oricărei comprehensiuni trebuie să fie un act de congenialitate a cărui posibilitate se 
întemeiază pe o conexiune prealabilă a tuturor individualităţilor. 

Acest lucru constituie într-adevăr premisa lui Schleiermacher, şi anume că orice 
individualitate este o manifestare a vieţii totale (Alleben) şi de aceea "fiecare poartă în sine 
un minim din celălalt, iar divinaţia este stimulată, aşadar, prin comparapa cu sine însuşi" 
El poate astfel să afirme că individualitatea autorului trebuie să fie percepută nemijlocit, 
"transformându-ne noi înşine în celălalt". Radicalizând astfel comprehensiunea în direcţia 
problemei individualităţii, Schleiermacher concepe sarcina unei hermeneutici drept una 
universală. Căci ambele extreme, alteritatea şi familiaritatea, sunt date împreună cu 
diferentierea relativă a fiecărei individualidti. "Metoda'l comprehensiunii va avea în , , 
vedere în egală măsură elementul comun - prin comparaţie - cât şi particularul - prin 
intuire -, adică va fi atât comparativă cât şi divinatorie. Ea rămâne însă în ambele privinţe 
o "artă", deoarece nu poate fi transformată într-o operaţie mecanică de aplicare a unor 
reguli. Elementul divinatoriu rămâne indispensabil34 

Pe baza acestei metafizici estetice a individualităţii, principiile hermeneutice utilizate 
de fIlologi şi teologi suferă o schimbare radicală. Schleiermacher îl urmează pe Friedrich 
Ast şi întreaga tradipe hermeneutic-retorică atunci când recunoaşte drept trăsătură 
esenţială a comprehensiunii faptul că sensul particularului rezultă întotdeauna doar din 
context, deci până la urmă din întreg. Acest principiu este valabil în mod firesc pentru 
înţelegerea gramaticală a oricărei propozipi până la înscrierea acesteia în înlănţuirea 
întregului unei ope,re literare, ba chiar până la nivelul totalităţii unei literaturi, respectiv a 
unui gen literar. Insă S chleiermacher îl aplică asupra întelegerii psihologice, care trebuie să 
înţeleagă orice configuraţie de gânduri drept un moment de viaţă plasat în înlănţuirea 
totală a acestui om anume. 

Cu toate acestea a fost dintotdeauna limpede că, din punct de vedere logic, avem de a 
face aici cu o circularitate în măsura în care întregul pornind de la care trebuie să fie înţeles 
34 Schleiermacher, Werke 1, 7, p. 146 sq. 
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particularul nu este dat înaintea particularului - exceptând cazul în care întregul este dat 
sub forma unui canon dogmatic (asemenea celui prezent în exegeza biblică a catolicis
mului şi, aşa cum am văzut, într-o anumită măsură în cea reformatoare) sau sub forma 
unui concept preliminar analog acestuia referitor la spiritul unei epoci (aşa cum presu
pune Ast spiritul antichităp.i sub forma unui presentiment) . 

Schleiermacher explică însă că asemenea directive dogmatice nu pot revendica o 
validitate preliminară şi constituie astfel doar limitări relative ale cercului. În principiu 
comprehensiunea este întotdeauna o mişcare într-un as tfel de cerc, astfel încât revenirea 
repetată dinspre întreg asupra părp10r şi procesul invers sunt esenţiale. La aceasta se 
adaugă faptul că acest cerc se extinde mereu, deoarece conceptul întregului este unul 
relativ, iar inserarea în contexte din ce în ce mai largi afectează întotdeauna şi înţelegerea 
particularului. Schleiermacher aplică asupra hermeneuticii metoda sa predilectă a unei 
descrieri dialectice polare şi ia astfel în considerare caracterul tranzitoriu şi infInitatea 
lăuntrică a comprehensiunii, dezvoltând-o din vechiul principiu al întregului şi al părtilor. 
Însă relativizarea speculativă, caracteristică pentru el, reprezintă mai curând o schemă 
ordonatoare descriptivă a procesului comprehensiv şi nu un scop urmărit sistematic. 
Acest lucru este indicat de faptul că el presupune existenţa unei înţelegeri totale în 
momentul în care se petrece transpunerea divinatorie: "până când în cele din urmă tot ce 
este particular îşi dobândeşte deplina lumină". 

Am putea să ne întrebăm dacă astfel de formulări (pe care le întâlnim şi la Boeckh) pot 
fi luate în considerare în mod riguros, sau dacă nu sunt menite să descrie o totalitate 
relativă a comprehensiunii. Desigur că Schleiermacher considera individualitatea -
asemenea lui Wilhelm von Humboldt, care era şi mai ferm în această privinţă - drept un 

,mister ce nu poate fI dezlegat niciodată în întregime. Dar tocmai această teză trebuie 
înţeleasă doar relativ: bariera care mai blochează aici raţiunea şi înţelegerea nu este una în 
întregime de nedepăşit. Ea trebuie depăşită prin simţire (Gefiih�, deci printr-o înţelegere 
nemijlocită simpatetică şi congenială. Căci hermeneutica este arlă şi nu o operaţie 
,rpecanică. Ea aduce astfel la împlinire opera sa, comprehensiunea, asemenea unei opere 
de artă. 

limita acestei hermeneutici întemeiate pe conceptul individualităp.i se vădeşte prin 
faptul că Schleiermacher nu consideră că sarcina filologiei şi a exegezei biblice, cea de a 
înţelege un text redactat într-o limbă străină şi care provine dintr-o epocă trecută, ar fI în 
principiu una mai problematică decât orice alt tip de comprehensiune. Desigur, Schleier
macher consideră la rândul său că o problemă specială apare odată cu necesitatea depăşirii 
unei distanţe temporale. El o numeşte "egalizare cu cititorul originar". Dar această 
"operaţie de a fi egal", realizarea lingvistică şi istorică a acestei egalităţi constituie pentru el 
doar o preparare ideală a actului propriu-zis al comprehensiunii, care pentru el nu 
înseamnă situarea pe aceeaşi treaptă cu cititorul originar, ci egali zarea cu autorul, prin care 
textul este descifrat ca o manifestare de viaţă specifică a autorului acestuia. Problema lui 
Schleiermacher este nu aceea a istoriei obscure, ci aceea a unui "tu" obscur. 

Dar se impune întrebarea dacă o asemenea diferentiere între producerea egalitătii în 
raport cu lectorul originar şi comprehensiune poate fi &cută. În realitate, premisa ide'ală a 
egalizării cu cititorul nu poate fi realizată Înaintea efortului comprehensiv propriu-zis, ci 
este înglobată în întregime în acesta. Chiar şi mesajul unui text contemporan, cu a cărui 
limbă nu suntem familiarizaţi îndeajuns sau al cărui conţinut ni se pare străin, ni se 
dezvăluie abia în modul descris mai sus, cel al unei pendulări circulare între întreg şi 
particular. Acest lucru îl recunoaşte şi Schleiennacher. Această mişcare este mereu cea 
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prin care învăţăm să în�elegem o altă opinie, o altă limbă sau un trecut necunoscut. 
Mişcarea circulară are loc "deoarece nici un lucru de interpretat nu poate fi înţeles dintr-o 
dată,,35 Căci chiar şi în interiorul propriei limbi cititorul este nevoit să-şi însuşească 
limbaiul autorului, extrăgându-1 din scrierile acestuia, şi cu atât mai mult specificul opiniei 
sale. Insă din aceste constatări care se regăsesc la Schleiermacher însuşi rezultă că 
egalizarea cu cititorul originar despre care vorbea acesta nu este o opera�e preliminară ce 
poate fi detaşată de efortul de comprehensiune propriu-zis, pe care Schleiermacher îl 
înţelege ca pe o egalizare cu autorul. 

Dar să cercetăm mai îndeaproape ce înţelege Schleiermacher printr-o astfel de 
egalizare. Căci, fireşte, ea nu poate să Însemne un proces de identificare pur şi simplu. 
Reproducerea rămâne în mod esen�al diferită de producere. Schleiermacher ajunge 
astfel la fraza conform căreia trebuie să înţelegem un scriitor mai bine decât s-a înţeles el însufi 
pe sine - o formulă mereu reluată de atunci, din a cărei suită de interpretări se conturează 
întreaga istorie a hermeneuticii moderne. Într-adevăr, această frază conţine stipularea 
adevăratei probleme a hermeneuticii. Să examinăm, prin urmare, mai îndeaproape 
sensul acestei formule. 

Este limpede ce semnifică ea la Schleiermacher. El vede actul înţelegerii ca o efectuare 
reproductivă a unei produceri. Aceasta este menită să conştientizeze ceea ce ar putea să 
rămână inconştient pentru autor. În mod evident, Schleiermacher transferă prin această 
formulă estetica geniului asupra hermeneuticii sale universale. Modalitatea de crea�e a 
artistului genial reprezintă cazul exemplar de la care se revendică teoria produc�ei 
inconştiente şi a conştientei necesare în cadrul reproducerii36 

Într-adevăr, înţeleasă ' astfel, formula poate func�ona ca un principiu general al 
filologiei, dacă aceasta este înţeleasă ca înţelegere a vorbirii subtile. Mai buna înţelegere 
care îl distinge pe interpret de autor nu se referă la înţelegerea lucrurilor despre care se 
vorbeşte în text, ci doar la comprehensiunea textului, adică a ceea ce autorul a vizat şi a 
exprimat în textul său. Această comprehensiune poate fi numită "mai bună" în măsura în 
care înţelegerea explicită - şi astfel detaşatoare - a unei opinii include un plus de 
cunoaştere fată de realizarea continutului acesteia. Fraza amintită enunta astfel un lucru 

" , 
de la sine înţeles. Cel care învaţă să înţeleagă din punct de vedere lingvistic un text redactat 
Într-o limbă străină va ridica în conştiinţa explicită regulile gramaticale şi forma de 
compozi�e a acestui text pe care autorul le-a respectat, fără a-şi da seama de ele deoarece 
el trăia în această limbă şi instrumentarul ei. Acelaşi lucru este valabil în principiu pentru 
orice produc�e genială şi receptarea ei de către al�. Trebuie să ne reamintim acest lucru în 
special în ceea ce priveşte interpretarea poeziei. Şi aici trebuie în mod necesar să-I 
înţelegem mai bine pe poet decât o făcea el însuşi, căci el nici măcar nu "se înţelegea pe 
sine" în momentul în care se închega în el c onfiguraţia textului său. 

De aici rezultă - iar hermeneutica n-ar trebui să uite niciodată acest lucru - că artistul 
care creează o operă nu este cel chemat să o interpreteze. În calitate de interpret el nu are 
nici un fel de autoritate în faţa celui care îl receptează pur şi simplu. El este, în măsura în 
care reflectează el însuşi, propriul său cititor. Opinia pe care o are în calitate de subiect ce 
reflectează asupra textului nu este hotărâtoare. Criteriul interpretării este doar ceea ce 
35 Werke I, 7 ,  p. 33. 
36 H. Patsch a lămurit între timp mai precis începuturile hermeneuticii romantice: Friedrich 
Sch/egels "Phi/osophie der Philologie " und Schleiennachers frnhe Entwiiife zur Henneneutik (Ztschr. f. 
Theologie und Kirche 1 966, pp. 434-472). 
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constituie continutul de sens al creatiei lui, ceea ce ea "spune,,37. Astfel teoria productiei 
geniale realize�ză o performanţă teo�etică importantă, anulând diferenţa dintre interp�et 
şi creator. Ea legitimează egalizarea celor două mărimi, însă, deşi ceea ce trebuie înteles nu 
este interpretarea de sine reflexivă, ceea ce trebuie înţeles rămâne totuşi opinia (Meinuni) 
inconştientă a creatorului. Iată ce anume afirmă Schleiermacher prin formularea sa 
paradoxală. 

Au fost mulţi cei care, urmându-l pe Schleiermacher, au reluat în acelaşi s ens formula 
acestuia - de exemplu August Boeckh, SteinthaL şi Dilthey: "Filologul înţelege oratorul 
sau poetul mai bine decât s-a înţeles acesta pe sine însuşi şi mai bine decât l-au înţeles 
contemporanii. Căci el ne face conştienti în mod limpede de ceea ce se afla în acesta doar 
inconştient şi în mod real,,38 Prin "cun�aşterea legităţii psihologice", ftlologul este capa
bil, după Steinthal, să adâncească înţelegerea ce cunoaşte într-una pătrunzătoare, ajun
gând la temeiul cauzalităţii, al genezei operei retorice, al mecanicii spiritului scriitoricesc. 

Reluarea principiului lui Schleicnnacher de către Steinthal demonstrează influenta 
cercetării legilor psihologice pe care stiinţele naturii o preiau drept model. Dilthey se miş�ă 
mai liber conservând într-o măsură mai mare legătura cu estetica geniului. El aplică 
această formulă în special asupra interpretării poe�lor. Înţelegerea "ideii" unei poezii 
pornind de la "forma ei interioară" poate fi numită o "înţelegere mai bună". Dilthey vede 
chiar aici "triumful suprem al hermeneuticii,,39 Conţinutul ftlozofic al marii poezii este 
descifrat aici prin definirea acesteia drept creaţie liberă. Creaţia liberă este limitată de factori 
externi sau de natură materială şi poate fi înţeleasă prin urmare doar ca "formă interioară". 

Se pune însă întrebarea dacă acest caz ideal al "crea�ei libere" poate deveni în mod 
legitim unul hotărâtor pentru problema hermeneuticii şi dacă problema înţelegerii 
operelor de artă nu este singura care poate fi gândită satisfăcător din perspectiva acestui 
criteriu. O altă întrebare pe care trebuie să o punem este aceea dacă principiul potrivit 
căruia este nevoie să înţelegem un autor mai bine decât a făcut-o el însuşi îşi mai păstrează 
sensul originar potrivit premisei unei estetici a geniului, sau dacă nu a fost cumva 
· transformat în ceva cu totul nou. 

Într-adevăr, formula lui Schleiennacher are antecedentele ei. Bollnow, care a cercetat 
acest subiect40, indică două locuri în care aceasta poate fi regăsită: la Fichte41 şi la Kant42 
Nu s-a reuşit identificarea unor izvoare şi mai vechi43. Bollnow presupune din acest motiv 
că este vorba despre o tradiţie orală, un fel de regulă de breaslă ftlologică transmisă mai 
departe şi care a fost preluată de Schleiermacher. 
37 Moda modernă a canoruzării propriei interpretări a unui scriitor este consecin�a unui 
psihologism eronat. Pe de altă parte însă, "teoria", cum ar fi cea a muzicii, a poeticii sau retorica, 

. pot forma un canon legitim al interpretării. [Vezi lucrarea mea, Zlvischen Phăno11lenoiogie und 
Dialektik - Versuch einer S elbstkritik în Ges. Werke, Bd. 2 , p. 3 sq.] 
38 Steinthal, Einleitung in die P.!Jchologie und Sprachwissenschajt, Berlin, 1881 . 
39 V, p. 335. 
40 O. F. Bollnow, Das Verstehen. 
,41. Werke, VI, p. 337. 
42. Kr. d. r. v., B 370. 
43 [M. Redecker anexează introducerii la noua edipe a cărţii lui Dilthey, Schleiennachers Leben II 1 ,  
p. LIV, mărturia contemporană a lui Herder (Briife, das Studium der Theologie betreJfend, 5 .  Teil 1781) 
;şi atrage atenpa asupra formulării lui Luther (C/e11len V, p. 41 6) pe care am citat-o în nota 46: Vide 
.quam apte serviat Aristoteles in Philosophia sua Theologiae, si non ut ipse valuit, sed melius 
intelligitur et applicatur.] 
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Acest lucru mi se pare extrem de improbabil din mai multe motive. Această formulă 
metodică rafinată, de care se abuzează şi azi adesea ca de un mandat ce dă mână liberă 
interpretărilor arbitrare şi care este în aceeaşi măsură aprig contestată, plasează comuni
tatea filologică într-o lumină defavorabilă. Aceştia îşi revendică statutul de "umanişti" 
mai curând de la recunoaşterea exemplarită�i absolute a textelor clasice. Umanistul 
adevărat nu-şi tratează astfel autorul, încercând să-i înţeleagă opera mai bine decât a 
racut-o acesta. Să nu uităm că ţelul suprem al unui umanist nu a fost  "înţelegerea" 
modelelor sale, ci imitarea sau chiar depăşirea performanţei acestora. Filologul este prin 
urmare legat de la început de modelele sale nu doar în calitate de comentator, ci şi ca 
imitator - dacă nu chiar rival. Asemenea relaţiei dogmatice cu textul biblic, raportul 
umanist faţă de clasici a fost nevoit să cedeze locul unui raport distant pentru ca 
îndeletnicirea interpretului să ajungă la acea formă radicală a conştiinţei de sine pe care 
o exprimă formula aflată în discuţie. 

Este de aceea plauzibil de la bun început faptul că o răsturnare care reclama atât de 
principial superioritatea interpretului faţă de obiectul său putea fi revendicată abia de către 
Schleiermacher, care a conferit hermeneuticii independenţa unei metode desprinse de 
orice conţinut. Acestui fapt îi corespunde, la o privire mai atentă, apariţia formulei la 
Fichte şi Kant. Căci contextul în care se regăseşte la ei această aşa-zisă regulă de breaslă 
indică faptul că Fichte şi Kant se refereau la un lucru cu totul diferit. Aici nu mai este 
vorba despre un principiu ftlologic, ci despre pretenţia ftlozofiei de a depăşi contradicţiile 
ce se regăsesc într-o teză printr-o mai mare claritate conceptuală. Este vorba deci despre 
un principiu ce exprimă în spiritul raţionalismului cerinţa de a accede la acele judecăţi ce 
corespund adevăratei intenţii a autorului, numai cu ajutorul gândirii, prin dezvoltarea 
consecinţelor ce rezidă în conceptele unui autor. Este vorba despre judecăţi pe care ar fi 
trebuit să le împărtăşească el însuşi dacă ar fi reflectat clar şi suficient de limpede. Chiar şi 
teza imposibilă din punct de vedere hermeneutic formulată precipitat de Fichte în 
polemica îndreptată împotriva exegezei kantiene dominante - "una este inventatorul 
acestui sistem, altceva comentatorii şi urmaşii Săi,,44 

-, precum şi pretentia sa de a-l 
"explica pe Kant în spiritul SăU,,4S sunt alimentate în întregime de pretenţi� unei critici 
obiective. Formula contestată nu formulează, prin urmare, nimic altceva decât preten�a 
unei critici ftlozofice obiective. Cel capabil să chibzuiască mai bine asupra problemei 
despre care vorbeşte un autor, acela va fi în stare să vadă ceea ce afirmă autorul în lumina 
unui adevăr rămas ascuns pentru acesta. În acest sens principiul conform căruia un autor 
ar trebui Înteles mai bine decât s-a înteles acesta pe sine este străvechi - la fel de vechi ca şi 
critica ştiinpfică în general46• El se co�sacră, totuşi, ca formulă a criticii ftlozofice obiective 
în spirit raFonalist. Ca atare el are, evident, un sens cu totul diferit de cel al regulii 
ftlologice la Schleiermacher. Este foarte probabil ca tocmai Schleiermacher să fi fost cel 
care a reinterpretat acest principiu al criticii ftlozofice transformându-l Într-un principiu al 
44 Zweite Einleitung in die Wissenschciftslehre, Werke 1, p. 485. 
45 Idem, p. 479, notă. 
46 Îi datorez lui H. Bomkamm un exemplu referitor la modul în care această pretinsă formulă a 

meşteşugului filologic survine de la sine oriunde este formulată o critică polemică. Iată ce spune 
Luther după ce a aplicat conceptul aristotelic al mişcării asupra trinităţii (Predigt vom 25. 12. 1514, 
Weimarer Ausgabe 1, p. 28): "Vide quam apte serviat Aristoteles in philosophia sua theologiae, si 
non ut ipse voluit, sed melius intelligitur et applicatur. Nam res vere est elocutus et credo quod 
aliunde furatus sit, quae tanta pompa profert et iactat. ce Îmi este greu să-mi imaginez că meşteşugul 
filologic este dispus să se recunoască în această întrebuinfare a "regulii" sale. 
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tehnicii de interpretare filologice47• Cu aceasta poziţia pe care se situează Schleiermacher şi 
romantismul se delimitează cu precizie. Creând o hermeneutică universală, aceştia 
exilează critica călăuzită de o competenţă din domeniul interpretării ştiinţifice. 

Formula lui Schleiermacher, aşa cum o înţelege acesta, nu mai vizează lucrul despre care 
se vorbeşte, ci vede enunţul pe care îl reprezintă un text ca o producp.e liberă, ignorând 
conţinutul cognitiv al acestuia. Acest lucru se acordă cu faptul că el orientează hermeneutica 
.:- care urmăreşte în opinia sa înţelegerea a tot ce tine de limbaj - în functie de exemplul 
standard al limbajului însuşi. Vorbirea individuală constituie, într-adevăr, un travaliu 
.modelator liber, deşi posibilităţile acestuia sunt limitate de sttucturarea stabilă .a limbajului. 
Umba este un domeniu de exprimare, iar preeminenţa ei în cadrul hermeneuticii înseamnă 
pentru Schleiermacher faptul că, în calitate de interpretet, el observă textele în mod 
independent de pretenţia de adevăr a acestora ca fenomene de exprimare pure. 

Chiar şi istoria constituie pentru el doar un astfel de spectacol al creativităţii libere, al 
unei productivităp. divine, iar conduita istorică este înţeleasă ca o contemplare şi savurare 
a acestei reprezentaţii extraordinare. Această savurare reflexivă romantică a istoriei este 

47 Acest lucru este sprijinit şi de modul în care Schleiermacher introduce această formulă: "dacă 
formula contine vreun adevăr . . .  : atunci ea se va referi de bună seamă doar la acesta". El evită 
'paradoxul şi in conferinfele academice (Werke III, 3, p. 362), scriind următoarele: "aşa cum acesta 
ar putea să dea socoteală despre sine însuşi". Dar iată ce cuprinde în acelaşi timp manuscrisul 
prelegerilor universitare (1 828): "a înfelege vorbirea mai întâi la fel de bine, iar apoi mai bine decât 
autorul ei" (Abh. D. Heidelberger Akademie, 1959, 2. Abhancllung, p. 87). Aforismele recent publicate 
ale lui Friedrich Schlegel din "Philologische Lehrjahre" oferă o bine venită confmnare a ipotezei de 
mai sus. SchIegel îşi notează următoarele chiar îfl perioada primelor contacte cu Schleiermacher: 
"pentru a înfelege pe cineva e necesar în primul rând să fu mai inteligent decât acesta, apoi la fel de 
Inteligent, iar la urmă la fel de prost. Nu este suficient să înfelegem mai bine decât a făcut-o autorul 
�sensul propriu-zis al unei opere confuze. Confuzia trebuie să poată fi cunoscută, caracterizată şi 
:construită până în principiile sale" (Schrijten und Fragmente, ed. BehIer, p. 1 58) . 

Acestă însemnare demonstrează pe de o parte faptul că mai buna întelegere este concepută aici 
într-un sens orientat obiectiv: "mai bine" nu înseamnă "confuz". Î�să deîndată ce caracterul 
confuz este ridicat el însuşi la rangul de obiect al înfelegerii şi "construc�ei", se produce acea 
,cotitură ce duce la noul principiu hermeneutic al lui Schleiermacher. Avem aici în fap ochilor 
.tocmai punctul de turnură dintre semnifica�a universală iluministă şi noua semnifica�e romantică 
a frazei. [Heinrich Niisse (Die Sprachtheorie F. Schlegels, p. 92 sq.) argumentează credibil ideea că 
ini�ativa lui SchIegel este cea a unui fIlolog fidel din punct de vedere istoric: el trebuie să-I 
:"caracterizeze" G,pe jumătate", Athăneumfragment, 401) pe autor potrivit sensului său. Abia 
.Schleiermacher este cel care consideră că nu aceasta, ci "o înfelegere superioară" redefinită în sens 
:romantic constituie adevărata performantă] . O pozitie mediană asemănătoare este cea a lui 
:�chelling în System des transzendentale Ideali;mus (Werke 'III, p. 623), unde se spune: "când cineva 
�spune şi afirmă lucruri pe care, fie datorită epocii în care a trăit, fie potrivit altor afuma�i pe care 
le-a făcut, i-a fost imposibil să le examineze în întregime, prin urmare acolo unde a enunfat, în 
:mod aparent conştient, ceea ce putea afirma totuşi doar în mod inconştient . . .  " Vezi şi p. 1 43 unde 
;apare distinc�a efectuată de Chladenius între "a înfe1ege un autor" şi "a întelege un text". O altă 
mărturie a sensului originar iluminist al formulei poate fi oferkă de faptul că o abordare similară a 

.acestei formule poate fi găsită, mai recent [dar şi la A. Schopenhauer II, p. 299 (Deussen)], la un 
:gânditor deloc romantic care leagă cu sigurantă formula de criteriul criticii obiective: Husserliana, 
Bd. 6, p. 74. 
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descrisă admirabil într-o notă de jurnal a lui Schleiermacher pe care o găsim la Dilthey48: 
"Sensul istoric autentic se ridică deasupra istoriei. Toate fenomenele există doar ase
menea miracolelor sacre, pentru a călăuzi observaţia către spiritul care le-a dat naştere în 
jocul său." 

Citind o asemenea mărturie putem evalua cât de mare a trebuit să fie pasul care urma să 
ducă de la hermeneutica lui Schleiermacher la o înţelegere universală a ştiinţelor spiritului. 
Oricât ar fi fost de universală hermeneutica elaborată de Schleiermacher, acest caracter 
universal se lovea de o barieră resimtită acut. Hermeneutica sa viza în realitate texte a căror 
autoritate era neîndoielnică. Desigu�, desprinderea comprehensiunii şi a interpretării - a 
Bibliei, dar şi a literaturii antichităţii clasice - de orice interes dogmatic reprezintă un pas 
important în dezvoltarea conştiinţei istorice. Nici adevărul sacru al Scripturii şi nici 
caracterul exemplar al clasicilor nu trebuiau să influenţeze un procedeu capabil să surprindă 
expresia de viaţă a fiecărui text, lăsând în afara discuţiei adevărul celor spuse. 

Cu toate acestea, interesul ce motiva această abstractiune metodică a lui Schleiermacher 
nu era cel al istoricului, ci cel al teologului. El dorea să �e înveţe cum trebuie să înţelegem 
vorbirea şi tradi�a scrisă, deoarece din perspectiva învăţăturii religioase rămâne esenţial 
un singur lucru, tradiţia biblică. De aceea, teoria sa hermeneutică era încă foarte 
îndepărtată de stadiul unei ştiinţe a istoriei care ar fi putut să servească ştiinţelor spiritului 
drept organon metodologie. Scopul ei era aprehendarea determinată a textelor şi acestuia 
trebuia să-i sluj ească şi universalitatea în1ănţuirilor istorice. Aceasta este limita lui 
Schleiermacher, una cu care Weltanschauung-ul is toric nu putea să se mulţumească. 

b) Aderarea şcolii istorice la hermeneutica romantică 
a.) Impasul provocat de idealul istoriei universale 
Va trebui să ne întrebăm asupra modului în care istoricii au reuşit să clarifice propriul lor 
travaliu pornind de la teoria lor hermeneutică. Tema lor nu este textul individual, ci istona 
universală. Istoricul se defineşte prin faptul că urmăreşte să înţeleagă totalitatea înlănţuirii 
istoriei umanităţii. Orice text luat în parte nu are pentru el o valoare proprie, ci îi serveşte 
doar ca izvor documentar, adică doar ca material mediator pentru cunoaşterea în1ănfuirii 
istorice, asemenea tuturor relicvelor mute ale trecutului. Astfel �coala istorică nu se mai 
put�a sprijini în continuare pe hermeneutica lui Schleiermacher 9 

Insă concep�a istorică asupra lumii ce urmăreşte marele obiectiv al înţelegerii istoriei 
universale s-a sprijinit pe teoria romantică a individualităţii şi pe hermeneutica adecvată 
acesteia. Acest lucru poate fi formulat şi în termeni negativi: întâietatea raportului istoric 
cu viaţa pe care îl reprezintă tradiţia pentru prezent n-a fost încă asimilată nici de această 
dată de către reflecţia metodică. Sarcina principală o constituia medierea trecutului în 
favoarea prezentului prin explorarea tradiţiei transmise. Schema fundamentală potrivit 
căreia şcoala istorică gândeşte metodica istoriei universale nu este, de aceea, alta decât cea 
valabilă în cazul oricărui text. Este vorba despre schema întregului şi a părţii. Com:pre
hensiunea unui text ca produs literar în functie de intentia şi compozitia acestuia nu este , , , 
totuna cu valorificarea acestuia ca document în vederea cunoaşterii unei în1ăntuiri istorice 
mai vaste despre care acesta oferă informapi ce urmează să fie examinate critic. Cu toate 
acestea, interesul fllologic şi cel istoric se subordonează reciproc. Interpretarea istorică 
48 Das Leben Schfeiermachers, 1 .  Aufl. Anhang, p. 11 7. 
49 lReferitor la problema continuităpi istorice vezi lucrarea mea cu acelaşi titlu în Kl. Schr. r, pp. 
1 49-160, acolo la p. 1 58 sq.; Ges. Werke Bd. 2, p. 133 sq. H] .  
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este capabilă să slujească drept vehicul al înţelegerii unui anumit text, deşi ea vede în el, 
pornind de la un interes diferit, un simplu izvor ce se integrează întregului tradi�ei istorice. 

Nu vom găsi formulat acest lucru în mod limpede ca reflec�e metodică nici la Ranke şi 
.nici la rigurosul metodolog Drqysen, ci abia la Dilth'!J, care apelează în mod conştient la 
hermeneutica romantică pe care o extinde transformând-o într-o metodică, ba chiar 
într-o epistemologie a ştiinţelor spiritului. Analiza logică a conceptului de înlănţuire în 
istorie efectuată de Dilthey reprezintă aplicarea principiului hermeneutic potrivit căruia 
particularul poate fi înţeles doar pornind de la întregul textului, iar întregul doar din 
particular, asupra universului istoric. Nu doar izvoarele ne întâmpină în chip de texte, 
realitatea istorică însăşi e un text ce pretinde o înţelegere. Prin acest transfer al hermeneuticii 
asupra istoriei Dilthey rămâne însă doar interpretul şcolii istorice. El formulează ceea ce 
Ranke şi Droysen gândesc, în fond, la rândul lor. 

Hermeneutica romantică şi fundalul ei, metafizica panteistă a individualităţii, devine 
astfel determinantă pentru reflec�a teoretică a cercetării istorice a secolului al XVIII-lea. 
Acest lucru s-a dovedit a fi fatal pentru destinul ştiinţelor spiritului şi concep�a asupra lumii 
a şcolii istorice. Vom mai vedea că ftlozofia lui Hegel a istoriei universale impotriva căreia se 
revoltase şcoala istorică dovedeşte o înţelegere mult mai profundă a împortanţei istoriei 
pentru fiinţa spiritului şi pentru cunoaşterea adevărului decât marii istorici care refuzau să 
admită dependenţa ei faţă de aceasta. Conceptul de individualitate al lui Schleiermacher, 
care se armoniza atât de bine cu obiectivele teologiei, esteticll şi ftlologiei, constituia o 
instanţă critică în faţa construc�ei apriorice a filozofiei istoriei şi oferea în acelaşi timp 
ştiintelor istorice un reper metodic care le dirij a - asemenea ştiintelor naturii - către 
cerc�tare, cu alte cuvinte către singurul temei al unei experienţe proWesive. Împotrivirea 
faţă de ftlozofia istoriei universale le-a împins astfel în siajul ftlologiei. Acestea puneau mare 
preţ pe faptul că nu gândesc înlănţuirea istoriei universale din punct de vedere teleologic, 
'nici în maniera iluminismului pre- Sau postromantic din perspectiva unui stadiu final care ar 
constitui sfârşitul istoriei, o judecată de �poi a istoriei. Pentru ele nu există nici un sfârşit şi 
,nici o exterioritate în raport cu istoria. Inţelegerea întregii desfăş�ări a istoriei universale 
poate fi obţinută, prin urmare, doar din tradi�a istorică însăşi. Insă tocmai acest lucru 
constituie preten�a hermeneuticll filologice care afinnă că sensul unui text poate fi înţeles 
chiar din acesta. Fundamentul cercetării istorice este, CJfadar, hermeneutica. 

Fără îndoială, idealul istoriei universale trebuie să dobândească un caracter proble
matic special pentru concep�a istorică asupra lumii, în măsura în care cartea istoriei 
�eprezintă pentru orice prezent un fragment al cărui capăt se pierde în întuneric. 
Inlănţuirii universale a istoriei îi lipseşte încheierea de care dispune un text cu care au de a 
.face ftlologii şi care pare să transforme în ochii istoricului o biografie, dar şi istoria unei 
-na�uni ieşite de pe scena istoriei, ba chiar şi istoria unei epoci încheiate pe care am lăsat-o 
.în urmă, într-o totalitate de sens închisă, într-un text inteligibil în sine. 

Vom vedea că Dilthey pornea tot de la astfel de unită� relative, clădind prin urmare în 
continuare pe fundamentul unei hermeneutici romantice. Acel ceva ce trebuie înţeles în 
ambele cazuri este o totalitate de sens plasat atât într-un caz cât şi în altul în aceeaşi 

:detaşare fată de cel ce întelege. Avem de a face întotdeauna cu o individualitate străină ce 
trebuie j ud�cată potrivit' propriilor ei categorii, criterii axiologice etc. şi care poate fi cu 
toate acestea înteleasă, deoarece "eu" şi "tu" constituie "momente" ale aceleiaşi vieti. ' A ' 

Fundamentul hermeneutic se dovedeşte rezistent până aici. Insă nici această detaşare a 
obiectului de interpretul său, nici caracterul închis al unei totalită� de sens nu poate 
sustine sarcina veritabilă a istoricului: istoria universală. Căci istoria nu numai că nu se află 

I 



1 56 Partea a doua: întrebări În lftiinţele spiritului 

la sfârşit; noi înşine ne aflăm în ea, în calitate de subiec� ai comprehensiunii, asemenea 
unei verigi condiţionate şi finite a unei înlănţ:uiri neîncheiate. Ar fi uşor să punem la 
îndoială pornind de la această situaţie îngrijorătoare a problemei istoriei universale faptul 
că hermeneutica ar putea constitui, în fond, fundamentul cercetării istorice. Istoria 
universală nu este, totuşi, o simplă problemă marginală, reziduală, a cunoaşterii istorice, ci 
punctul ei nodal propriu-zis. "Şcoala istorică" era la rândul ei conştientă de faptul că nu 
poate exista cu adevărat nici o altă istorie în afara celei universale, deoarece particularul se 
determină în semnifica�a sa individuală doar din perspectiva întregului. Ce-i rămâne 
atunci de făcut cercetătorului empiric, căruia întregul nu-i poate fi dat niciodată fără a-şi 
pierde legitimitatea în faţa ftlozofului şi a arbitrariului aprioric al acestuia? 

Să examinăm pentru început modul în care "şcoala istorică" încearcă să rezolve 
problema istoriei universale. Pentru aceasta va trebui să facem un pas înapoi pentru a 
obţine o perspectivă mai amplă, urmărind însă doar problema istoriei universale în cadrul 
contextului teoretic reprezentat de şcoala istorică şi concentrându-ne, prin urmare, doar 
asupra lui Ranke şi Droysen. 

Să ne amintim felul în care s-a delimitat şcoala istorică de Hegel. Refuzul construcţiei 
apriorice a istoriei universale reprezintă într-un anumit sens actul ei de naştere. Noua 
pretenţie pe care aceasta o formulează este aceea că nu ftlozofia speculativă, ci doar 
cercetarea istorică poate să conducă la o perspectivă istorică universală. 

Premisele decisive ale acestei cotituri au fost create de critica lui Herder îndreptată 
împotriva schemei iluministe a unei filozofii a istoriei. Arma principală a atacului său la 
adresa trufiei iluministe a ra�unii era caracterul exemplar al antichităţii clasice, proclamat 
mai ales de către Winckelmann. Die Geschichte der Kunst des Altertums (fstoria artei antichităfiz) 
era neîndoielnic mai mult .decât o prezentare istorică; aceasta formulează o critică a 
prezentului şi un program. Insă datorită ambiguităţii proprii oricărei critici a prezentului, 
proclamarea exemplarităţii artei greceşti ce trebuia să edifice un nou ideal pentru propriul 
prezent înseamnă, cu toate acestea, un pas autentic în direcţia cunoaşterii istorice. Trecutul 
înfăţişat drept model prezentului se dovedeşte a fi unul irepetabil şi unic prin faptul că sunt 
investigate şi descoperite cauzele faptului de a fi astfel (S o-sein) al acestui trecut. 

Herder nu a fost nevoit să treacă decât cu puţin dincolo de fundamentul aşezat de 
Winckelmann şi să descopere dialectica exemplarităţii şi caracterului irepetabil al oricărui 
trecut, pentru a opune perspecti�ei istorice teleologice a iluminismului o viziune istorică 
universală asupra lumii. A gândi istoric înseamnă acum a conceda fiecărei epoci un drept 
de existenţă propriu, ba chiar recunoaşterea perfecţiunii acesteia. Acest pas a fost făcut de 
către Herder. Concepţia istorică asupra lumii era fireşte incapabilă să acceadă la o 
dezvoltare deplină atâta timp cât prejudecăţile clasiciste acordau antichităpi clasice un 
statut excepţional cu valoare exemplară. O teleologie în stilul credinţei iluministe în 
raţiune nu este numai singura care admite un criteriu trans-istoric, ci şi una răsturnată ce 
rezervă atributul perfec�unii unui trecut sau unui moment inaugural al istoriei. 

Există multe forme de a gândi istoria dinspre un criteriu situat dincolo de aceasta. 
Clasicismul lui Wilhelm von Humboldt priveşte istoria ca pe o pierdere şi o degradare a 
perfecţiunii vieţii greceşti. Teologia istorică gnostică a epocii goetheene, a cărei influenţă 
asupra tânărului Ranke a fost discutată recentSO, concepe viitorul drept restaurarea unei 
perfec�uni pierdute a vremurilor străvechi. Hegel a conciliat exemplaritatea estetică a 
antichităpi clasice cu conştiinţa de sine a prezentului caracterizând religia greacă a artei 

50 C. Hinrichs, Ranke und die Geschichtstheofogie der Goethezeit (1 954) .  Vezi recenzia mea în Phifos. 
Rnndschau 4, p. 123 sq. 
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drept o ipostază depăşită a spiritului, proclamând desăvârşirea istoriei în prezent în 
conştiinţa de sine universală a libertăpi. Toate acestea reprezintă forme de gândire a 
istoriei ce presupun un criteriu situat în afara acesteia. 

Pe de altă parte, tăgăduirea unui astfel de criteriu aprioric, anistoric ce stă la începu
turile cercetării istorice a secolului al XIX-lea nU este într-atât de ferită de presupozipi 
metafizice pe cât se consideră şi afirmă aceasta atunci când se defineşte drept cercetare 
ştiinţifică. Acest lucru poate fi demonstrat cu ajutorul unei analize a conceptelor 
directoare ale perspective istorice universale. Aceste concepte urmăresc în mod declarat 
să corecteze caracterul anticipativ al unei construcpi apriorice a istoriei. Cu toate acestea, 
intrând în polemică cu conceptul idealist de spirit, ele rămân raportate la acesta. Acest 
lucru devine cel mai limpede prin radiografierea reflexivă a aces tei perspective universale 
pe care o efectuează Dilthey. 

Punctul de plecare al acesteia este determinat fără îndoială de opoziţia faţă de 
"ftlozofia istoriei". Ipoteza comună tuturor reprezentanţilor acestei perspective istorice 
asupra lumii, atât a lui Ranke, cât şi a lui Droysen şi Dilthey, constă în faptul că ideea, 
esenţa, libertatea nu-şi găsesc o expresie deplină şi adecvată în realitatea istorică. Acest 
lucru nu trebuie înteles doar în sensul unui simplu deficit sau al unui decalaj. Ei descoperă 
.aici mai curând un principiu constitutiv al istoriei înseşi potrivit căruia ideea cunoaşte în 
istorie întotdeauna doar o reprezentaţie (Reprasentation) imperfectă. Doar fiindcă lucrurile 
stau astfel este nevoie - în locul filozofiei - de cercetarea istorică pentru a-l educa pe om 
în legătură cu sine însuşi şi amplasamentul său în lume. Ideea unei istorii care ar fi o 
reprezentaţie pură a ideii înseamnă renunţarea la ea ca fiind cale proprie către adevăr. 

Realitatea istorică este însă, de cealaltă parte, nu doar un mediu tulbure, material 
antispiritual, necesitate rigidă de care se frânge spiritul sufocat de lanţurile acesteia. O 
astfel de evaluare gnostic-neoplatonică a survenirii ca izvorâre în lumea exterioară a 
fenomenelor nu apreciază în mod just valoarea metafizică de f1in�ă (Seinswerl) a istoriei şi 
odată cu aceasta nici rangul de cunoaştere (ErkenntnisraniJ al ştiinţei istorice. Tocmai 
desfăşurarea plenară a fiinţei umane în timp este cea care dispune de o productivitate 
proprie. Varietatea şi diversitatea omenescului este ceea ce se aduce pe sine către o 
realitate din ce în ce mai mare în mijlocul succesiunii infinite a destinelor omeneşti. Astfel 
ar putea fi formulată ipoteza fondatoare a şcolii istorice. Conexiunea acesteia cu 
clasicismul epocii goetheene nu poate fi trecută cu vederea. 

Elementul central este aici, în fond, un ideal umanist. Wilhelm von Humboldt vedea 
împlinirea specifică a grecităţii în bogăţia unor mari forme individuale pe care aceasta le 
prezintă. Ei bine, marii istorici nu puteau accepta, cu siguranţă, o astfel de îngustare 
asupra unui astfel de ideal clasicist. Aceştia au preferat mai curând să-I urmeze pe Herder. 
Dar ce altceva face viziunea istorică asupra lumii ce apelează la Herder, cea care nu mai 
recunoaşte privilegiul unei epoci clasice, decât să privească întregul istoriei lumii din 
perspectiva aceluiaşi criteriu pe care Wilhelm von Humboldt îl utilizase pentru a 
fundamenta întâietatea antichitătii clasice? Bogătia de manifestări individuale nu este , , 
trăsătura distinctă a vietii greceşti, ea este marca distinctă a existentei istorice în general şi 
acesta este lucrul care �onstituie valoarea şi sensul istoriei. Întreb�rea neliniştită privind 
sensul acestui spectacol al victoriilor glorioase şi al dezastrelor îngrozitoare ce cutremură 
sufletul omului este cea la care se caută astfel un răspum. 

Superioritatea acestui răspuns este dată de faptul că idealul său umanist nu este însoţit 
de un continut determinat, căci la temelia acestuia se află ideea formală a unei diversităti , , 
maxime. Un asemenea ideal este cu adevărat universal pentru că nu mai poate fi zguduit 
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de nici o experienţă a istoriei, de fragilitatea, oricât ar fi ea de mare, a lucrurilor omeneşti. 
Istoria are un sens în sine însăşi. Ceea ce pare să contrazică acest sens - natura trecătoare a 
pământescului - constituie în realitate temeiul său. Căci secretul productivităpi inepui
zabile a vietii istorice rezidă în chiar trecerea însăşi. 

Întrebar�a care se pune acum este: cum poate fi gândită unitatea is toriei universale şi 
cum poate fi justificată cunoaşterea acesteia potrivit acestui criteriu şi acestui ideal formal 
al istoriei. Să-I urmărim pentru început pe Ranke: "Orice acţiune istorică cu o însemnătate 
într-adevăr universală ce nu constă niciodată în mod unilateral într-o simplă distrugere, 
capabilă mai curând să dezvolte în clipa trecătoare a prezentului ceva viitor, cuprinde un 
sentiment deplin şi nemijlocit al valorii ei indestructibile,,51 

Nici poziţia privilegiată a antichităţii clasice, nici cea a prezentului sau a unui viitor 
către care se îndreaptă, nici declinul şi nici progresul - aceste scheme fundamentale 
tradiţionale ale istoriei universale - nu pot fi asociate unei gândiri istorice veritabile. 
Invers, faimoasa nemijlocire a tuturor epocilor faţă de Dumnezeu se adecvează foarte 
bine ideii înlăntuirii istorice universale. Căci înlăntuirea - Herder o numea "ordine a , , 
consecinţelor" (Folgeordnun� - este manifestarea realităţii istorice înseşi. Ceea ce este real 
is toric iese la lumină "potrivit unor principii consecutive riguroase: ceea ce a urmat aşază 
efectul şi caracterul a ceea ce tocmai s-a petrecut într-o lumină puternică, generală,,52 
Faptul că ceea ce supravieruieşte succesiunii destinelor omeneşti constituie o înlănţuire 
neîntreruptă a vieţii este, prin urmare, prima afirmap.e legată de structura formală a 
istoriei, cea de a fi o devenire în trecere (Werden im Vergehen) . 

Cu toate acestea, abia pornind de aici vom înţelege ce reprezintă pentru Ranke o 
"actiune istorică cu o însemnătate Într-adevăr universală" şi, odată cu aceasta, care este 
luc;ul pe care se sprijină propriu-zis lnlănţuirea istoriei universale. Ea nu are un telos 
stabil şi identificabil în afara acesteia. In istorie nu domneşte o necesitate recognoscibilă 
aprioric. Însă structura înlănţuirii istorice este cu toate acestea una teleologică. Unitatea de 
măsură este aici succesul. Căci am văzut că ceea ce urmează decide asupra semnificaţiei a 
ceea ce �-a petrecut. Ranke a conceput acest lucru ca o simplă condiţie a cunoaş terii 
istorice. In realitate însă, pe acest punct apasă greutatea propriu-zisă care îi revine însuşi 
sensului istoriei. Faptul că ceva este încununat de succes sau nu determină nu doar sensul 
acestei activităţi particulare, permiţându-i să aibă un efect durabil, sau făcând-o să se 
consume fără a lăsa vreo urmă, ci acest succes sau eşec face ca o întreagă înlănţuire de 
fapte şi evenimente să devină semnificative sau lipsite de sens. Structura ontologică a 
istoriei este, prin urmare, teleologică, chiar şi lipsită de un telos53 Conceptul acţiunii cu o 
însemnătate istorică într-adevăr reală pe care îl utilizează Ranke se defineşte tocmai prin 
acest lucru. Ea este una de acest fel dacă face istorie, cu alte cuvinte, dacă are un efect ce îi 
conferă o semnificatie istorică durabilă. Aşadar, elementele înlăntuirii istorice se definesc 
într-adevăr în sensul unei teleologii inconştiente care le reuneşt� şi exclude din această 
înlăntuire tot ce este irelevant. , 
P) Concepţia istorică asupra lumii a lui Ranke 
O astfel de teleologie nu este demonstrabilă pornind de la accepţiunea ftlozofică a con
ceptului. Ea nu transformă istoria universală într-un sistem aprioric în care protagoniştii 
sunt plasaţi într-un mecanism care îi controlează în mod inconştient. Ea este mai curând 
51 Ranke, Weftgeschichte IX, 270. 
52 Ranke, Lutherfragm. 1 .  
53 Vezi Gerhard 'Masur, Rankes Begrii! der Weltgeschichte, 1 926. 
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perfect compatibilă cu libertatea de ac�une. Ranke poate afirma chiar că componentele 
constitutive ale în1ăn!illrii istorice reprezintă "scene ale libertăpi,,54 Sintagma exprimă 
faptul că în urzeala nesfârşită a evenimentelor istorice există anumite aparipi eminente în 
care se concentrează oarecum deciziile istorice. Decizii se iau peste to t unde se ac�onează 
în virtutea libertăţii, însă faptul că printr-o astfel de decizie se hotărăş te ceva înseamnă că o 
decizie face istorie şi îşi dezvăluie semnifica�a ei deplină şi durabilă abia prin efectele ei. 
Iată marca distinctivă a momentelor cu adevărat istorice. Ele conferă în1ăntuirii istorice 
articulatia sa. Numim astfel de momente în Care actiunea liberă devin de�isivă istoric, 
momedte sau epocale sau crize, iar pe indivizii a căror 'acţiune devine atât de hotărâtoare îi 
numim, împreună cu Hegel, "indivizi ai istoriei urllversale" (weltgeschichtliche lndividuen) . 
Ranke vorbeşte aici despre "spirite originale care intervin în mod autonom în lupta ideilor 
şi în cea dintre puterile mondiale rezumându-Ie pe cele mai puternice dintre ele pe care se 
sprijină viitorul" . Acesta este un spirit plămădit din spiritul lui Hegel. 
. Avem la dispozitie o reflectie extrem de succintă a lui Ranke referitoare la modul în 

care în1ăntuirea isto;ică rezultă din asemenea decizii ale libertătii: "Să mărturisim că istoria 
nu poate �vea niciodată omogenitatea unui sistem ftlozofic; insă ea nu este lipsită de o 
coerenţă interioară. Vedem în faţa noastră un şir de evenimente ce se succed şi se 
condiţionează unul pe celălalt. Atunci când spun că "se condi�onează" nu mă refer, 
desigur, la o necesitate absolută. Important este mai curând faptul că este solicitată peste 
tot libertatea umană: istoria urmăreşte scenele libertătii; iată ce constituie farmecul ei cel 
mai puternic. Libertătii i se alătură însă forta, şi an�me cea originară. Fără de aceasta 
prima dispare atât din 'evenimentele mondial�, cât şi din domeniul ideilor. În orice clipă se 
poate naşte ceva nou care poate fi derivat doar din sursa primă şi comună a oricărei 
activităţi omeneşti; nimic nu există în exclusivitate doar gra�e unui alt lucru; nimic nu se 
integrează în întregime în realitatea celuilalt. Domneşte însă şi o legătură mai profundă, 
mai strânsă, de care nu rămâne nimeni neatins, ce pătrunde peste tot. Libertă� i se alătură 
necesitatea. Ea rezidă în ceea ce s-a constituit deja, în ceea ce nu mai poate fi răsturnat, 
care reprezintă fundamentul oricărei activităti ce survine. Devenitul constituie cone
xiunea cu ceea ce devine. Însă nici această con�xiune nu este ceva ce poate fi presupus în 
mod arbitrar, ci există într-un mod anume, într-un fel şi nu în altul. Ea este în acelaşi timp 
un obiect al cunoaşterii. Un lung şir de evenimente - succesive sau alăturate - legate astfel 
, l 1: � � , ,55 mtre e e  rormeaza un veac, o epoca . . .  

Semnificativ în această expunere este modul în care conceptul de forţă s e  alătură celui 
de libertate. Forţa constituie, după cum se vede, categoria centrală a concepţiei istorice 
asupra lumii. Ea a fost deja utilizată în acest sens de către Herder atunci când miza era 
eliberarea de schema de sorginte iluministă a progresului şi, mai ales, depăşirea concep
tului de ratiune care o întemeia56 Conceptul de fortă are o pozitie atât de centrală în 
interiorul c�ncepţiei istorice asupra lumii deoarece cuprinde interioritatea şi exterioritatea 
într-o unitate particulară încărcată de tensiune. Orice forţă există doar în exprimarea ei. 
Exprimarea nu este doar manifestarea forţei, ci realitatea ei. Hegel avea întru totul 
dreptate atunci când a elaborat dialectic apartenenţa interioară dintre forţă şi exprimare. 
Acesteia îi aparţine în mod categoric potenţialitatea unei eficienţe, ceea ce înseamnă că ea 

54 Ranke, Weltgeschichte IX, p. XIV. 
55 Ranke, Weltgeschichte IX, XIII sq. 
56 Am arătat în "Volk und Geschichte im Denken Herders" (1 942) [Kl. Schr. III, pp. 101 , 1 1 7; 
acum în Ges. Werke Bd. 4] că Herder a efectuat transferul conceptului leibnizian al forţei asupra 
lumii istorice. 
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nu este doar cauza unui anumit efect, ci capacitatea de a provoca un asemenea efect 
oriunde este eliberată. Modalitatea ei de a fi este aşadar diferită tocmai de cea a efectului. 
Modul ei este "iminenta" - un cuvânt potrivit deoarece tocmai fiinta-pentru-sine a fortei , " 
este cea Care se exprimă în opoziFe cu indetenninarea lucrului în care se poate manifesta. 
Rezultă de aici că forţa nu poate fi recunoscută sau evaluată pornind de la exteriorizări, ci 
poate fi experimentată doar sub forma conştientizării. Observarea unui efect face 
accesibilă doar cauza şi nu forţa, deşi, pe de altă parte, forţa este un exces interior ce 
depăşeşte cauza ce Fne de efect. Desigur, acest exces de care suntem conştienF prin 
elementul cauzator poate fi cunoscut şi pornind de la efectul resimFt prin rezistel1ţă, în 
măsura în care opunerea unei rezistente este ea însăşi exteriorizarea unei forte. Dar chiar , , 
şi atunci conştientizarea este modul prin care este resimţită forţa. Conştientizarea este 
modul de experimentare/resimţire al forţei deoarece forţa se raportează potrivit naturii 
sale la sine însăşi. Hegel a demonstrat convingător în Phănommen% gie des Geistes (Fenomme
nologia spiritulm) sinteza dialectică a ideii de forţă în infinitate a vieţii care se raportează la ea 
însăşi şi este conştientă de sine57 

Formularea lui Ranke dobândeşte astfel ea însăşi un profil istoric universal, unul în 
cadrul istoriei universale a gândului şi fllozofiei. Platon observa deja structura reflexivă a 
lui dynamis, făcând astfel posibil transferul acesteia asupra esenţei sufletului efectuat de 
către Aristotel prin teoria d�spre dynameis, puterile sufletului58• Forţa este potrivit esenţei ei 
ontologice "interioritate". In această m�sură Ranke este întru totul exact atunci când 
scrie: "libertătii i se alătură forta". Căci forta ce este mai mult decât exteriorizarea ei este , , , 
deja întotdeauna libertate. Acest lucru are o importanţă hotărâtoare pentru istoric. Acesta 
ştie că totul s-ar fi putut petrece altfel. Orice individ ar fi putut să acţioneze în mod diferit. 
Forţa ce scrie istoria nu este un element mecanic. Pentru a elimina această posibilitate, 
Ranke vorbeşte în mod explicit despre o "forţă originară" şi despre o sursă primă şi 
comună a oricărei activităF omeneşti", iar aceasta este, potrivit lui Ranke, libertatea. 

Nu contravine libertăţii faptul că ea este limitată şi mărginită. Tocmai acest lucru 
devine vizibil prin esenţa fortei ce ştie să se impună. De aceea Ranke poate să afirme că 
"libertăţii îi stă alături necesitatea". Căci prin necesitate nu se înţelege aici o cauzare ce 
exclude libertatea, ci rezistenta pe care o întâmpină forta liberă. Aici se arată cât de , 59 " , 
adevărată este dialectica forţei descoperită de Hegel . Impotrivirea pe care o întâlneşte 
forţa liberă se trage ea însăşi din libertate. Necesitatea despre care se vorbeşte aici este cea 
a celui înfrânt şi a potrivnicilor care este dată în prealabil în cazul oricărei exercitări a unei 
activităţi libere. Excluzând multe lucruri ca fiind imposibile, ea limitează activitatea asupra 
posibilului care este deschis. Necesitatea este alcătuită ea însăşi din libertate şi este 
condiţionată de libertatea care o ia în calcul. Este vorba din punctul de vedere logic despre 
o necesitate ipotetică (ex f?ypotheseos anagkaion) , iar din punct de vedere al conţinutului 
despre modalitatea de a. fi nu a naturii, ci a fiinţei istorice. Ceea ce a devenit nu poate fi 
răsturnat pur şi simplu. In acest sens ea constituie "temeiul oricărei activităF ce survine", 
cum spune Ranke, şi este cu toate acestea la rândul său ceva devenit prin activitate. 
Persistând în chip de fundament, devenitul integrează noua activitate în unitatea unei 
înlăntuiri. Ranke formulează astfel: "Devenitul constituie în1ăntuirea cu ceea ce devine". 
Acea;tă propoziţie foarte neclară încearcă probabil să exprim� elementul definitoriu al 

57 Hegel, Phănomenoiogie des Geistes, p. 1 20 sq. (Hoffmeister). 
58 Platon, Charm 1 69a (Vezi şi Vorgestalten der Rejlexion, Kl. Schr. III, S. 1-13; Bd. 6 der Ges. 
Werke, S. 1 6-1 28.) 
59 Hegel, En:;;ykJopădie §136 sq., idem Phănomenoiogie (Hoffmeister) p. 105 sq. ; Logik (Lasson) , 
p. 144 sq. 
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realităţii istorice: faptul că  ceea ce  devine este liber, Însă libertatea din care devine este 
mereu limitată de ceea ce şi-a încheiat devenirea, adică de circumstanţele în care pătrunde 
,ca devenire. Conceptele utilizate de istorici, bunăoară forţă, putere, tendinţă determinantă 
etc., încearcă toate să înfătişeze esenta fiintei istorice, implicând faptul că ideea află , " 
întotdeauna o reprezentaţie incompletă în istorie. Nu planurile şi concepţiile actanţilor 
reprezintă sensul evenimentelor, ci efectele is torice ce dezvăluie fortele is torice. Fortele 
istorice, care constituie purtătoarele propriu-zise ale dezvoltării istorice, nu sunt similare 
subiectivitătii monadice a individului. Orice individuatie este mai curând deja co-deter
minată de �ealitatea opozitivă şi tocmai de aceea individualitatea nu este identică cu 
subiectivitatea, ci este o fortă vie. Pentru Ranke chiar şi statele sunt astfel de forte vii. El 

. afirmase răspicat despre ac'estea că nu constituie "sectiuni ale universalului", �i indivi
dualităţi, "fIinţe spirituale reale,,60 Ranke le numeşte "ginduri ale lui Dumnezeu", pentru 
a indica astfel că forţa vitală a acestor alcături este cea care le face să existe într-adevăr şi 
nu o instituire, o voinţă omenească sau un plan inteligibil. 

Utilizarea categoriei forţei face posibilă în acest punct conceperea înlăn}Uirii istorice ca 
un dat primar. Forţa este reală întotdeauna doar ca un joc de forţe, iar is toria este un 
asemenea joc de forţe ce produce o continuitate. Atât Ranke cât şi Droysen vorbesc în 
acest sens despre faptul că istoria este o "sumă în devenire", pentru a respinge astfel orice 
pretentie a unei constructii apriorice a istoriei universale şi sunt încredintati că se situează 
astfel pe un fundament �mpiricGl Se pune însă întrebarea dacă astfel �� se presupune 
cumva mai mult decât ştiu ei înşişi. Faptul că istoria universală este o sumă în devenire 
înseamnă că este un întreg, fie şi unul neîncheiat. Acest lucru nu este însă câtuşi de putin 
de la sine înţeles. Termenii inegali calita�v nu se însumează. Însumarea presu,Pune fap�l 
că unitatea căreia i se subsumează dirij ează în prealabil înmănuncherea lor. Insă această 
premisă este o afirmaţie. Ideea unităţii istoriei este în realitate mai puţin formală şi 
independentă de o interpretare de conţinut "a" is toriei decât pareG2 

Universul istoriei nu a fost gândit nicidecum întotdeauna din perspectiva unităţii 
istoriei universale. El poate fi considerat bunăoară - ca în cazul lui Herodot - şi ca un 
fenomen moral. Ca atare el oferă o multitudine de exemple, dar nu o unitate. Ce anume 
legitimează discursul despre o unitate a istoriei universale? Răspunsul la această întrebare 
era for�ulat uşor odinioară, când se presupunea existenţa unui scop şi a unui plan în 
istorie. Insă care este numitorul comun ce permite o adunare atunci când presupoziţia 
existenţei în istorie a unui astfel de ţel şi a unui asemenea plan lipseşte? 

Dacă realitatea istorică este gândită ca un joc de forţe, atunci această idee este în mod 
evident insuficientă pentru ca unitatea ei să devină una necesară. Nici chiar ceea ce îi 
călăuzeşte pe Herder şi Humboldt, idealul bogăţiei manifestărilor omenescului, nu 
întemeiază ca atare o unitate reală. Trebuie să existe ceva care să se dovedească a fi un tel 
călăuzitor în continuitatea survenirii. Într-adevăr, locul ocupat în escatologiile de sorgir:te 
religioasă ale filozofiei istoriei şi în variantele secularizate ale acestora rămâne aici 
deocamdată liber63 Căci trebuia ca nici o prejudecată referitoare la sensul istoriei să nu 

60 Ranke, Das politische Gesprăch, (ed. Rothacker), p. 19, 22, 25. 
61 Ranke, idem, p. 163; Droysen, Historik (ed. Rothacker), p. 72. 
62 Faptul că Ranke gândeşte şi formulează subsumarea ca însumare (de exemplu în op . cit. p. 63) 
- şi aici nu este singur - este cât se poate de caracteristic pentru mentalitatea secretă a şcolii 
istorice. 
63 Vezi K. L6with, Weftgeschichte und Heilsgeschehen (Stuttgart 1953), precum şi articolul meu: 
"Geschichtsphilosophie", în RGGJ• 
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prejudicieze cercetarea acesteia. În acelaşi timp, presupozipa firească a investigării 
acesteia este aceea că ea formează o unitate. Droysen poate astfel să admită în mod 
explicit ideea istoriei universale - chiar dacă nu şi o reprezentare de con�nut referitoare la 
un plan providenţial - drept una regulativă. 

Cu toate acestea, postulatul acesta implică şi o altă presupoziţie care îl determină ca şi 
continut. Ideea unitătii istoriei lumii include ideea continuitătii neîntrerupte a evolutiei " " 
istorice universale. Şi această idee a continuităţii este iniţial de natură formală şi nu implică 
un conpnut concret. Şi ea constituie o componentă apriorică a cercetării ce incită la o 
pătrundere din ce în ce mai adâncă în urzeala în1ănp.ilrii istoriei universale. De aceea, 
afirmaţiile lui Ranke privitoare la "constanta admirabilă" a dezvoltării istorice pot fi 
judecate drept o naivitate metodologică64• El nu se referă de fapt câtuşi de puţin la această 
structură a continuităţii înseşi, ci la elementele de con�nut ce se formează de-a lungul 
acestei evoluţii constante. Faptul că în cele din urmă din totalitatea de necuprins în 
diversitatea ei a dezvoltării istoriei universale se naşte ceva anume, unitatea universului 
cultural occidental ce se extinde asupra întregii lumi prin intermediul popoarelor ger
manic-romanice, acesta este un lucru care îi trezeşte admiratia. 

Desigur că naivitatea lui Ranke rămâne evidentă chiar dacă admitem acest Sens de 
continut al admiratiei sale fată de "constantă". Faptul că istoria a condus printr-o evolutie 
continuă la naşter�a acestui 'univers cultur� occidental nu este, din nou, un simplu f;pt 
empiric constatat de conştiinţa istorică, ci o condi�e a conştiinţei istorice înseşi, prin 
urmare, nimic ce ar fi putut să nu se înfăptuiască sau să fie contrazis de o experientă nouă. 
Întrebarea privitoare la sensul istoriei poate fi formulată de o conştiinţă a '  istoriei 
universale referitor la unitatea continuitătii acesteia, doar ftindcă istoria universală a urmat , 
tocmai acest curs. 

Putem recurge aici la Ranke însuşi. Acesta consideră drept cea mai nobilă deosebire 
dintre sistemul oriental şi cel occidental faptul că în Occident continuitatea istorică 
constituie forma de existentă a culturii65 Prin urmare, nu este indiferent că unitatea istoriei 
universale se sprijină pe u'nitatea universului cultural occidental de care pne totalitatea 
ştiinţei occidentale şi în special istoria Ştiin1ei . Nu este de asemenea întâmplător că această 
cultură apuseană este marcată de creştinism, care îşi are momentul absolut (abso/uter 
Zeitpunk� în unicitatea evenimentului salvării. Ranke a înteles câte ceva din aceste lucruri 
atunci când vedea în religia creştină reinstaurarea omului în "nemijlocirea faţă de Dum
nezeu", pe care o situa pe filieră romantică la începutul originar al întregii istorii66 Vom 
vedea, însă, că semnifica�a principială a acestei stări de fapt în cadrul reflecţiei mozofice 
asupra concep�ei istorice asupra lumii nu a fost valorificată în întregime. 

Prin urmare, nici gândirea empirică a şcolii istorice nu este lipsită de presupozipi 
fllozofice. Meritul rigurosului metodolog Droysen este acela că a desprins-o pe aceasta 
din travestiul ei empiric şi că a recunoscut semnifica�a ei principială. Punctul său de 
vedere fundamental este următorul: continuitatea tine de esenta istoriei, căci istoria 
include, spre deosebire de natură, factorul temp�ralitătii. Dr�ysen citează frecvent 
afirmaţia lui Aristotel despre suflet, care ar fi o sporire în ;ine însuşi (epidois eis hau/o) . În 
opoziţie cu simpla formă repetitivă a naturii, istoria este caracterizată de o asemenea 
intensificare în sine însăşi. Dar acest lucru Înseamnă: o prezervare şi o depăşire a lucrului 
conservat. Ambele implică însă o ştiinţă despre sine (Sichwissen) . Istoria însăşi nu este, în 
64 Ranke, Weftgeschichte IX, 2 XIII. 
65 Ranke, Weftgeschichte IX, 1 ,  p. 270 sq. 
66 Vezi Hinrichs, Ranke und die Geschichtstheofogie deT Goethezeit, p. 239 sq. 
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consecintă, u n  simplu obiect de cunoaştere, ci este determinată în fIinta ei d e  ş tiinta de 
sine (Sich-wissen). "Sţiinp despre ea este ea însăşi" (Historik § 48) . Constanp admirabilă a 
evoluţiei istoriei universale, despre care vorbea Ranke, se întemeiază în conştiinp 
continuităţii, o conştiinţă ce face abia ea ca istoria să devină istorie (Historik § 48) . 

Ar fI întru totul greşit să vedem aici doar o tendenţiozitate idealis tă. Acest apriori al 
gândirii is torice este mai curând el însuşi o realitate istorică. J akob Burckhardt are perfectă 
dreptate atunci când surprinde în continuitatea tradiţiei culturale apusene condiţia de 
existentă a culturii occidentale înseşi67 Prăbuşirea acestei traditii, asaltul noii barbarii 
despre 'care tocmai Burckhardt a fost cel care a formulat câtev� profeţii sumbre, n-ar 
reprezenta pentru concepţia istorică asupra lumii o catastrofă în interiorul istoriei 
universale, ci chiar sfârşitul acesteia, cel puţin în măsura în care aceasta încearcă să se 
defInească în chip de unitate istorică. Este important s ă  clarificăm această premisă de 
conţinut a interogaţiei universal-istorice a şcolii istorice tocmai pentru că ea însăşi 
tăgăduieşte principial una de acest gen. 

Percepţia de sine hermeneutică a şcolii istorice, aşa cum am reuşit să o identifIcăm la 
Ranke şi Droysen, îşi află fundamentul ultim în ideea istoriei universale. Dimpotrivă, 
şcoala istorică n-a fost capabilă să admită întemeierea hegeliană a unităţii istoriei 
universale prin conceptul spiritului. Faptul că traseul spiritului, care constituie s ensul 
istoriei, se împlineşte pe sine în conştiinţa de sine deplină a prezentului istoric este o 
autointerpretare escatologică ce ridică în fond istoria într-un concept speculativ. Şcoala 

--istorică se vedea în schimb împinsă către o auto defInire teologică. Aceasta se vedea 
obligată să raporteze propria cunoaştere fInită şi mărginită la un spirit divin căruia 
lucrurile îi sunt cunoscute în desăvârşirea lor, dacă nu dorea să anuleze propria ei natură 
de a se defini drept cercetare progresivă. Este vorba despre vechiul ideal al compre
hensiunii nelimitate, aplicat încă aici asupra cunoaş terii istoriei. Iată ce scrie Ranke: 
"Divinitatea - dacă pot să îndrăznesc o asemenea observaţie - mi-o imaginez cuprinzând 
întreaga umanitate istorică în totalitatea ei, căci ea nu cunoaşte timpul, şi judecând-o peste 
tot în mod egal.,,68 

Aici ideea intelectului infInit (intel/ectus injinittls) pentru care totul există în acelaşi timp 
(omnia simu� este remodelată către un prototip al dreptăţii istorice. De acesta se apropie 
istoricul care ştie că toate marile epoci şi toate fenomenele istorice sunt egale în faţa lui 
Dumnezeu. Astfel conştiinp istoricului reprezintă des ăvârşirea conştiinţei de sine a 
omului. Cu cât reuşeşte să cunoască mai bine valoarea proprie indestructibilă a oricărui 
fenomen, cu alte cuvinte: să gândească istoric, cu atât va gândi mai asemenea lui 
Dumnezeu69. Ranke compară tocmai din acest motiv funcţia istoricului cu cea a preotului. 
"Nemijlocirea faţă de Dumnezeu" este pentru luteranul Ranke conţinutul propriu al 
vestirii creştine. Restaurarea acestei nemijlociri ce precede păcatul originar se petrece doar 
prin mijloacele de graţie ale bisericii. Din aceasta se împărtăşeşte şi istoricul în măsura în 
care transformă umanitatea căzută în istorie în obiectul cercetării sale, descoperind-o în 
nemijlocirea ei niciodată pierdută în întregime faţă de Dumnezeu. 

Istoria universală, istoria lumii - nu constituie în realitate metafore formale în care este 
vizată totalitatea survenirii. În gândirea istorică se produce ridicarea universului în calitate 
de creaţie divină la conştiinp sa proprie. Desigur că nu este vorba despre o conştiinţă 
67 Vezi bunăoară Lăwith, Weltgcschichte und Hei/sgeschehen, cap. L 
68 Ranke, Weltgeschichte IX, 2, p. 5, p. 7. 
69 "Căci aceasta este într-un fel o parte a ştiinţei dumnezeieşti" (Ranke, ed. Rothacker, p. 43 şi în 
mod similar p. 52. ) 



164 Partea a doua: întrebări În �tiinţele spiritului 

înţelegândă. Rezultatul final al ştiinţei istorice este "compasiunea, complicitatea cu 
cosmosul,,70. Pornind de la acest fundal panteist poate fi înţeleasă faimoasa sintagmă a lui 
Ranke, potrivit căreia acesta ar dori să se suprime pe sine. Fireşte că o astfel de 
auto suprimare reprezintă, de fapt, după cum obiecta Dilthe/ , o expansiune a sinelui 
către un univers interior. Dar cu toate acestea nu este întâmplător că Ranke nu efectuează 
o astfel de reflecţie care il conduce pe Dilthey către fundamentul psihologic al ştiinţelor 
spiritului. Autosuprimarea mai înseamnă încă pentru Ranke o formă a participării 
autentice. Conceptul participării nu trebuie înţeles aici psihologic-subiectiv, ci pornind de 
la cel al vieţii pe care se întemeiază. Deoarece toate fenomenele istorice sunt manifestări 
ale vieţii-cosmice (AII-Leben), participarea la acestea Înseamnă participare la viaţă. 

De aici .încolo, termenul de înţelegere (Verstehen) dobândeşte o rezonanţă aproape 
religioasă. Inţelegerea este participare directă la viaţă fără o mediere mentală din partea 
conceptului. Tocmai acest lucru il interesează pe istoric: să nu raporteze realitatea la 
concepte, ci să ajungă peste tot în punctul în care "viaţa gândeşte, iar gândul trăieşte" 
Fenomenele vietii istorice sunt percepute în întelegere ca manifestări ale vietii cosmice , , , J  
ale divinităţii. O asemenea pătrundere înţelegândă a acesteia înseamnă într-adevăr mai 
mult decât perfonnanţa de cunoaştere omenească a unui univers interior, după cum a 
refonnulat Dilthey, împotriva lui Ranke, idealul istoricului. Ranke formulează o afirmaţie 
metafizică ce il plasează în vecinătatea lui Fichte şi Hegel atunci când scrie: "Cunoaşterea 
limpede, deplină, trăită, aceasta este măduva fiinţei devenită transparentă şi scrutându-se/ 
recunoscându-se pe sine"n Devine aici vizibil fără putinţă de tăgadă cât de apropiat 
rămâne, în fond, Ranke idealismului german. Transparenţa de sine deplină a ftinţei pe care 
Hegel o concepea în ştiinţa absolută a ftlozofiei legitimează încă conştiinţa de sine a 
istoricului Ranke; chiar dacă acesta respinge pretenţia ftlozofiei speculative. Tocmai din 
această cauză se simte atât de atras de modelul poetului şi nu simte nevoia să se 
delimeteze de acesta în calitate de istoric. Căci ceea ce împărtăşesc istoricul şi poetul este 
tocmai faptul că acesta reprezintă, asemenea poetului, elementul în care trăiesc toţi "drept 
ceva ce se situează în afara lui"n Abandonarea pură în voia contemplării lucrurilor, 
atitudinea epică a celui ce caută basmul istoriei lumii74 poate fi numită într-adevăr poetică 
atâta timp cât pentru istoric Dumnezeu este prezent în toate nu sub forma conceptului, ci 
sub cea a "reprezentării exterioare". Concepţia lui Ranke se defineşte într-adevăr cel mai 
bine prin intermediul acestor concepte hegeliene. Istoricul, aşa cum il înţelege Ranke, 
aparţine de acea formă a spiritului absolut pe care Hegel a descris-o ca religie a artei. 
y) Raportul dintre istorie �i hermeneutică la j. G. Droysen 
Natura problematică a unei astfel de autodefinirii trebuia să devină vizibilă pentru un 
istoric cu o gândire mai riguroasă. Semnificaţia ftlozofică a Istoriei lui Droysen rezidă tocmai 
în faptul că el încearcă să desprindă conceptul de înţelegere de indetenninarea unei 
comuniuni estetic-panteiste, aşa cum apare el la Ranke, şi formulează premisele sale 
conceptuale. Prima dintre aceste p!emise este conceptul de expresie (Ausdruck)7S Întele
gerea este înţelegere a expresiei. In expresie se manifestă nemijlocit un interior. Insă 

70 Ranke (ed. Rothacker) , p. 52. 
Ces. SchriJten V, 28l .  

72 Lutheifragment 13 
7 3  Lutheifragment 1 .  

Lui Heinrich Ranke, noiembrie, 1828 (Zur eigenen Lebensge.rchichte 162). 
7S [Vezi şi infra, p. 255 sq, 348 sq. şi Ces. Werke, Bd. 2, Exkurs VI, p. 384 sq. ] 
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interiorul, "esenţa lăuntrică", este realitatea primă şi propriu-zisă. Droysen se situează aici 
în întregime pe un teren cartezian şi în traditia lui Kant şi a lui Wilhelm von Humboldt. 
Eul individual este asemenea unui punct solitar în universul fenomenelor. Însă el nu mai 
este un punct solitar în exprimările sale, mai ales în limbă, în principiu în toate formele în 
care devine capabil să se exprime. El apartine universului inteligibilului. Compre
hensiunea istorică nu este, prin urmare, esentialmente diferi tă de înţelegerea verbală. 
Asemenea limbii, lumea istoriei nu are caracterul unei existen�e spirituale pure. "A vrea să 
înţelegi universul etic, istoric înseamnă înainte de toate a şti că el nu este nici doar docetic, 
nici doar metabolism,,76 Afirmatia este îndreptată împotriva empirismului plat al lui 
Buckle, însă este valabilă şi în sens invers, împotriva spiritualismului lui Hegel, bunăoară. 

Droysen vede natura dublă a istoriei întemeiată pe "carisma specifică a naturii 
omeneşti atât de fericit imperfectă) încât este obligată să adopte un comportament etic 
atât din punct de vedere spiritual, cât şi trupesc"n. Droysen încearcă, desigur, cu ajutorul 
acestor concepte împrumutate de la Wilhelm von Humboldt, să afirme ceea ::e Ranke 

- avusese în vedere atunci accentua rolul forţei. Nici el nu vede în realitatea istoriei lll1 spirit 
pur. A te comprta etic împlică mai curând faptul că universul istoric nu cunoaşte o reliefare 
pură a voinţei într-o materie inertă şi maleabili Realitatea acestuia constă într-o apre
hendare şi modelare mereu reînnoită efectuată de spirit a "finitudinilor neostoit schim
bătoare" cărora le aparţine orice actant. Droysen reuşeşte astfel într-o măsură cu totul 
diferită să extragă din această natură dublă a istoriei concluzii privitoare la conduita istorică. 

Recursul la comportamentul poetului, care îl satisface pe Ranke, devine în cazul său 
--insuficient. Abandonarea de sine în contemplare sau naraţiune nu conduce către realitatea 
istorică. <;:ăci poetii "plăsmuiesc alături de evenimente şi o interpretare psihologică a 
acestora. Insă în realitate acţionează şi alte elemente decât personalită?Ie" (Historik § 41). 
Poetii tratează realitatea istorică ca şi cum aceasta ar fi voită şi plănuită astfel de indivizii 
acti�. Însă "intentionarea" ei în acest mod nu constituie nicidecum realitatea istoriei. De 
aceea, voinp şi pl�nificarea reală a indivizilor activi nu constituie obiectul propriu-zis al 
în�elegerii istorice. Interpretarea psihologică a indivizilor nu poate accede la tălmăcirea 
sensului evenimentelor istorice în sine. "Nici cel care vrea nu se identifică în întregime cu 
această stare de lucruri şi nici ceea ce a rezultat nu a devenit doar datorită puterii de voinţă 
şi inteligenţei acestuia; acest lucru nu este nici expresia pură şi nici cea deplină a acestei 
personalităţi" (§ 41) . Interpretarea psihologică este de aceea doar o componentă secun

. dară în înţelegerea istorică şi nu doar fiindcă ea nu îşi atinge cu adevărat scopul. Nu avem 
de a face aici cu experienţa unei limite. Interioritatea persoanei, templul conştiinţei, nu 
este doar inaccesibilă istoricului. Locul în care pot pătrunde doar simpatia şi iubirea nu 
este ţelul şi obiectul cercetării sale. El nu este chemat să pătrundă în tainele persoanelor 
individuale. El nu explorează indivizii luati ca atare, ci semnificatiaJor în calitate de factori , , 
ai dinamicii puterilor morale (sittliche Măchte). 

Conceptul puterilor morale ocupă un loc central în cazul lui Droysen (§ 55 sq.). Acesta 
; lntemeiază atât modalitatea de a fi a istoriei, cât şi posibilitatea cunoaşterii ei istorice. 
" Reflecţiile neprecizate ale lui Ranke despre libertate, forţă şi necesitate dobândesc acum o 
_ legitimare obiectivă. Droysen efectuează de asemenea o corectare a notiunii de fapt 
@istoric, aşa cum este ea utilizată de Ranke. Individul izolat situat în aleatoriul pornirilor şi 
,c scopurilor sale nu constituie o componentă istorică decât în măsura în care se ridică la 
. •  nivelul elementelor morale comune şi participă la acestea. Mersul lucrurilor constă în 

Droysen (ed. Rothacker), p.  65. 
Idem, p. 65. 
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dinamica acestor puteri morale determinată de travaliul comun al oamenilor. Este cât Se 
poate de adevărat că ceea ce este posibil este astfel îngrădit. Însă a vorbi din această cauză 
despre un antagonism între libertate şi necesitate ar însemna o plasare reflexivă în afara 
propriei finitudini istorice. Individul activ se subordonează mereu postulatului libertăţii. 
Mersul lucrurilor nu este o limită impusă din exterior libertăţii sale, căci el nu se sprijină pe 
o necesitate rigidă, ci pe dinamica puterilor morale la care ne raportăm întotdeauna. El 
formulează sarcina în raport cu care se confirmă energia morală a celor ce acţionează7! 
Droysen defineşte, prin urmare, relaţia dintre necesitate şi libertate ce acţionează în istorie 
într-un mod mult mai adecvat, determinând-o în întregime pornind de la individul ce 
actionează istoric. El asociază necesitătii obligativitatea neconditionată. Iar libertătii 
vointa neconditionată, ambele fiind m;nifestări ale fortei moral� prin care individcl 
aparţine sferei �orale (§ 76). 

' 

Conceptul forţei este, după cum se vede, şi pentru Droysen elementul ce dezvăluie 
limita oricărei metafizici speculative a istoriei. El critică în acest sens conceptul hegelian al 
dezvoltării (EntwickluniJ - asemenea lui Ranke - în măsura în care nu ar fi vorba doar de 
desfăşurarea unei tendinţe embrionare în cadrul mersului istoric. Însă el precizează mai 
exact ce se înţelege aici prin forţă: "Odată cu munca sporesc puterile". Forţa morală a 
individului devine forţă istorică dat fiind că ea este activă în munca dedicată marelui scop 
comun. Ea devine putere istorică în măsura în care sfera morală este elementul durabil şi 
puternic în cadrul mersului lucrurilor. Forp nu mai este, aşadar, ca la Ranke, o 
manifestare originară şi nemijlocită a vieţii cosmice, ci există şi devine realitate istorică 
doar printr-o astfel de mediere. 

Universul moral mediator are o dinamică la care participă toţi însă în moduri diferite. 
Unii propagând condiţiile existente prin perpetuarea habitualului, alţii intuind şi for
mulând idei noi. Continuitatea procesului istoric constă în această depăşire perpetuă a 
ceea ce este printr-o critică formulată pornind de la cum ar trebui să stea lucrurile (§ 77 
sq.). Droysen nu ar vorbi, aşadar, despre simple "scene ale libertăţii". Libertatea este 
pulsul fundamental al vieţii istorice şi nu este reală doar în caz excepţional. Marile 
personalităţi ale istoriei sunt doar o componentă a mişcării evolutive a universului moral 
care este un univers al libertăţii în întregul său şi în fiecare. 

El este de acord cu Ranke în privinţa apriorismului istoric, afitmând că suntem capabili 
să recunoaştem doar direcţia dinamicii, nu şi ţelul acesteia. Scopul scopurilor (der Zweck der 
Zwecke) la care se raportează munca neobosită a umanităţii istorice nu poate fi identificat 
prin cunoaştere istorică. El constituie doar obiectul intuirii şi credinţei noastre (§ 88-86). 

Acestui tablou al istoriei îi corespunde plasarea cunoaşterii istorice. Nici aceasta nu 
poate fi înţeleasă aşa cum o făcea Ranke, ca o uitare de sine, o autosuprimare estetică de 
genul celei a marii poezii epice. Trăsătura panteistă a gândirii lui Ranke permitea aici 
formularea pretenţiei unei participări universale şi totodată directe, a unei complicităţi cu 
cosmosul (A/� . Droysen reflectează, dimpotrivă, asupra medierilor în care se mişcă 
înţelegerea. Puterile morale nu sunt doar realitatea propriu-zisă a istoriei la care se ridică 
individul prin actele sale. Ele constituie în acelaşi timp lucrul la care se ridică şi cel care se 
întreabă şi cercetează istoric dincolo de propriile particularităţi. I storicul este condiţionat 
de apartenenţa sa la anumite sfere morale, patria sa, convingerile sale politice şi religioase. 
Dar participarea sa se sprijină tocmai pe această unilateralitate ce nu poate fi abolită. 
I?reptatea apare drept sarcină a sa în condiţiile concrete ale propriei sale existenţe istorice 
ŞI nu plutind deasupra lucrurilor. "Dreptatea sa este aceea că încearcă să înţeleagă" (§ 91) .  

78 Vezi critica lui Droysen adresată lui Buckle (în edi�a reedi tată a lui Rothacker, p. 61) .  
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Formula lui Droysen referitoare la cunoaşterea istorică sună de aceea în felul următor: 
"a în�elege cercetând" (§ 8) .  Aceasta conţine atât o mediere infinită, cât şi o nemijlocire 
ultimă. Conceptul cercetării (ForschuniJ pe care Droysen îl leagă aici, într-o sintagmă atât 
de semnificativă, de comprehensiune este chemat să sublinieze caracterul infinit al sarcinii 
prin care istoricul se desparte în mod fundamental atât de desăvârşirile creaţiei artistice, 
cât şi de armonia desăvârşită pe care o determină simpatia şi iubirea între un "eu" şi un 
"tu" Cercetarea se apropie pas cu pas de "idee" abia prin examinarea "neobosită" a 
tradiţiei transmise, prin exploatarea unor noi şi noi izvoare şi prin interpretarea mereu 
reînnoită a acestora. Acest lucru sună ca un recurs la metodele ştiinţelor naturii şi ca o 
anticipare a interpretării neokantiene a "lucrului în sine" drept "sarcină infinită" La o 
privire mai atentă însă se dovedeşte că aici mai există ceva. Formula lui Droysen nu 
delimitează doar travaliul istoricului de idealitatea desăvârşită a artei şi de comuniunea 
intimă a sufletelor, ci şi, după cum se pare, de metoda ştiinţelor naturii. 

La capătul prelegerii din 1 88279 găsim următoarea propoziţie: "nu dispunem asemenea 
ştiinţelor naturii de instrumentul expeexperimentului; putem doar să cercetăm şi nimic 
altceva decât să cercetăm". Conceptul cercetării trebuie să conţină şi o altă cOr.1ponentă 
importantă petru Droysen şi nu doar infinitate a sarcinii pe care cercetarea istorică ar 
împărtăşi-o în chip de caracteristică a unui progres infinit şi care a contribuit la 
ascensiunea conceptului de "cercetare" în secolul al XIX-lea în opoziţie cu "ştiinp" 
secolului al XVIII-lea şi "doctrina" (docttina) secolelor anterioare. Acest concept al "cerce
tării" (ForschuniJ implică, pornind probabil de la cel al exploratorului (Forschungsrezsende) 
care pătrunde în teritorii necunoscute, în aceeaşi măsură cunoaşterea universului naturii 
cât şi pe cel al istoriei. Cu cât păleşte mai puternic fundalul teologic şi ftlozofic al 
cunoaşterii lumii (Welterkenntnis), cu atât ştiin�a este gândită din ce în ce mai intens ca 
înaintare în necunoscut şi este denumită de aceea cercetare. 

Aceste reflecţii sunt însă insuficiente pentru a explica modul în care Droysen reuşeşte, 
potrivit afirmapilor sale citate mai sus, să detaşeze metoda istorică de metoda experi
mentală din cadrul ştiinţelor naturii, spunând despre istorie că ar fi "cercetare şi nimic 
altceva decât cercetare" Trebuie să existe o altă infinitate decât cea a universului 
necunoscut care defineşte în ochii lui Droysen cunoaşterea istorică drept cercetare. Ideea 
sa pare să fie următoarea: cercetării îi este proprie o nelimitare diferită şi în acelaşi timp 
marcată calitativ, dacă ceea ce este cercetat nu poate fi niciodată zărit. Acest lucru este 
într-adevăr valabil în cazul trecutului istoric - spre deosebire de datul care se dă pe sine 
(Se!bstgegebenhei� pe care îl reprezintă experimentul în cercetarea naturii. Cercetarea 
istorică interoghează pentru a cunoaşte mereu altele, tradiţia transmisă, mereu alta, iar şi 
iar. Răspunsul acesteia nu are niciodată, asemenea experimentului, univocitatea lucrului 
observat cu proprii ochi. 

Dacă ne vom întreba acum care este originea acestei componente semantice a 
conceptului de cercetare pe care Droysen o urmează în surprinzătoarea afirmare a 
opoziţiei dintre experiment şi cercetare, vom fi conduşi, după cum mi se pare, către 
conceptul de examinare a conştiin�ei (GewissensforschuniJ. Universul istoriei se sprijină pe 
libertate, iar aceasta rămâne, până la unnă, un secret inexplorabil al persoaneiBo Doar 
propria examinare a conştiinţei se poate apropia de aceasta şi doar Dumnezeu are 
cunoştinţă în privinţa ei. Din acest motiv cercetarea istorică nu-şi va propune cunoaşterea 
unor legi şi, în orice caz, nu poate apela la verdictul experimentului. Căci istoricul este 
despărţit de obiectul său prin medierea infinită a tradiţiei transmise. 
79 Johann Gustav Droysen, Histonk, edit. R. Hlibner (1 935), p. 316,  după o transcriere a lui 
Friedrich Meinecke. 
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Însă această depărtare înseamnă pe de altă parte chiar o proximitate. Istoricul este 
legat de "obiectul" său, deşi fără să-I zărească, prin intermediul constatărilor univoce 
oferite de experiment, Însă el este în schimb , în felul său specific, cuplat în mod cu totul 
diferit decât cercetătorul naturii cu obiectul său prin intermediul inteligibilităţii şi fami
liarităţii universului moral. Aflarea "din auzite" nu constituie aici o atestare improprie, ci 
singura posibilă. 

"Fiecare eu închis în sine, fiecare descruzându-şi-l pe celălalt în enunţurile sale" (§ 91). 
Ceea ce este cunoscut este în mod corespunzător în ambele cazuri un lucru fundamental 
diferit: puterile morale sunt pentru istoric ceea ce legile reprezintă în cazul cunoaşterii 
naturii (1 6). În ele îşi găseşte acesta adevărul său. 

Comprehensiunea rezultă mereu până la urmă din explorarea neobosită a tradiţiei. 
Conceptul de înţelegere păstrează la Droysen, în ciuda oricărei medieri, caracteristica unei 
nemijlociri ultime. "Posibilitatea înţelegerii constă în caracterul congenial nouă al enun
turilor ce există sub forma materialului istoric". "Ne aflăm fată de oameni, fată de 
�primările şi plăsmuirile omeneşti simţindu-ne într-un raport de �mogenitate şi re�ipro
citate esenţială" (§ 9) . Aşa cum comprehensiunea leagă eul individual de elementele 
morale comune cărora le aparţine, aceste elemente comune - familia, poporul, statul, 
religia - pot fi la rândul lor înţelese ca expresii. 

Realitatea istorică se ridică astfel - prin conceptul de expresie (Ausdruck) - în sfera 
semnificativului şi prin aceasta hermeneutica se înstăpânefte asupra istoriei fi în riflestia metodologică 
a lui Drqysen: "Particularul este înţeles în întreg, iar întregul din particular" (§ 10) .  Aceasta 
este vechea regulă de bază retoric-hermeneutică îndreptată de acum către interior: "Cel 
care înţelege deoarece formează un eu, o totalitate în sine, asemenea celui pe care trebuie 
să îl înţeleagă, îşi întregeşte totalitatea acestuia din expresiile sale particulare, iar expresia 
particulară din totalitatea acestuia." Aceasta este formula lui Schleiermacher. Aplicarea ei 
implică faptul că Droysen împărtăşeşte premisele ei, cu alte cuvinte, istoria pe care el o 
vede ca fapte ale libertăţii îi apare cu toate acestea drept profund inteligibilă şi semni
ficativă asemenea unui text. Desăvârşirea comprehensiunii istoriei este, asemenea înte
legerii unui text, "prezenţă spirituală". Îl vedem astfel pe Droysen definind cu mai m�re 
precizie decât Ranke medierile pe care le include cercetarea şi comprehensiunea, dar nici 
el nu reuşeşte în cele din urmă să gândească sarcina istoriei decât în categorii este
tico-hermeneutice. Năzuinţa istoriei este şi în opinia lui Droysen reconstrucţia din 
fragmentele tradiţiei marelui text al istoriei. '-

80 [Ecoul teologic este prezent în conceptul de cercetare nu doar în raport cu persoana inexplo

rabilă şi libertatea acesteia, ci şi în "sensul" tainic al istoriei, în "ceea ce comunică" providenta lui 
Dumnezeu pe care n-o putem descifra niciodată în întregime. Astfel, istoria nu este aici, totuşi, 
pe deplin contaminată de hermeneutică, pe cât s-ar cuveni descoperitorului "elenismului". Vezi 
Ges. Werke, Bd. 2, p. 123 sq. şi "Heideggers Wege", Die Marburger Theologie, p. 35 sq.; Ges. Werke, 
Bd. 3 .] 
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2. Eşuarea lui Di lthey În aporiile istorismului81 

a) De la problema epistemologică a istoriei către fundamentul 
hermeneutic al sti intelor spiritului82 , , 
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Tensiunea dintre motivul estetico-hermeneutic şi  cel ce tine de o ftlozofie a istoriei din 
cadrul şcolii istorice culminează în opera lui Wilhelm Diithry. Importanţa lui Dilthey se 
datorează faptului că el este cel care recunoaşte cu adevărat proble1l1a epist�mologică pe 
care o implică concep�a istorică asupra lumii în opozi�e faţă de idealism. In calitate de 
biograf al lui Schleiermacher, de istoric ce confruntă teoria romantică a comprehensiunii 
cu interoga�a istorică privitoare la geneza şi esenţa hermeneuticii şi care scrie istoria 
metafizicii occidentale, Dil they se mişcă în orizontul problematic al idealismului german. 
Însă  în calitate de discipol al lui Ranke şi de adept al noii ftlozofii empirice a secolului el se 
situează pe un teren atât de diferit, încât îi era imposibil să mai recunoască valabilitatea 
ftlozofiei identitare estetico-panteiste a lui Schleiermacher şi metafizica integrată într-o 
ftlozofie a istoriei a lui Hegel. Am descoperit, fireşte, o dualitate similară şi în atitudinea lui 
Ranke şi Droysen, plasată între gândirea empirică şi cea idealistă. Însă acest dezacord se 
radicalizează în mod deosebit în cazul lui Dil they. Căci la el nu mai este vorba de o simplă 
perpetuare a spiritualităţii clasic-romantice în cadrul unei concepţii empirice asupra 
cercetării. Acestei tradiţii eficiente în continuare i se suprapune reluarea conştientă a unor 
idei ale lui Schleiermacher, iar apoi ale lui Hegel. 

Chiar dacă vom exclude de la bun început drept o deformare a adevăratelor sale 
intenţii influenţa ini�al extrem de puternică a empirismului englez şi a epistemologiei 
ştiintelor naturii, o întelegere unitară a acestor intentii se va dovedi dificilă. Ii datorăm lui 
Geo�g Misch un pas' esential în această directie63 Însă deoarece intentia lui Misch era 
aceea de a confrunta po;i�a lui Dilthey cu 'tendinţa ftlozofică a fe�omenologiei lui 
Husserl şi cu ontologia fundamentală a lui Heidegger, sciziunea interioară a tendinţei lui 
Dilthey către o "ftlozofie a vieţii" a fost descrisă din perspectiva acestor poziţii adverse 
contemporane. Acelaşi lucru este valabil şi pentru prezentarea meritorie a gândirii lui 
Dilthey al cărei autor este O. F. Bol1now64 

Dualitatea pe care o vom demonstra în cazul lui Dilthey se înrădăcinează în situarea 
deja amintită a şcolii istorice între ftlozofie şi empirie. Aceasta nu este rezolvată de 
tentativa de întemeiere epistemologică a lui Dilthey, ci, dimpotrivă, se va radicaliza 
datorită acesteia. Efortul lui Dilthey de a realiza o fundare ftlozofică a ştiinţelor spiritului 
urmăreşte să extragă consecinţele epistemologice rezultate din ceea ce Ranke şi Droysen 
au încercat să contrapună idealismului german. Dilthey era el însuşi cât se poate de 
conştient de acest lucru. El vedea slăbiciunea şcolii istorice în deficitul de consecvenţă al 
61 [Vezi în legătură cu aceasta studiul meu "Das Problem der Geistesgeschichte in der neueren 
deutschen Philosophie" (1 943), Kl. Schr. r, pp. 1-10: Ges. Werke, Bd. 2, p. 27 sq.] 
82 [Vezi în legătură cu aceasta "Das Problem des historischen Bewtilltseins" (Kl. Schr. IV, pp. 
142-1 47) şi contribuţiile mai recente prilejuite de jubileul Dilthey din 1983 (Ges. Werke, Bd. 4). 
Exegeza diltheyriană s-a relansat Înainte de toate prin editarea lucrărilor preliminare la continuarea 
pentru "Einleitung in die Geisteswissenschaften" (Bd. XVIII şi XIX).] 
83 Atât prin introducerea sa cuprinzătoare la voI. 5 al Gesammelte Schriften ale lui Dilthey, cât şi 
prin expunerea sa dedicată gândirii lui Dilthey în volumul Lebensphilosophie und Phănomenologie 
(1 930) .  
6 4  O.  F. Bollnow, Dilthry, 1936. 
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reflectill0r acesteia: "În locul unei reîntoarceri la premisele epistemologice ale şcolii 
istorice şi ale idealismului de la Kant şi până la Hegel pentru a descoperi caracterul 
ireconciliabil al acestor premise, aceştia au corelat aceste poziFi în mod necritic."ss Astfel 
el a putut să-şi propună construirea unui nou fundament epistemologic solid între 
experienţa istorică şi moştenirea idealistă a şcolii istorice. Aceasta este raţiunea intenţiei 
sale de a întregi critica raţiunii pure a lui Kant printr-o critică a raţiunii istorice. 

Acest mod de formulare a problemei indică deja despărţirea de idealismul speculativ. 
Se construieşte astfel o analogie ce trebuie înţeleasă literal. Dilthey vrea să spună că raţiu
nea istorică necesită o legitimare similară cu cea a raţiunii pure. Rezultatul epocal al criticii 
raţiunii pure nu a fost doar distrugerea metafizicii ca ştiinţă pură a raţiunii despre lume, 
suflet şi Dumnezeu, ci, în acelaşi timp, identificarea unui domeniu în interiorul căruia 
utilizarea conceptelor apriorice este justificată şi face posibilă cunoaşterea. Această critică 
a raţiunii pure a distrus nu doar fantasmele unui vizionar, ea a produs în acelaşi timp 
�ăspunsul la întrebarea privitoare la posibilitatea de a exista a unei ştiinţe pure a naturii. 
Intre timp î nsă, idealismul speculativ a încorporat universul istoriei în autoexplicitarea 
(Selbstexplication) raţiunii şi a produs, dincolo de aceasta, performanţe geniale, în special 
prin Hegel, tocmai în domeniul istoriei. Cu aceasta pretenţia unei ştiinţe pure a raţiunii a 
fost extinsă în principiu asupra cunoaşterii istorice. Era o parte din enciclopedia spiritului. 

Însă în ochii şcolii istorice filozofia speculativă a istoriei era un dogmatism la fel de 
cras precum fusese metafizica raţională (rationa� . Astfel ea trebuia să pretindă din partea 
unei fundări ftlozofice a cunoaşterii istorice o performanţă identică cu cea a lui Kant în 
cazul cunoaşterii naturii. 

Această exigenţă nu putea fi satisfăcută printr-o simplă întoarcere la Ka�t, aşa cum 
această cale era dată împotriva exceselor ftlozofiei naturii. Kant a încheiat eforturile legate 
de problema cunoaşterii determinată de apariţia noii ştiinţe a secolului al XVII-lea. 
Edificiul matematico-naturalist de care se slujea noua ştiinţă a primit din partea sa 
legitimarea valorii de cunoaştere de care avea nevoie deoarece conceptele nu aduceau cu 
sine o altă pretentie de a fi decât cea a unor entia rationis. Vechea teorie a reflectării 
(Abbildtheorie) era �vident insuficientă pentru legitimarea acesteia66 Astfel incomensu
rabilitatea gândirii şi a fiintei a dus la o formulare nouă a problemei cunoaşterii. Dilthey a 
observat în mod limped� acest lucru, iar în corespondenţa sa cu baronul Y orck' se 
vorbeşte deja despre fundalul nominalist al interogaţiei epistemologke în secolul al 
XVII-lea, demonstrat în mod strălucit de cercetările recente începând cu DuhemB7 

Problema teoriei cunoaşterii redevine actuală de această dată prin intervenţia ştiinţelor 
istorice. Acest lucru îl arată deja şi aspectul etimologic, dacă ne gândim la faptul că 
termenul de teorie a cunoaşterii apare abia în perioada ce i-a urmat lui Hegel. Se consacră 
6S Ces. Schriften VII, 281. 
66 Forma preliminară antică a problemei cunoaşterii, pe care o găsim, bunăoară, la Democrit şi 
care a fost identificată de istoriografia neokantiană şi la Platon, se situa pe un teren fundamental 
diferit. Dezbaterea legată de problema cunoaşterii care ar fi putut fi lansată pornind de la 
Democrit a sfârşit în realitate în scepticismul antic (vezi Paul Natorp, Studien iJlm Erkenntnisproblem 
im AlterlulJl [1 892] şi studiul meu din Um die Begnffiwelt der Vorsokratiker, 1968, pp. 512-513 [acum 
în Ces. Werke, Bd. 5, pp. 263-282] . 
* Paul Graf Yorck von Wartenburg (01 .  03. 1835, t 12. 09. 1897) ftlozof german; schimbul 
epistolar cu Dilthey a fost deosebit de important pentru fundamentarea conştiinrei istorice (n. t. ) . 
67 P. Duhem, Etudes sur Uonard de Vina; 3 Bde, Paris, 1 9 55; Le systeme du monde, Bd. X, Paris, 1 959. 
[Vezi p. 1 7, nota 4]. 
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în momentul în care cercetarea empirică discreditează sistemul hegelian. Secolul al 
XIX-lea devine secolul epistemologiei deoarece disoluţia ftlozofiei lui Hegel a însemnat 
distrugerea definitivă a corespondenfei fireşti dintre logos şi ftinţă8B Propovăduind 
existenţa raţiunii în toate, chiar şi în is torie, Hegel a fost ultimul reprezentant şi cel mai 
universal ( der universalste Vertreter) al ftlozofiei antice a logosului. Apărea acum din nou în 
fap criticii ftlozofiei apriorice a istoriei fascinaţia criticii kantiene, a cărei problemă se 
impunea acum şi în cazul universului istoric după ce pretenţia unui edificiu pur raţional al 
istoriei universale fusese respinsă, iar cunoaşterea istorică limitată de asemenea asupra 
experienţei. Dacă istoria este gândită tot atât de puţin ca şi natura drept o modalitate de 
manifestare a spiritului, atunci modalitatea în care spiritul omenesc trebuie să cunoască 
istoria constituie o problemă, tot astfel cum cunoaşterea naturii prin construcfille metodei 
matematice constituise la rândul ei o problemă pentru el. De aceea, Dilthey se vedea 
obligat să caute - pe lângă răspunsul lui Kant la întrebarea: cum ar putea fi posibilă o 
ştiinfă pură a naturii - un �ăspuns la întrebarea privitoare la modul în care experienţa 
istorică ar deveni o ştiinţă. In analogie limpede cu interogaţia kantiană, el s-a întrebat în 
legătură cu categoriile lumii istorice capabile să susţină ştiinţele spiritului. 

Există un lucru care îi conferă rangul pe care îl ocupă şi care îl distinge de neo
kantianism, care încerca la rândul său o implicare a ştiinfelor spiritului în procesul de 
reînnoire a ftlozofiei critice. El nu uită că e�perienţă înseamnă aici un lucru principial 
diferit fafă de domeniul cunoaşterii naturii. In domeniul cunoaşterii naturii importante 
sunt doar constatările verificabile rezultate din experienţa individuală, cu alte cuvinte însă, 
ceea ce se desprinde de experienţa individuală şi formează un inventar durabil şi credibil 
de cunoştin�e empirice. Analiza categorială a acestui "obiect al cunoaşterii" era în ochii 
neokantienilor performanfa pozitivă a ftlozofiei transcendentaleB9 

Simpla modulare a acestei construcţii şi transferarea ei asupra domeniului cunoaşterii 
istorice, aşa cum fusese ea efectuată de neokantianism sub forma ftlozofiei valorilor 
bunăoară, era nesatisfăcătoare pentru Dilthey. Acesta considera criticismul neokantian 
însuşi ca ftind dogmatic şi avea dreptate, ca şi atunci când numea dogmatic empirismul 
englez. Căci ceea ce susţine edificiul universului istoric nu sunt faptele extrase din 
experienfă care păşesc apoi sub un raport valoric. Baza acestora este mai curând 
istoricitatea interioară proprie experienţei înseşi. Aceasta constituie un proces biografic 
(/ebensgeschichtlicher VOI;gang) şi îşi are cazul exemplar nu în constatarea faptelor, ci în acea 
fuzionare particulară a amintirii şi aşteptării într-un tot pe care îl numim experienţă şi care 
se dobândeşte acumulând experienţe. Astfel, suferinţa şi învăţămintele de care are parte 
cel ce se maturizează întru înţelegere datorită experimentării dureroase a realităţii sunt 
cele ce preformează modalitatea de a cunoaşte a ştiinţelor istorice. Ele gândesc doar mai 
der.arte ceea ce este gândit deja în experienţa de viafă90 

In această privinţă interogaţia epistemologică constituie un demers diferit. Sarcina ei 
este într-un anumit sens mai uşoară. Ea nu trebuie să se întrebe în legătură cu temeiul 
posibilităţii adecvării conceptelor noastre cu "lumea exterioară". Căci universul istoric, 
despre a cărui cunoaş tere este vorba aici, este deja întotdeauna unul constituit şi modelat 
BB Vezi studiul lui E. Zeller, "Uber Bedeutung und Aufgabe der Erkenntnistheorie" (1 862) în 
VOrlrăge und Abhandlungen, Bd. 2, Leipzig 1875-84, pp. 446-478 şi lucrarea mea, "E. Zeller, Der 
Weg eines Liberalen von der Theologie zur Philosophie", în: W. Doerr (ed.), Semper Aperlus - 600 
Jahre Ruprecht-Karls-Univers1iăt Heidelberg 1 386 - 1986, FS in 6 Bden., Heidelberg, 1 985, Bd. 2] 
B9 Vezi cartea cu acelaşi titlu a lui H. Rickerts: Der Gegenstand der Erkenntnis, Freiburg, 1892. 
90 Vezi infra analiza istoricităţii experienţei, p. 262 sq. 
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de spiritul uman. Din acest motiv Dilthey este de părere că judecăp1e sintetice cu valoare 
universală nu constituie aici nici un fel de dificultate91 şi apelează pentru aceasta la Vico. Să 
ne reamintim că Vico a afirmat în replică la îndoiala carteziană şi certitudinea cunoaşterii 
matematice fundamentată prin aceasta primatul epistemologic al lumii istoriei făcute de 
om. Dilthey reia acelaşi argument. Iată ce scrie el: "Prima condiţie a posibilităţii ştiin�elor 
spiritului rezidă în faptul că eu însumi sunt o ftin�ă istorică şi că cel care cercetează istoria 
este acelaşi cu cel care face istoria"n Omogenitatea dintre subiect şi obiect este cea care 
face posibilă cunoaşterea istorică. 

Totuşi, această interogaţie nu reprezintă încă în nici un caz o rezolvare a problemei 
epistemologice aşa cum şi-o formulase Dilthey. Problema epistemologică propriu-zisă a 
istoriei mai rămâne încă învăluită în această conditie a omogenitătii. Căci întrebarea care 
se pune aici este: cum se ridică experienta individu'ală şi cunoaşter�a acesteia la stadiul de 
experien�ă istorică. În istorie nu mai est� vorba despre înlănţuiri care sunt trăite ca atare 
de individ, sau retrăite ca atare de alţii. Argumentaţia lui Dilthey se referă deocamdată 
doar la trăirea şi retrăirea individului. El este cel de la care porneşte reflecpa epistemo
logică. Dilthey dezvoltă modul în care individul dobândeşte o înlănţuire existenţială şi 
caută pornind de aici să obţină conceptele constitutive capabile să susţină înlănţuirea 
istorică şi cunoaşterea acesteia. 

Aceste concepte sunt, spre deosebire de categoriile cunoaşterii naturii, concepte ale 
vieţii (LebensbegriJfe) . Căci premisa ultimă a cunoaşterii universului istoric în care identi
tatea dintre conştiinţă şi obiect - acest postulat speculativ al idealismului - mai este încă o 
realitate identificabilă este după Dilthey trăirea (das Erlebnis) . Aici există certitudine 
nemijlocită. Căci ceea ce este trăire nu mai este diferentiat într-un act, cum ar fi cel al 
conştientizării, şi un continut, lucrul de care devenim conştienti93• Este vorba, mai curând, 
de o conştienţă indivizibilă în continuare. Însăşi expresia potrivit căreia trăire a presupune 
posesia a ceva este excesiv diferenţiatoare. Dilthey urmăreşte acum modul în care din 
acest element al lumii spirituale, care este certîn mod nemijlocit, se formează o conexiune 
şi modul în care devine posibilă cunoaşterea unei astfel de înlănţuiri. 

Dilthey deosebise deja în ideile sale "asupra psihologiei descriptive şi analitice" sarcina 
derivării "înlănţuirii dobândite a vieţii psihice" de formele explicative ale cunoaşterii 
naturii94 El folosise conceptul de structură pentru a detaşa astfel caracterul trăit al 
conexiunilor sufleteşti de înlănţuirile cauzale proprii evenimentului natural. Marca logică 
diferenţiatoare a "structurii" rezida în faptul că aici era vizat un întreg rela�onal ce nu se 
întemeiază pe derularea temporală a faptului de a fi ob�nut (das Envirktsein) , ci pe rela�i 
interne. 

Dilthey considera că a obţinut pe această bază un demers solid şi că a depăşi� astfel 
dezechilibrele care au perturbat reflecţiile metodologice ale lui Ranke şi Droysen. Insă el 
dădea dreptate şcolii istorice în privinţa faptului că nu există un subiect generic, ci doar 
indivizi istorici. Idealitatea semnificatiei nu trebuie atribuită unui subiect transcendental, 
ci ea creşte din realitatea istorică a Zrieţii. Viaţa însăşi este cea care se desfăşoară şi se 
configurează către unităţi inteligibile şi individul izolat este cel de către care acestea sunt 
�n�elese ca atare. Acesta este punctul de plecare de la sine în�eles al analizei lui Dilthey. 
Inlănţuirea vieţii, aşa cum este ea pricepută de individ (şi retrăită şi înţeleasă de alţii în: 
91 Ges. Schnjten VlI, 278. 
92 op. cit. [Insă cine face de fapt istoria?] 
93 Ges. Schriften VlI, 27 sq.; 230. 
94 VlI, 1 3a. 
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cunoaşterea biografică) este instituită de caracterul semnificativ al anumitor trăiri. Por
nind de la acestea ca dintr-un centru organizator se formează unitatea desfăşurării unei 
vieţi, exact aşa cum configuraţia de sens a unei melodii rezultă nu din simpla înşiruire a 
sunetelor, ci din motivele muzicale ce determină unitatea configuraţiei acesteia. 

Este limpede că şi aici, ca la Droysen, se imaginează un mod de a proceda similar celui 
al hermeneuticii romantice, iar acesta cunoaşte acum o expansiune universală. Asemenea 
înlăntuirii ale unui text, conexiunea structurală a vietii este determinată de un raport între 
părţi ' şi întreg. Fiecare parte a acesteia exprimă �eva din to talitatea vieţii, are deci o 
semnificaţie pentru întreg, aşa cum propria sa semnificaţie se determină din perspectiva 
acestui întreg. Este vorba despre vechiul principiu hermeneutic al interpretării textuale 
care este valabil şi pentru înlănţuirea vieţii deoarece în cazul acesteia se presupune în mod 
similar unitatea unei semnificaţii care se exprimă în toate părţile acesteia. 

Pasul decisiv pe care fundarea epistemologică a lui Dilthey îl are de făcut este acum cel 
a găsi pornind de la construirea înlănţuirii în experienţa de viaţă a individului trecerea de la 
înlănfuirea istorică ce nu mai este trăită fi experimentată de nici un individ. Aici devine necesară 
în ciuda oricărei critici împotriva speculatiei - o plasare a "subiectilor logici" în locul 
subiecţilor reali. Dilthey este conştient de 'natura delicată a situaţiei.' Însă el îşi spune că 
acest lucru nu poate fi inadmisibil în sine, atâta timp cât coapartenenţa indivizilor - în 
unitatea unei generaţii sau a unei naţiuni, de exemplu - reprezintă o realitate sufletească ce 
trebuie recunoscută ca atare, tocmai fiindcă nu putem pătrunde explicativ în spatele 
acesteia. Desigur, aici nu este vorba despre subiecţi reali. Acest lucru, spune el, ne învaţă şi 
caracterul fluid al graniţelor acestora; iar indivizii particulari ar participa la acestea doar cu 
o parte a fiinţei lor. Cu toate acestea, Dilthey consideră că se pot formula fără doar şi 
poate afirmatii şi despre astfel de subiecti. Istoricul face neîncetat acest lucru atunci când , ' 95 " vorbeşte despre faptele şi destinele popoarelor Intrebarea este acum cum pot fi 
justificate astfel de afirmaţii din punct de vedere epistemologie. 

Nu se poate afirma că reflecţiile lui Dilthey asupra acestui punct în care vede el însuşi 
problema decisivă ar fi ajuns la o claritate deplină. Problema care constituie aici punctul 
esenţial este cea a trecerii de la fundarea psihologică la cea hermeneutică a ştiinţelor spiritului. 
Aici Dilthey n-a depăşit niciodată faza schiţelor. Astfel, autobiografia şi biografia - două 
cazuri particulare ale experienţei şi cunoaşterii istorice - păstrează în secţiunea elaborată a 
"Construcţiei,,96 o suprapondere nu pe deplin justificată. Căci aşa cum am văzut deja: 
problema istoriei nu este modul în care înlănţuirea devine experimentabilă şi cognos
cibilă, ci modul în care ar trebui să devină cognos cibile şi acele conexiuni pe care nimeni 
nu le-a trăit ca atare. Cu toate acestea, nu există nici o îndoială în legătură cu modul în care 
Dilthey gândea elucidarea acestei probleme pornind de la fenomenul înţelegerii. Înţele
gerea este înţelegere a expresiei. Lucrul exprimat este prezent în expresie într-un mod 
diferit de prezenţa cauzei în efect. El este prezent în expresia însăşi şi este înţeles dacă este 
înţeleasă expresia. 

Dilthey urmărise de la bun început o detaşare a raporturilor din lumea spirituală faţă 
de raporturile cauzale din cadrul înlănţuirii naturii. Iată motivul pentru care conceptul de 
expresie şi cel de înţelegere a expresiei ocupă pentru el încă de la început un loc central. 
Este caracteristic pentru noua claritate metodică pe care a obţinut-o din recursul la 
95 Dilthey, Ges. Schrijien VII, 282 sq. Georg Simmel încearcă să rezolve aceeaşi problemă prin 
dialectica dintre subiectivitatea trăirii şi înlăn�uirea faptică, aşadar, în cele din urmă psihologic. 
Vezi Briicke und Tiir, p. 82 sq. 
96 Der Aujbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschajien, Ges. S chr. VII. 
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Husserl faptul că Dilthey integrează în cele din urmă conceptul semnifica�ei ce se ridică 
din înlănţllirea efectelor împreună cu Cercetările logice ale lui Husserl. Conceptul diltheyan 
al caracterului structurat al vietii psihice corespundea teoriei intentionalitătii conştiintei în 
măsura în care aceasta descri� fenomenologic nu doar o stare d� fapt p�ihologică,' ci o 
determinare esentială a conştiintei. Orice conştiintă este conştiintă a ceva, orice compor
tament este un c�mportament fată de ceva. Aces� "fată de . . .  " al aces tei intentionalităti, , , " 
obiectul inten�onal, nu este, potrivit lui Husserl, o componentă psihică reală, ci o unitate 
ideală, ceva vizat ca atare. Prima cercetare logică a lui Husserl apăra astfel conceptul 
semnifica�ei ideal-unice în faţa prejudecăţilor psihologismului logic. Această demon
stra�e a dobândit o importantă decisivă pentru Dilthey. Căci el a ajuns abia prin analiza lui 
Huss erl să  spună cu adevărat ce anume deosebeşte "structura" de înlănţllirea cauzală. 

Un exemplu va lămuri acest lucru. O structură psihică, un individ bunăoară, îşi 
formează personalitatea dezvoltându-şi predispozi�e şi resimte în acelaşi timp ac�unea 
condi�onantă a circumstanţelor. Ceea ce rezultă de aici, "individualitatea" propriu-zisă, 
cu alte cuvinte caracterul individului, nu este doar o simplă cons ecinţă a factorilor 
cauzatori şi nu trebuie înţeles doar pornind de la această cauzare, ci reprezintă o unitate 
inteligibilă în sine, o unitate de viaţă ce se exprimă în fiecare din exteriorizările ei şi poate 
fi, prin urmare, înţeleasă pornind de la fiecare dintre acestea. Independent de ordinea 
ob�nerii aici se îmbină ceva ce formează o figură proprie. La acest lucru se referea Dilthey 
atunci când vorbea despre înlănţuirea structurală şi despre ceea ce numeşte acum 
împreună cu Hus serl "semnifica�e" 

Dilthey poate să spună acum în ce măsură înlănţllirea structurală este dată - punctul 
polemic principal faţă de Ebbinghaus. Aceasta, deşi nu este dată în nemijlocirea unei 
trăiri, nu este însă construită pur şi simplu ca rezultantă a unor factori activi, pe baza 
"mecanismului" vietii psihice. Teoria intentionalitătii conştiintei face posibilă, mai curând, o 
nouă fundamentar� a conceptului de dat: Din a�est mom�nt sarcina principală nu mai 
poate fi cea a derivării înlănţuirilor din atomi de trăire (Erlebnisatome) şi a explicării 
acestora în acest mod. Conştiinţa se află mai curând deja întotdeauna în astfel de înlănţlliri 
şi are o fiinţă proprie în vizarea acestora. Iată de ce Dilthey considera cercetările logice ale 
lui Husserl ca fiind epocale97, deoarece ele legitimau concepte cum ar fi "structură" sau 
"semnificatie", deşi acestea nu erau derivabile din elemente. Acestea au fost demonstrate 
ca fiind m;i originare (urspriing/ichei) decât aceste aşa-zise elemente din care şi pe care s-ar 
construi. 

Demons tratia husserliană a idealitătii semnificatiei a fost, într-adevăr, rezultatul unor 
cercetări pur iogice. Ceea ce Dilthey face din ea 'este ceva cu totul diferit. Pentru el 
semnificatia nu este o notiune loGică, ci este înteleasă ca expresie a vietii. Viata însăşi, , ,bA, " 
această temporalitate curgătoare, tinteşte către modelarea unor unităti de semnificatie 
durabile. Viaţa îşi face propria ex�geză. Are ea însăşi o structură he;meneutică. Vi�ţa 
constituie astfel adevăratul fundament al ştiinţelor spiritului. Hermeneutica nu este o 
simplă moştenire romantică în gândire a lui Dilthey, ci rezultă în mod consecvent din 
fundarea ftlozofiei în "viaţă". Dilthey se consideră principial superior "intelectualismului" 
hegelian tocmai prin acest lucru. La fel de pu�n satisfăcător putea să fie şi conceptul 
romantic-panteist al individualită�, de sorginte leibniziană. Fundarea ftlozofiei în viaţă 
respinge de asemenea şi o metafizică a individualită� şi se consideră foarte departe de 
aspectul leibnizian al monadelor oarbe care îşi desfăşoară propria lege. Aceasta nu 
consideră individualitatea drept o idee originară ce se înrădăcinează în fenomen. Dilthey 
97 VII, 1 3a. 
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insistă, dimpotrivă, asupra faptului că "vitalitatea psihică" este determinată circum 
stantial98 Nu există nici o fortă originară a individualitătii. Ea este ceea ce este abia 
imp�nându-se. Limitarea din partea derulării eficiente (Wirkungsverlau./J �ne de esenţa 
individualităţii - ca de toate conceptele istorice. Chiar şi concepte cum ar fi cel de scop 
sau de semnifica�e nu se referă, potrivit lui Dilthey, la idei în sensul platonismului sau al 
scolasticii. Şi acestea sunt concepte istorice în măsura în care se raportează la acea limitare 
prin derularea eficientă. Ele trebuie să fie concepte energetice (Energiebegriffe) . Dilthey 
apelează aici la Fichte99, care a avut o influenţă determinantă şi asupra lui Ranke. De aceea, 
hermeneutica sa a vieţii încearcă să rămână pe terenul concepţiei is torice asupra lumii100 
Filozofia îi oferă doar posibilită�e conceptuale de a afirma adevărul acesteia. 

Rămâne cu toate acestea neclarificat, în ciuda acestor delimitări declarate, dacă 
fundarea diltheyană a hermeneuticii în "viată" a fost capabilă într-adevăr să se sustragă 
şi consecinţelor implicite ale metafizicii ideaÎiste101 Întrebarea se pune în felul următor: 
cum se combină forţa individului cu ceea ce se situează dincolo de el şi îl precede, cu 
,spiritul obiectiv? Cum trebuie gândit raportul dintre forţă şi semnifica�e, dintre puteri 
.şi idei, dintre facticitatea şi idealitatea vieţii? Această întrebare trebuie să fie în cele din 
urmă cea decisivă şi pentru modul în care este posibilă cunoaşterea is toriei. Căci omul în 
istorie este determinat fundamental de asemenea şi de raportul dintre individualitate şi 
spiritul obiectiv. 

Ei bine, acest raport nu este în mod evident unul uniVOc. Există, pe de o parte, 
. experienta limitei, presiunea, rezistenta prin care individul devine conştient de propria 
: sa fortă. Dar el nu experimentează do�r zidurile s olide ale facticitătii. În calitate de fiintă 
istori�ă el intră în contact cu realită� istorice, iar acestea sunt îd acelaşi timp ceva �e 
poartă individul, ceva în care acesta află posibilitatea exprimării şi în care se regăseşte. 
Ele nu mai sunt ca atare "ziduri tari", ci obiectivări ale vieţii (Droysen vorbise aici 
despre "puteri morale") . 

Acest lucru are o importanţă metodică deosebită pentru specificul ştiinţelor spiritului . 
. Conceptul datului are aici o structură principial diferită. El distinge datele cu care lucrează 
. ştiinţele spiritului faţă de cele ale ştiinţelor naturii, "astfel încât tot ce este ferm, tot ce este 
străin, aşa cum sunt imaginile lumii fizice, trebuie să' fie eliminat din conceptul datului 
valabil în acest domeniu,, 102 Tot ce este dat este aici produs. Vechea preemineţă a 
obiectelor istorice pe care le-o acorda deja Vico întemeiază potrivit lui Dilthey univer

: sali�atea prin care comprehensiunea se înstăpâneşte asupra universului istoric. 
Intrebarea este, cu toate acestea, dacă trecerea de la punctul de vedere psihologic la cel 

hermeneutic reuşeşte Într-adevăr pe această bază, sau dacă nu cumva Dilthey se Încâlceşte 
astfel în contexte problematice care îl aduc Într-o proximitate involuntară şi nemărturisită 
faţă de idealismul speculativ. 

Pasajul citat aminteşte nu doar de Fichte; îl auzim aici literalmente pe Hegel. Critica sa 
a "pozitivită�"I03, conceptul înstrăinării de sine, definirea spiritului ca fiind cunoaştere de 

' 98 Ces. Schriften V, 266. 
', 99 VII, 1 577; 20; 333. 

100 VII, 280. 
, 101 O. F. Bollnow, Dilth0', p. 168 sq., a observat în mod just că acest concept de fortă ocupă un loc 
'·mult prea secundar la Dilthey. Se proclamă aici victoria hermeneuticii romantice asupra gândirii lui 
Dilthey . 

.i. 192 VII, 148. 
103 Hege/s theologische Jugendschriften, ed. Nohl, p. 139 sq. 
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sine în faptul de a fi diferit (Anderssein) , toate acestea pot fi derivate cu uşurinţă din această 
frază a lui Dilthey şi ne întrebăm unde rămâne diferenţa pe care concep�a istorică asupra 
lumii o accentua în opoziţie cu idealismul şi pe care Dilthey a încercat să o legitimeze 
epistemologie. 

Întrebarea devine şi mai acută dacă vom lua în considerare sintagma centrală prin care 
Dilthey caracterizează viap, acest fapt fundamental al is toriei. El vorbeşte, după cum se 
ştie, despre "travaliul ce formează idei al vietii"w4 Nu este uşor de zis ce anume distinge 
această sintagmă de Hegel. Chiar dacă viaţa î�făţişează un "chip insondabil,,105 şi oricât ar 
batjocori Dilthey perspectiva excesiv de benevolentă asupra vieţii ce vede în ea doar un 
progres al culturii, în măsura în care este ea interpretată din perspectiva ideilor pe care le 
formează, ea este subordonată unei scheme interpretative teleologice şi este gândită ca spirit. 
Acestui fapt îi corespunde un recurs din ce în ce mai accentuat al lui Dilthey, în perioada sa 
târzie, la Hegel, astfel încât ajunge să vorbească despre spirit acolo unde vorbise înainte 
despre "viaţă". Dilthey �eia astfel doar o evolu�e conceptuală pe care Hegel însuşi o 
străbătuse în acelaşi fel. In lumina acestui fapt este remarcabil că îi datorăm lui Dilthey 
publicarea aşa-numitelor scrieri "teologice" din tinereţe ale lui Hegel. Aceste materiale 
referitoare la istoria evoluţiei gândirii hegeliene dezvăluie în mod deosebit de pregnant 
faptul că la baza conceptului hegelian al spiritului se află un concept pneumatic de viaţă106 

Dilthey însuşi a încercat să dea socoteală faţă de sine însuşi de ce anume îl leagă şi ce 
anume îl desparte de Hegel107 Dar cât de credibilă este critica sa la adresa credinţei în 
raţiune a lui Hegel, a construcţiei sale speculative a istoriei universale, a derivării apriorice 
a tututor conceptelor din desfăşurarea de sine dialectică a absolutului, dacă el însuşi 
conferă, cu toate acestea, o poziţie atât de centrală conceptului de "spirit obiectiv" 
Desigur, Dilthey se întoarce împotriva construcţiei ideale a, acestui concept h egeli an. 
"Trebuie să pornim azi de la realitatea vieţii."  Iată ce scrie el: "Incercăm să o înţelegem pe 
aceasta şi să o prezentăm prin concepte adecvate. Desprinzând astfel spiritul obiectiv de 
fundarea sa unilatţrală în raţiunea universală, cea care exprimă esenţa spiritului universal, 
devine posibilă o nouă accepţiune a acestui concept: în el sunt cuprinse la fel de bine atât 
limba, morala, orice formă de viată, de stil de viată, cât şi familia, societatea burgheză, 
statul şi dreptul. Astfel cade acum ;ub acest concept şi ceea ce Hegel deosebea drept spirit 
absolut de cel obiectiv: arta şi religia şi f11ozofia . . . " (Ces. Schr. VII, 1 50) . 

Avem de a face aici, fără îndoială, cu o reconfigurare a conceptului hegelian. Dar ce 
înseamnă ea? În ce măsură dă ea socoteală de "realitatea vietii"? Cea mai semnificativă 
este, de bună seamă, extinderea conceptului de spirit obie�tiv asupra artei, religiei şi 
104 Ges. Schriften VII, 136. 
105 Ces. Schriften VIII, 224. 
106 Studiul fundamental al lui Dilthey, Die Jugendgeschichte Hegels, publicat pentru prima oară în 1 906 
şi îmbogă�t cu manuscriuse postume în vol. 4 al Gesammelte S chriften, a inaugurat o epocă nouă în 
exegeza hegeliană, mai puţin datorită rezultatelor, cât tematicii pe care o formula. Acestuia i s-a 
adăugat curând (în 1 91 1 ) editarea "Scrierilor teologice din tinereţe" (Theologische JugendschriJten) prin 
intermediul lui Hermann Nohl, explicate În comentariile insistente ale lui Theodor Haering (Hegel 
1 [1 928]) .  Vezi lucrarea autorului: "Hegel und der geschichtliche Geist" şi "Hegels Dialektik" [Ces. 
Werke Bd. 3], precum şi Herbert Marcuse, Hegels Ontologie und die Crundlegung einer Theorie der 
Geschichtlichkait, 1 923, care a demonstrat funcţia creatoare de modele a conceptului de viaţă în 
Phănomenologie des Geistes. 
107 Vezi o expunere mai detaliată În notele postume la Jugendgeschichte Hegels (IV, 217-258) şi una 
mai profundă în capitolul 3 al Construcţiei (1 46 sq. ) 
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fllozofiei. Căci acest lucru indică faptul că Dilthey nu vede nici în acestea un adevăr 
nemijlocit, ci forme de expresie ale vieţii. Punând un semn de egalitate între artă şi religie, 
pe de o parte, şi filozofie, pe de altă parte, el respinge concomitent pretenţia unui concept 
speculativ. Dilthey nu neagă, totuşi, că aceste întruchipări dispun de o anumită întâietate 
faţă de alte întruchipări ale spiritului obiectiv, întrucât spiritul se obiectivează şi este 
cunoscut "tocmai în formele puternice ale acestora" Ei bine, această întâietate a unei 
cunoaş teri de sine depline a spiritului a fos� cea care i-a permis lui Hegel să conceapă aceste 
ipostaze drept unele ale spiritului absolut In ele nimic nu mai era străin, iar spiritul era în 
întregime la el acasă. Obiectivările artei reprezentau, după cum am văzut, şi pentru Dilthey 
triumful propriu-zis al hermeneuticii. Opozipa faţă de Hegel se reduce astfel la acest lucru 
anume, la faptul că pentru Hegel în conceptul filozofic se consumă repatrierea spiritului, în timp 
ce pentru Dilthey conceptul filozofic nu are o semnificape epistemologică, ci una de expresie. 

Va trebui, de aceea, să ne întrebăm dacă nu există oare şi pentru Dilthey o întruchipare 
.a spiritului care să semnifice "spirit" cu adevărat "absolut", adică autotransparenţă 
deplină, suprimare totală a oricărei alterităţi. Dilthey nu se îndoieşte nici o clipă că există 
aşa ceva şi este convins că ceea ce corespunde acestui ideal este conştiinţa i storică şi nu 
fllozofia speculativă. Aceasta consideră toate fenomenele universului uman-istoric doar 
ca obiecte pe baza cărora spiritul se cunoaşte mai profund pe sine. În măsura în care le 
înţelege dre�t obiectivări ale spiritului, ea le retraduce în "vitalitatea spirituală din care 
s-au născut" 08. Aşadar, modelările spiritului obiectiv sunt pentru conştiinţa istorică obiecte 

-ale cunoaşterii de sine a acestui spirit. Conştiinţa istorică se e�tinde către universal, în 
măsura în care înţelege toate datele istoriei ca exteriorizare (AuJleruniJ a vie�i din care 
provin: "viata întelege aici viata,,109 De aceea, întreaga traditie devine pentru conştiinta 
istorică o întâlni;e a spiritului �menesc cu sine însuşi. Ea at;age astfel către sine ceea �e 
părea să fie rezervat creafillor excepţionale ale artei, religiei şi filozofiei. Ştiin/a spiritului 
despre sine însufi se desăvârfefte nu în cunoafterea speculativă a conceptului, ci în conftiinfa istorică. Ea 
�urprinde în toate spiritul is toric. Chiar şi filozofia este considerată doar expresie a vieţii. 
In măsura în care este conştientă de acest lucru, ea renunţă odată cu aceasta la vechea ei 
pretenţie de a fi cunoaştere prin concepte. Devine fllozofie a fllozofiei, o întemeiere 
filozofică a faptului că în viaţă există - pe lângă ştiinţă - fllozofie. Dilthey a schiţat în 
ultimele sale lucrări o asemenea fllozofie a filozofiei în care deriva tipurile de Weltan
schauung din caracterul multilateral al vieţii care se explicitează (ausleg� în acesteallO 

Acestor depăşiri istorice ale metafizicii li se alătură interpretarea dată de ştiinţele 
spiritului marii poezii, în care Dilthey vede triumful hermeneuticii. Filozofia şi arta mai 
dispun, astfel, o preeminenţă relativă pentru conştiinţa ce înţelege istoric. Ele sunt 
capabile să păstreze un privilegiu deoarece spiritul nu trebuie descifrat din acestea, pentru 
că ele sunt "expresie pură" şi nu vor să fie nimic altceva decât acest lucru. Dar ele nu sunt 
nici astfel un adevăr nemijlocit, ci servesc doar ca organ al raportului de viaţă. Aşa cum 
anumite perioade de înflorire ale unei culturi sunt privilegiate pentru cunoaşterea 
"spiritului" ei, sau aşa cum marile personalităţi se disting prin faptul că în planurile şi 
faptele lor se reprezintă adevăratele decizii istorice, tot astfel filozofia şi arta sunt 
accesibile în mod deosebit comprehensiunii tălmăcitoare. Istoria ideilor urmează aici 
întâietate a configura/iei (Gesta/�, a configurafillor pure ale unor totalităţi de semnificaţie ce 
s-au desprins de devenire. Iată ce scrie Dilthey în introducerea sa la biografia lui 
108 Ces. Schriften V, 265. 
109 Ces. Schriften VII, 136. 
11 0 Ces. Schriften V, 339 sq. şi VIII. 
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Schleiermacher: "Istoria miş'cărilor spirituale dispune de avantajul monumentelor, ce Sunt 
durabile. Ne putem înşela asupra intenţiilor, dar nu şi în ceea ce priveşte conţinutul 
propriei interiorităţi care este exprimat în opere,, 1 1 1  Nu ,este întâmplător că Dilthey ne 
face accesibilă următoarea notă a lui Schleiermacher: "Inflorirea este adevărata matu
ritate. Fructul este doar învelişul haotic (chaotisch) a ceea ce nu mai aparţine plantei 
organice,, 1 12 Dilthey împărtăşeşte în mod evident această teză a unei metafizici estetice. 
Ea stă la baza raportului său fată de istorie. 

Acestuia îi corespunde remodelarea conceptului de spirit obiectiv ce plasează con
ştiinţa istorică în locul metafizicii. Se ridică însă întrebarea dacă această conştiinţă istorică 
este într-adevăr capabilă să umple acest spaţiu liber pe care îl ocupase la Hegel 
cunoaşterea absolută a spiritului care se înţelege pe sine în conceptul speculativ. Dilthey 
însuşi face trimitere la faptul că noi cunoaştem doar istoric, deoarece suntem noi înşine 
fiinte istorice. Acest lucru ar trebui să fie o degrevare epistemologică. Dar este oare 
posibil acest lucru? Este formula adesea amintită a lui Vico într-adevăr justă? Nu trans feră 
ea o experienţă a spiritului uman artistic asupra universului istoric în care, având în vedere 
mersul lucrurilor, nu se poate vorbi despre o "facere" (Machen) , adică despre o planificare 
şi o executare? De unde rezultă aici degrevarea epistemologică? Nu este vorba în realitate 
despre o îngreunare? Nu reprezintă condiţionarea istorică a conştiinţei o barieră de 
netrecut pentru desăvârşirea acesteia în cunoaşterea istorică? Hegel putea să creadă pe 
bună dreptate că a reuşit să treacă de această barieră prin depăşirea (AuJhebuniJ istoriei în 
cunoaşterea absolută. Însă dacă viaţa este realitatea inepuizabil-creatoare, aşa cum o 
gândeşte Dilthey, atunci nu exclude, oare, transformarea constantă a înlănţuirii de 
semnificaţie a istoriei o cunoaştere ce atinge obiectivitatea? Este, deci, conştiinţa istorică 
în cele din urmă un ideal utopic şi conţine o contradicţie în sine? 

b) Confl ictul latent dintre stiintă si filozofia vieti i În analiza lui Di lthey a , " , 
consti intei istorice , , 

Dilthey a reflectat fără încetare asupra acestei probleme. Reflecţia sa a avut mereu drept 
obiectiv legitimarea cunoaşterii a ceea ce este condiţionat istoric, în ciuda propriei sale 
condiţionări, drept o performanţă a ştiinţei obiective. Acestuia urma să-i servească teoria 
structurii care îşi construieşte unitatea din propriul ei centru. Faptul că o conexiune 
structurală poate fi înţeleasă pornind din propriul ei centru corespundea vechiului 
principiu al hermeneuticii şi revendicării gândirii istorice, privitoare la necesitatea înţe
legerii unei epoci din ea însăşi şi nu apelând la criteriile unui prezent străin acesteia. 
Conform aces tei scheme devenea posibilă - după cum credea Dilthey1 1 l - cunoaşterea 
unor înlăntuiri istorice din ce în ce mai ample şi extinderea acesteia până la cunoaşterea 
istoriei universale, exact aşa cum un cuvânt poate fi înţeles pe deplin doar din perspectiva 
unei proproziţii întregi, iar propoziţia din înlăntuirea întregului text, ba chiar a întregii 
literaturi transmise. 

Aplicarea acestei Scheme p,resupune, desigur, posibilitatea depăşirii constrângerii 
locale a observatorului istoric. Insă tocmai aceasta este pretentia conştiintei istorice, şi 
anume de a dispune de un punct de vedere cu adevărat istori� în legături cu toate. În 

1 1 1 Leben Schleiermachers, ed. Mulert, 1 922, p. XXXI. 
1 1 2 Leben S chleiermachers, 1 .  Aufl. 1 870; Denkmale der il1neren Entwicklung Schleiermachers, p. 1 1 8. Vezi 
Monologen, p. 41 7. 
11 l Ces. SchriJten VII, 29 1 "Asemenea literelor unui cuvânt, viap şi istoria au un sens." 
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aceasta îşi vede desăvârşirea. Ea este de aceea preocupată să formeze "sensul istoric" 
pentru a învăţa astfel să se ridice dincolo de prejudecăţile propriului prezent. Dilthey se 
considera astfel adevăratul înfăptui tor al concepţiei istorice asupra lumii, pentru că 
urmărea să legitimeze ridicarea conştiinţei la rangul de conştiinţă istorică. Ceea ce reflecţia 
sa epistemologică încerca să legitimeze nu era, în fond, nimic altceva decât extraordinara 
uitare de sine epică (epische Selbstvergessenhei� a lui Ranke. Atâta doar că în locul uitării de 
sine estetice păşea acum suveranitatea unei comprehensiuni atotcuprinzătoare şi infinite. 
Întemeierea ştiinţei istoriei pe o psihologie a comprehensiunii, aşa cum şi-o imagina 
Dilthey, îl plasează pe istoric în acea simul taneitate ideală cu obiectul său pe care am 
numit-o estetică şi pe care am admirat-o la Ranke. 

Fără îndoială, întrebarea decisivă rămâne cum este capabilă natura umană limitată de o 
asemenea comprehensiune infinită. E posibil ca aceasta să fi fost Într-adevăr opinia lui 
Dilthey? Nu a insistat Dilthey însuşi în opoziţie faţă de Hegel asupra necesităţii de a reţine 
conştiinp propriei jinitudim? 

Va trebui să aruncăm aici o privire mai atentă. Critica sa a idealismului hegelian al 
raţiunii viza doar apriorismul speculaţiilor sale conceptuale; infinitatea lăuntrică a spiri
tului nu constituia pentru el un aspect îngrijorător în principiu, ci se împlinea în mod 
pozitiv în idealul unei raţiuni iluminate istoric, care s-ar fi maturizat atingând geniul 
comprehensiunii totale. Conştiinţa finitudinii nu însemna pentru Dilthey o finire (Veren
dlichuniJ a conştiinţei şi o mărginire. Ea demonstrează mai curând capacitatea vieţii de a se 
_ridica dincolo de orice barieră prin energie şi acţiune. De aceea, în ea se reprezintă tocmai 
infinitate a potenţială a spiritului. Desigur că nu speculaţia, ci raţiunea istorică este modul 
în care se actualizează această infinitate. Comprehensiunea istorică se extinde acoperind 
toate datele istorice şi este cu adevărat universală pentru că îşi are temeiul solid în 
totalitatea şi infinitatea spiritului. Pentru aceasta, Dilthey se alătură vechii teorii ce derivă 
posibilitatea comprehensiunii din omogenitatea naturii umane. El consideră propriul 
univers de trăiri drept un simplu punct de pornire al unei expansiuni ce întregeşte printr-o 
transpunere vie îngustimea şi caracterul aleatoriu al propriei trăiri prin infinitatea a ceea ce 
este accesibil în retrăirea universului istoric. 

Barierele impuse universalităţii comprehensiunii de către finitudinea is torică a naturii 
noastre sunt pentru el, aşadar, doar de natură subiectivă. Desigur, el poate totuşi să 
identifice în acestea un element pozitiv care ar putea deveni productiv pentru cunoaştere. 
El ne asigură astfel că abia simpatia ar face posibilă înţelegerea veritabilăI 1 4  Nu este Îns ă 
limpede dacă acestui fapt îi revine o semnificaţie principială. Să observăm deocamdată 
următorul lucru: Dilthey vede simpatia doar ca o condiţie a cunoaşterii. Ne putem întreba, 
împreună cu Droysen, dacă simpatia (care este o formă de iubire) nu reprezintă cu totul 
altceva decât o conditie afectivă a cunoaşterii. Căci ea apartine, totuşi, formelor de relatie 
între "eu" şi "tu". Cu sigurantă că într-o asemenea relacie morală reală actionează ' şi 
cunoaşterea, demonstrându-se' astfel într-adevăr că iubirea ne face văzătoril 15 Dar 
simpatia este mult mai mult decât o simplă condiţie a cunoaşterii. Prin ea, acel "tu" este 
metamorfozat. Găsim astfel la Droysen următoarea observaţie profundă: "Astfel trebuie 
să fii, căci astfel te iubesc: secretul oricărei educatii.,, 1 1 6  

Atunci când Dilthey vorbeşte despre o simpatie universală, gândindu-se la seninătatea 
bătrâneţii, el nu se referă cu siguranţă la acest fenomen moral al simpatiei, ci la idealul 
1 14 Ces. Schrijten V, 277. 
1 1 5 Vezi înainte de toate expunerile respective la Max Scheler, Zur Phănomenologie und Theon'e der 
Sympathiegefuhle und von Uebe und Hafl, 1913 .  
1 16 Historik § 41 . 
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conştiinţei is torice depline, cea care trece dincolo de graniţele impuse comprehensiunii de 
hazardul subiectiv al predilectiei şi afinitătii în raport cu un obiect. Dilthey îl urmează aici 
pe Ranke, care vedea în rela�a de simpatie cosmică demnitatea istoriculuil 17 El pare să îl 
limiteze atunci când distinge drept condiţii privilegiate ale comprehensiunii istorice pe 
acelea care prezintă o "condiţionare permanentă a propriei vitalităţi prin intermediul 
marelui obiect" şi atunci când vede în acestea posibilitatea supremă a înţelegeriil l B  Ar fi 
însă greşit să înţelegem această condiţionare a propriei vitalităţi drept altceva decât o 
conditie subiectivă a cunoaşterii. 

E;emplele indică deja acest lucru. Atunci când Dilthey aminteşte raportul dintre 
Tucidide şi Pericle, sau dintre Ranke şi Luther, el se referă la legătura congenială intuitivă 
ce îi permite istoricului în mod spontan o înţelegere altfel doar cu greu accesibilă. El 
consideră însă o astfel de comprehensiune ce reuşeşte în mod genial în cazuri excep
ţionale drept întotdeauna accesi.bilă prin metodica ştiinţei. El argumentează în mod 
explicit faptul că ştiinţele spiritului se servesc de metodele comparative în sarcina ce le 
revine de a depăşi limitele accidentale pe care le reprezintă cercul experienţei proprii şi 
"de a se ridica la adevăruri de o universalitate mai mare"ll? 

Aici se află unul din punctele cele mai discutabile ale teoriei sale. Esenţa comparaţiei 
presupune deja autonomia subiectivităţii cunoscătoare care dispune atât de una, cât şi de 
cealaltă. Ea sincronizează în mod declarat. Va trebui din acest motiv să punem la îndoială 
capacitatea reală a metodei comparative de a satisface ideea cunoaşterii is torice. Nu este 
oare avansat aici un procedeu consacrat şi care face o carieră glorioasă în anumite domenii 
ale ştiinţelor naturii - bunăoară în lingvistică, drept, teoria artei etc.1 20 - de la statutul de 
instrument auxiliar, ajungând la unul de o importanţă centrală pentru esenţa cunoaşterii 
istorice, ce oferă adesea doar o legitimare falsă unor reflecţii superficiale şi irelevante? Nu 
putem decât să-i dăm dreptate aici baronului Yorck atunci când scrie: "Comparaţia este 
Întotdeauna estetică, rămâne lipită întotdeauna de formă,, 121 şi ne amintim bine de modul 
genial în care Hegel criticase înaintea acestuia metoda comparaţieil 22 

Este în orice caz limpede că Dilthey nu vede în faptul de a fi legat de un loc al omului 
finit-istoric o prejudiciere de principiu a posibilităţii cunoaşterii proprii ştiinţelor spiri
tului. Conştiinţa istorică urma să înfăptuiască în sine o asemenea ridicare dincolo de 
propria relativitate, prin care să devină posibilă obiectivitatea cunoaşterii proprii ştiinţelor 
spiritului. Ne Întrebăm cum se poate justifica această pretenţie fără a implica un concept 
al cunoaşterii absolute, fllozofice situat deasupra oricărei conştiinţe is torice. Prin ce se 
distinge conştiinta istorică - fată de toate celelalte configuratii de conştiintă ale istoriei .-

" " 

1 17 Dar şi Schleiermacher care admite doar sub anumite condiţii senectutea ca model. Vezi 
următoarea notă a lui Schleiermacher (în: Dilthey, Leben Schleiermacher/ în p. 417): "Mâhnirea 
bătrâneţii privitoare în special la lumea reală este o perceppe eronată a tinereţii şi bucuriei acesteia 
care nu ţinteşte nici ea lumea reală. Aversiunea bătrâne�i faţă de epocile noi �ne de elegie. 

Sensul istoric este de aceea extrem de necesar pentru a atinge tinereţea veşnică ce nu mai este 
un dar al naturii, ci o achizi tie a libertătii." 
1 1 8  Ges. Schnften V, 278.

' , 

1 1 9  VII, 99. 
120 Un avocat elocvent al acestei "metode" este E. Rothacker, ale cărui contributii la această 
problemă demonstrează cu prisosinţă contrariul: caracterul ametodic al ideilor ing�nioase şi al 
sintezelor Îndrăznete . , 
121 Briefwechsel, 1 923, p. 193. 
122 Wissenschaft der Logik II, ed. Lasson, 1934, p. 36 sq. 
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astfel încât propria sa condi�onare să nu abolească preten�a principială a unei cunoaşteri 
obiective? 

Această trăsătură distinctivă nu poate consta în faptul că ar fi într-adevăr "cunoaştere 
absolută" în sensul lui Hegel, cu alte cuvinte că ar unifica totalitatea devenirii spiritului 
într-o conştiintă de sine prezentă. Pretentia conştiintei filozofice de a cuprinde în sine 
întregul adevă; al istoriei spiritului este de-a dreptcl contestată de concep�a istorică 
asupra lumii. Acesta este mai curând motivul pentru care experienţa istorică este necesară; 
conştiinţa umană nu este un intelect pentru care totul este sin-cron (gleicb-zeitij) şi prezent 
în mod egal (gleicb gegenwărtiiJ. Identitatea abs olută între conştiinţă şi obiect este inaccesi
bilă în principiu conştiinţei finit-istorice. Aceasta rămâne întotdeauna prinsă în înlănţuirea 
istorică eficientă. Pe ce se sprijină, aşadar, particularitate a ei de a se ridica totuşi dincolo de 
sine şi de a deveni astfel capabilă de o cunoaştere istorică obiectivă? 

Nu vom găsi la Dilthey un răspuns răspicat la această întrebare. Dar o întreagă operă 
ştiin�fică reprezintă în mod indirect un astfel de răspuns. Acesta s-ar putea formula în 
felul următor: conştiinţa istorică nu este atât o autosuprimare, cât o posesie intensificată 
de sine ce o distinge de toate celelalte întruchipări ale spiritului. Oricât ar fi de insolubil 
fundamentul vie� istorice din care se, ridică, ea este capabilă să înţeleagă istoric propria ei 
posibilitate de a se comporta istoric. In consecinţă, ea nu este expresia nemijlocită a unei 
realităti de viată, asemenea conştiintei înaintea dezvoltăti.i ei victorioase către o conştiintă 
istorică. Nu m'ai schitează dimensiuciIe propriei sale întelegeri a vietii în functie de tradida , , )  , , 
în care se plasează, dezvoltând în continuare tradi�a pti.ntr-o apropriere (Aneignul1iJ naivă 
a moştenirii. Ea ştie, mai curând, că se află într-un raport reflectat faţă de sine însăşi şi faţă 
de tradi�a în care se plasează. Se înţelege pe sine însăşi din ·istoria ei. Conştiinfa istorică este 
un mod al auto cunoaşterii. 

Un astfel de răspuns ar fi deschizător de perspective pentru necesitatea de a preciza 
mai profund esenţa autocunoaşterii. Într-adevăr, eforturile eşuate în cele din urmă, după 
cum se va vedea, ale lui Dilthey �nteau să explice "pornind de la viaţă" modul în care 
conştiinta ştiintifică se ridică din autocunoaştere. 

Dilthey po;neşte de la viaţă. Viaţa însăşi urmăreşte reflec�a. Îi datorăm lui Georg 
Misch accentuarea energică a unei tendinţe în gândirea lui Dilthey ce trimite către 
filozofia vie�i. Aceasta se sprijină tocmai pe faptul că în viaţa însăşi rezidă cunoaştere 
(Wissen) . Chiar şi conştienţa ce caracterizează trăire a con�ne deja un fel de întoarcere a 
vie� asupra ei înseşi. "Cunoaşterea (Wissen) e prezentă, este legată de trăire fără reflec�e" 
(VII, 1 8) .  Aceeaşi reflexivitate imanentă a vieţii determină însă şi modul în care vede 
Dilthey disolutia semnificatiei în înlăntuirea vietii. Căci semnificatia este aflată abia dacă 
părăsim "goal;a după sca'puri". Înd�părtarea,' dis tanţa faţă de' înlănţuirea propriilor 
noastre ac�uni, este cea care permite o astfel de reflec�e. Dilthey subliniază - şi are aici 
fără îndoială dreptate - că există o perspectivă naturală a vie�i despre sine ce precede 
oti.ce obiectivare ştiin�fică şi care se formează astfel. Aceasta se obiectivează în înţelep
ciunea proverbului şi a legendei, dar mai ales în marile opere ale artei în care "un element 
spiritual se desprinde de creatorul SăU,,1 23 Arta este de aceea un organ special al com
prehensiunii vietii, căci în "confiniile ei între ştiintă şi faptă" viata se deschide dezvăluind 
profunzimi inac�esibile observatiei, reflectiei şi t�oriei. ' 

Dacă viaţa însăşi urmăreşte r�flec�a, a�nci expresia pură a trăirii marii arte va avea cu 
sigurantă un rang deosebit. Acest lucru nu exclude, însă, faptul că în orice expresie a vietii 
ac�one�ză d�ja dintotdeauna o cunoaştere, iar adevărul devine as tfel cognoscibil. Că�i 
123 VII, 207. 
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formele de expresie ce domină viaţa omului sunt toate întruchipări ale spiritului obiectiv. 
Individul s-a ridicat dintotdeauna dincolo de particularitatea sa prin limbă, moravuri sau 
formele juridice. Marile elemente morale comune în care trăieşte reprezintă ceva ferm, 
pornind de la care acesta se înţelege pe sine în opoziţie cu hazardul curgător al 
impulsurilor sale subiective. Tocmai dăruirea în slujba unor ţeluri comune, integrarea În 
activităţile comunitare "eliberează omul de particularitate şi trecător" 

Astfel de afirmaji ar putea să figureze şi la Droysen, însă ele au o tonalitate specială în 
cazul lui Dilthey. In opinia sa în ambele direcţii, atât cea contemplativă, cât şi cea a 

reflectiei practice, se manifestă aceeaşi tendintă a vietii, o "aspiratie către statornicie.,,1 24 , , , ) 

Pornind de aici vom înţelege modul în care el a putut să privească obiectivitatea 
cunoaşterii ştiintifice şi a auto reflectiei ftlozofice drept împlinirea tendintei naturale a 
vieţii. Nu este va'rba nicidecum despr� o ajus tare exterioară a metodicii ştiinţ'elor spiritului 
la metoda ştiintelor naturii, care ar călăuzi reflectia lui Dilthey. El zăreşte în ambele o 
comunitate aut�ntică. Ridicarea deasupra hazardclui subiectiv al observaţiei constituie 
esenţa metodei experimentale, iar cu ajutorul acesteia reuşeşte cunoaşterea legităpi 
naturii. ştiinţele spiritului aspiră în mod similar la o depăşire metodică a hazardului 
subiectiv al propriului amplasament prin tradiţia transmisă care îi este accesibilă şi ating 
prin aceasta obiectivitatea cunoaşterii istorice. Reflecţia de sine filozofică se îndreaptă la 
rândul ei în aceeaşi direcţie în măsura în care se "reifică pentru sine însăşi ca fapt 
uman-istoric" şi renunţă la pretenţia unei cunoaşteri pure din concepte. 

Conexiunea dintre viafă fi cunot1ftere este afadar, potn'vit lui Dilthry, un dat originar. Iată ce 
anume face ca poziţia lui Dilthey să fie inatacabilă pentru orice obiecţii venite din partea 
filozofiei şi, în special, pentru cele formulate cu argumentele ftlozofiei reflexive idealiste 
îndreptate împotriv� "relativismului istoric" Întemeierea ftlozofiei pe faptul originar al 
vieţii nu caută o îrtlănţuire noncontradictorie de principii care vrea să ocupe locul 
sistemelor de idei ale ftlozofiei de până atunci. Pentru autoreflecţia filozofică e valabil mai 
curând ceea ce Dilthey a demonstrat deja în cazul rolului reflecţiei în viaţă. Ea gândeşte 
până la capăt viaţa însăşi înţelegând chiar şi filozofia ca pe o obiectivare a vieţii. Devine 
ftlozofie a filozofiei, dar nu în sensul idealismului şi fără să formuleze pretenţiile acestuia. 
Ea nu urmăre�te fundamentarea singurei filozofli posibile pornind de la unitatea unui 
principiu specul ativ, ci parcurge în continuare calea auto reflecţiei is torice. De aceea, ea nu 
este atinsă deloc de obiecţia potrivit căreia s-ar fi făcut vinovată de relativism. 

Dilthey însuşi a luat mereu în considerare această obiecţie şi a încercat să ofere o 
rezolvare problemei referitoare la posibilitatea obiectivării în ciuda oricărei relativităţi şi la 
modul în care poate fi gândită relaţia dintre finit şi absolut. "Sarcina este aceea de a 
înfătişa modul în care aceste concepte axiologice relative ale epocilor istorice s-au extins 
dev�nind mărimi absolute.,,125 Însă vom căuta în zadar la Dilthey răspunsul real la această 
problemă a relativismului, şi nu flindcă acesta n-a găsit niciodată răspunsul corect, ci 
deoarece nu a constituit niciodată propria sa interogaţie reală. El se considera, mai curând, 
dintotdeauna pe calea către absolut prin desfăşurarea auto reflecţiei ftloz ofice care îl 
conducea de la o relativitate la alta. Iată de ce rezumarea lui Ernst Troeltsch privitoare la 
evoluţia gândirii lui Dilthey este cât se poate de justă: "De la relativitate la totalitate" 
Definitia lui Dilthey însuşi suna astfel: "cu conştiinta de a fi ceva conditionat,,1 26 - o 
formulă îndreptată în mod deschis împotriva pretenpei filozofiei reflexiv� privitoare la 
124 Ces. Schnjien VII, 347. 
125 Ces. Schriften VII, 290. 
126 Ces. Schriften V, 364. 
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depăşirea oricăror bariere ale finitudinii prin ridicarea la absolutul şi infinitate a spiritului 
în deplinătatea şi adevărul conştiinţei de sine. Cu toate acestea, reflecţia sa neobosită asupra 
obiecţiei de "relativism" indică faptul că nu a fost capabil să reţină cu adevărat consecin
tele demersului său ce tine de o filozofie a vietii în fata filozofiei reflexive a idealismului . 
.1 , " 
In caz contrar ar fi trebuit să recunoască în obiecţia de relativism "intelectualismul" pe care 
propriul său punct de pornire de la imanenfa cunoaşterii în viafă încerca să-I submineze. 

Această ambivalenţă îşi află motivaţia ultimă într-o eterogenitate lăuntrică a gândirii 
sale în cartezianismul rezidual de la care porneşte. Meditaţiile sale epistemologice privind 
întemeierea ştiinfelor spiri tului nu s e  reunesc în cele din urmă cu punctul său de pornire 
lagat de filozofia vietii. Ultimele sale schite contin o dovadă grăitoare în acest sens. 
Dilthey solicită aici din partea unei fundări ' filozofice capacitatea de a se extinde asupra 
oricărui domeniu în care "conştiinp s-a eliberat de autoritativ şi aspiră la o cunoaştere 
validă prin intermediul punctului de vedere al reflecţiei şi al îndoielii,,1 27 O astfel de frază 
pare a fi o afirmatie inofensivă privitoare la esenta ş tiintei şi filozofiei moderne. Ecourile 
carteziene nu pot' fi ignorate. În realitate însă, acdastă fr�ă este întrebuinfată într-un sens 
cu totul diferit, căci Dilthey continuă în felul următor: "Viafa conduce peste tot către 
reflecţii asupra a ceea ce este aşezat în ea, reflecţia la îndoială, iar gândire a se poate încheia 
într-o cunoaştere validă abia dacă viata se mentine în fata acesteia,,1 2B Nu mai avem de a 
face aici cu prejudecăţi filozofice ce frebuie d�păşite printr-o fundare epistemologică în 
manieră carteziană; realităţile vieţii, tradiţia moravurilor, a religiei şi a dreptului pozitiv 
sunt cele descompuse de reflecţie şi necesită o ordine nouă. Atunci când Dilthey vorbeşte 
despre cunoaştere (Wissen) şi reflecţie, el nu se referă la imanenfa universală a cunoaşterii 
în viaţă, ci la o mifcare îndreptată asupra vie/ii. Tradiţia morală, religioasă şi juridică se sprijină, 
dimpotrivă, în ceea ce o priveşte pe o cunoaştere a vieţii despre sine însăşi. Căci am văzut 
că abandonarea în voia tradiţiei, care este cu siguranfă una conştientă, înfăptuieşte 
ridicarea individualului la spiritul obiectiv. Vom putea admite împreună cu Dilthey că 
influenp gândirii asupra vieţii "rezultă din necesitatea internă de a stabiliza un element 
solid în schimbarea nestatornică a perceptiilor senzoriale, dorintelor şi emotiilor, care să 

, 129 A. , , permită un mod de viafă constant şi unitar" Insă această performanţă a gândirii este 
imanentă vieţii înseşi şi se înfăptuieşte în obiectivările spiritului ce poartă individul sub 
forma moralei, dreptului şi religiei, întrucât acesta se dăruieşte obiectivităţii societăţii. 
Faptul că pentru aceasta este necesară adoptarea unui "punct de vedere al reflecţiei şi al 
îndoielii" şi că acest travaliul este executat "în toate formele meditatiei ştiintifice" (şi în 
rest nu) este pur şi simplu ireconciliabil cu ideile derivate dintr-o fil�zofie a 'vieţii ale lui 
Diltheyl30 Aici este descris mai curând idealul particular al iluminismului ştiinţific, 
incompatibil cu reflecţia imanentă vieţii, deoarece întemeierea lui Dilthey în filozofia 
vieţii era îndreptată tocmai împotriva "intelectualismului" iluminist. 
127 Ges. Schriften VII, 6 .  
128 VII, 6. 
1 29 Ges. Schnjten VII, 3. 
130 Misch subliniază şi acest lucru în LebenJjJhilosophie und Phănomenologie, p. 295 şi în special p. 312 
sq. Acesta distinge între a deveni conştient (Ben'Ujftwerden) ş i  a face conştient (j3ewujftmachen) . 
Reflec�a ftlozofică ar fi ambele în acelaşi timp. Însă Dilthey ar căuta în mod eronat o tranzi�e 
continuă de la una către cealaltă. "Orientarea esen�almente teoretică asupra obiectivităţii nu poate fi 
extrasă doar din conceptul de obiectivare a vieţii." (p. 298). Lucrarea de faţă conferă un proftl 
diferit criticii lui Misch în măsura în care dezvăluie încă în hermeneutica romantică acel carte
zianism ce determină ambiva!enţa ra�onamentului lui Dilthey. 
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În realitate, există certitudine în moduri extrem de diferite. Acel gen de certitudine pe 
care o poate oferi o asigurare ce a traversat îndoiala este diferit de certitudinea nemijlocită 
de via�ă cu care se prezintă toate scopurile şi valorile în conştiinp umană atunci când emit 
pretentia neconditionării. Cu atât mai diferită de această certitudine dobândită în viata 
însăşi �ste certitudinea ştiin�ei. Certitudinea ştiinţei are întotdeauna o trăsătură carteziană. 
Este rezultatul unei metodici critice care caută să admită doar indubitabilul. Această 
certitudine nu creşte, prin urmare, din îndoială şi depăşirea ei, ci anticipează mereu 
posibilitatea de a fi cuprinşi de îndoială. Aşa cum la Descartes, în faimoasa sa medita�e 
asupra îndoielii se propune - drept un fel de experiment - o îndoială artificială şi 
hiperbolică, ce duce la fundamentum inconcussum al conştiinţei de sine, ştiinţa metodică Se 
îndoieşte principial de tot ce poate fi pus la îndoială pentru a obpne astfel siguranţa 
propriilor rezultate. 

Este caracteristic pentru problematica fundării ştiinţelor spiritului a lui Dilthey faptul 
că el nu distinge între această îndoiala metodică şi îndoielile care ne cuprind "de la sine" 
Certitudinea ştiinţelor înseamnă pentru el împlinirea certitudinii de viaţă. Acest lucru nu 
înseamnă că nu resimtea incertitudinea vietii în toată forta concretizării is torice. Dim
potrivă, cu cât pătrundea mai adânc în ştii�ţa modernă, �u atât re simţea mai puternic 
tensiunea dintre tradipa creştină din care provenea şi forţele istorice puse în libertate de 
existenta modernă. Nevoia unui element solid are la Dilthey caracterul unei nevoi 
explicit� de protecpe în fap realită�or teribile ale viepi. Însă el nu aşteaptă depăşirea 
incertitudinii şi nesiguranţei viepi din partea consolidării conferite de integrarea în 
societate şi experienta de viată, ci din partea ştiintei. 

Forma carteziană 'de a aj�ge la certitudine prin' îndoială este pentru Dilthey evidentă în 
mod nemijlocit, întrucât el este un copil al iluminismului. Debarasarea de autoritativ despre 
care vorbeşte corespunde nu doar nevoii epistemologice de fundamentare a ştiinţelor 
naturii, ci priveşte în mod identic cunoaşterea despre valori şi scopuri. Nici acestea nu 
formează în ochii săi o totalitate nepusă la îndoială fonnată din tradipe, moravuri, religie, 
drept, ci "spiritul trebuie să producă şi aici o cunoaştere valabilă din sine însuşi,,131 

Procesul privat de secularizare care îl conduce pe studentul de teologie Dilthey către 
filozofie se suprapune astfel procesului istoric universal al naşterii ştiinţelor moderne. 
Dacă cercetarea modernă în domeniul ştiinţelor naturii nu consideră natura ca pe o 
totalitate inteligibilă, ci ca pe o survenire străină eului, a cărei derulare o poate elucida în 
mod limitat dar credibil, făcând astfel posibilă stăpânirea acesteia, atunci spiritului uman 
preocupat de protec�a şi siguranp sa îi revine misiunea de a opune "incomensurabilităpi 
viepi" - acestui "chip înfiorător" - capacitatea formată ştiinpfic a comprehensiunii. Rolul 
acestuia ar fi cel de a explica viaţa în realitatea ei social-istorică până în punctul în care 
cunoaşterea este capabilă să asigure protecpe şi siguranţă în ciuda incomensurabilităpi 
vieţii. Iluminismul se implinerte ca iluminism istoric. 

Putem înţelege pe această bază ce anume îl determină pe Dilthey să pornească de la 
hermeneutica romantică1 J2. El reuşeşte să camufleze cu ajutorul acesteia diferenţa dintre 
natura istorică a experientei şi modul de cunoaştere al ştiintei sau, mai bine zis: să 
armonizeze modul de cun�aştere al ştiinţelor spiritului cu criteriile metodice ale ştiinţelor 
131 VII, 6. 
132 În materialul din opera postumă inclus în Aujbau (Band VII) s-a putut strecura neobservat un 
fragment de text ce-i aparţine lui Schleiermacher (p. 225 Hermeneutik) , pe care Dilthey îl publicase 
deja în anexa la biografia lui Schleiermacher - o dovadă indirectă a faptului că Dilthey nu a depăşit 
cu adevărat demersul romantic. Excerptul şi propriul discurs sunt adesea greu de deosebit. 
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naturii. Am văzut mai SUS l 33 că ceea ce l-a îndemnat să facă acest lucru nu a fos t  o adecvare 
exterioară. Ne dăm seama acum că acest lucru i-a reuşit doar cu pre�ul neglijării 
istoricită� proprii esenţiale a ştiinţelor spiritului. Acest lucru se manifestă limpede în ceea 
ce priveşte conceptul de obiectivitate rezervat aces tora. Ca ştiinfă, ea trebuie să ţină pasul 
cu obiectivitatea valabilă în ştiinţele naturii. Dilthey preferă, prin urmare, termenul 
;,rezultate,,1 34 şi apelează frecvent la descrierea metodicii ştiinfelor spiritului pentru a de
'monstra că condiţia ei este egală cu ştiinţele naturii. Hermeneutica romantică era potrivită 
pentru acest scop, întrucât, aşa cum am văzut, ea nu lua în considerare deloc natura istorică 
a experienţei. Aceasta presupunea că obiectul comprehensiunii este textul ce trebuia 
descifrat şi surprins în sensul său. Astfel orice întâlnire cu un text era o întâlnire a spiritului 
cu sine însuşi. Fiecare text este îndeajuns de străin pentru a formula o problemă şi cu toate 
'acestea îndeajuns de familiar, astfel încât posibilitatea principială a rezolvării acesteia să fie 
dată, chiar dacă nu se ştie nimic altceva despre el decât că este text, scriitură, spirit. 
_ Aşa cum am văzut la Schleiermacher, modelul hermeneuticii sale este compre
bensiunea congenială ce poate fi atinsă în raportul dintre "eu" şi "tu". Înţelegerea textelor 
dispune de aceeaşi posibilitate a adecvării totale asemenea comprehensiunii celuilalt. 
Opinia autorului poate fi identificată în mod nemijlocit din textul său. Interpretul este 
'contemporan în mod absolut cu autorul său. Acesta este triumful metodei filologice: 
capacitatea de a percepe (erfassen) un spirit trecut drept unul prezent, iar unul străin drept 
unul familiar. Dilthey este pătruns cu totul de acest triumf şi Întemeiază pe acesta condiţia 
.e:gaIă a ştiin�elor spiritului. Ştiinţele spiritului chestionează textele în acelaşi mod în care 
cunoaşterea ştiin�elor naturii chestionează mereu un lucru prezent căutând o explicaţie ce 
rezidă în acesta. 

Cu aceasta, Dilthey credea că reuşise să îndeplinească sarcina pe care şi-o asumase -
aceea de a legitima epistemologic ştiinţele spiritului - gândind universul is toric asemenea 
unui text ce trebuie să fie descifrat. El formula astfel Într-adevăr o consecinţă pe care, 
după cum am văzut, şcoala istorică nu fusese dispusă să şi-o asume niciodată în întregime. 
Desigur, Ranke afirmase că descifrarea hieroglifelor istoriei constituie misiunea sacră a 
is toricului. Însă faptul că realitatea istorică este o urmă atât de pură de sens încât ea 
trebuie doar interpretată asemenea unui text nu corespundea cu adevărat tendin�ei mai 
profunde a şcolii istorice. Dilthey, interpretul acestei concep� istorice asupra lumii, se 
vedea în schimb obligat să ajungă la această consecinţă (cum se întâmplase uneori şi cu 
Ranke şi Droysen), întrucât hermeneutica îi servea drept model. Urmarea a fost aceea că 
finalmente istoria era redusă la istoria ideilor - o reducţie pe care Dilthey �i-o asumă 
într-adevăr în seminegarea şi semiafirmarea filozofiei spiritului a lui Hegel. In timp ce 
hermeneutica lui Schleiermacher se întemeia pe o abstracţiune metodică artificială ce 
urmărea fabricarea unei unelte universale a spiritului, dar încerca să afirme cu ajutorul 
acestui instrument forţa mântuitoare a credin�ei creştine, Dilthey folosea hermeneutica 
mai mult ca pe un mijloc în încercarea sa de fundare a ştiinţelor spiritului. Ea este mediul 
universal al conştiintei istorice pentru care nu mai există o altă cunoaştere a adevărului 
decât cea a comprehensiunii expresiei şi a comprehensiunii vie� în expresie. Totul în 
istorie este inteligibil. Căci totul este text. "Asemenea literelor unui cuvânt, viata şi istoria 
au un sens. ,,135 Astfel, explorarea trecutului istoric este concepută în cele din ur�ă de către 
Dilthey ca descifrare fi nu ca experien!ă istorică. 

133 Vezi p. 1 82 sq. 
134 Vezi mai sus greşeala de tipar, p. 59, n. 121 .  
135 VII, 291 . 
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Este neîndoielnic că odată cu aceasta nu se mai respecta obiectivul şcolii istorice. 
Hermeneutica romantică şi metoda filologică pe care aceasta se clădeşte este insuficientă 
ca fundament al cercetării istorice. La fel de insuficient este conceptul metodei inductive 
împrumutat de Dilthey din ştiinţele naturii. Experienp istorică, aşa cum o defineşte el în 
fond, nu este o metodă şi nu are anonimitate a unei metode. Desigur că este posibilă 
derivarea din aceasta a unor reguli empirice generale, însă valoarea lor metodică nu este 
cea a cunoaşterii unor legităţi cărora le-ar putea fi subsumate univoc toate cazurile 
particulare. Regulile empirice solicită mai curând o utilizare experimentată personal şi 
sunt ca atare doar într-o astfel de utilizare. Având în vedere această stare de lucruri va 
trebui să recunoaştem că cunoaşterea speciflcă ştiinţelor spiritului nu este cea a ştiinţelor 
inductive, ci are o j,obiectivitate" cu totul diferită şi este dobândită într-un mod cu totul 
diferit. Fundarea diltheyană a ştiinţelor spiritului pe o filozofie a vieţii şi critica sa 
îndreptată împotriva orisărui dogmatism, chiar şi a empirismului, urmărea să scoată în 
relief tocmai acest lucru. Insă cartezianismul epistemologic care îl fascina s-a dovedit mai 
puternic, astfel încât is toricitatea experienţei is torice n-a devenit cu adevărat determinantă 
la Dilthey. Deşi acesta nu a neglijat importanţa experienţei de viaţă individuală şi generală 
pentru cunoaşterea proprie ştiinţelor spiritului, el le defineşte pe ambele doar privativ. 
Este vorba despre o inducţie nemetodică şi neverificabilă ce trimite deja la inducţia 
metodică a ştiintei. Dacă ne vom aduce acum aminte de stadiul reflectiei de sine a 
ştiinţelor spiritulci de la care am pornit, vom descoperi că contribuţia lui Dilthey este 
deosebit de caracteristică. Conflictul care îl istoveşte scoate în evidenţă pentru noi imensa 
presiune exercitată de gândirea metodică a ştiinţei moderne şi necesitatea de a descrie mai 
adecvat experienp perfectată în ştiinţele spiritului şi obiectivitatea accesibilă în acestea. 

3. Depăşirea interogaţiei epistemologice prin cercetarea 
fenomenologică 

a) Conceptul de viaţă la Husserl �i baronul Yorck 
Idealismul speculativ oferă, în mod firesc, o posibilitate mai bună în ceea ce priveşte o 
sarcină ca aceea cu care ne confruntăm, decât cea sesizată de Schleiermacher şi herme
neutica ce porneşte de la acesta. Conceptul datului, al pozitivităţii, a fost supus unei critici 
sistematice în cadrul idealismului speculativ. Dilthey încercase să apeleze în cele din urmă 
la acest fapt pentru a-şi consolida tendinta ce tinea de o filozofie a vietii. Iată ce scrie el1 36: 
"Cum caracterizează Fichte începutul ' a ce�a nou? Deoarece ace�ta porneşte de la 
contemplarea intelectuală a eului, dar nu-l percepe ca pe o substanţă, o ftinţă, un dat, ci 
tocmai prin această contemplare, adică prin această adâncire concentrată a eului în sine, ca 
viaţă, acţiune, energie şi identifică în el în mod corespunzător concepte energetice cum ar 
fi opoziţia ş. a. m. d." Dilthey a descoperit în cele din urmă, în mod similar, în conceptul 
de spirit al lui Hegel vitalitatea unui concept istoric veritabil 137 După cum am subliniat 
acest lucru în cadrul analizei conceptului de trăire, au existat contemporani ai săi care au 
actionat în aceeaşi directie: Nietzsche, Bergson - acest urmaş târziu al criticii romantice a 
tiparului de gândire al �ecanicii - şi Georg Sirnmel. Însă radicalitate a exigenţei reflexive 
ce rezidă în inadecvarea conceptului de substantă pentru fiinta istorică şi cunoaşterea 
istorică a fost impusă în conştiinţa generală �bia de către Heidegger3B Intenţia filozofică a 
1 36 VII, 333. 
137 Ges. Schliften VII, 1 48. 
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lui Dilthey a fost scoasă la lumină abia prin intermediul său. Munca sa pornea de la explora
rea intentionalitătii realizată de fenomenologia husserliană care a însemnat breşa decisivă, în 
măsura î� care nd se definea prin platonismul extrem pe care îl vedea Dilthey în aceasta139 

Devine din ce în ce mai evident, pe măsură ce descoperim de-a lungul constituirii marii 
editii Husserl creşterea lentă a gândirii lui Husserl, că odată cu tema intentionalitătii 
debutează o critică ce se va radicaliza din ce în ce mai mult a "obiectivismuluicl ftlozofi�i 
de până atunci - şi a lui Diltheyl4() - ce urma să culmineze în pretenţia potrivit căreia 
"fenomenologia intenţională a transformat pentru întâia oară spiritul ca spirit Într-un 
câmp al experienţei şi ştiinţei sistematice şi a provocat astfel reaşezarea totală a sarcinii 
cunoaşterii. Universalitatea spiritului absolut cuprinde tot ce flÎnţează într-o is toricitate 
absolută în care se înscrie natura ca formaţiune a spiritului 1 4 1 " Nu este întâmplător că 
spiritul este contrapus aici drept singurul absolut, adică irelativ, relativităţii a tot ce i se 
înfăţişează. Husserl recunoaşte el însuşi continuitatea fenomenologiei sale cu interogaţia 
transcendentală a lui Kant şi Fichte: "Va trebui să adăugăm Însă, pentru a fi echitabili, că 
idealismul german ce porneşte de la Kant încerca deja din răsputeri să depăşească 
naivitatea devenită deja supărătoare (scilicet a obiectivismului) .,,142 

Aceste afirmaţii târzii ale lui Husserl ar putea fi motivate deja de contactul cu Sein und 
Zeit, dar ele sunt precedate de nenumărate alte încercări care dovedesc că Husserl avusese 
mereu în vedere aplicarea ideii sale asupra problemelor ştiinţelor istorice ale spiritului. 
Prin urmare, aici nu este vorba despre o reluare superficială a muncii lui Dilthey (sau -
mai târziu - a lui Heidegger), ci despre consecinţa propriei sale critici a psihologiei 
obiectiviste şi a pseudoplatonismului filozofiei conştiinţei �Bewujltseins-Philosophie) . Acest 
lucru este cât se poate de limpede după publicarea Ideen Il4 

Având în vedere această stare de lucruri suntem obligaţi să-i oferim fenomenologiei 
locul care i se cuvine în discutia noastrăl44 

, 

1 3B Heidegger mi-a vorbit încă din 1 923 cu admiraţie despre scrierile târzii ale lui Georg Simmel. 
Faptul că acest lucru nu reprezintă doar expresia recunoaşterii generale a staturii filozofice a lui 
Simmel, ci indică existenţa unor sugestii de conpnut receptate de către Heidegger, va deveni 
limpede oricui va citi azi primul din cele patru "Metaphysische Kapitel" ce reuneau sub titlul 
Lebel1sanschauung sarcina ftlozofică de care Simmel era preocupat pe când era dej a sortit morţii. 
Iată, bunăoară, ce vom găsi acolo: "Viaţa este într-adevăr trecut şi viitor"; el numeşte acolo 
"transcendenţa vieţii drept adevăratul absolut", iar studiul se încheie astfel: "Cunosc foarte bine 
dificultăp1e logice care se opun exprimării conceptuale a acestui mod de a privi viaţa. Am Încercat 
să le formulez fiind perfect conştient de riscul logic, căci cu toate acestea aici este atins probabil 
stratul în care dificultăp1e logice nu ne mai osândesc la tăcere în mod categoric, deoarece el este 
acel strat din care îşi trage seva Însăşi rădăcina metafizică a logicii înseşi." 
1 39 Vezi critica lui Natorp a Ideilor lui Husserl (1 914), cât şi pozipa lui Husserl însuşi Într-o 
scrisoare, datată 29. 06. 1 9 1 8, adresată lui Natorp: "aş dori totuşi să remarc faptul că am depăşit de 
peste un deceniu etapa platonismului static, formulând drept temă fundamentală a fenome
nologiei ideea genezei transcendentale". 
1 4(1 Husserliana VI, 344. 
14 1  Husserliana VI, 346. 
142 Husserliana VI, 339 şi VI, 271 .  
1 43 Husserliana Bd. IV, 1 952 
144 [Vezi în continuare lucrările mele "Die phănomenologische Bewegung" (Kl. Schr. III, pp. 
150-1 89; în Ges. Werke Bd. 3) şi "Die Wissenschaft von der Lebenswelt" (K/. Schr. III, pp. 1 90-201;  
în Ges. Werke, Bd. 3).] 
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Recursul lui Dilthey la Logische Untersuchtmgen ale lui Huss erl a surprins cu acuitate 
problema esenţială. Husserl însuşi afirmase o datăI45 că aprioriul corelativ al obiectului 
experienţei şi al modurilor de a fi dat (GegebenheitslIJeisen) a dominat întreaga sa operă 
începând cu Logische Untersuchungen. El elaborase deja în cea de-a cincea cercetare 
logică particularitatea trăirilor intenţionale şi diferenfiase conştiinfa, aşa cum a 
formulat-o ca temă de cercetare, "În calitate de trăire intenfională" (după cum sună 
titlul celui de-al doilea capitol) de unitatea reală de conştiinţă a trăirilor şi de percepţia 
lor interioară. De aceea conştiinţa nu era pentru el, încă de pe atunci, un "obiect" ci o 
coordonare (Zuordnung) esenţială - un punct ce fusese atât de revelator pentru 
Dilthey. Ceea ce s-a dezvăluit în cursul explorării acestei coordonări a fost o primă 
depăşire a "obiectivismului" în măsura în care semnificaţia cuvintelor, bunăoară, nu 
mai putea fi confundată cu conţinutul psihic real (ree/� al conş tiinţei, cum ar fi repre
zentările asociative pe care le trezeşte un cuvânt. Intenţia de semnificare (BedeutuIIg
sintention) şi împlinirea semnificaţiei (Bedeutungserjidlung) aparţin în mod esen�ial unităţii 
semnifica�iei (Einheit der Bedeutung) şi orice existent (Seiende) care are valabilitate 
pentru mine dispune, asemenea semnificaţiilor cuvintelor pe care le folosim, în mod 
corelativ şi esenţialmente necesar de o "universalitate ideală a modurilor experimen
tatoare reale şi posibile de a fi dat al unui obiect,,1 46 

Se obţinea as tfel ideea "fenomenologiei", adică eliminarea oricărei instituiri a exis
tenţei (Seinssef'{!mg) şi investigarea modurilor subiective de a fi dat ale unui obiect 
(subjektive GegebenheitsJ1Jeisen) , care a devenit un program de lucru universal ce trebuia să 
facă inteligibilă orice obiectivitate, orice sens existenpal (Seinssinn) . Subiectivitatea umană 
dobândeşte acum, la rândul ei, valoare de existenfă (Seinsgeltttng). Trebuie considerată şi ea 
ca "fenomen", cu alte cuvinte, investigată în diversitatea modalităplor de a fi dată. O astfel 
de investigare a eului ca fenomen nu este o "perceppe interioară" a unui eu real, dar nici o 
simplă reconstruire a "conştien�ei", adică raportare a conpnuturilor conştiinţei la un pol 
transcendental al eului (Natorp) 147, ci o temă extrem de diferenpată a reflecţiei transcen
dentale. Această reflecpe reprezintă inaugurarea unei noi dimensiuni a cercetării fa�ă de 
simplul fapt de a fi dat al fenomenelor conştiinţei obiectuale, faţă de faptul de a fi dat în 
trăiri intentionale. Căci există un dat ce nu constituie la rândul său obiectul unor acte 
intenponal�. Orice trăire dispune de orizonturi implicate a ceea ce este precedent şi 
ulterior şi fuzionează în cele din urmă cu continuumul trăirilor prezente în precedenră şi 
ulteriori tate formând unitatea fluxului de trăiri ale conştiinţei. 

Cercetările lui Husserl asupra constituirii conştiinţei timpului s-au născut din necesi
tatea de a sesiza modul de a fi al acestui flux pentru a implica astfel subiectivitatea în 
cercetarea intentională a corelatiei. Din acest moment orice altă cercetare fenomenologică 
se defineşte ca 'investigare a �onstituirii unităţilor conştiinţei timpului şi în conştiinţa 
timpului, care presupun deja la rândul lor constituirea conştiinţei timpului. Devine astfel 
limpede că particularitate a trăirii - în ciuda faptului că îşi păstrează semnificapa metodică 
în calitate de corelat intenponal al unei valabilităp de sens (Sinngeltung) constituite - nu 
este un dat fenomenologic ultim. Orice astfel de trăire intenponală a conştiinţei implică 
mai curând mereu un orizont gol dublu care se caracterizează prin faptul că în el nimic nu 
este vizat propriu-zis, dar este unul asupra căruia se poate îndrepta în mod esenpal, în 
145 Husserliana VI, 169. 
146 VI, 1 69. 
1 47 Einfeitung in die P!Jchologie nach kritischer Methode, 1 888; Aflgemeine P!Jchofogie rtach kritischer Methode, 
1912. 
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orice moment, o vizare actuală şi este până la urmă evident că unitatea fluxului de trăiri ale 
conştiin�ei cuprinde totalitatea oricăror trăiri tematizabile de acest fel. Prin urmare, 
constituirea temporalităţ:ii conştiin�ei formează suportul fundamental al întregii proble
matici a constituirii. Fluxul de trăiri ale conştiintei are caracterul unei con�tiinte orizontice , r , 
(HorizontbelJJujltsein) universale din care sunt date în mod real doar fragmente, sub forma 
unor trăiri. 

Fără îndoială că fenomenul şi conceptul orizontului are o importan�ă esenţială pentru 
cercetarea fenomenologică a lui Husserl. El caută cu ajutorul acestui concept - de care 
vom avea prilejul să ne folosim la rândul nostru mai târziu - să capteze transferul întregii 
intentionalităti izolate a vizării în continuitatea purtătoare a totalitătii. Un orizont nu este 
o gracită rigidă, ci un lucru ce ne însoteşte şi invită la noi incur�iuni. Astfel, intentio
nalită�' orizontice (Horizont-IntentionaliIă� ce constituie unitatea fluxului de trăiri ' ale 
conştiinţei îi corespunde în dimensiunea obiectuală o intenţionalitate orizontică la fel de 
vastă. Căci tot ce este dat ca existent este dat ca element mundan şi poartă, prin urmare, 
cu sine orizontul lumii (Welthorizon�. Husserl a subliniat în mod explicit auto critic în 
retractările s ale faţă de Ideen 1 că pe atunci (în 1923) nu realizase încă pe deplin semni
ficatia fenomenului lumiil4s Teoria reductiei transcendentale pe care o formulase în Ideen 
trebuia, aşadar, să se complice din ce în c� mai mult. Simpla abolire a valabilităţii ştiin�elor 
obiective nu mai putea fi suficientă, căci lumea rămâne o valabilitate dată în prealabil 
chiar şi în efectuarea lui "epoche", a anulării postulării existenţei (Seinssetzul1j) efectuată de 
cunoaşterea ştiinţifică. Aşadar reflecţia de sine epistemologică ce se întreabă în legătură cu 
aprioricul, cu adevărurile eidetice ale ştiin�elor nu este suficient de radicală. 

Acesta este punctul în care Husserl se putea simţi într-o anumită măsură în acord cu 
intentiile lui Dilthey. Dilthey a combătut într-o manieră similară criticismul neokan
tienil;r, deoarece considera insuficientă revenirea la subiectul epistemologie: "În vinele 
subiectului cunoscător pe care îl construiesc Locke, Hume şi Kant nu curge sânge 
adevărat.,, 149 Dilthey însuşi a recurs la unitatea vieţii, la "punctul de vedere al vieţii", iar 
conceptul de "via�ă a conştiin�ei" al lui Husserl - un termen preluat din câte se pare de la 
Natorp - este deja în mod foarte asemănător un indiciu ce anun�ă tendin�a ce se va 
impune ulterior de a studia nu doar trăiri izolate ale conştiintei, ci intentionalitătile 
implicite ocultate şi anonime ale conştiinţei şi de a face inteligibilă pe a�eastă c:.u.e 
totalitatea oricărei valabilităţi obiective de existenţă (objektive Seinsgeltunj). Ulterior acest 
lucru se va numi: elucidare a randamentului "vieţii operante". 

Faptul că Husserl are în vedere peste tot "performanţa" subiectivită� transc�ndentale 
corespunde pur şi simplu sarcinii cercetării fenomenologice a constituirii. Insă este 
caracteristic pentru intenţia sa propriu-zisă faptul că nu mai vorbeşte despre conştiinţă, 
nici măcar despre subiectivitate, ci despre "viaţă" El vrea să pătrundă dincolo de 
actualitatea conştiintei intentionale şi chiar în spatele potentialitătii covizării , înspre , , , , 

1 4B III, 390: "Marea greşeală de a porni de la lumea naturală (fără a o caracteriza ca lume)" (1 922) şi 
autocritica mai minu�oasă din Se/bstkritik III, 399 (1929). Conceptul "orizontului" şi al conştiinţei 
orizontice este inspirat în parte, conform Husserliana VI, 267, de conceptul de "fringes" care li 
apar�ne lui W. J ames. În legătură cu importantul rol al lui R. Avenarius (Der menschliche WeftbegriJ(, 
Leipzig, 1 9 1 2) în ceea ce priveşte atitudinea critică a lui Husserl împotriva "lumii ştiin�fice" a atras 
atenţia recent H. Liibbe în volumul omagial dedicat lui W. Szilasi (M:iinchen, 1 960) (vezi H. 
Liibbe, Positivismus und Phă1Zomenologie (NIach und Husser�, F 5 IV. S zi/asi, pp. 16 1 - 184, în special p. 
171 sg. ). 
149 Ges. Schriften, Bd. I, p. XVIII. 
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universalitatea unei performări, singura capabilă să indice universalitatea a ceea ce a fost 
realizat, cu alte cuvinte a ceea ce este constituit în valabilitatea sa. Este vorba despre o 
intentionalitate fundamental anonimă, adică de una nerealizată nominal, prin care se 
constituie orizontul atotcuprinzător al lumii. Husserl numeşte acest concept fenomeno
logic al lumii - pe care îl formuleză în mod conştient polemic la adresa unui concept de 
lume ce cuprinde universul a ceea ce este obiectivabil de către ştiin�e -- "lumea viepi" 
(Lebenswel�, adică lumea în care vieţuim potrivit unei atitudini naturale, care nu se va 
obiectualiza niciodată pentru noi, ci reprezintă fundamentul dat în prealabil al oricărei 
experien�e. Acest orizont al lumii rămâne presupus şi în cazul oricărei ştiinţe şi este de 
aceea mai originar (iirspriinglicbei) decât aceasta. Această "lume" se raportează în mod 
esential, în calitate de fenomen orizontic, la subiectivitate, iar această raportare înseamnă 
în a�elaşi timp că ea "este existentă într-o variabilitate curgătoare"l50 Lumea viepi este 
prinsă într-o mişcare a relativită� permanente a valabilităpi. 

După cum se poate observa, conceptul de Lebenswelr se opune oricărui obiectivism. 
Este un concept esentialmente is toric, ce nu vizează un univers de existentă, o "lume , , 
existentă" (seiende Wel�. Şi nici chiar ideea infinită a unei lumi adevărate nu se poate forma 
în mod rezonabil pornind de la mersul nesfârşit al lumilor uman-istorice în cadrul 
experienţei istorice. Desigur că este legitimă şi întrebarea privitoare la structura a ceea ce 
cuprinde toate lumile înconjurătoare experimentate vreodată de oameni şi constituie 
astfel experien�a potenpală a lumii, putându-se vorbi astfel fără doar şi poate despre o 
ontologie a lumii. O astfel de ontologie a lumii ar rămâne cu toate acestea complet diferită 
de ceea ce ar realiza ştiintele naturii concepute în desăvârşirea lor. Ea ar reprezenta o 
sarcină filozofică al cărei a'biect l-ar forma structura esenpală (Wesensgifiige) a lumii. - Însă 
prin lumea vietii se întelege altceva, totalitatea în care vietuim ca fiinte istorice. Iar aici 
devine inevitabilă con�luzia potrivit căreia, având în vede;e istoricitat�a experienţei care 
este implicată în ea, ideea unui univers al unor posibile lumi istorice ale vie� este 
nerealizabilă în principiu. Infinitatea trecutului, dar mai ales caracterul deschis al viitorului 
is toric sunt ireconciliabilă cu o astfel de idee a unui univers istoric. Husserl a formulat în 
mod apăsat această concluzie fără să se teamă de "spectrul" relativismului152 

Este limpede că lumea viepi e întotdeauna în acelaşi timp o lume comunitară şi implică 
Dasein-ul ftin�ător cu noi laolaltă (Mitdasein) al altora. Este o lume personală şi o astfel de 
lume este presupusă Întotdeauna ca fiind valabilă din perspectiva unei atitudini naturale. 
Însă cum poate fi fundamentată o astfel de valabilitate pornind de la o performanţă a 
subiectivită�? Analiza fenomenologică a constituirii se confruntă prin ea cu cea mai 
dificilă dintre sarcinile ei, asupra căreia Husserl a reflectat neobosit. Cum îşi poate avea 
originea în "eul pur" ceva ce nu dispune de o valabilitate obiectivă, ci vrea la rândul său să 
devină un "eu"? 

Principiul idealismului "radical" ce afirmă recursul permanent la actele constituante 
ale subiectivitătii transcendentale trebuie, de bună seamă, să elucideze conştiinta orizon
tică universală � "lumii" şi, Înainte de toate, caracterul intersubiectival acestei l�mi - deşi 
ceea ce se constituie pe această cale, lumea comună unor indivizi numeroşi, cuprinde la 
150 VI, 148. 
ISI  �n legătură cu problema lumii vieţii au apărut numeroase lucrări mai noi, cum ar fi cele ale lui 
A. Schiitz, G. Brand, U. Claesgens, K. Diising, P. Janssen ş. a., în afară de propriile mele lucrări 
incluse în Ges. Werke Bd. 3 ("Die phănomenologische Bewegung" şi "Die Wissenschaft van der 
Lebenswelt'') şi cele orientate similar ale lui L. Landgrebe.] 
152 Husserliana VI, p. 501 . 
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rândul său subiectivitatea. Reflectia transcendentală, menită să anuleze orice valabilitate a 
lumii şi orice dat prealabil al altui�, trebuie să se considere la rândul ei ca flind împrejmuită 
de lumea vieţii. Eul reflexiv se ştie trăind în cadrul unor determinări teleologice al căror 
fundament il constituie lumea vietii. Aşadar, sarcina constituirii lumii vietii (ca şi cea a 
intersubiectivităpi) este una paradoxală. Însă Husserl consideră această paradoxalitate 
drept una aparentă. Aceasta se rezolvă, după părerea sa, dacă sensul transcendental al 
reducpei fenomenologice este repnut în mod într-adevăr consecvent şi dacă dispare 
teama copilăroasă în faţa unui solipsism transcendental. Având în vedere aceste tendinţe 
clare ale raţionamentului husserlian, mi se pare eronat ca acesta să fie învinuit de o 
anumită ambiguitate a conceptului de c�nstituire, care l-ar situa undeva între deter
minarea de sens (Sinnbestimmunj) şi creape1,3. El însuşi ne asigură că a depăşit deflnitiv prin 
gândirea sa teama în faţa idealismului producpei (Erzeugungsidealismus) . Teoria sa a 
reducpei fenomenologice urmăreşte mai curând, în premieră, ducerea până la capăt a 
adevăratului sens al acestui idealism. Subiectivitatea transcendentală este "eul originar" 
(Ur-Ich) şi "un eu" Pentru ea, temeiul lumii date în prealabil este abolit. Ea este irelativul 
pur şi simplu la care se raportează orice altă relativitate, chiar şi cea a eului explorator. 

Cu toate acestea există şi la Husserl un element ce amenintă să dinamiteze într-adevăr 
acest cadru. Pozipa sa reprezintă în realitate mai mult o '  radicalizare a idealismului 
transcendental, iar acest "plus" este deflnit de funcţia pe care o dobândeşte la el conceptul 
de "via�ă". "Viaţa" nu este doar "vieţuirea-lineară" (Gerade-Dahin-Leben) ce corespunde 
atitudinii naturale. "Via�a" este în acelaşi timp subiectivitatea redusă transcendental care e 
izvorul tuturor obiectivărilor. Sub titlul de "viaţă" se plasează, prin urmare, tot ce Husserl 
evidenpază în critica împotriva naivităţii obiectiviste a întregii ftlozofli de până la la el 
drept propria sa performanţă. Aceasta constă în ochii săi în demascarea caracterului 
aparent al controversei epistemologice dintre idealism şi realism, precum şi în substituirea 
acesteia printr-o tematizare a corelării interioare dintre subiectivitate şi obiectivitate1 54 
Astfel se explică sintagma "vieţii operante". "Examinarea radicală a lumii este o intro
specpe (InnenbefŢachtuniJ sis tematică şi pură a subiectivităţii ce se exteriorizează pe sine în 
"exterioritate,, 1 5,. Ca în cazul unităţii unui organism viu ce poate fl examinat şi descompus 
din exterior, însă nu poate fi în�eles decât reîntorcându-ne asupra rădăcinilor sale 
ascunse . . .  , , 1 56 Tot astfel, raportul mundan (Weltverhalten) al subiectului nu îşi datorează 
inteligibilitatea trăirilor conştiente şi intentionalitătii aces tora, ci "performantelor" ano
nime ale viep.i. Analogia organismului pe c�re o fol;seşte aici Husserl este mai' mult decât 
o simplă analogie. Ea se vrea înţeleasă, după cum o spune răspicat el însuşi, în sens literal. 

Examinarea aluziilor lingvistice şi conceptuale precum aceasta, sau a altora asemă
nătoare ce pot fl găsite pe alocuri la Husserl ne va conduce în proximitatea conceptului 
speculativ al vieţii. Ceea ce vrea să spună Husserl este, cu toate acestea, că subiectivitatea 
nu trebuie gândită ca termen opus obiectivităţii, deoarece un astfel de concept al 
subiectivităţii ar fi gândit astfel la rândul său obiectivist. Fenomenologia sa transcen
dentală se vrea, dimpotrivă, o "cercetare a corelaţiei" (Ko1Telationgorschunj). Acest lucru 
înseamnă, însă, că relapa este primară, iar "polii" între care se desfăşoară aceasta sunt 
153 Aşa cum o face E. Fink în prelegerea sa "L'analyse intentiondle et le probleme de la pensee 
speculative", în Problemes ac/uels de la Phenomenologie, 1952. 
154 Husserliana VI, §34; p. 265 sq. 
1 55 Husserliana VI, p. 1 1 6. 
156 Este imposibil de estimat modul în care încercările recente de a exploata existenp "naturii" 
împotriva istoricită�i vor face faţă acestui verdict formulat cu inten�e tm/odic. 
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cuprinşi de către ea însăşil57 , aşa cum viul cuprinde toate exteriorizările sale în omoge
nitatea (Einheit/ichkei� existenţei sale organice. "Naivitatea discursului despre "obiecti
vitate", care scoate în întregime din discuţie subiectivitatea experimentatoare, cunos
cătoare, cea cu adevărat performatoare, naivitatea cercetătorului naturii şi a lumii în 
general, orb în faţa faptului că toate adevărurile pe care le dobândeşte ca ftind obiective şi 
lumea obiectivă însăşi ce constituie substratul formulelor sale obiective este o confi
gurape a vieţii (Lebensgebilde) - nu mai este, fireşte, posibilă în momentul în care în centrul 
atentiei avansează viata", scrie Husserl referindu-se la Humel5ij , J 

Rolul pe care îl joacă aici conceptul vieţii îşi are corespondentul evident în cercetările 
lui Dilthey asupra conceptului înlănţuirii trăirilor (Erlebniszusammenhanf). Aşa cum Dilthey 
porneşte acolo de la trăire doar pentru a obpne conceptul înlănţuirii psihice, Husserl 
demonstrează întâietatea şi necesitatea esentială a unitătii fluxului de trăiri ale conştiintei " , 
fată de particularitatea trăirilor. Cercetarea tematică a vietii conştiintei trebuie să depă-
şe�scă trăire a particulară ca punct de plecare al acesteia, c� în cazul Ici Dilthey. Există în 
acest sens un element comun veritabil în gândirea celor doi. Ambii se întorc la caracterul 
concret al vietii. , 

Se impune însă în cazul amândurora întrebarea dacă aceştia reuşesc să satisfacă 
exigenţele speculative pe care le implică conceptul vieţii. Dilthey încearcă să derive 
arhitectura lumii is torice din reflexivitatea imanentă vietii, iar Husserl derivă constituirea 
lumii istorice din "viata conştiintei" Ne întrebăm dacă' nu cumva se produce în ambele 
cazuri o contaminare 'a continut�ui propriu-zis al conceptului de viată de către schema 
epistemologică a unei asem�nea derivări din datele ultime ale conştiinţei. Întrebarea se 
impune înainte de toate datorită dificultăp10r pe care le ridică problema intersubiectivităpi 
şi cea a comprehensiunii unui eu străin. Atât la Husserl, cât şi la Dilthey întâmpinăm aici 
aceeaşi dificultate. Datele imanente ale conştiintei interogate reflexiv nu contin acel "tu" 
în mod nemijlocit şi originar. Husserl are drep�ate atunci când subliniază ci un "tu" nu 
dispune de acel tip de transcendenţă imanentă ce le revine obiectelor din lumea exterioară 
a experienţei. Căci orice "tu" este un a/ter ego, adică este înţeles pornind de la "ego" şi 
totuşi desprins de acesta şi, asemenea egoului, independent. Husserl a încercat din 
răsputeri la capătul unor cercetări asidue să elucideze analogia dintre "eu" şi "tu" - pe care 
Dilthey o interpretează pur psihologic prin inferenţa analogică a empatiei - trecând prin 
intersubiectivitatea lumii comune. El a fost suficient de consecvent pentru, a nu îngusta 
câtuşi de pupn întâietatea epistemologică a subiectivităţii transcendentale. Insă atât la el 
cât şi la Dilthey, anticiparea ontologică este aceeaşi. Celălalt este fixat mai întâi ca obiect al 
perceptiei ce "devine" apoi un "tu" pe cale empatică. Un astfel de concept al empatiei este 
înţeles,' desigur, la Husserl ca unul pur transcendentall 59, însă el se mai orientează încă în 
funcpe de conştienţa conştiinţei de sine şi neglij ează orientarea în raport cu cercul care 
1 57 [Vezi C. Wolzogen, Die autonome reiation. Zum Probiem der Betiehung im Spătwerk PaulNatotps. Ein 
Beitrag zurGeschichte derTheorien der Relation, 1984, şi recenzia mea în Phifos. Rdsch. 32 (1 985), p. 160] . 
15B Husseriiana VI, p. 99. 
1 59 Recunoaşterea sensului metodic-transcendental al conceptului de "intropatie" pe care se 
sprijină constituirea intersubiectivităţii care i-a scăpat lui Alfred Schiitz în Das Probfem der 
transzendentaien intersubiektivităt bei Husserf, Philos. Rundschau J g. V, 1957 H. 2, este meritul tezei de 
doctorat a lui D. Sinn, Die transzendentale Intersubiektivităt mit ihren Seinshorizonten bei E. Husserl, 
Heidelberg, 1 958. (Expunerea gândirii lui Heidegger prezentată de către D. Sinn în Philos. &/sch. 14 
(1 967) poate fi considerată la dndu! ei o excelentă rezumare a intenpilor lui Heidegger din ultima 
parte a evolu�ei sale.] 
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este funcţie (Funktionskreis) 160 al vieţii ce depăşeşte cu mult conştiinţa şi asupra căruia 
pretinde, totuşi, că revine. 

Afadar, confinutul speculativ al conceptului de viaţă rămâne în realitate neelabora! la amândoi. 
Dilthey urmăreşte doar o exploatare polemică a punctului de vedere al vieţii faţă de gân
direa metafizică, iar Husserl nu are pur şi simplu nici o reperezentare legată de conexiunea 
exi�tentă între acest concept şi tradiţia metafizică, în special cu idealismul speculativ. 

In acest punct dobândesc o surprinzătoare actualitate scrierile postume, păstrate din 
păcate extrem de fragmentar, ale baronului Yorck, publicate în 1 9561 (, 1 Deşi Heidegger 
trimite dej a în mod explicit la sugestiile geniale ale acestei importante figuri, rezervând un 
fel de întâietate ideilor sale faţă de lucrările lui Dilzhey, acest lucru era contrabalansat de 
faptul că Dilthey dusese la bun sfârşit o operă masivă, în timp ce expunerile epistolare ale 
baronului Yorck nu dezvoltă o coerenţă sistematică mai amplă. Opera postumă, databilă 
din perioada ultimilor săi ani de viaţă şi editată de curând, modifică fundamental această 
situaţie. Deşi este vorba doar despre un fragment, intenţia sa sistematică este dezvoltată 
într-un mod suficient de consecvent pentru a putea permite evaluarea corectă a locului 
ideatic al acestei încercări. 

Aici se realizează tocmai ceea ce ne lipsea mai sus în cazul lui Dilthey şi al lui Husserl. 
Se construieşte aici o punte de legătură Între idealismul speculativ şi noua perspectivă 
empirică a secolului, în măsura în care conceptul vieţii este evidenţiat în ambele cazuri 
drept cel supraordonat. Analiza vitalităţii (Lebendigkei�, care constituie punctul de plecare 
pentru baronul Yorck, oricât de speculativ ar suna, ia în considerare cu toate acestea 
gândirea naturalistă a secolului: în mod explicit conceptul de viaţă al lui Darwin. Viaţa este 
afirmare de sine (Selbstbehattptung). Iată fundamentul. Structura vitalităţii constă în faptul 
de a fi divizare originară (Uneilung), adică de a se afirma totuşi ca o unitate în divizarea şi 
fragmentarea ei. Divizarea originară este demonstrată însă şi ca fiind esenţa conştiinţei de 
sine, căci chiar dacă aceasta se desface (dirimieren) pe sine mereu Într-un Sine şi un Altul, ea 
există totuşi - ca ceva viu - în jocul şi înfruntarea factorilor ei constitutivi. Ea este 
asemenea a tot ce este viaţă, punere la încercare (Erprobul1g), adică experiment. "Sponta
neitatea şi dependenta sunt caracteristicile fundamentale ale conştiintei, constitutive în 
domeniul articulării 'somatice şi al celei psihice, aşa cum fară obi�ctualitate (Gegen
stăndlichkei� nu ar exista nici văz şi senzaţie corporală, nici reprezentare, voinţă sau 
simtire,,1 62 Şi conştiinta trebuie înteleasă ca un comportament de viată (Lebensverhalten). , " , 
Aceasta este exigenţa metodică fundamentală cu care baronul Y orck confruntă Hlozofia şi 
în care se consideră de acord cu Dilthey. Acesta este fundamentul ocultat (Husserl ar 
spune: această performanţă ocultată) la care trebuie readusă gândirea. Pentru aceasta este 
nevoie de efortul reflectiei filozofice. Căci Hlozofia actionează împotriva tendintei vietii. 
Iată ce scrie baronul Yorck: "Însă gândire a noastră ' se mişcă în mijlocul rezcltatelor 
conştiinţei" (cu alte cuvinte: nu este conştientă de raportul real dintre aceste "rezultate" şi 
comportamentul de viaţă pe care se sprijină rezultatele) . "Dirempţiunea efectuată consti
tuie acea premisă,, 1 6,. Baronul Yorck vrea să spună prin aceasta că rezultatele gândirii sunt 
rezultate doar datorită faptului că s-au despărţit şi pot fi separate de comportamentul de 
viată. El deduce de aici că Hlozofia trebuie să anuleze această despărtire. Ea trebuie să reia , , 

160 Fac aici aluzie la perspectiv�le vaste deschise de către conceptul de "cerc care este confi
guraţie" (Gestaltkreis) al lui Viktor von Weizsăcker. 
161 BewuBtseinsstellung und Geschichte, Tiibingen 1 956. 
162 op. cit., p. 39. 
163 loc. cit. 
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în sens invers eXBerimentul vietii "pentru a cunoaşte circumstantele conditionale ale 
rezultatelor vietii" r" . Acest lucru �ste formulat în manieră obiectivis�ă şi în cea � ştiintelor 
naturii, iar teo;ia husserliană a reductiei ar putea invoca aici modul ei de gândire' pur 
transcendental. În realitate însă, refle�ţiile curaj oase şi consecvente ale baronului Y orck 
evidentiază nu doar o tendintă comună lui Dilthey şi Husserl. El se dovedeşte mai curând 
cu ade�ărat superior acestor�. Căci aici reflecţia se situează într-adevăr la nivelul filozofiei 
identităţii a idealismului speculativ, scoţând astfel la lumină originea ascunsă a concep
tului vieţii pe care îl vizează Dilthey şi Husserl. 

Dacă vom urmări mai departe aceste gânduri ale baronului Y orck vom observa cu 
uşurinţă supravieţuirea unor motive idealiste. Baronul Y orck expune aici corespondenţa 
structurală dintre via fă {i con{tiinfa de sine, pe care o elaborase deja Fenomenologia lui Hegel. 
Fragmentele de manuscris păstrate din perioada ultimilor ani petrecuţi la Frankfurt 
demonstrează importanta centrală a conceptului de viată în ftlozofia sa. Fenomenul vietii 
realizează în Fenomenologie tranzitia decisivă de la con'ştiintă la conştiinta de sine - i�r 
aceasta nu este într-adevăr o c�nexiune artificială. Căci �ap şi conştiinţa de sine au 
într-adevăr ceva analog. Viaţa se defineşte prin faptul că viul (das Lebendige) se distinge pe 
sine însuşi de lumea în care vieţuieşte şi de care rămâne legat şi se conservă într-o 
asemenea distincţie de sine. Autoconservarea viului se realizează prin încorporarea în sine 
a oricărei flÎntări din afara lui. Tot ce este viu se hrăneşte din ceea ce îi este străin. Starea 
de fap t funddmentală a faptului de a fi viu (Lebendigsein) este asimilarea. Distincţia este, 
aşadar, totodată o nondistincţie. Ceea ce este străin (das Fremde) este însuşit. 

Această structură a viului îşi are corespondentul, după cum a arătat deja Hegel şi aşa 
cum subliniază baronul Yorck, în natura (Wesen) conştiinţei de sine. Fiinţa acesteia constă 
în faptul că este capabilă să transforme totul şi orice în obiectul cunoaşterii sale, 
cunoscându-se cu toate acestea pe sine în tot şi în orice cunoaşte. Ea este, aşadar, ca şi 
cunoaştere o distingere-de-sine-fată-de-sine-însăşi (Sich-von-sich-tlnterscheiden) , iar în calitate 
de conştiinţă de sine în acelaşi ti�p o extensie (Ubergreijen) , întrucât se împreunează pe 
sine cu sine însăşi. 

Este vorba în mod vădit despre ceva mai mult decât o simplă corespondenţă 
structurală între viaţă şi conştiinp de sine. Hegel are întru totul dreptate atunci când 
derivă dialectic conştiinta de sine din viată. Ceea ce este viu nu este într-adevăr niciodată 
cu adevărat cognoscibil pentru conştiinţa obiectuală, pentru efortul intelectului ce 
năzuieşte să pătrundă legea fenomenelor. Viul nu este astfel încât să fie accesibil vreodată 
din exterior; el trebuie înţeles în vitalitatea sa. Singura cale de a surprinde vitalitatea este 
mai curând cea de a deveni conştienţi de ea. Hegel face aici aluzie la povestea tabloului 
învăluit din Sais atunci când descrie obiectivarea de sine (Selbstobiektivation) interioară a 
vieţii şi a conştiinţei de sine: "Aici interiorul priveşte interiorul. ,, 165 Viaţa este percepută 
doar sub forma orgoliului (Selbstgefiih�, prin conştienta propriei vivacităti. Hegel arată 
modul în care această experienţă se învăpăiază şi se stinge apoi sub fo�a dorinţe! şi a 
satisfacerii dorintei. Acest orgoliu al vivacitătii în care vitalitatea devine conştientă de 
ea însăşi constit�ie o formă falsă (tlnwahi) , fo;ma cea mai de jos a conştiinţei de sine, în 
măsura în care conştientizarea de sine se distruge în acelaşi timp pe sine în dorinţă 
Prin satisfac erea dorintei. Oricât ar fi de falsă fată de adevărul obiectual, fată de , , , 
conştiinţa a ceva străin, ea este totuşi, în calitate de sentiment vital, cel dintru adevăr al 
conştiintei de sine. 

, 

164 loc. cit. 
165 Phdnomenologie des Geistes, ed. Hoffmei�ter, p. 128. 
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Aici mi se pare că se află punctul de la care porneşte în mod fructuos cercetarea 
baronului Yorck. Aceasta extrage din corespondenta dintre viată şi conştiinta de sine o 
directivă metodică în functie de care determină es e�ta şi sarcina' filozofiei. C�nceptele ei 
directoare sunt proiectia şi abstractiunea. Proiectia şi abstractiunea formează atitudinea 

� 1 , , 

primară fată de viaţă. In să ele sunt valabile în mod similar şi pentru atitudinea istorică 
repetitivă. In măsura în care reflecţia (&flexion) Hlozofică corespunde la rândul ei acestei 
structuri a vitalităţii - şi doar în măsura în care face aces t lucru - ea dobândeşte o 
legitimare proprie. Sarcina ei este de a înţelege rezultatele conştiinţei pornind de la 
originile acestora, concepându-Ie pe acestea ca rezultate, adică drept proiecţii ale vitalităţii 
originare şi ale divizării originare ( Ur-Teilung) a acesteia. 

Baronul Y orck ridică astfel la rang de principiu metodic ceea ce Husserl avea să 
dezvolte mai târziu pe larg în fenomenologia sa. Înţelegem astfel modul în care doi 
gânditori atât de diferiţi precum Husserl şi Dilthey au putut să se întâlnească. Trecerea 
dincolo de abstractiunea neokantianismului este comună celor doi. Baronul Yorck este de 
acord cu aceştia, î�să realizează în realitate mai mult. Căci el nu se întoarce la viaţă împins 
de o intenţie epistemologică, ci reţine conexiunea metafizică dintre viaţă şi conştiinţa de 
sine aşa cum a fost ea elaborată de către Hegel. Acesta este punctul în care el îi este 
superior atât lui Dilthey, cât şi lui Husserl. 

Reflecţiile epistemologice ale lui Dilthey au eşuat, după cum am văzut, înttlJcât el 
derivase mult prea pripit obiectivitatea ştiinţei din comportamentul de viaţă şi năzuinţa 
acestuia către ceva stabil (das Feste) . Lui Husserl îi lipsea cu atât mai mult orice 
determinare mai exactă a ceea ce este viaţa, deşi punctul nodal al fenomenologiei, 
cercetarea corelaţiei (K.0rrelationsforschung), urmează modelul structural al raportului cu 
viaţa (Lebensverhăltnis) . Insă baronul Yorck construieşte puntea a cărei lipsă a fost mereu resimfită 
între fenomenologia spiritului a lui Hegel şi fenomenologia subiectivităţii transcendentale a lui Husse;r 
Desigur, fragmentul postum nu ne arată modul în care se gândea să evite în ceea ce îl 
priveşte metafizicizarea (Metapf?ysiiisierung) vieţii, pe care i-o reproşează lui Hegel. 

b) Proiectul lui Heidegger al unei fenomenologi i hermeneutice167 
Tendinţa pe care Dilthey şi baronul Yorck au formulat-o drept una comună, cea a 
"comprehensiunii pornind de la viaţă", şi care şi-a găsit expresia în întoarcerea lui Husserl 
dincolo de obiectivitatea ştiintifică asupra lumii vietii, a fost hotărâtoare şi pentru primul 
demers al lui Heidegger. Însă �cesta nu mai era co�strâns de implicaţiile epistemologice 
potrivit cărora revenirea asupra vieţii (Dilthey), respectiv reducţia transcendentală (traseul 
husserlian al reflecţiei de sine radicale) îşi aveau fundamentul metodic în faptul-de-a
fi-date-ele-Însele (S e!bstgegebenhei� al trăirilor conştiinţei (Erlebnisse) . Toate acestea devin 
mai curând obiectul criticii sale. Sub titlul unei "hermeneutici a facticităţii" Heidegger 
confruntă fenomenologia eidetică a lui Husserl şi distincţia dintre fapt şi esenţă, pe care 
aceasta se întemeia, cu o pretenţie paradoxală. Facticitatea nefundabilă şi nederivabilă a 
Dasein-ului, existenţa, şi nu cogito-ul pur ca şi constituţie esenţială având o generalitate 
tipică, trebuia să reprezinte temelia ontologică a problematicii fenomenologice - o idee pe 
cât de îndrăzneaţă, pe atât de greu de realizat. 

166 Vezi în legătură cu această conexiune excelentele observa� ale lui A. de Waelhens, Existence el 
Signification, Louvain, 1957, pp. 7-29.] 
167 [Vezi în cele ce urmează şi cartea mea, Heideggers Wege. Siudim zum Spătwerk, Tiibingen, 1983; 
Ces. Werke, Bd.] 
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Dimensiunea critică a acestei idei nu era, desigur, întru totul nouă. Ea a fost gândită 
sub forma unei critici a idealismului de către aşa-numiţii tineri hegelieni şi ca atare nu este 
întâmplător că Heidegger revine, asemenea altor critici ai idealismului neokantian, la 
Kierkegaard, care apare din criza spirituală a hegelianismului. Pe de altă parte, această 
critică a idealismului se confrunta, pe atunci ca şi azi, cu pretentia cuprinzătoare a 
interogaţiei transcendentale. În măsura în care reflecţia transcendentală îşi propunea să 
parcurgă toate motivele posibile ale gândirii în cadrul desfăşurării conţinutului spiritului 
şi aceasta era începând cu Hegel pretenţia Hlozofiei transcenedentale - ea implica deja 
orice obiecţie posibilă în reflecţia totală a spiritului. Acest lucru este valabil şi pentru 
problematica transcendentală în cadrul căreia Husserl formulase sarcina fenomenologică 
universală a constituirii oricărei valabilităţi de existen�ă (Seinsgelttmg) . Ea trebuia, în mod 
evident, să implice şi facticitatea afirmată de Heidegger. Husserl a putut as tfel recunoaşte 
faptul-de-a-fi-în-lume (In-der-Welt-sein) drept o problemă a intenţionalităţii orizontice a 
conştiintei transcendentale, căci istoricitatea absolută a subiectivitătii transcendentale 
trebuia �ă fie capabilă să identifice şi sensul facticităţii. De aceea, H'usserl a putut să-i 
reproşeze lui Heidegger, menţinând în acelaşi timp în mod consecvent ideea sa directoare 
a eului originar, faptul că sensul facticităţii este la rândul său un eidos şi că ar aparţine prin 
urmare în mod esential sferei eidetice a universalitătilor eidetice. Examinând în acest sens 
schiţele lucrărilor ulterioare ale lui Husserl, în spe�ial cele reunite în vol. 7 referitoare la 
Krisis, vom găsi într-adevăr numeroase analize ale "istoricităţii absolute" în prelungirea 
consecventă agroblematicii din Ideen, ce corespund demersului polemic şi revoluţionar al 
lui Heidegger' 

Reamintesc faptul că Husserl însuşi şi-a formulat problema paradoxurilor ce se 
desprind din efectuarea solipsismului său general. Prin urmare, nu este deloc simplu să 
identificăm obiectiv punctul pornind de la care Heidegger a putut să înfrunte idealismul 
fenomenologic al lui Husserl. Ne vedem nevoiţi să recunoaştem că proiectul heideggerian 
din Sein und Zeit nu s-a sustras în întregime problematicii reflexive transcendentale. Ideea 
ontologiei fundamentale, Întemeierea acesteia pe Dasein-ul care este preocupat de "fiinţă" 
şi analitica acestui Dasein păreau Într-adevăr să delimiteze într-o primă ins tan�ă doar o 
nouă dimensiune a interogaţiei în cadrul fenomenologiei transcendentale'69 Faptul că 
orice sens al fiin�ei (Sein) şi al obiectivităţii poate deveni inteligibil şi poate fi identificat 
doar pornind de la temporalitatea şi istoricitatea existen�ei (Dasein) - iată o sinteză 
oarecum plauzibilă a tendintelor din Sein und Zeit - este o idee pe care ar fi putut-o 
revendica şi Husserl potrivit viziunii sale, adică pornind de pe temeiul istoricităţii absolute 
a eului originar. Iar dacă programul metodic al lui Heidegger era îndreptat în mod critic 
împotriva conceptului subiectivităţii transcendentale la care Husserl raporta retrospectiv 
orice întemeiere ultimă (Letz:ţbegriindung), Husserl ar fi putut să o caracterizeze drept o 
nesocotire a radicalitătii reductiei transcendentale. Acesta ar fi afirmat cu sigurantă că 
subiectivitatea transce�dentală � depăşit deja şi a eliminat astfel ea însăşi toate implic�ţiile 

168 În mod semnificativ, disputa explicită cu Heidegger lipseşte aproape în întregime din toate 
volumele de până acum ale seriei Husserliana. Acest lucru nu are, cu siguran�ă, doar motive 
biografice. Husserl se vedea mai curând pus în dificultate de echivocul care-l facea să vadă în Sein 
und Zeit când o fenomenologie transcendentală, când o critică a acesteia. Îşi recunoştea în ea 
propriile gânduri, dar ele apăreau cu toate acestea orientate cu totul diferit, distorsionate polemic 
după părerea sa. 
169 Aşa cum a subliniat O. Becker în Husser!festscbrift, p. 39. 
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unei ontologii a substanţei şi implicit obiectivismul tradiţiei. Şi Husserl se considera plasat în 
opoiJ,tie fafă de întreaga metafli/că. 

Este în orice caz semnificativ că această opoziţie era cel mai puţin acută pentru 
Husserl acolo unde este vorba despre interogaţia transcendentală inaugurată de Kant şi de 
către predecesorii şi urmaşii săi. Husserl îşi descoperea aici adevăraţii precurs orii şi pe cei 
Care i-au deschis calea. Reflecţia de sine radicală, care fusese imboldul său cel mai profund 
şi pe care o considera drept esenţa filozofiei moderne în general, l-a determinat să apeleze 
la Descartes şi filozof ti englezi şi să urmeze exemplul metodic al criticii kantiene. 
Fenomenologia sa "constitutivă" se caracteriza, fără îndoială, printr-o universalitate a 
sarcinii străină lui Kant şi pe care n-a reuşit să o atingă nici neokantianismul care a lăsat 
nechestionată problema "facticităţii ştiinţei". 

Cu toate acestea, tocmai recursul lui Husserl la precursorii săi face inconfundabilă 
diferenţa faţă de Heidegger. Critica husserliană a obiectivismului filozofiei de până la el 
constituie o continuare metodică a tendinţelor moderne şi se şi definea ca atare. Pretenţia 
lui Heidegger era, dimpotrivă, cea a unei teleologii cu semn invers. El vedea în propriul 
demers nu atât împlinirea unei tendinţe de mult pregătite şi iniţiate, cât mai curând un 
recurs la primele începuturi ale fllozofiei occidentale şi o reaprindere a vechii şi uitatei 
dispute greceşti asupra "fIinţei" (Sein) . Desigur că era categoric încă de la apariţia lui Sein 
und Zeit că această revenire la stratul cel mai vechi reprezintă în acelaşi timp o depăşire a 
poziţiei filozofiei contemporane, iar faptul că Heidegger a inclus în acel moment 
cercetările lui Dilthey şi ideile baronului Y orck în reciclarea/ perfecţionarea filozofiei 
fenomenologice nu constituie în mod cert un recurs întâmplător1 70 Problema facticităţii 
era şi problema centrală a istorismului - cel puţin sub forma criticii presupoziţiei 
dialectice a lui Hegel privind "raţiunea în istorie" 

Era prin urmare limpede că proiectul lui Heidegger al unei ontologii fundamentale era 
nevoit să plaseze în prim plan problema istoriei. Cu toate acestea, urma să se dovedească 
destul de curând că nici rezolvarea problemei istorismului şi nici un fel de fundare mai 
originară (urspninglicheiJ a ştiinţelor, ba nici chiar, ca la Husserl, o autofundare ultimativ 
radicală a filozofiei nu constituia sensul acestei ontologii fundamentale, ci răsturnarea totală pe 
care O suferă ideea de întemeiere. Atunci când Heidegger întreprinde o interpretare a ftinţei, 
adevărului şi is toriei pornind de la temporalitatea absolută, avem de a face cu ceva diferit 
de cazul lui Husserl. Căci această temporalitate nu era cea a "conştiinţei" sau cea a eului 
originar transcendental. Dezvăluirea timpului ca orizont al fiinţei suna în primă instanţă în 
mişcarea gândirii din Sein und Zeit doar ca o intensificare a reflecţiei transcendentale, ca o 
atingere a unui nivel mai înalt al reflecţiei. Abisalitatea ontologică a subiectivităţii 
transcendentale pe care i-o reproşa Heidegger fenomenologiei lui Husserl era tocmai ceea 
ce părea să fie depăşit prin reînvierea întrebării privitoare la ftinţă (SeinsJrage) . Ce anume 
este ftinţa urma să fIe determinat pornind din orizontul timpului . Structura temporalităţii 
apărea astfel drept determinarea ontologică a subiectivităţii. Dar ea era mai mult decât 
atât. Teza lui Heidegger era următoarea: fiinţa însăşi este timp. Era astfel aruncat în aer 
întregul subiectivism al filozofiei moderne - ba mai mult, după cum s-a dovedi curând, 
întregul orizont interogativ al metafizicii, dominată de ideea fiinţei ca prezenţă/ ceea ce 
este prezent. Faptul că Dasein-ul este preocupat de ftinţa sa, faptul că acesta se distinge de 
orice altă fiinţare printr-o înţelegere care vizează felul de a fi al ftinţării (5 einsverstăndnis) nu 
reprezintă, după s-ar părea în Sein und Zeit fundamentul ultim de la care trebuie să 
pornească o interogaţie transcendentală. Este vorba, mai curând, despre un temei cu totul 
170 Sein und Zei!, § 77. 
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diferit ce face posibilă orice formă a înfelegerii ce vizează fIinp, iar acesta este dat de 
faptul că există un "deschis" (da) , o deschidere luminătoare în ftinfă, adică diferenfa dintre 
fIinpre (das Seiende) şi ftinţă (Sein) . Interogarea care se apleacă asupra acestui element 
întemeietor, şi anume că acesta "există" (gib�, este la rândul ei o interogare privitoare la 
fIinfă, dar îndreptată într-o direcţie rămasă în mod necesar negândită în toate întrebările 
de până acum privitoare la ftinţa fIinfării, ba chiar ocultată şi ascunsă de întrebarea 
privitoare la fiinfă formulată de către metafizică. Heidegger a dezvăluit, după cum se ştie, 
uitarea esenpală a fiinţei (wesenhafte Seinsvergessenheil) ce domină gândire a occidentală de la 
metafizica greacă încoace, sesizând impasul ontologic pe care îl creează problema 
Nimicului. Prezentând întrebarea privitoare la fiinţă în acelaşi timp ca întrebare privitoare 
la Nimic, el a legat începutul şi sfârşitul metafizicii. Faptul că întrebarea privitoare la fiinţă 
a putut să se pună dinspre întrebarea privitoare la Nimic a presupus gândirea Nimicului, 
în fata căreia eşuează metafizica. 

Adevăratul precursor al formulării heideggeriene a întrebării privitoare la fIinfă şi al 
replicii sale în raport cu direcţia interogaţiei metafizicii occidentale pe care aceasta a 
reprezentat-o nu putea fi, din acest motiv, nici Dilthey şi nici Husserl, ci mai curând 
Nietzsche. Heidegger şi-a dat seama probabil abia mai târziu de acest lucru. Privind însă în 
urmă, se poate afirma că ridicarea criticii radicale a lui Nietzsche la adresa "platonismului" 
la înălţimea tradiţiei criticate de el, înfruntarea metafizicii occidentale la propriul ei nivel, 
identificarea interogaţiei transcendentale ca o consecinţă a subiectivismului modern şi 
depăşirea acesteia - acestea erau sarcinile prefigurate deja în Sein und Zeit. 

Ceea ce Heidegger a numit în cele din urmă "die Kehre" (schimbare de direcfie*) n-a 
însemnat o nouă răsucire în mişcarea reflecţiei transcendentale, ci eliberarea şi efectuarea tocmai a acestei 
sarcinz: Deşi Sein und Zeit dezvăluise critic hipodeterminarea (Unterbestimmtheil) conceptului 
lui Husserl al subiectivitătii transcendentale, ea formulează încă propria explicitare a 
întrebării privitoare la fiinţ� cu mijloacele filozofiei trancendentale. În realitate, reînnoirea 
întrebării privitoare la ftinţă pe care şi-a propus-o Heidegger a însemnat, cu toate acestea, 
că el a recunoscut în mijlocul "pozitivismului" fenomenologiei problema fundamentală 
nerezolvată a metajiiicii care se ascundea în ultima culminare în conceptul spiritului aşa cum 
fusese acesta gândit de către idealismul speculativ. Tendinţa lui Heidegger ţinte a, aşadar, 
�recând dincolo de critica lui Husserl, către o critică ontologică a idealismului speculativ. 
Intemeierea pe care o dă "hermeneuticii facticităpi" depăşeşte atât conceptul spiritului pe 
care îl elaborează idealismul clasic, cât şi câmpul tematic al conştiinţei transcendentale 
purificate prin reducţia fenomenologică. 

Fenomenologia hermeneutică a lui Heidegger şi analiza istoricităţii Dasein-ului vizau o 
reînnoire universală a întrebării privitoare la fiinţă şi nu o teorie a ştiinţelor spiritului sau 
chiar o depăşire a aporiilor istorismului. Acestea constituiau doar probleme actuale pe 
baza cărora s-ar. putea demonstra consecinţele reînnoirii sale radicale a întrebării privi
toare la fiinţă. Insă el reuşeşte tocmai pe baza radicalităţii interogaţiei sale să treacă 
dincolo de complicapiIe în care au rămas prinse cercetările lui Dilthey şi Husserl asupra 
conceptelor fundamentale ale ştiinţelor spiritului. 

Efortul lui Dilthey de a explica ştiinţele spiritului pe baza vieţii şi pornind de la 
experienţa de via�ă (Lebenserjahru12gJ n-a ajuns niciodată, după cum am arătat, la un 

* Vezi Excurs despre "Kehre " la Despre esenta adevărului, în: Martin Heidegger, Repere pe drumul 
gândirii, 1988, Editura Politică, Bucureş ti, traducere şi note introductive: Thomas Kleininger şi 
Gabriel Liiceanu (n. trad.). 
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compromis real cu conceptul cartezian al ş tiinţei, la care nu era dispus să renun�e. Chiar 
dacă sublinia cu prea mare apăsare tendinţa contemplativă a vieţii şi inerenta ei "pornire 
către fermitate", obiectivitatea ştiinţei, aşa cum o înţelegea el ca obiectivitate a rezulta
telor, avea o altă origine. De aceea, Dilthey fusese incapabil să depăşească sarcina pe care 
şi-o asumase singur şi care consta în legitimarea epistemologică a particularităţii metodice 
a ştiinţelor spiritului şi de a le face la fel de respectabile ca ştiinţele naturii. 

Heidegger putea în schimb să pornească cu totul altfel, întrucât, după cum am văzut, 
Husserl transformase deja recursul la viaţă Într-o temă de lucru de-a dreptul universală, 
lăsând astfel în urmă restrângerea asupra problemei metodelor ştiinţelor spiritului. 
Analiza lumii vieţii şi a ctitoririi anonime de sens (SinnstijtuniJ care constituie solul oricărei 
experienţe, a conferit un fundal cu totul nou întrebării privitoare la obiectivitate în 
ştiinţele spiritului. Datorită ei conceptul de obiectivitate al ştiinţei apărea drept un caz 
excepţional. Ştiinţa este cu totul altceva decât un factum de la care ar trebui să pornim. 
Constituirea lumii ştiinţifice ridică mai curând o. sarcină distinctă, şi anume aceea. a 
elucidării idealizării care este dată odată cu ştiinţa. Insă nu aceasta este sarcina primă. In 
cadrul re tragerii asupra "vieţii performatoare", opoziţia dintre natură şi spirit nu se 
dovedeşte a fi definitivă. Atât ştiinţele spiritului cât şi ştiinţele naturii trebuie să fie 
derivate din operaţiile (Leistungen) intenţionalităţii vieţii universale, aşadar dintr-o istoricitate 
absolută. Aceasta este înţelegerea în care reflecţia de sine ftlozofică se respectă pe sine. 

Heidegger a dat o întorsătură nouă şi radicală acestui lucru în lumina întrebării 
privitoare la fiinţă pe care o trezeşte din nou la viaţă. El l-a urmat pe Husserl în ceea ce 
priveşte faptul că existenţa istorică nu trebuie detaşată, ca în cazul lui Dilthey, de cea 
naturală pentru a legitima epistemologic particularitatea metodică a ştiinţelor istorice. 
Dimpotrivă, modul de a cunoaşte propriu ştiinţelor naturii se arată a fi mai curând o 
variantă a întelegerii "care s-a pierdut în interiorul sarcinii ei legitime a sesizării realitătii 
nemijlocite in incomprehensibilitatea ei funciară,,1 71 Înţelegerea nu constituie un ide� 
resignativ al experienţei de viaţă a omului în senectutea spiritului, ca la Dilthey, nici un 
ideal metodic suprem al ftlozofiei faţă de naivitatea vieţuirii (Da/Jinlebenz) , ca la Husserl, ci, 
�impotrivă, forma originară de realizare a Dasein-ului, ftinţarea-în-Iume (In-der-We/tsein) . 
Inaintea oricărei diferenţieri a înţelegerii în direcţiile felurite ale interesului pragmatic sau 
teoretic, înţelegerea este felul de a fi al Dasein-ului, în măsura în care este putin�ă de a fi 
(Seinko'nnen) şi "posibilitate". 

Pe fundalul unei astfel de analize existentiale a Dasein-ului, cu toate implicatiile ei vaste 
şi inestimate pentru problema metafizicii g�nerale, sfera problematică a herm'eneuticii se 
prezintă dintr-o dată într-un mod cu totul diferit. Lucrarea de faţă este dedicată elaborării 
acestor aspecte noi ale problemei hermeneutice. Redeşteptând întrebarea privitoare la 
ftinţă şi surmontând astfel întreaga metafizică de până atunci - şi nu doar culminarea 
acesteia în cartezianismul ştiinţei moderne şi în filozofia transcendentală -, Heidegger 
obţinea un amplasament fundamental nou faţă de aporiile ist.orismului. Conceptul de 
înţelegere (Verstehen) nu mai este unul metodic, ca la Droysen. Inţelegerea nu este nici o 
operatie inversă ulterioară doar elenului vietii către ideali tate, ca în încercarea de 
funda�entare hermeneutică a ştiinţelor spiritului întreprinsă de către Dilthey. Compre
hensiunea este caracterul de a fi originar (ursprtinglicher Seinscharakter) al înseşi vieţii 
omeneşti. Dacă Misch recunoştea, pornind de la Dilthey, "depărtarea slobodă faţă de sine 
însuşi" drept structura fundamentală a vieţii omeneşti pe care se sprijină: orice în�elegere, 
reflecţia ontologică a lui Heidegger viza sarcina elucidării acestei structuri a Dasein-ului 
171 Sein und Zeit, p. 1 53. 
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printr-o "analitică transcendentală a Dasein-ului" El a dezvăluit caracterul de proiect 
(Ennvutjscharakter) al oricărei înţelegeri şi gândea înţelegerea însăşi drept mişcarea trans
cendentei, mişcarea ridicării deasupra ftintării. 

Ace�t lucru este prezumţios din punch.u de vedere al hermeneuticii tradiţionale172 În 
germană Verstehen denumeşte şi capacitatea orientată practic ("er versteht nicht zu lesen" 
[nu [tie să citeasca1 este echivalent cu "er versteht sich nicht auf das Lesen" [nu se pricepe la 
citi� , adică nu este în stare să facă acest lucru) , însă acest lucru pare să fie cu totul străin de 
înţelegerea orientată asupra unei cunoaşteri pra�ticate în ştiinţă. Privind mai atent vom 
descoperi fără îndoială un element comun. In ambele direcţii semantice rezidă o 
cunoaştere, o pricepere la ceva. Şi cel care "pricepe" (verstef;� un text (sau chiar şi o lege!) 
nu s-a proiectat doar pe sine înţelegând (verstehend) asupra unui sens - în efortul de a 
înţelege -, ci înţelegerea împlinită este cea care reprezintă starea unei noi libertăţi 
spirituale. Ea implică posibilitatea universală a interpretării, a surprinderii conexiunilor, a 
concluzionării etc. ,  în care constă priceperea proprie tocmai în domeniul înţelegerii unui 
text. Şi cel care este priceput la mânuirea unei maşini, adică ştie să umble cu ea, sau cel 
priceput în meseria sa - admiţând că înţelegerea orientată practic se supune unor norme 
diferite de cele privitoare, bunăoară, la înţelegerea unor manifestări ale vieţii sau a textelor 
-, rămâne totuşi adevărat că orice înţelegere de acest tip este până la urmă o înţelegere de sine. Chiar 
şi înţelegerea unei expresii vizează până la urmă nu doar sesizarea nemijlocită a ceea ce 
este conţinut în expresie, ci o lămurire privitoare la interioritatea reticentă, pe care o oferă, 
astfel încât ajungem să cunoaştem acest lucru reticent. Insă acest lucru înseamnă că ne 
pricepem în ceea ce îl priveşte. Prin urmare, este valabil în toate cazurile că cel care 
înţelege se proiectează pe sine pe baza propriilor sale posibilităţi i?] Hermeneutica 
tradiţională a îngustat în mod inadecvat orizontul problematic de care aparţine înţele
gerea. Lărgirea întreprinsă de Heidegger dincolo de poziţia lui Dilthey devine tocmai de 
aceea rodnică şi în ceea ce priveşte problema hermeneuticii. Desigur că Dilthey respinsese 
deja modelul ştiinţific pentru ştiinţele spiritului, iar Husserl a numit chiar aplicarea 
conceptului de obiectivitate propriu ştiinţelor naturii în cazul ştiinţelor spiritului o 
"absurditate", constatând relativitatea esentială a oricărei lumi istorice şi a oricărei 
cunoaşteri istoricel74 De data aceasta însă st;uctura înţelegerii istorice devine vizibilă în 
întreaga ei fundare ontologică, pe baza futuricităţii existenţiale (existen�ale Zukiinftigkei� a 
existentei umane. , 
172 Vezi polemica aproape indignată a lui Betti în studiul său extrem de erudit şi ingenios , "Zur 
Grundlegung einer aJlgemeinen Ausl egungslehre", p. 9 1 ,  nota 1 4b. 
173 Etimologia lui "Verstehen" indică, de altfel, această direc�e. Sensul juridic al lui "Verstehen", 
adică reprezentarea unei cauze în faţa instanţei, pare să fie sensul originar. Faptul că termenul se 
îndreaptă pornind de aici către sfera spiritului se explică de bună seamă prin aceea că apărarea unei 
cauze în faţa instanţei implică înţelegerea acesteia, adică o stăpânire a ei astfel încât să se poată face 
faţă oricărei stratageme posibile a părţii adverse şi să se ajungă la impunerea propriului punct de 
vedere juridic. [Faptul că acest sens al lui "Verstehen" ca " a sta pentru . . .  " (Stehenfiir . . .  ) utilizat de 
Heidegger este valabil în realitate şi faţă de celălalt abilitează la un "răspuns" şi se raportează 
împreună cu el Ia "verdict" (Urtei�: acestea sunt elementele "disputei" care introduc în "dialogul" 
propriu-zis detaşat în mod explicit în partea a III-a a acestei investigaţii de "dialectica" lui Hegel. 
Vezi şi lucrarea mea, "Zur Problematik des Selbstverstăndnises" (Kl. Schr. 1, pp. 70-81 ;  în Ces. 
Werke, Bd. 2, pp. 1 21-1 32) .] 
174 [E. Husserl, Die Knsis der europălschen WissenschaJten und transzendentale Phănommologie. Husserliana 
6 ,  p. 91  (21 9)] . 
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Nimeni nu va dori să zdruncine criteriile imanente a ceea ce înseamnă cunoaştere doar 
frindcă cunoaşterea istorică îşi dobândeşte legitimitatea din structura de anticipare (Vor
StruktutJ a Dasein-ului. Cunoaşterea istorică nu este nici pentru Heidegger o proiectare 
planifrcatoare, extrapolarea unor teluri ale voin�ei, o ajustare a lucrurilor după dorin�e şi 
prejudecăţi sau sugestiile celor puternici, ci rămâne o conformare faţă de un lucru, 
mensuratio ad rem. Insă acest lucru nu este aici un jactum brutum, o simplă realitate 
nemijlocită, ceva doar constatabil şi măsurabil, ci ţine în cele din urmă de felul de a fr al 
D asein-ul ui. 

Importantă este acum, rară îndoială, înţelegerea corectă a acestei observaţii reluate 
frecvent. Această constatare nu semnifrcă o simplă "omogenitate" a subiectului cunos
cător şi a ceea ce este cunoscut pe care s-ar putea întemeia perticularitatea transpoziţiei 
psihice ca "metodă" a ştiin�elor spiritului. In acest caz istoria her�eneutică ar deveni o 
secţiune a psihologiei (aşa cum îşi imaginase într-adevăr Dilthey). In realitate, adecvarea 
oricărui cunoscător la ceea ce este cunoscut nu se întemeiază pe faptul omogenităţii, ci îşi 
primeşte sensul prin particularitalea felului de a fr comun amândurora. Aceasta constă în 
faptul că nici cunoscătorul, nici ceea ce este cunoscut nu au o "realitate nemijlocită" din 
punct de vedere "ontic", ci "istoric", adică posedă jelui de a.fi al istoricităţii. Astfel, totul 
depinde într-adevăr, aşa cum spunea baronul Y orck, de "diferenţa generică dintre ontic şi 
istoric,,175 Opunând "omogenităţii" "apartenenţa" (Zugehijrigkei�, baronul Y orck scoate la 
lumină acea problemă 176 pe care abia Heidegger o dezvoltă în deplina ei radicalitate: faptul 
că practicăm ştiinţa istoriei (Historie) doar în măsura în care avem la rândul nostru un 
caracter "istoric" înseamnă că istoricitatea existenţei umane constituie în întregul ei 
zbucium al aşteptării ca anticipare şi al uitării condiţia actualizării a ceea ce a fost 
odinioară. Ceea ce părea să fre iniţial o barieră ce prejudicia conceptul tradiţional de ştiinţă 
şi metodă, sau o conditie de acces subiectivă a cunoaşterii istorice, se mută acum în 
centrul unei interogaţii sistematice. "Apartenenţă" nu este o condiţie a sensului originar al 
interesului istoric deoarece selectia tematică şi interogatia se subordonează unor motivatii 
extra-ştiinţifrce subiective (căci �tunci apartenenţa ar fr'doar un caz special de dependenţă 
emoţională de tipul simpatiei) , ci frindcă apartenenţa la tradiţie ţine într-un mod la fel de 
originar şi esenţial de frnitudinea istorică a Dasein-ului ca şi faptul de a fi proiectat 
(Entwotjensein) asupra propriilor sale posibilităţi viitoare. Heidegger a insistat pe bună 
dreptate asupra faptului că ceea ce el numeşte stare de aruncare (GeJ1/otjenhei� şi ceea ce 
este un proiect (EntwudJ formează un totm Tot astfel, nu există comprehensiune şi 
interpretare în care să nu acţioneze totalitatea acestei structuri existenţiale (existeni!a�, 
chiar dacă intentia celui ce cunoaşte nu este alta decât să "citească ce stă aici" şi să extragă 
di . ' d f l il ,, 178 n Izvoare "cum au stat e apt ucrur e 

175 Briifwechsel mit Dilthry, p. 19 1 .  
176 Vezi F. Kaufmann, Die Philososphie des Crafen Pau! Yorck von Warte11bu1E, Jb .  Fiir Philos. u. 
phanomenol. Forschung, Bd. IX, Halle, 1928, p. 50 sq. [Importanţa lui Dilthey a fost apreciată 
între timp din numeroase perspective în cadrul "anului Dilthey", 1982. Vezi în legătură cu aceasta 
contributiile mele în Ces. Werke, Bd. 4] 
1 77 Seil1 ;nd Zeit, p. 1 81 ,  192 şi passim. 
178 O. Vossler (Rankes historiches Problem) a arătat că această sintagmă a lui Ranke nu este pe atât de 
naivă pe cât pare să fie, ci se întoarce împotriva deşteptăciunii/infatuării unei istoriografii morale. 
[Vezi "Die Universalităt des hermeneutischen Problems" (Kl. Schr. 1, pp. 101-1 12; acum în Ges. 
U'l'erke, Bd. 2 ,  p. 219 sq.)] 
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Ajunşi aici ne vom întreba, însă, dacă radicalizarea ontologică introdusă de Heidegger 
poate fi utilă pentru construirea unei hermeneutici istorice. Intenţia lui Heidegger însuşi 
era, desigur, alta şi trebuie să ne ferim să tragem concluzii pripite din analiza existenţială a 
istoricitătii Dasein-ului. Analitica existentială a Dasein-ului nu include, potrivit lui Heidegger, 
un ideal de existenţă istoric determinat. În acest sens, ea mai pretinde încă o valabilitate 
aprioric-neutră în ceea ce priveşte o afirmaţie teologică despre om şi existenţa sa în 
credinţă. Acest lucru ar putea constitui o exigenţă problemaţică pentru conştiinţa de sine 
(Selbstverstăndnis) a credinţei, aşa cum o demonstrează, de exemplu, disputa în jurul lui 
Bultmann'79• Invers, acest lucru nu exclude nicidecum faptul că există atât pentru teologia 
creştină, cât şi pentru ştiinţele istorice ale spiritului anumite premise determinate de 
conţinut (existenţiale) care guvernează. Insă tocmai din această cauză va trebui să 
admitem că analiza existentială însăşi nu contine în mod programatic o constructie ideală 
"existenţială" şi nu este, pri'n urmare, criticabhă ca atare (oricât de des s-ar fi înce;cat acest 
lucru). Ar fi o eroare să vedem în structura temporală a grijii (Sorge) un anumit ideal 
existenţial căruia i s-ar putea opune dispoziţii mai îmbucurătoare/ senine (B oJlnow) 1 IlO, 

cum ar fi idealul lipsei de griji (Sorglosigkeil), sau - împreună cu Nietzsche - inocenţa 
naturală a animalelor şi copiilor. Aceasta înseamnă însă că structura ei este cea existenţială 
aşa cum a fost ea arătată de Heidegger. 

O problemă diferită este aceea că fiinţa (Sein) copiilor sau a animalelor rămâne - spre 
deosebire de acel ideal al "inocenţei" - o problemă ontologică'81• Modul de a fi al acestora 
nu dispune, în orice caz, de o "existenţă" şi o istoricitate de tipul celor rezervate de către 
Heidegger existenţei umane (menschliches Dasein) . Ne-am putea întreba, de asemenea, ce 
înseamnă faptul că existenţa umană este purtată în ceea ce o priveşte de un element situat 
în afara istoriei, natural. Dacă vrem într-adevăr să sfărâmăm vraja speculaţiei idealiste, 
felul de a fi al "vieţii" (Lebens) nu poate fi conceput în mod evident pornind de la 
conştiinta de sine. Problema vietii a trebuit să reintre în mod consecvent în atentia lui 
Heidegger în momentul când' a întreprins revizuirea propriei gândiri transce�den
tal-filozofice din Sein und ZeiI. El vorbeşte astfel în Scrisoarea despre umanism despre 
abisul ce se cască între om şi animal'82 Nu există nici o îndoială că propria întemeiere 
transcendentală a lui Heidegger a ontologiei fundamentale în analitica Dasein-ului nu a 
permis încă o defăşurare pozitivă a felului de a fi al vieţii. Ne lovim aici de întrebări rămase 
deschise. Dar toate acestea nu schimbă cu nimic faptul că sensul a ceea ce Heidegger 
numeşte existenţial (exislenzia� este ratat de la bun început dacă se încearcă exploatarea 
unui anumit ideal existential împotriva existentialului "grijii". Cel care face acest lucru 
ratează dimensiunea probiematicii deschise de l� bun început de Sein tind Zei!. Împotriva 
unor astfel de polemici mioape, încercarea lui Heidegger ar putea face recurs pe bună 
dreptate la intenţia sa transcendentală în acelaşi sens în care era transcendentală şi 
interogaţia kaQtiană. Interogaţia sa se ridica din capul locului deasupra tuturor diferen
ţelor empirice şi cu aceasta deasupra tuturor formaţiunilor ideale determinate din punctul 
de vedere al conţinutului. [Cu totul altceva este, însă, dacă aceasta era capabilă să satisfacă 
intenţia sa de a a reaprinde întrebarea privitoare la "fiinţă".] 

Vom porni, aşadar, la rândul nostru de la sensul transcendenta! al interogatiei heideg
gerienel83 Problema hermeneuticii dobândeşte prin interpretarea transcenden�ală a com-

179 vezi infra, p. 251 sq. 
180 O. F. BoJlnow, Das Wesen der Stimmungen, Freibutg, 1943. 
181 [�ceasta era întrebarea lui O. Becker (vezi DaseÎn und Dawesen, Pfullingen, 1963, p. 6 sq. ] 
182 Uber dm Humanismus, Bern, 1947, p. 69. 
183 [Vezi discu�a cu E. Betti în "Hermeneutik und Historismus", acum în Ces. Werke, Bd. 2, p. 392 sq.] 
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prehensiunii oferită de Heidegger un profil universal, îmbogă�ndu-se chiar cu o nouă 
dimensiune. Apartenenţa interpretului la obiectul său, care nu a reuşit să găsească o 
legitimare justă în reflec�a şcolii istorice, primeşte de această dată un sens concret şi este 
sarcina hermeneuticii de a realiza scoaterea la iveală a acestui sens. Faptul că structura 
Dasein-ului este proiectul aruncat (ge71loifener Enn1lţffj), faptul că Dasein-ul este înţelegere 
potrivit propriei sale efectuări ca fiinţă (eigener S einsvollzuiJ trebuie să fie valabil şi pentru 
efectuarea înţelegerii care se consumă în ştiinţele spiritului. Structura generală a înţelegerii 
îşi atinge concretizarea în comprehensiunea istorică, întrucât legăturile concrete între 
obiceiuri şi tradi�e şi posibilităţile corespunzătoare acestora ale unui viitor propriu se 
devin eficiente în înţelegerea însăşi. Dasein-ul care se proiectează asupra putinţei sale de a 
fi (sein 5 einkijnnen) este deja dintotdeauna "fost" (gel1leSen) . Acesta este sensul existen�alului 
stării de aruncare. Miza hermeneuticii facticitătii şi opozitia ei fată de cercetarea trans
cendentală a constituirii întreprinsă de fenomen�logia lui Husserl c�nsta în faptul că orice 
raportare de sine (Sichverhalten) liberă faţă de propria fiinţă nu poate pătrunde în spatele 
facticită�i acestei ftinţe. Dasein-ul este premers de imposibilitatea depăşirii sale din urmă 
(Uniiberholbarkei�, ceea ce face posibilă şi limitează toată proiectarea sa (Ennveifen) . 
Această structură existen�ală (existenifal) a Dasein-ului trebuie să-şi găsească reliefarea şi în 
înţelegerea tradi�ei istorice, ceea ce ne face să-I urmărim mai întâi pe HeideggerJB4 

184 84 Vezi Exkurs III, Ges. Werke, Bd. 2, p. 381 sq. 



II. Principii le unei teorii a experienţei 
hermeneutice 

1. Ridicarea istoricităţii comprehensiunii la rangul de principiu 
hermeneuti c 

a) Cercul hermeneutic şi problema prejudecăţi lor 

a.) Heidegger �i dezvăluirea structurii de anticipare a Înţelegerii 
Heidegger a abordat problematica hermeneuticii şi criticii hermeneutice doar pentru a 
dezvolta pornind de aici, mânat de o intenpe ontologică, structura de anticipare 
(VorstruktU/? a înţelegeriil8s• Noi, dimpotrivă, vom urmări în ceea ce ne priveşte întrebarea 
referitoare la modul în care hermeneutica, eliberată de inhibipile ontologice ale concep
tului ştiintific al obiectivitătii, este capabilă să tină seama de istoricitatea întelegerii. 
Conştiinţ; de sine tradi�onaiă a hermeneuticii se �prijinea pe caracterul ei de tehnologie 
(Kunstlehre)18�. Acest lucru este valabil chiar şi pentru lărgirea lui Dilthey a hermeneuticll ca 
organon al ştiintelor spiritului. Existenta unei astfel de tehnologii a întelegerii este 
îndoielnică şi vo::U reveni asupra acestui 'lucru. În orice caz, însă, va trebui să cercetăm 
consecinţele întreprinderii lui Heidegger de a deriva structura circulară a comprehensiunii 
din temporalitatea Dasein-ului pentru hermeneutica ce �ne de ştiinţele spiritului. Aceste 
consecinte nu trebuie să circumscrie în mod necesar situatia în care o teorie este aplicată 
asupra u�ei anumite practici, făcând ca aceasta să fie ex'ercitată de acum diferit, adică 
potrivit regulilor artei. Ele pot consta şi într-o corectare a conftiinfei de sine a în!elegerii practicate 
constant şi purificarea acesteia de adecvări improprii - un proces care ar fi profitabil cel 
mult în mod indirect pentru arta comprehensiunii. 

De aceea, ne vom reîntoarce la descrierea făcută de Heidegger cercului hermeneutic 
pentru a fructifica noua semnificaţie sistematică pe care o dobândeşte aici structura 
circulară. Iată ce scrie Heidegger: "Cercul nu are voie să devină unul vitiosum, fie acesta 
şi unul tolerat. În el se ascunde posibilitatea pozitivă a cunoaşterii celei mai originare, 
însă ea nu poate fi sesizată în mod veritabil decât dacă explicitarea (AusleguniJ îşi asumă 
ca sarcină primă, permanentă şi ultimă să'nu permită impunerea credinţelor şi vederilor 
ei prealabile, nici a anticipărilor ei, prin intermediul unor idei pripite şi al unor noţiuni 
populare, ci să-şi asigure tema ştiinpfică prin dezvoltarea anticipărilor sale conform 
lucrurilor înseşi." 

Ceea ce Heidegger afirmă aici nu este în primul rând o exigenfă adresată practicii 
comprehensiunii, ci descrie forma de efectuare a interpretării (AusleguniJ comprehensive. 
RefIecpa hermeneutică a lui Heidegger nu este îndreptată în primul rând către demon
strarea faptului că avem de a face aici cu un cerc, ci mai curând a faptului că acest cerc 
dispune de un sens ontologic pozitiv. Decrierea ca atare va deveni evidentă pentru orice 

185 Heidegger, Sein und ZeiI, p. 312 sq. 
186 Vezi Schleiermacher, Hermeneutik (ed. Kimberle, Abh. det Heidelberger Akademie, 1959, 2. 
Sabh.) care aderă în mod explicit la vechiul ideal al unei teorii a artei (vezi nota 127: "mă . . .  
indispune de fiecare dată când teoria se limitează la natură ş i  la fundamentele artei al cărei obiect îl 
constituie.") [Vezi supra p. 140 sq.] 
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interpret care ştie ce facel87 Orice interpretare justă trebuie să se izoleze împotriva 
arbitrarităpi ideilor priprite şi îngustimii habitudinilor insesizabile ale gândirii şi să-şi 
îndrepte privirea "asupra lucrurilor înseşi" (care pentru fliolog sunt textele pertinente, 
care tratează la rândul lor despre lucruri). Tolerarea unei astfel de determinări venite 
dinspre lucru nu înseamnă în mod evident o decizie singulară "curajoasă", ci, într-adevăr, 
"sarcina primă, permanentă şi ultimă" a interpretului. Căci ceea ce se pretinde aici este 
menţinerea privirii asupra lucrului dincolo de dezorientarea de care interpretul este mereu 
amenin�at de către sine însuşi de-a lungul interpretării. Cel care vrea să în�eleagă un text 
efectuează mereu un travaliu proiectiv (En/Jve1jen). El îşi proiectează un sens al întregului 
deîndată ce în text se iveşte un prim sens. Acesta se arată la rândul său doar fllndcă textul 
este citit în funcţie de anumite aşteptări în ceea ce priveşte un sens determinat. 
Comprehensiunea a ceea ce stă acolo rezidă în elaborarea unui astfel de proiect (Entwutj) 
care este, desigur, permanent revizuit din perspectiva a ceea ce rezultă în urma pătrunderii 
tot mai adânci a sensului. 

Această descriere constituie fireşte o sintetizare grosolană. Faptul că orice revizuire a 
proiectului anticipator (Vorentwutj) rezidă în posibilitatea lansării în fa�ă a unui nou proiect 
de sens, faptul că proiectele rivale se pot aşeza alături spre elaborare până în momentul în 
care unitatea sensului se stabileşte cu mai multă claritate, faptul că interpretarea dema
rează prin noţiuni preliminare ce sunt înlocuite prin altele mai adecvate: tocmai această 
proiectare mereu reînnoită care constituie dinamica de sens a în�elegerii şi interpretării 
este procesul descris de Heidegger. Cel care caută să în�eleagă este expus derutării prin 
intermediul unor intenţii prealabile (Vor-Meinungen) ce nu sunt validate de către lucrurile 
însele. Elaborarea proiectelor juste, adecvate lucrului, care reprezintă anticipări în cali
tatea lor de proiecte ce urmează să se confirme abia "în raport cu lucrurile", este sarcina 
permanentă a comprehensiunii. Nu există aici o altă "obiectivitate" decât cea a con
firmării pe care o dobândeşte ideea preconcepută (Vormeinung) prin elaborarea ei. Ce 
altceva caracterizează aleatoriul preconcepţiilor inadecvate decât ruinarea lor în cursul 
efectuării acestora? Comprehensiunea atinge posibilitatea ei propriu-zisă abia când 
preconcepţiile cu care operează nu sunt arbitrare. Iată motivul pentru care interpretul nu 
abordează textul pornind de-a dreptul de la preconcepţia pregătită deja în el, ci exami
nează mai curând în mod explicit legitimitatea preconcepţiilor ce săIăşluiesc în el, cu alte 
cuvinte provenien�a şi valabilitatea acestora. Această exigen�ă de principiu trebuie gândită 
ca o radicalizare a procedeului pe care îl efectuăm în realitate de fiecare dată când 
înţelegem ceva. Orice text ne confruntă cu sarcina de a nu recurge pur şi simplu, în mod 

187 Vezi, bunăoară, expunerea concordantă a lui E. Staiger în Die Kunst der Interpretatiol1, p. 1 1  sq. 
Cu toate acestea, nu pot fi de acord cu afirmaţia potrivit căreia travaliul teoriei litearaturii ar începe 
abia "în momentul în care ne plasăm deja în situaţia unui lector contemporan." Acest lucru nu se 
întâmplă niciodată şi vom fi totuşi capabili să în�e legem, deşi nu vom putea face abstracţie 
nicicând de o anumită "sincronizare personală sau istorică" Vezi şi Exkurs IV, p. 382 [precum şi 
studiul meu "Vom Zirkel des Verstehens" (Kl. Schr. IV, pp. 54-61; Ces. Werke, Bd. 2, pp. 57-65). 
Vezi în legătură cu aceasta şi critica lui W. Stegmiiller, Der sogenannte Zirkel des Verstehens, 
Darmstadt, 1974. Obiecţia venită dinspre logică formulată împotriva termenului de "cerc 
hermeneutic" nesocoteşte faptul că aici nu este vorba despre formularea pretenţiei unei demon
straţii ştiinţifice, ci despre o metaforă logică provenită din retorică şi care este cunoscută începând 
cu Schleiermacher. Vezi în schimb K-O. Apel, Tral1.iformation der Philosophie, 2 Bde, Frankfurt, 
1973, Bd. II, p. 83, 89, 216.] 
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necr1t1c, la propriul limbaj - sau, în cazul unei limbi străine, la limbajul care ne este 
familiar din scrierile autorilor străini sau la cel cotidian. Ne asumăm mai curând sarcina de 
a extrage mai întâi propria noastră întelegere a textului pornind de la limbajul epocii, 
respectiv al autorului. Întrebarea care �e pune este, desigur, în ce mod această exigen�ă 
generală poate fi satisfăcută. Acestui lucru i se opune, în special în domeniul semanticii, 
caracterul inconştient al propriului limbaj. Cum devenim capabili să presupunem exis
tenţa unei diferenţe între limbajul familiar nouă şi cel al textului? 

Va trebui să spunem că, în general, abia indignarea provocată de un text - fie pentru că 
este lipsit de sens, fie pentru că sensul său este incompatibil cu expectanţele noastre - este 
cea care ne face să ne poticnim şi să ne îndreptăm atenţia asupra posibilei alterităţi a 
limbajului. Faptul că cineva care îmi vorbeşte în aceeaşi limbă foloseşte cuvintele în sensul 
familiar mie al acestora constituie o premisă generală ce nu poate deveni problematică 
decât în caz particular - şi acelaşi lucru este valabil şi în cazul unei limbi străine, şi anume 
că, având impresia că o cunoaştem la un nivel mediu, presupunem utilizarea acestui limbaj 
mediu şi atunci când înţelegem un text. 

Ceea ce este valabil astfel privitor la preconcepţia legată de limbaj nu este mai puţin 
valabil în cazul preconcepţiilor privitoare la conţinut, cu ajutorul cărora citim textele şi 
care constituie precomprehensiunea noastră (Vo17Jerstăndnis) .  Se impune aici în mod 
similar întrebarea cum ar trebui să ne desprindem de pe orbita propriilor noastre 
preconcepţii. Desigur că integrarea netulburată a ceea ce ni se comunică Într-un text în 
cadrul propriilor opinii şi expectanţe nu poate constitui o premisă generală. Presupunem, 
dimpotrivă, că ceea ce ni se comunică, fie într-un dialog, fie într-o scrisoare, o carte, sau 
pe orice altă cale, reprezintă 0einia celuilalt, pe care trebuie să o luăm la cunoştinţă, fără să 
fim nevoiţi să o împărtăşim. Insă această premisă nu constituie o condiţie ce uşurează 
înţelegerea, ci o îngreunează în măsura în care propriile mele pre,!=oncepţii care îmi 
determină înţelegerea pot să rămână astfel în întregime neobservate. In cazul în care ele 
motivează neînţelegerea, ne întrebăm cum ar putea fi percepută în genere neînţelegerea 
unui text, având în vedere că aici lipseşte replica venită din partea celuilalt. Cum poate fi 
protejat în prealabil un text împotriva neînţelegerii? 

Privind mai atent, vom observa totuşi că nici opiniile nu pot fi înţelese arbitrar. Aşa 
cum nu putem interpreta în mod constant greşit un anumit limbaj fără a distruge sensul 
întregului, tot astfel nu ne vom putea agăp orbeşte de propria preconcepţie privitoare la o 
chestiune atunci când înţelegem opinia altuia. A asculta pe cineva, a începe o lectură nu 
Înseamnă că trebuie să uităm toate preconcepţiile referitoare la conţinut şi toate opiniile 
proprii. Tot ce ni se pretinde este deschiderea faţă de opinia celuilalt sau faţă de intenţia 
textului. O asemenea deschidere implică, însă, întotdeauna stabilirea unui raport între 
opinia diferită şi ansamblul opiniilor noastre, sau o raportare a noastră la aceasta. Deşi 
opiniile constituie o diversitate dinamică de posibilităţi (în comparaţie cu concordanţa pe 
care o reprezintă o limbă şi un lexic) , în interiorul acestei diversităţi a ceea ce poate fi 
intenţionat (das Meinbare) , adică în interiorul a ceea ce un lector consideră că are un sens şi 
poate anticipa, nu este, cu toate acestea, totul posibil, iar cel care ignoră ceea ce celălalt 
spune într-adevăr nu va reuşi, în cele din urmă, să integreze ceea ce a fost interpretat greşit 
în propria expectanţă de sens (Sinnerwartung) variată. Aşadar, există şi aici un criteriu. 
Sarcina hermeneutică se tranformă de la sine într-o interogare obiectivă şi este codeterminată 
dintotdeauna de aceasta. Intreprinderea henneneutică dobândeşte astfel un teren ferm. 
Cel care vrea să înţeleagă se va feri de la bun început să se abandoneze în voia hazardului 
propriei preconcepţii, ignorând intenţia textului cu atâta consecvenţă şi îndărătnicie -
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până când aceasta devine de neignorat şi răstoarnă pretinsa înţelegere. Cel care vrea să 
înfeleagă un text este mai curând dispus să asculte ce are acesta de zis. De aceea, o 
conştiinţă formată hermeneutic trebuie să fie receptivă din capul locului faţă de alteritatea 
textului. O astfel de receptivitate nu presupune însă nici o "neutralitate" obiectivă şi nici o 
auto suprimare, ci include aproprierea detaşatoare (abhebende Aneignung) a propriilor 
preconcepţii şi prejudecăp. E nevoie de conştientizarea propriei tendenpozităp pentru ca 
textul însuşi să se înfă�şeze în alteritatea sa şi să ajungă la posibilitatea de a arunca în joc 
propriul adevăr obiectiv împotriva preconcep�ei noastre. 

Heidegger a oferit o descriere foarte bună fenomenologică atunci când a dezvăluit în 
pretinsa "lectură" a "cea ce se află aici" (dasteh� structura de anticipare a comprehensiunii. 
El ilustrează chiar printr-un exemplu faptul că de aici decurge o sarcină şi concretizează în 
Sein und Zeit enunrw general pe care îl transformă în problemă hermeneutică cu ajutorul 
întrebării privitoare la fiin�ăl88 Pentru a explicita situa�a hermeneutică a întrebării 
privitoare la fiinţă potrivit experienţei deja dobândite (Vorhabe), vederii prealabile 
(Vorsich� şi an ticipării (Vorgriflj, el a verificat întrebarea pe care o adresa metafizicii 
confruntând-o cu câteva momente decisive ale istoriei metafizicii. Prin aceasta el a făcut 
în fond exact ceea ce conştiinţa istoric-hermeneutică pretinde de fiecare dată. O 
înţelegere condusă de o conştiinţă metodică va trebui să fie preocupată să nu-şi efectueze 
pur şi simplu anticipările, ci să le conştientizeze pentru a le putea controla şi pentru a 
ob�ne astfel o înţelegere corectă pornind de la lucruri. Iată la ce se referă Heidegger 
atunci când solicită "asigurarea" temei ştiinpfice pornind de la lucruri în cadrul elaborării 
experienţei deja dobândite, al vederii prealabile şi anticipării. 

Prin urmare, nu este vorba de o asigurare împotriva tradi�ei a cărei voce se ridică din 
text, ci, dimpotrivă, despre îndepărtarea a tot ce ne poate împiedica să o înţelegem dinspre 
lucru. Domina�a prejudecăţilor ascunse este cea care ne face surzi la lucrul ce ne vorbeşte 
din sânul tradi�ei. Demonstrapa lui Heidegger, potrivit căreia în conceptul de conştiinţă 
utilizat de Descartes şi în cel al spiritului al lui Hegel suprFiefuieşte domina�a unei 
ontologii greceşti a substanţei, ce interpretează f:tinţa din perspectiva faptului de a fi de 
faţă şi prezent, trece, desigur, dincolo de conştiinţa de sine a metafizicii moderne, însă nu 
o face arbitrar şi aleatoriu, ci pornind de la o experienţă deja dobândită (Vorhabe) care face 
această tradi �e propriu-zis inteligibilă, dezvăluind premisele ontologice ale conceptului de 
subiectivitate. Invers, Heidegger descoperă în critica lui Kant la adresa metafizicii 
"dogmatice" ideea unei metafizici a finitudinii în raport cu care urma să se confirme 
propriul său proiect ontologic. Iată modul în care are loc "asigurarea" temei ştiin�fice, 
angajând-o şi punând-o în joc în cadrul înţelegerii tradi�ei. Astfel se prezintă concre
tizarea conştiinţei istorice despre care este vorba în comprehensiune. 

Abia o asemenea recunoaştere a prejudecăţii ce �ne în mod esen�al de comprehen
siune radicalizează cu adevărat problema hermeneutică. Pornind de la această constatare 
se vădeşte faptul că istorismul se plasează pe fundamentul iluminismultţi modern fi împăr!ăfC!te, fără 
a le sesiza, pnjudecăftle acestuia, în ciuda criticii sale la adresa rafionalismului fi a unei gândiri derivate 
din ideea dreptului naturaL Căci există fără îndoială şi o prejudecată a iluminismului, una care 
îi poartă şi determină esenţa. Această prejudecată fundamentală a iluminismului este 
prejudecata împotriva prejudecăţilor în general şi odată cu aceasta detronarea tradi�ei. 

O analiză conceptuală diacronică arată că conceptul de prgudecată dobândeşte accentul 
său familiar nouă abia prin contribu�a iluminismului. Prejudecata în sine semnifică o 
judecată pronunfată înaintea examinării definitive a tuturor factorilor determinan� în 
ISS s. u. Z. , p. 312 sq. 
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mod obiectiv. În practica juridică, prejudecata constituia o decizie juridică preliminară 
care precede pronunţarea sentinţei propriu-zise. Pentru cel situat în cadrul unei dispute 
juridice, emiterea unei astfel de pre-judecăp în defavoarea sa reprezintă, fireşte, o 
prejudiciere a şanselor sale. Termenii prijudice şi praeiudicium semnifică astfel la rândullor 
simplu: păgubire, defavorizare, lezare. Şi totuşi, această negativitate este una consecutivă. 
Tocmai valabilitatea pozitivă, valoarea pre-judiciară a deciziei preliminare - asemenea 
celei a oricărui precedent - este cea pe care se sprijină consecinţa negativă. , 

"Prejudecată" nu înseamnă, prin urmare, în mod necesar o judecată eronată. In 
conceptul său rezidă faptul că poate fi valorizată pozitiv şi negativ. Se pare că forma latină 
praeiudicium este cea pornind de la care se creează posibilitatea plasării unui accent pozitiv 
pe lângă cel negativ al termenului. Există aşa-numitele prijuges legitimes. Acest lucru este 
foarte străin simţului nostru de azi al limbii. Cuvântul german "Vorurteil" pare să fie 
limitat - asemenea lui pr�juges, dar mult mai ferm -, datorită influenţei iluminismului şi a 
criticii acestuia a religiei, la sensul de "judecată nefondată" (unbegriindetes Urtei�189 Abia 
fundamentarea, asigurarea sa metodică (şi nu potrivirea sa obiectivă ca atare) conferă 
judecăţii demnitatea ei. Lipsa fundamentării nu lasă loc în ochii iluminismului altor 
modalităp ale valabilităţii, ci semnifică faptul că judecata nu are un temei ce rezidă în 
lucrul însuşi, este cu alte cuvinte "neîntemeiată". Aceasta constituie o veritabilă concluzie 
în spirit raponalist. Pe aceasta se sprijină discreditarea prejudecăp!or în general şi pretenpa 
cunoaşterii ştiinpfice de a le elimina în întregime. Ştiinţa modernă care a adoptat această 
lozincă urmează astfel principiul cartezian al îndoielii, al neacceptării nici unui lucru care 
poate fi pus la îndoială drept cert, şi ideea metodei ce pne seama de această revendicare. 
Am arătat deja în considera pile noastre introductive cât de dificilă este armonizarea 
cunoaşterii istorice, care participă la modelarea conştiinţei noastre istorice, cu un astfel de 
ideal şi cât de redusă este din această cauză posibilitatea de a cuprinde esenţa acestei 
cunoaşteri din perspectiva conceptului modern de metoG,ă. Aici este locul potrivit pentru 
o răsturnare pozitivă a acestor asertiuni negative. Conceptul prejudecătii oferă un prim 
punct de pornire în acest ·sens. 

' , 

P) Discreditarea iluministă a prejudecătii , 
Dacă vom urmări teoria iluministă a prejudecăţii vom găsi următoarea clasificare funda
mentală a acestora: va trebui să distingem între prejudecata prestigiului omenesc şi cea 
prin precipitarel9o• Această distincpe îşi află temeiul în originea prejudecăp!or în funcpe de 
persoanele care le nutresc. Ceea ce ne induce în eroare poate fi prestigiul altora, 
autoritatea lor sau impacienţa ce caracterizează pe cineva. Faptul că autoritatea constituie 
o sursă de prejudecăp corespunde cunoscutului principiu al Luminilor, aşa cum a fost 
formulat de către Kant: Cutează să te foloseşti de propria ta rapunel91• Chiar dacă distincpa 
amintită mai sus nu se limitează, cu siguranţă, la rolul jucat de prejudecată în cazul 
comprehensiunii textelor, ea îşi găseşte aplicarea privilegiată în domeniul hermeneuticii. 
Căci critica iluministă se îndreaptă în primul rând împotriva tradipei religioase a 

189 Vezi Leo Strauss, Die &/igionsm'tic Spinozas, p. 163: "Cuvântul <V orurteili este expresia potrivită 
pentru marea ambipe a iluminismului, pentru voinfa de examinare liberă, nepărtinitoare; preju
decata este corelatul polemic evident al cuvântului mult prea ambiguu dibertate) ." 

190 Praeiudicium auctoritatis et precipitantiae: potrivit lui Christian Thomasius în /eetiones de praeiu
diciis (1689/90) şi Ein/eitung der Vemunjts/ehre, c. 13, §§ 39/40. Vezi articolul de dictionarîn Walch, 
Phi/osophisehes Lexikon (1726), p. 2794 sq. 

' 

191 La începutul studiului său: "Beantwortung der Frage: Was ist Aufklărung?" (1784) 
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creştinismului, aşadar împotriva Sfintei Scripturi. Interpretând-o pe aceasta ca pe un 
document istoric, critica biblică ameninţă preten�a ei dogmatică. Pe aceasta se sprijină 
radicalitate a specială a iluminismului fată de toate celelalte mişcări iluministe, şi anume pe 
faptul că trebuie să se impună împotriv� Scripturii şi a exegezei dogmatice a acesteia192• El 
este preocupat, aşadar, în mod deosebit de problema hermeneutică şi doreşte să înteleagă 
tradi�a în mod corect, adică fără a avea prejudecă� şi pe cale ra�onală. Însă dificcltatea 
specială a acestui lucru rezidă în simplul fapt al fixării scripturale ce con�ne un element 
autoritar cu o pondere deosebită. Posibilitatea ca ceea ce este scris să nu fie adevărat este 
destul de greu de realizat. Scripturalul posedă palpabilitatea lucrului ce poate fi arătat şi 
este asemenea unei probe materiale. Eliberarea de prejudecata nutrită în favoarea lucrului 
scris şi distingerea pretinde şi aici, ca şi în cazul oricărei afirmatii orale, un efort critic 
deosebitJ93 Ei bine, tendinţa generală a iluminismului este acee� de a nu admite nici o 
autoritate şi de a decide totul de la înăl�mea jilţului judecătoresc al ra�unii. Astfel, 
valabilitatea tradi�ei transmise, a Scripturii ca şi a oricărui alt document istoric, nu este 
dată pur şi simplu; adevărul poten�al al tradi�ei depinde mai curând de credibilitatea ce-i 
este acordată de către ratiune. Nu traditia, ci ratiunea este sursa ultimă a autoritătii. Ceea 
ce ni se înfă�şează în scris nu trebuie să fie şi adevărat. Noi putem să ştim mai bine cum 
stau lucrurile. Aceasta este maxima generală sub care iluminismul modern înfruntă 
traditia şi prin care devine în cele din urmă cercetare istorică194 Ea transformă traditia 
într-�n obiect al examinării critice, tot aşa cum procedează ştiinţele naturii cu mărturiile 
aparen�ei senzoriale. Aceasta nu trebuie să însemne că "prejudecata fa�ă de prejudecă�" a 
fost împinsă peste tot până la consecin�e cum ar fi ateismului şi gândire a liber-cuge
tătoare, aşa cum s-a petrecut în Anglia şi Franţa. Atlfk/ărung-ul german a recunoscut mai 
curând "prejudecăţile adevărate" ale religiei creştine. Intrucât ra�unea umană este mult 
prea slabă pentru a se putea dispensa de prejudecă�, educa�a primită potrivit unor 
prejudecă� adevărate ar constitui o situa�e fericită. 

Ar fi util să cercetăm în ce măsură a contribuit o asemenea modificare şi moderatie a 
iiuminismuluiJ95 la pregătirea apari�ei mişcării romantice în Germania, aşa cum a făc�t-o 
fără îndoială critica iluminismului şi a revolutiei formulată de E. Burke. Dar toate acestea 
nu schimbă cu nimic faptul esen�al. PreJudecă�le adevărate trebuie, totuşi, să fie 
legitimate în cele din urmă pe baza unei cunoaşteri ra�onale, chiar dacă această sarcină nu 
poate fi îndeplinită niciodată în întregime. 

Iată modul în care criteriile iluminismului modern determină chiar şi conştiinta de sine 
a istorismului. Ac�unea lor nu este, desigur, nemijlocită, ci se exercită printr-o' refrac�e 
particulară provocată de romantism. Acest lucru se reliefează în mod deosebit de limpede 
192 Iluminismul antic, ale cărui roade au fost filozofia greacă şi radicalizare a ei în sofistică, are o 
natură fundamental diferită, permi�ând astfel unui gânditor precum Platon să medieze prin inter
mediul unor mituri filozofice tradiţia religioasă şi calea dialectică a filozofiei. Vezi Erich Frank, 
Philasophische Erkenntnis tind religiăse lf/ahrheil, p. 31 sq.; şi recenzia mea, Theologische Rundschau 1950 
(pp. 260-266), de asemenea. Înainte de toate, Gerhard Kriiger, Einsicht tind Leidenschcifl (1951). 
193 Un bun exemplu pentru acest lucru este distrugerea lentă a autorităţii istoriografiei antice în 
cadrul cercetării istorice şi impunerea treptată a cercetării de arhivă şi a celei de teren (vezi 
bunăoară R. G. Collingwood, Denken. Eine A 14tobiographie, XI Kapitel, care pune în paralel această 
întoarcere către cercetarea de teren cu revoluţia baconiană în cadrul cercetării naturii). 
\94 Vezi consideraţi.ile expuse în legătură cu tratatul teologico-politic al lui Spinoza la p. 142 sq. 
\95 Aşa cum se regăseşte la G. F. Meier, Beit/'ăge Z14 de/' Lehre van den Varm1eilen des menscblichen 
Geschlechts, 1766. 
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în schema fundamentală a ftlozofiei istoriei pe care romantismul şi iluminismul o 
împărtăşesc şi care a fost consolidată prin reacpa antiiluministă a romantismului care o 
transformă într-o premisă de nezdruncinat: schema depăşirii mythos-ului prin logos. 
Premisa valabilităţii acestei scheme este cea a "dez-vrăjirii" (Entzau/Jemng) progresive a 
lumii. Ea era menită să reprezinte legea înaintării istoriei spiritului însuşi, iar romantismul 
recurge la această schemă ca la un lucru firesc tocmai fiindcă valorizează negativ această 
evoluţie. El împărtăşeşte presupozipile iluminismului şi răstoarnă doar valorizarea aces
tora, încercând să pună în valoare vechiul ca vechi: evul mediu "gotic", comunitatea 
creştină a statelor europene, strqctura de clasă a societăpi, dar şi simplitatea existenţei 
rustice şi apropierea de natură. 

În replică faţă de credinp în perfecţiune a iluminismului, care imaginează o înfăptuire 
a eliberării de "superstipi" şi de prejudecăţile trecutului, zorii istoriei (Friihe der Zeiten), 
lumea mitică, viap întreagă, nedestrămată de conştiinţă, lumea cavalerilor creştini dobân
desc acum o vrajă romantică, ba chiar o întâietate în privinp adevăruluil96 Răsturnarea 
premiselor iluminismului are drept consecinfă o tendinţă restauratoare paradoxală, cu alte 
cuvinte tendinp către restabilirea vechiului pentru că este vechi, către reîntoarcerea 
conştientă la inconştient etc., şi culminează în recunoaşterea întelepciunii superioare a 
străvechilor timpuri mitice. Însă prin această răsturnare romantică' a criteriului axiologic al 
iluminismului se produce, diI!lpotrivă, o eternizare a premisei iluministe a opoziţiei 
abstracte între mit şi raţiune. Intreaga critică a iluminismului urmează de acum încolo 
calea acestei reflectări romantice întoarse a AufkIămng-ului: credinţa în perfectibilitatea 
ratiunii se transformă în una a perfectiunii conştiintei "mitice" şi se reflectă într-o stare 
primordială paradisiacă ce precede pă�atul originar �l gândirii197 

În realitate, premisa obscurităpi misterioase în care se plasează o conştiinţă colectivă 
mitică ce precede orice gândire este una la fel de dogmatic-abstractă ca şi cea a stadiului 
perfect al unei iluminări desăvârşite sau al cunoaşterii absolute. Înţelepciunea originară 
este doar replica "prostiei originare" (Urdu/JJ/JJhei� . Orice conştiinţă mitică este deja 
dintotdeauna cunoaştere (Wissen) şi, întrucât are cunoştinţă de puterile divine, ea este 
situată dincolo de simpla tremura re în faţa puterii (dacă aceasta poate fi considerată un 
stadiu originar) , dar şi dincolo de o viaţă colectivă exilată în ritualuri magice (aşa cum se 
observă în Orientul timpuriu, bunăoară). Această conştiintă are cunoştintă despre sine şi 
prin această cunoaştere nu mai este pur şi simplu extatică' (at/Jler sich) 198 ' 

De acest lucru se leagă faptul că opoziţia dintre o gândire mitică veritabilă şi una 
pseudomitică poetică este şi ea o iluzie romantică ce se sprijină pe o prejudecată a 
iluminismului: şi anume că travaliul poetic nu se mai împărtăşeşte din obligativitatea 
religioasă a mitului pentru că este o creaţie a imaginapei libere. Vechea dispută dintre 
poeti şi ftlozofi păşeşte aici în faza sa modernă marcată de credinta în ştiind. De data 
ace�sta nu se mai spune că poeţii sunt mincinoşi, ci se afirmă că aceştia sunt i�capabili să 
exprime un adevăr, întrucât ei nu produc decât un efect estetic şi încearcă doar să 
196 Am analizat un exemplu privitor la acest proces într-un mic studiu dedicat Sonete/ar chiliastice ale 
lui Immermann (Kleine Schriften II, pp. 136-147; acum în Ces. Werke Bd. 9). 
197 [Vezi lucrările mele "Mythos und Vernunft" (K1. Schr. IV, pp. 48-53; în Ces. Werke, Bd. 8) şi 
"Mythos und Wissenschaft" (în Ces. Werke Bd. 8)] 
\98 Înclin să cred că Horkheimer şi Adorno au întru totul dreptate în analiza lor a Dialecticii 
iluminismului (chiar dacă mă văd obligat să constat în cazul aplicării unor concepte sociologice cum 
ar fi "burghez" în cazul lui Ulise un deficit de reflectare istorică, dacă nu chiar o confuzie între 
Homer şi Johann Heinrich Voss, aşa cum a fost ea criticată deja de Goethe). 
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stimuleze sentimentul de viaţă şi travaliul imaginativ al  auditoriului sau cititorului prir 
plăsmuirile fanteziei lor. 

Un alt caz de oglindire romantică răsturnată îl oferă şi conceptul "societătii naturale 
nealterate" introdus de H. Leo199 după Ladendorf (217). Acest concept apare ia Marx ca 
un fel de relicvă a dreptului natural ce limitează valabilitatea teoriei sale sociale economice 
privitoare la lupta de clasă2tKJ Este posibil ca acest concept să derive din descrierea lui 
Rousseau a societă�i înaintea diviziunii muncii şi a introducerii proprietă�?21J1 Oricum ar 
sta lucrurile, Platon a demascat deja caracterul iluzoriu al acestei teorii a statului în 
descrierea ironică a unui stadiu natural pe care o oferă în cartea a treia a &publicirz 

Din aceste revalorizări ale romantismului izvorăşte atitudinea ştiinţei istorice a seco
lului al XIX-lea. Ea nu mai măsoară trecutul cu ajutorul criteriilor prezentului învestit cu o 
valoare absolută, ci acordă epocilor trecute o valoare proprie şi este chiar capabilă să 
recunoască într-o privinţă sau alta superioritatea acestora. Marile performan�e ale roman
tismului, deşteptarea zorilor istoriei, ascultarea vocilor popoarelor în cânturi, culegerea 
basmelor şi legendelor, cultivarea vechilor datinilor, descoperirea limbilor ca Weltan
schauung-uri, studiul "religiei şi înţelepciunii hinduse" - toate acestea au iniţiat o cercetare 
istoriCă, ce a transformat pas cu pas re trezirea la viaţă bogată în presim�ri (ahmmgsreicbe 
Wiedererweckung) Într-o cunoaştere istorică distanţată (abstăndig). Recursul şcolii istorice la 
romantism confirmă astfel faptul că reluarea romantică a elementului originar se plasează 
ea însăşi pe un fundament iluminist. Ştiinţa istorică a secolului al XIX-lea este rodul ei cel 
mai de seamă şi se defineşte de-a dreptul ca împlinire a iluminismului, ca ultim pas în 
eliberarea spiritului de inhibi�i dogmatice, un pas către cunoaşterea obiectivă a lumii 
istorice ce se alătură egală în rang cunoaşterii naturii prin intermendiul ştiin�ei moderne. 

Faptul că atitudinea restauratoare a romantismului s-a putut cupla cu miza funda
mentală a iluminismului, formând realitatea ştiinţelor istorice ale spiritului, exprimă doar 
că acestea se întemeiază pe acelaşi divort de continuitatea de sens a traditiei. Dacă 
iluminismul afirmă că orice traditie care ;e înfătişează ratiunii drept imposibilă, adică 
absurdă, poate fi înţeleasă doar pe cale istorică: cu alte �uvinte printr-o întoarcere la 
modul de reprezentare al trecutului, atunci conştiinţa istorică ce apare odată cu roman
tismul semnifică o radicalizare a iluminismului. Pentm conştiinţa istorică, cazul excep
tional al traditiei irationale a devenit o situatie generală. Existenta unui sens universal 
;ccesibil prin 'ra�un� devine atât de puţin pl�uzibiIă, încât întreg{I1 trecut şi în cele din 
urmă întreaga gândire a contemporanilor este înţeleasă "istoric" Dezvoltându-se ca 
ştiinţă istorică şi absorbind totul în vârtejul istorismului, critica romantică a iluminismului 
sfârşeşte astfel ea însăşi în iluminism. Discreditarea principială a tuturor prejudecăţilor, 
care leagă patosul empiric al noii ştiinţe a naturii de iluminism, devine una radicală şi 
universală în cadml iluminismului istoric. 

Tocmai aici se află punctul în care trebuie să intervină critic încercarea unei henneneutici 
filozofice. Depăşirea tuturor prejudecăţilor - exigenţă globală a iluminismului - se va dovedi 
ea însăşi o prejudecată a cărei revizuire va elibera calea unei înţelegeri adecvate a finitudinii ce 
nu stăpâneşte doar condiţia umană, ci în aceeaşi măsură şi conştiinţa noastră istorică. 

Plasarea în interiorul tradiţiilor înseamnă, într-adevăr, a fi supus prejudecăţilor şi o 
limitare a libertătii? Nu este, mai curând, orice existentă omenească, chiar şi cea mai liberă, , , 
199 H. Lea, Studien und Skizzen zu einer Naturlehre des Staates, 1833. 
200 Vezi reflecţiile mai vechi ale lui G. van Lukacs în Geschichte und Klassenbewufltsein (1 923) 
consacrate acestei probleme importante. 
201 Rousseau, Discours sur l'origine et les fOlldements de l'inegalite parmi les hommes. 
202 Vezi lucrarea mea "Plato und die Dichter", p. 12 sq. [acum în Ges. Werke, Bd. 5, pp. 1 87-21 1.] 
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limitată şi condiţionată multiplu? Dacă acest lucru este adevărat, atunci ideea unei raţiuni 
absolute nu constituie în nici un chip o posibilitate a umanităţii istorice. Raţiunea există 
pentru noi doar ca una reală, istorică, cu alte cuvinte ea nu dispune de autodeterminare, ci 
rămâne mereu dependentă de datele asupra cărora se exercită. Acest lucru nu este valabil 
doar în sensul în care Kant limita - sub influenţa criticii sceptice a lui Hume - pretenţiile 
raţionalismului asupra elementului aprioric cuprins în cunoaşterea naturii. El este valabil 
într-un mod mult mai categoric în cazul conştiinţei istorice şi al posibilităţii cunoaşterii 
istorice. Căci faptul că omul se confruntă aici cu sine însuşi şi propriile sale creaţii (Vico) 
constituie doar o soluţie aparentă a problemei pe care o ridică cunoaşterea istorică. Omul 
îşi este sieşi străin şi fată de destinul său istoric într-un mod cu totul diferit de cel în care îi 
este străină natura ce �u are cunoştintă de existenta sa. 

Întrebarea epistemologică trebuie �ă fie reform�lată aici din temelii. Am arătat mai sus 
că Dilthey a sesizat fără doar şi poate acest lucru, nefiind însă capabil să se desprindă din 
epistemologia tradiţională. Punctul de la care pornea, conştienţa "trăirilor", nu a reuşit să 
construiască o punte către realitătile istorice, deoarece marile realităti istorice, societatea şi 
statul, sunt de fapt întotdeauna predeterminante pentru orice "trăir�" Reflecpa de sine şi 
autobiografia - punctele de plecare ale lui Dilthey - nu sunt mărimi primare şi sunt 
insuficiente pentru a forma fundamentul problemei hermeneutice, deoarece conduc la 
re-privatizarea istoriei. În realitate istoria nu ne aparpne, ci noi îi aparpnem acesteia. Cu 
mult înainte de a ne înţelege pe noi înşine printr-o reflecpe retrospectivă, facem acest 
lucru în mod firesc în cadrul familiei, societătii şi statutului în care trăim. Focarul 
subiectivitătii este o oglindă ce deformează. R�flectia de sine a individului e doar o 
pâlpâire în 'circuitul închis al vieţii istorice. De aceea,

'
prejudecăfile individului sunt realitatea 

istorică a fiinfei sale într-o măsură mult mai mare decât judecă file sale. 

b) Prejudecăti le În cal itate de conditi i ale comprehensiunii , , 

a.) Reabilitarea autoritătii si a traditiei , , , 
Acesta este punctul de pornire al problemei hermeneutice. Iată motivul pentru care am 
examinat discreditarea conceptului "prejudecăţii" prin intermediul iluminismului. Ceea ce 
se înfăpşează din perspectiva ideii unei autoedificări absolute a raţiunii drept o preju
decată limitativă, aparţine de fapt realităţii istorice. Aprecierea corectă a modalităţii finite 
de a fi istoriceşte a omului pretinde o reabilitare de principiu a conceptului de prejudecată 
şi recunoaşterea existenţei unor prejudecăţi legitime. Cu aceasta, vom putea formula 
întrebarea centrală pentru o hermeneutică într-adevăr istorică, întrebarea epistemologică 
fundamentală a acesteia: Ce anume ar putea constitui temeiul legitimării prejudecăţilor? 
Ce anume deosebeşte prejudecăţile legitime de nenumăratele prejudecăţi a căror depăşire 
formează miza incontestabilă a ratiunii critice? 

Ne vom apropia de această în'trebare printr-o răsturnare pozitivă a teoriei prejude
căţilor expusă mai sus, pe care iluminismul a elaborat-o dintr-un mobil critic. În ceea ce 
priveşte, mai întâi, clasificarea prejudecăţilor în cele ale autoritaţii şi cele prin precipitare, 
aceasta se bazează în mod evident pe premisa fundamentală a iluminismului potrivit 
căreia utilizarea disciplinată metodic a rapunii este capabilă să ne ferească de orice eroare. 
Aceasta era ideea de metodă a lui Descartes. Precipitarea constituie sursa propriu-zisă a 
greşelii ce duce la eroare în cazul utilizării propriei raţiuni. Dimpotrivă, autoritatea este 
răspunzătoare pentru renunţarea completă la propria raţiune. La baza clasificării stă, prin 
urmare, opozitia exclusivă dintre autoritate şi ratiune. Ceea ce trebuie să fie combătut în , , 
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sine este prejudecata greşită în favoarea vechiului, a autorităţilor. Iluminismul consideră 
astfel. :ăJapta ref�rmato�re a lui Luther .a co�s.tat în , ,�Iăbirea �erioasă.,�,'prejudecă�i 
automaţll omeneşti, a cele! fliozofice (cel vizat alC! este Anstotel) ş! a pape! . '" Reforma 
contribuie, aşadar, la înflorirea unei hermeneutici menite să ne înve�e utilizarea corectă a 
ratiunii în întelegerea traditiei. Nici autoritatea doctrinară a papei şi nici recursul la traditie 
n� reuşesc �ă facă inutil' travaliul hermeneutic capabil să protejeze sensul raţional' al 
textului în fata oricăror excese. 

Consecintele unei asemenea hermeneutici nu trebuie să fie identice în mod necesar cu 
cele ale unei �ritici radicale a religiei, aşa cum se observă în cazul lui Spinoza. Posibilitatea 
adevărului supranatural poate să rămână una deschisă. Iluminismul a limitat nu o dată 
preten�ile ra�unii, în special în cadrul fliozofiei populare germane, recunoscând autori
tatea Bibliei şi a bisericii. Citim astfel la Walch că, deşi distinge la rândul său cele două 
tipuri de prejudecă�, cele ale autorităţii şi cele prin precipitare, el vede în acestea două 
extreme între care ar trebui găsită o cale de mijloc, şi anume medierea Între ratiune şi 
autoritatea biblică. În mod corespunzător, acesta defineşte prejudecata prin precipitare ca 
prejudecată în favoarea noului, o tenden�ozitate care ar duce la respingerea pripită a 
adevărurilor doar fiindcă acestea ar fi vechi şi ates tate prin intermediul unor autorităţi2114 
El polemizează astfel cu liber-cugetătorii englezi (cum ar fi Collins şi al�) şi apără crezul 
istoric în faţa normei raţiunii. Sensul prejudecăţii este reinterpretat aici Într-un sens 
evident conservativ. 

Însă nu poate exista nici o îndoială în legătură cu faptul că consecinta reală a 
iluminismului este alta: subordonarea oricărei autorităti fată de ratiune. În mod �orespun
zător prejudecata prin precipitare trebuie înţeleasă î� se�sul lui 'Descartes, şi anume ca 
sursă a tuturor erorilor în exercitarea ratiunii. Acest lucru este sustinut de revenirea 
resemantizată a vechii clasificări după vi�toria iluminismului, într-u� moment în care 
hermeneutica se eliberează de toate constrângerile dogmatice. Schleiermacher distinge, 
astfel, drept cauze ale neînţelegerii tendenţiozitatea şi precipitarea205. El pune prejudecă�le 
durabile, determinate de par�alitate alături de judecăţile punctuale greşite, provenite din 
precipitare. Însă cel orientat către o metodică ştiin�fică este interesat doar de cele dintru. 
Lui Schleiermacher nici nu-i mai trece prin cap că printre prejudecă�le celui aservit faţă de 
o autoritate se pot găsi şi unele ce au adevărul lor - deşi acest lucru era cuprins de la bun 
început în conceptul autorită�i. Modificarea pe care acesta o aduce clasificării tradi�onale 
a prejudecăţilor documentează împlinirea iluminismului. Părtinirea nu mai semnifică 
decât un obstacol individual al întelegerii: "Predilectia unilaterală în favoarea a ceea ce 
situează în vecinătatea cercului iddilor proprii." 

' 

Conceptul părtinirii ascunde, însă, în realitate problema decisivă. Faptul că prejude
căţile care mă determină se trag din părtinirea mea cons tituie deja o judecată formulată 
din perspectiva destrămării şi elucidării acestora şi este valabilă doar pentru prejudecă�le 
nelegitime. Dacă există şi prejudecă� îndreptăţite şi productive pentru cunoaştere, atunci 
reintră în discutie problema autoritătii. Consecintele radicale ale iluminismului care mai , J '  
rezidă încă şi în crezul metodic al lui Schleiermacher sunt inacceptabile în această formă. 

Opozitia pretinsă de către iluminism între creditul acordat autoritătii şi utilizarea 
propriei ;aţiuni este îndreptăţită în sine. În măsura în care valabilit�tea autorităţii 
substituie judecata proprie, acest lucru poate deveni într-adevăr o sursă de prejudecă�. 
203 Walch, Philosophisches Lexikon (1 796), 1 013. 
204 Walch, 1 006 sq., cu referire la "libertatea de a evoca" Vezi supra, p. 208. 
205 Schleiermacher, Werke 1, 7, p. 31.  
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Însă acest lucru nu exclude posibilitatea ca aceasta să fie şi o sursă de adevăr. Iată lucrul pe 
care iluminismul l-a nesocotit, defăimând orice tip de autoritate. Pentru a ne asigura că 
lucrurile stau astfel îl putem invoca pe unul dintre. cei mai importanţi deschizători de 
drumuri ai iluminismului european, pe Descartes. In ciuda radicalismului gândirii sale 
metodice, Descartes a exceptat, după cum se ştie, chestiunile morale de la proiectul unei 
reconstructii rationale totale a tuturor adevărurilor. Acesta a fost sensul moralei sale 
provizorii. 'Este' după părerea mea simptomatic faptul că nu a dus cu adevărat la bun 
sfârşit morala sa definitivă, precum şi faptul că principiile acesteia nu contineau decât 
inovaţii minime, judecând pe baza scrisorilor către Elisabeth". Este în mod evident de 
neconceput să aştepţi evoluJia ştiinţei moderne şi a progreselor acestora pentru a 
fundamenta o morală nouă. Intr-adevăr, discreditarea autorităţii nu este singura preju
decată consolidată prin intermediul iluminismului. Acesta a condus şi la o deformare a 
conceptului autoritătii. Pornind de la acceptiunea iluministă al ratiunii şi libertătii, autori
tatea a putut fi legati de termenul opus în rn'od absolut acesteia: s�punerea oarbă. Aceasta 
este semnificaţia pe care o cunoaştem din discursul critic împotriva dictaturilor moderne. 

Dar autoritatea nu implică nimic asemănător în esenţa ei. Fără îndoială că autoritatea 
revine în primul rând unor persoane. Autoritatea u:1.ei persoane nu se întemeiază pe un 
act de supunere şi de abdicare de la raţiune, ci pe un act de recunoaştere şi acceptare, prin 
care cunoaştem şi recunoaştem că celălalt ne este superior în judecată şi apreciere, că 
judecata sa ne devansează, adică primează asupra judecăţii nOastre. De acest lucru se leagă 
faptul că autoritatea nu se concede ci se cucereşte şi trebuie să fie dobândită de cel care 
vrea să o revendice. Ea se bazează pe consideratie, aşadar pe un act al ratiunii înseşi care, 
conştientă de limitele sale, acordă altora o mai �are putere perceptivă. Î�ţeleasă astfel, În 
�devăratul ei sens, autoritatea nu are nimic de a face cu supunerea oarbă la o ordine dată. 
In mod sigur, autoritatea nu are nici o legătură imediată cu supunerea; se bazează pe 
cunoaftere. Fireşte, capacitatea de a da ordine şi de a te face ascultat pretinde o autoritate. 
Acest lucru derivă însă doar din autoritatea pe care o are cineva. Chiar şi autoritatea 
anonimă şi impersonală a superiorului ierarhic, ce derivă dintr-o ordine ierarhică, nu rezultă 
în fond din această ordine, ci o face posibilă. Adevăratul ei fundament este şi aici un act al 
libertăţii şi al raţiunii care acordă autoritate superiorului pentru că acesta are o viziune mai 
clară sau fiindcă este mai avizat, prin urmare tot deoarece este mai competent2U6 

Recunoaşterea autorităţii este legată întotdeauna de ideea că ceea ce afirmă autoritatea 
nu este nici arbitrar, nici iraţional, ci poate fi admis în principiu. Aceasta este esenţa 
autorităţii pe care o revendică educatorul, superiorul specialistul. Prejudecăţile sădite de 

206 (Consider că tendin�a de a recunoaşte autoritatea, aşa cum se manifestă aceasta bunăoară la 
Karl Jaspers, Von der Wahrheit, p. 766 sq., şi Gerhard Kriiger, Freiheit und Weltvenvandlung, p. 231 
sq., este lipsită de un temei convingător atâta timp cât acest principiu nu este recunoscut.) 
Faimoasa propozipe: "Partidul (sau Fiihrer-ul) are întodeauna dreptate" nu este greşită deorece 
invocă superioritatea conducerii, ci frindcă serveşte protejării acesteia printr-o decizie voluntară în 
fa�a oricărei critici posibile juste. Adevărata autoritate nu este nevoită să se manifeste autoritar. 
[S-a discutat între timp mult despre acest lucru, în special în dezbaterea mea cu J. Habermas. Vezi 
antologia editată de J. Habermas, Hermeneutik ul1d Ideologiekritik, Frankfurt, 1 977, precum şi 
prelegerea mea "Uber den Zusammenhang van Autorităt und kritischer Freilleit", Schweizer Archiv 
fiir Neurologie, Neurochirurgie und P[Ychiatrie 133 (1 983), pp. 1 1 -16 .  Rolul instituţiilor a fost discutat 
Înainte de toate de către A. Gehlen.] 
* Este vorba despre schimbul epistolar purtat cu prin�esa Elisabeth von der Pfalz începând din 
anul 1 643 şi care alimentează Les passion de I'âme (1 949) - n. trad. 
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aceştia sunt legitimate prin persoana lor, însă valabilitat�a lor pretinde o atitudine ei sunt 
părtinitoare în favoarea persoanei care le reprezintă. rnsă ele devin astfel prejudecă� 
privitoare la un anumit lucru deoarece determină formarea unei păreri preconcepute În 
favoarea unui lucru, care s-ar fi putut naşte şi într-un mod diferit, de exemplu pe baza 
unor motive Întemeiate impuse de ratiune. Esenta autoritătii tine astfel de o teorie a 
prejudedţii ce trebuie eliberată de ext;emismul ilu'minist. 

' , 

Pentru aceasta ne putem sprijini pe critica romantică a iluminismului. Căci există o 
formă a autorităţii pe care romantismul a apărat-o cu o ardoare deosebită: tradiţia. Tot ce 
este consacrat prin traditie şi cutumă detine o autoritate devenită anonimă, iar fiinta " , 
noastră istoriceşte finită este determinată de această autoritate a lucrurilor primite care 
exercită o influenţă puternică asupra acţiunilor şi comportamentului nostru, şi nu numai 
ceea ce se justifică prin raţiuni. Orice educaţie se sprijină pe acest lucru. Şi chiar dacă 
"tutorele" îşi pierde funcţia odată cu atingerea maturităţii, iar în locul autorităţii peda
gogului păşeşte judecata proprie şi decizia individuală, această intrare în maturitatea 
biografică nu Înseamnă nicidecum că individul devine propriul său stăpân în sensul că s-ar 
elibera de orice cutumă şi de orice tradiţie. Realitatea moravurilor, bunăoară, este şi 
rămâne o valoare consacrată de cutumă şi tradiţie. Acestea sunt preluate în deplină 
libertate dar nu sunt nicidecum create În deplină libertate de discernământ sau fondate în 
validitatea lor. Este tocmai ceea ce numim traditie: fundamentul validitătii lor. Şi datorăm 
efectiv romantismului această rectificare a Aufklărung-ului: el restabileşte dreptul pe care 
îl păstrează tradiţia chiar şi în afara fundamentelor raţionale, ca şi rolul său determinant 
pentru dispoziţiile şi comportamentul nostru. Tocmai în perspectiva caracterului indis
pensabil al tradiţiei eticii antice întemeiază trecerea de la etică la politică, aceasta din urmă 
înţeleasă ca arta bunei legiferări; se poate spune că în aceasta rezidă superioritatea eticii 
anticilor asupra filozofiei morale a modernilor2Q7 Prin comparaţie, iluminismul modern 
este abstract şi revoluţionar. 

Cu toate acestea, conceptul tradiţiei a devenit la fel de echivoc precum cel al autorităţii, 
iar motivul. este acelaşi: îngăduinta romantismului fată de traditie este determinată de 
opoziţia abstractă faţă de principiul Aufklărung-ului. 'Romantis�1.U1 gândeşte tradiţia în 
opozitie fată de libertatea ratională şi vede în ea un dat istoric de tipul naturii. Indiferent , , , 
dacă se doreşte revoluţionarea sau conservarea acesteia, ea apare drept opusul abstract al 
autodeterminării libere, deoarece valabilitatea ei nu necesită un temei rational ci ne 
determină fără să ne consulte. Desigur, critica romantică a Aufklărung-ului n� reprezintă 
un exemplu al dominatiei de la sine înteleasă a traditiei în care ceea ce a fost moştenit Se 
păstrează intact în ciuda îndoielii şi criticii. Aici este' vorba mai curând despre o reflecţie 
critică proprie care se apleacă din nou asupra adevărului tradiţiei, încercând să-I reîn
noiască şi care poate fi numită tradiţionalism. 

Mi se pare Însă că Între traditie şi ratiune nu există o astfel de opozitie absolută. Oricât 
ar fi de problematică restaura�ea co�ştientă a tradi�ei, sau crearea 'conştientă a unor 
traditii noi, credinta romantică în "traditiile organice" în fata cărora orice ratiune este 
condamnată la tăc�re este la fel de încăr�ată de prejudecăţi şi are un sâmbure 'iluminist. 
Tradiţia este în realitate mereu un factor al libertăţii şi al istoriei înseşi. Nici chiar cea mai 
autentică, mai solidă tradiţie nu se împlineşte în mod natural graţie persistenţei a ceea ce 
există deja, ci necesită o afirmare, o asumare şi o cultivare. Ea este în mod esential păstrare 
(Bewahrun� ce participă la întreaga dinamică is torică. Însă păstrarea este un act de raţiune, 
deşi unul discret. Acesta este motivul pentru care inova�a, premeditarea se declară drept 
207 Vezi Aristotel, Eth. Nic., K 1 0. 
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singurele acte şi fapte ale raţiunii. Acest lucru este însă Înşelător. Chiar şi acolo unde viaţa 
este convulsivă, chiar şi în perioade revoluţionare, vechiul se păstrează într-o măsură mult 
mai mare în mijlocul pretinsei schimbări decât ne dăm seama şi se uneşte cu noul formând 
o valabilitate nouă. Păstrarea nu rezultă dintr-un comportament mai puţin liber decât 
bulversarea şi inovaţia. Atât critica iluministă a tradiţiei, cât şi reabilitarea romantică a 
acesteia rămân din această cauză În urma adevăratei lor fIinte istorice. 

Aceste consideratii conduc către întrebarea dacă factorul traditiei nu trebuie repus în 
drepturi în mod principial în cadrul hermeneuticii ştiin�elor spiritului. Cercetarea din 
domeniul ştiinţelor spiritului nu se poate plasa într-o 0l2oziţie absolută faţă de modul în 
care ne raportăm la trecut în calitate de fIinţe istorice. In orice caz, miza propriu-zisă a 
raportării noastre permanente fată de trecut nu este distantarea şi libertatea fată de cee ce 
a fost moştenit. Ne aflăm mereu'în interiorul tradiţiei şi ac�astă situare-în (Darinstehen) nu 
este un comportament reificator (vergegenstănd/ichend) prin care mesajul tradiţiei eSte gândit 
drept ceva străin. Acesta ne aparţine deja întotdeauna, este exemplar şi intimidant, o 
recunoaştere de sine (Sicbwiedererkennen) în care nu trebuie să surprindem o cunoaştere 
(Erkennen) pentru judecata istorică ulterioară, ci însuşirea cât mai imparţială a tradiţiei. 

Va trebui de aceea să ne punem la îndoială metodologismul epistemologic dominant şi 
să ne întrebăm dacă apariţia conştiinţei istorice a Însemnat într-adevăr separarea compor
tamentului nostru ştiinţifIc de o asemenea raportare firească faţă de trecut. Ajunge oare 
comprehensiunea la o înţelegere de sine într-adevăr corectă în ştiinţele spiritului dacă ea 
mută tot ce ţine de propria ei istoricitate în sfera prejudecăţilor ce trebuie eliminate? Sau 
are "ştiinţa lipsită de prejudecăţi" mai multe în comun decât îşi dă ea însăşi seama cu acea 
receptare şi reflectie naivă în care traditiile sunt vii, iar trecutul este prezent? 

În orice caz, �omprehensiunea în' cadrul ştiinţelor spiritului şi dăinui rea tradiţiei 
împărtăşesc o premisă fundamentală: aceea de a se vedea intepe/ate de tradiţie. Căci abia 
astfel poate fi experimentată semnifIcaţia obiectelor pe care acestea le cercetează şi cea a 
continuturilor traditiei. Această semnificatie poate fi una mediată şi să rezulte dintr-un 
inte�es istoric ce n� pare să conţină nici 'un fel de raportare faţă de prezent; cu toate 
acestea, împlinirea propriu-zisă a sarcinii istorice rămâne, chiar şi în cazul extrem al unei 
cercetări istorice "obiective", redeterminarea semnificatiei elementului cercetat. Dar 
semnificaţia se plasează atât la capătul unei astfel de cer�ctări, cât şi la începutul ei: în 
alegerea temei, în trezirea interesului investigatoriu, în obţinerea unei noi interogaţii. 

La începutul oricărei hermeneutici istorice trebuie să stea desfiinfarea 0poiifiei abstracte 
între tradifie fi cercetarea istorică, între istorie fi ftiinţa despre ea. Efectul tradiţiei ce se perpetuează 
şi cel al cercetării istorice formează o unitate eficientă a cărei analiză va întâlni, probabil, 
mereu o împletitură de interacţiuni208• Este de aceea recomandabil să concepem conştiinţa 
is torică nu ca o inovaţie radicală - aşa cum pare să fIe la prima vedere - ci ca un factor nou 
în cadrul a ceea ce a constituit dintotdeauna raportul omenesc cu trecutul. Trebuie, cu alte 
cuvinte, să identificăm factorul tradiţiei în cadrul comportamentului nostru istoric şi să-I 
chestionăm în ceea ce priveşte productivitatea acestuia. 

Faptul că în ştiinţele spiritului - în ciuda caracterului metodic al procedurilor acestora 
- se resimte un impact al traditiei ce tine de esenta acesteia şi conferă acestora un profil 
distinct devine limpede deîndată ce n� îndreptăm ;tenţia asupra deosebirii dintre is toricul 
208 Nu cred că Scheler are dreptate atunci când consideră că presiunea preconştientă a tradi�ei s-ar 
diminua prin acţiunea ştiin!ei istorice (Stellul1g des Mel1schen im Kosmos, p. 37). Independenţa istoriei 
implicată aici este o fic�une liberală pe care Scheler nu o trece în rest cu vederea. (Vezi şi NachlajlI, 
p. 228 sq.) 
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cercetării în cadrul ştiinţelor spiritului şi cel din domeniul ştiinţelor naturii. Desigur că nu 
există nici un efort uman istoriceşte finit capabil să elimine în întregime urmele acestei 
finitudini. Chiar şi is toria matematicii sau a ştiinţelor naturii constituie un fragment al 
istoriei spiritului uman şi reflectă destinul acestuia. Cu toate acestea, descrierea istoricului 
unei ştiinte aşa cum o face naturalistul din perspectiva stadiului actual al cunoaşterii nu 
reprezinti o naivitate istorică. Erorile şi rătăcirile prezintă doar un interes istoric deoarece 
criteriul firesc al observaţiei îl prezintă progresul cercetării. Examinarea progreselor din 
ştiinţele naturii şi matematică din perspectiva apartenenţei acestora la un moment is toric 
constituie, prin urmare, un interes secundar. Valoarea epistemologică al cunoştinţelor din 
domeiul matematicii sau al ştiintelor naturii rămâne neafectată de acest interes. 

Este prin urmare inutil să 'tăgăduim că elementele tradiţiei pot fi eficiente şi în 
interiorul ştiinţei spiritului, fapt ce se manifestă, de ex<:mplu, sub forma privilegierii unei 
anumite directii de cercetare într-un anumit moment. Insă înaintarea cercetării ştiintifice 
nu este deterdunată de către astfel de circumstante, ci potrivit legii lucrului însuşi c;re se 
dezvăluie în fata eforturilor ei metodice21J9 

' 

Este eviden't că ştiinţele spiritului nu pot fi descrise într-un mod satisfăcător pornind 
de la această definire a cercetării. Este fireşte adevărat că istoria rezolvării unei probleme, 
spre exemplu cea a descifrării unor inscripţii, poate fi redactată într-o formă în care 
relevantă este doar obţinerea rezultatului final. In caz contrar, recursul metodologic al 
ştiinţelor spiritului la ştiinţele naturii - practicat în secolul trecut după cum am văzut - ar 
fi fost imposibil. Cu toate acestea, analogia dintre cercetarea naturii şi cea a ştiinţelor 
spiritului priveşte doar un strat inferior al travaliului efectuat în cadrul ştiinţelor spiritului. 

Acest lucru este indicat şi de faptul că marile performanţe ale cercetării din domeniul 
ştiinţelor spiritului aproape că nu se perimează vreodată. Cititorul de azi este capabil să 
facă abstracţie cu uşurinţă de faptul că un istoric de acum o sută de ani dispunea de un 
inventar mult mai redus de cunoştinţe, ceea ce îl determina să tragă concluzii uneori 
greşite în anumite cazuri particulare. Privind în ansamblu el îl va citi, totuşi, mai curând pe 
Droysen sau Mommsen decât cea mai recentă prezentare a domeniul respectiv semnată 
de un istoric contemporan. Care este criteriul utilizat în asemenea situaţii? Este limpede 
că nu vom putea apela aici la un criteriu ce ţine de lucrul cercetat pentru a aprecia valoarea 
şi importanţa cercetării. Lucrul ne apare drept semnificativ abia în lumina în care este 
plasat de cel care ştie să ni-l prezinte corect. Interesul nostru se îndreaptă fără îndoială 
asupra lucrului, însă lucrul se trezeşte la viaţă abia prin intermediul aspectului sub care ne 
este prezentat. Admitem că lucrul ni se prezintă istoric sub aspecte diferite în perioade 
diferite sau din perspective diferite. Admitem că aceste aspecte nu se suprimă pur şi 
simplu în continuitatea cercetării progresive, ci sunt asemenea unor condiţii ce se exclud 
reciproc, au o existenţă proprie şi se reunesc doar în noi. Conştiinţa noastră istorică este 
umplută de o pluralitate de voci în care răsună ecoul trecutului. Ea există doar în 
multiplicitatea acestor voci. Acest lucru constituie esenţa tradiţiei la care participăm şi din 
care dorim să ne împărtăşim. Cercetarea istorică modernă însăşi nu este doar investigaţie, 
dar şi transmitere a unor tradiţii. O' privim nu doar din perspectiva cadenţei progesului şi 
al rezultatelor adjudecate; ea constituie la rândul ei o sursă de experienţe istorice, în 
măsura în care din ea se ridică mereu o voce nouă în care răsună trecutul. 

209 [Această problemă a devenit cu mult mai complicată începând cu lucrările lui Thomas Kuhn 
The Structure of Scientific"Revolutions, Chicago, 1 963, şi Essential tension. Selected Studies in Scientifi, 
Tradition atJd Change, Chicago, 1977.] 
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Ce anume se află la temelia acestui lucru? Din câte se pare, obiectivele cercetării din 
ştiintele spiritului nu sunt similare cu obiectivele bine determinate ale ştiintelor naturii în 
care 'cercetarea ştiinp.fică pătrunde din ce în ce mai adânc în natură. În ştii��ele spiritului 
interesul investigativ ce se apleacă asupra tradiţiei este motivat într-un mod special de 
momentul istoric respectiv şi priorităţile acestuia. Tema şi obiectul cercetării se constituie 
abia pe baza motivaţiei interogării21U Cercetarea is torică este purtată, în consecinţă; de 
mişcarea istorică în care se situează viaţa însăşi şi nu poate fi concepută teleologic din 
perspectiva obiectului căruia i se consacră investigap.a. Un astfel de "obiect" în sine nici 
nu există de fapt. Tocmai acest lucru distinge ştiinţele spiritului de cele ale naturii. In timp 
ce obiectul ştiin�elor naturii poate fi definit idealiter drept ceea ce ar fi cunoscut în 
cunoaşterea deplină a naturii, este absurd să vorbim despre o cunoaştere desăvârşită a 
istoriei; acesta este motivul pentru care ideea unui "obiect în sine" căruia i s-ar dedica 
această cercetare este în ultimă instantă irealizabilă21 1 , 
P) C/asÎcuf12 
Ar fi desigur prea mult să pretindem din partea ştiinţelor spiritului o desprindere a 
întregului ei travaliu de modelul ştiinţelor naturii şi o valorizare pozitivă a dinamismului 
istoric al fenomenelor cu care are de a face şi nu drept o prejudiciere a obiectivităţii sale. 
Cu toate acestea, evolup.a recentă a ştiinţelor spiritului oferă câteva indicii privitoare la o 
reflecp.e capabilă să considere în mod adecvat această problen:atică. Metodologismul naiv 
al cercetării istorice nu mai este dominant în mod absolut. Inaintarea cercetării nu mai 
este înţc;.leasă pretutindeni potrivit schemei lărgirii şi pătrunderii în noi domenii sau 
materii. In locul acesteia păşeşte o gândire ce urmăreşte atingerea unui nivel de reflecţie 
superior. Fireşte, chiar şi acolo unde se întâmplă acest lucru, observătp petpetuarea unei 
gândiri teleologice marcată de perspectiva progresului cercetării. Insă în aceasta îşi 
croieşte loc în acelaşi timp o conştiinţă hermeneutică ce impregnează cercetarea cu o 
componentă autoreflexivă. Acest lucru este valabil înainte de toate în cazul acelor do
menii ale ştiintelor spiritului ce dispun de o traditie venerabilă. Cercetarea antichitătii clasice, 
bunăoară, a abordat vechile ei obiecte de cercet;re predilecte formulând interogări din ce în 
ce mai nuanţate după ce a prelucrat treptat întregul perimetru al tradiţiei de care se ocupă. 
Prin aceasta ea a inaugurat un fel de critică de sine (Selbstkritik) , reflectând asupra a ceea ce 
constituie eminenţa obiectelor ei de studiu capitale. Conceptul c1asicului, pe care gândirea 
istorică l-a redus la stadiul unui simplu concept de stil începând cu descoperirea elenismului 
prir; intermediul lui Droysen, era naturalizat acum în interiorul ştiinţei. 

Intrebarea privitoare la modul în care este posibil ca un concept normativ precum cel 
al c1asicului să păstreze sau să recâş tige o legitimitate ştiinţifică pretinde, fireşte, o reflecp.e 
hermeneutică rafinată. Căci una din consecinţele comprehensiunii de sine a conştiinţei 
is torice implică ideea că întreaga semnificaţie normativă a trecutului este descompusă în 
cele din urmă de raţiunea istorică devenită suverană. Componenta normativă mai 
constituia încă un impuls real al cercetării istorice doar la începuturile is torismului, 
bunăoară în opera epocală a lui Winckelmann. 
210 [Faptul că K.-G. F ABER este incapabil să citeze această propoziţie pe care o discută în Theorie 
der Geschichtswissenschajt, Mi.inchen, 21 972, p. 25, fără să adauge lui "constituie" un semn al 
exclamării ironic mă obligă să mă întreb cum ar putea fi definit în mod diferit "un fapt istoric".] 
21 1 [Sunt dispus să admit acum, după trei decenii de muncă ştiinţifică, faptul că şi această 
"stilizare" a ştiinfelor naturii este prea nediferenţiată .] 
212 [Vezi în legătură cu aceasta lucrarea mea "Zwischen Phănomenologie und Dialektik", Ges. 
Werke, Bd. 2] 
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Conceptul antichităpi clasice ş i  al clasicului - în accep�unea în care domina, înainte de 
toate, gândirea pedagogică începând cu perioada clasicismului german - reu nea în sine o 
latură normativă şi una istorică. Se considera că o anumită fază evolutivă a devenirii 
is torice a umanită?i a realizat în acelaşi timp o configuraţie matură şi desăvârşită a 
omenescului. Această mediere între s,ensul normativ şi cel istoric al conceptului îşi are 
originea deja în gândirea lui Herder. Insă Hegel mai repnea încă această mediere, chiar 
dacă o accentua diferit, din perspectiva unei ftlozofti a istoriei. Interpretată ca "religie a 
artei", arta clasică îşi păstra la acesta caracterul eminent. Deoarece această ipostază a 
spiritului aparpne trecutului, ea este exemplară doar într-un sens relativ. Fiind o artă ce 
pne de trecut, ea stă drept mărturie caracterului trecut al artei în general. Hegel legitimează 
astfel sistematic istoricizarea clasicului şi inaugurează evolupa ce a dus în cele din urmă la 
transformarea clasicului într-un concept de stil descriptiv ce denumeşte o armonie 
tranzitorie între măsură şi abundentă, între o încremenire arhaică şi o disolutie barocă. 
Începând cu includerea sa în vocabu'larul stilistic al cercetării istorice, conceptul clasicului 
păstrează omologarea tacită a unui conţinut normativ2n 

Momentul în care, după primul război mondial, ftlologia "clasică" începe să reflecteze 
asupra ei înseşi sub semnul unui nou umanism, şi admite din nou, destul de ezitant, 
conexiunea dintre componenta semantică normativă şi cea istorică a acestui concept a 
constituit doar un simptom al unei critici de sine istorice incipiente21 4 O interpretare ce 
pne de conpnut a acestui concept născut în antichitate şi determinant pentru canonizarea 
pedagogică a anumitor autori, potrivit căreia acesta ar fi exprimat unitatea unui ideal de 
stil s-a dovedit a fi imposibilă (în ciuda tentativelor întreprinse)215 Ca denumire a unui stil, 
conceptul antic era lipsit de orice fel de univocitate. Atunci când folosim azi termenul 
"clasic" ca un concept de stil istoric a cărui univocitate provine din delimitarea faţă de o 
antecedentă şi un moment ulterior, această definitie istorică consecventă indică o 
desprinde;e totală de conceptul stilistic antic. Clasicul descrie acum o fază temporală, o 
fază în cadrul unei evolutii istorice, dar nu o valoare transistorică. 

În realitate, însă, ele�entul normativ prezent în conceptul calsicului nu a dispărut 
niciodată în întregime. Acesta se află până în zilele noastre la baza ideii "gimnaziului 
umanist". Filologul nu este, pe bună dreptate, satisfacut de aplicarea conceptului istoric 
de stil elaborat în cadrul istoriei artelor plastice asupra textelor sale. Chiar şi întrebarea 
evidentă dacă Homer nu este la rândul său "clasic" destabilizează categoria de stil istorică 
utilizată în analogie cu istoria artei; un exemplu care arată că conştiinp istorică include în 
continuare şi altceva decât este dispusă să mărturisească de la sine. 

Dacă vom căuta să ne imaginăm aceste implicafii, vom putea spune, bunăoară, că 
clasicul este o categorie istorică veritabilă prin faptul că denumeşte mai mult decât o 
epocă sau un concept istoric de stil, fără să vrea să fie, cu toate acestea, o idee axiologică 
transistorică. Nu denumeşte o calitate atribuibilă unor fenomene istorice determinate, ci o 
modalitate eminentă a fiinţei istorice (Geschichtlichsein), avantajul istoric al păstrării ce 
213 (Vezi în legătură cu conceptul de "stil" supra, p. 40G7, precum şi Exkurs r, în Ces. Werke, Bd. 2, 
pp. 375-378] 
214 Conferinţa de la Naumburg dedicată clasicului (1 930), marcată în întregime de ideile lui 
Werner Jaeger, dar şi înfIinprea revistei Die Antike ilustrează acest lucru. Vezi Das Problem des 
KlassÎschen und die Antike (1 931) . 
215 Vezi critica justificată formulată de A. Kărte (Berichte der siichsichen Akademie d. W. , 86, 1 934) la 
adresa conferinţei de la Naumburg a lui ]. Stroux, precum şi comentariul meu din Cnomol1 1 1  
(1 953) ,  p. 612 sq. [Tipărit între timp în Ces. Werke Bd. 5, pp. 350-353.] 
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permite fiinţa a ceva adevărat într-o păstrare mereu reînnoită. Judecata de valoare prin 
care un lucru este consacrat drept clasic nu a fost suprimată în realitate de reflecţia istorică 
şi critica acesteia la adresa tuturor construcţiilor teleologice privitoare la mersul istoriei, 
aşa cum încearcă să ne facă să credem gândirea istorică. Judecata axiologică implicată în 
conceptul clasicului dobândeşte mai curând prin această critică o nouă legitimare, 
legitimitatea sa propriu-zisă: clasic este ceea ce rezistă criticii istorice pentru dominaţia sa 
istorică, forţa constrângătoare a valabilităţii sale care se transmite şi se conservă pe sine 
precede întreaga reflecţie istorică şi supravieţuieşte în cadrul acesteia. 

Deprecierea elenismului ca apus al perioadei clasice - pentru a .ilustra problema 
apelând de la bun început la exemplul decisiv al "antichităţii clasice" - este desigur un act 
neistoric, iar Droysen subliniază pe bună dreptate continuitatea istorică şi s�mnificaţia 
istorică universală a elenismului pentru naşterea şi tălmăcirea creştinismului. Insă el nici 
măcar n-ar fi fost nevoit să efectueze această teodicee istorică dacă n-ar fi existat în 
continuare o prejudecată ce privilegia clasicul şi dacă forţa educativă a "umanismului" 
n-ar fi insis tat asupra "antichităţii clasice" păstrând-o în calitate de moştenire antică 
nedispărută a culturii (Bi/dun� occidentale. Clasicul este în fond cu totul altceva decât un 
concept descriptiv utilizat de o conştiinţă istorică obiectivatoare; el este o realitate istorică 
din care conştiinţa is torică face parte şi căreia i se subordonează. Ceea ce este clasic este 
desprins din diferenţa succesiunii temporale şi gustul schimbător al acesteia. Clasicul este 
accesibil într-un mod nemijlocit, dar nu sub forma acelui contact electrizant prin care se 
distinge uneori o producţie contemporană şi fără percepţia fulgurantă a împlinirii unei 
intuiţii de sens ce depăşeşte orice expectanţă conştientă. Este vorba, mai curând, despre 
conştiinţa unei fiinţe durabile (B/eibendseins) , a unei semnificaţii ce nu se poate pierde, 
independentă de orice circumstanţe temporale, prin care denumim un lucru drept 
"clasic" - un fel de prezent atemporal ce înseamnă o simultaneitate a oricărui prezent. 

Sensul primar al conceptului de "clasic" (iar acest lucru concordă întru totul atât 
accepţiunii clasice, cât şi celei moderne a termenului) este cel normativ. Însă în măsura în 
care această normă este raportată retrospectiv la o măreţie unică a trecutului, pe care o 
împlinea şi o reprezenta, ea conţine dintotdeauna tonul unei epoci (Zeii-Ton) care o 
articulează istoric. Nu este, aşadar, de mirare că - odată cu începuturile reflecţiei istorice, 
marcată decisiv în Germania de clasicismul lui Winckelmann - asistăm la decuparea din 
ceea ce se definea în acest mod drept clasic a unui concept istoric referitor la o perioadă 
sau o epocă, menit să denumească un ideal stilistic circumscris din punctul de vedere al 
conţinutului şi, în acelaşi timp, din punct de vedere is toric-descriptiv o perioadă sau o 
epocă capabilă să satisfacă acest ideal. Privind din distanţa în care se situează epigonul ce 
formulează criteriul de apreciere vom observa că împlinirea acestui ideal stilistic circum
scrie un moment al istoriei universale ce aparţine trecutului. De altfel, conceptul c1asicului 
este utilizat în gândirea modernă pentru a denumi întreaga "antichitate clasică", din 
momentul în care umanismul proclamă din nou exemplaritatea acestei antichităţii. Acesta 
nu preia în mod întâmplător terminologia antică. Căci scriitorii antici pe care umanismul îi 
"redescoperă" sunt aceiaşi autori care formează în antichitatea târzie canonul clasicilor. 

Aceştia au fost păstraţi în tradiţia pedagogică occidentală tocmai pentru că au devenit 
canonici în calitate de scriitori "scolastici". Adoptarea acestei termin ologii de către 
conceptul stilistic istoric se explică uşor. Căci chiar dacă acest concept este consacrat de 
către o conştiinţă normativă, el mai conţine o componentă retro spectivă. Norma clasică 
se profllează proiectată de o conştiinţă a degradării şi a depărtării. Nu este întâmplător că 
fazele târzii ale unei epoci sunt cele care consacră conceptul clasicului şi al ·stilului clasic, 
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iar Calimah şi Dialog14s de oratoribus al lui Tacit au jucat ;uci un rol hotărâto/'(' La toate 
acestea se mai adaugă, însă, un lucru. Autorii considerap clasici sunt, după cum se ştie, 
reprezentanţii anumitor genuri literare. Ei întruchipau împlinirea desăvârşită a normei 
literare; un ideal ce se conturează în retrospectiva criticii literare. Gândind aceste norme 
de gen din perspectivă istorică, cu alte cuvinte, dacă vom examina istoria acestor genuri, 
vom observa că clasicul devine conceptul ce denumeşte o faz� stilistică, un punct 
culminaJit ce artic;liează istoria acestui gen în raport cu ceea ce precede şi ceea ce urmează 
acestui moment. Intrucât punctele culminante ale istoriei unui gen apar�n în mare parte 
aceleiaşi perioade, clasicul circumscrie o astfel de fază în interiorul întregii evolu�i istorice 
a antichităpi clasice, devine astfel conceptul unei epoci şi fuzionează cu conceptul stilistic. 

Fiind un as tfel de concept stilistic istoric, clasicul devine ulterior capabil de o 
expansiune universală asupra oricărci "dezvoltări" a cărei unitate este conferită de un 
telos imanent. Toate culturile includ, într-adevăr, perioade de înflorire în care cultura 
respectivă se distinge în numeroase domenii prin performanţe deosebite. Conceptul 
axiologic universal al clasic ului dcvine din nou pe această cale, traversând culminarea 
istorică, un concept stilistic istoric universal. 

Oricât ar fi de explicabilă această evolupe, is torizarea conceptului semnifică în acelaşi 
timp dezrădăcinarea sa; reabilitarea elementului normativ prezent în conceptul clasicului 
şi a unicită�i istorice a împlinirii sale de către critica de sine incipientă a conştiinţei istorice 
nu este întâmplătoare. Orice "nou umanism" împărtăşeşte cu expresia sa cea mai veche, 
originară, conştiinţa apartenenţei nemijlocite şi coercitive la modelul său, inaccesibil căci 
aparpne trecutului, dar în acelaşi timp prezent. "Clasicul" reprezintă astfel punctul în care 
culminează o caracteristică universală a fiinţei istorice: aceea de a fi păstrare în ruina 
timpului. Potrivit esentei universale a traditiei, doar ceea ce rămâne netrecător din trecut 
face posibilă cunoaşt�rea istorică. Dar clasic este tot ce, aşa cum spune Hegel: "se 
semnifică pe sine şi, prin aceasta, se tălmăceşte singur,,217 Însă acest lucru înseamnă, În 
ultimă instanţă, că este clasic ceea ce se păstrează, pentru că se semnifică pe sine şi se 
intetpretează singur; aşadar, ceea ce este grăitor în sensul că nu reprezintă un enunţ referitor 
la un lucru dispărut, o simplă mărturie ce trebuie in terpretată la rândul ei, ci ceva ce 
comunică cu respectivul prezent de parcă ceea ce spune i s-ar adresa chiar lui. Ceea ce se 
numeşte "clasic" nu necesită o depăşire prealabilă a dis tanţei istorice, căci efectuează el 
însuşi această depăşire printr-o mediere permanentă. Ceea ce este clasic este, prin urmare, 
desigur "a-temporal", însă această atemporalitate este o modalitate a ftinţei istorice. 

Acest lucru nu exclude, fireşte, faptul că operele considerate clasice confruntă o 
conştiintă istorică evoluată, conştientă de distanta i s torică, cu sarcini ce tin de o 
cunoaşt�re is torică. Conştiinţa istorică nu mai este' nevoită, ca în cazul lui Palladio sau 
Corneille, să recurgă în mod direct la modelul clasic, ci trebuie să-I cunoască în calitate de 
fenomen istoric, ce nu poate fi înţeles decât pornind de la propria sa epocă. Însă în această 
comprehensiune va fi vorba întotdeauna despre "ta! mult decât doar despre construc�ile 
istorice ale "lumii" apuse căreia îi apar�nuse opera. Intelegerea noastră va con�ne mereu 

216 Nu este de asemenea întâmplătoare atenţia de �are s-a bucurat Dialogus de oratoribus în cadrul 
dezbaterii de la Naumburg. Cauzele degradării retoricii implică recunoaşterea măreţiei sale de 
odinioară, prin urmare o conştiinţă normativă. 

B. Snell observă pe bună dreptate că toate conceptele stilistice istorice - barocul, arhaicul etc. -
presupun o raportare la conceptul normativ al clasicului şi s-au debarasat abia în timp de sensul lor 
peiorativ (Wesen ulZd Wirklichkeit des Menschen. Festschlift /tir H. Plessner, p. 333 sq.). 
217 Hegel, Asthetik II, 3. 
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în acelaşi timp o conştiinţă a coapartenenţei (Mitzugebărigkei� sale la aceast:i lume. Acestui 
fapt îi corespunde însă o coapartenenţă a operei la lumea noastră. 

Tocmai acest lucru îl semnifică termenul de "clasic", şi anume că dăinui rea forţei 
expresive a unei opere este în principiu nelimitată21 8• Deşi conceptul clasicului exprimă o 
distantă şi o inaccesibilitate şi apartine formei de conştiintă a culturii (BelPIIJltseinsgestalt der 
Bildun/j , "formaţia �lasică" mai păstrează, totuşi, la rând�l ei încă ceva din valabilitatea 
durabilă a clasicului. Chiar şi această formă de conştiinţă a culturii mai văde�te încă o 
ultimă comunitate şi apartenenţă la lumea din care gtăieşte o operă clasică. 

Această analiză a conceptului clasicului nu revendică o semnificatie autonomă, ci 
urmăreşte stimularea unei întrebări generale. Aceasta sună în felul următor: În ce măsură 
constituie o astfel de mediere istorică Între trecut şi prezent - precum cea care marchează 
conceptul, clasicului - fundamentul întregului comportament istoric, substratul eficient al 
acestuia? In timp ce hermeneutica romantică solicita pe baza omogenităţii naturii umane 
un substrat anistoric pentru teoria sa a comprehensiunii - desprinzând astfel individul ce 
efectuează înţelegerea în mod congenial din orice condiţionare is torică - critica de sine a 
conştiinţei istorice conduce în cele din urmă la recunoaş terea unei afectări (Bewegthei� 
istorice nu doar în eveniment (Geschehen), ci şi în cadrul înţelegerii. Comprehensiunea nu 
trebuie gândită în primul rând ca aC,tiune a unei subiectivităţi, cât ca o inserare într-un eveniment al 
trad�tiei în care se produce o mediere permanentă Între trecut şi prezent. Acesta este lucrul 
pe care trebuie să îl reafirmăm în cadrul unei teorii hermeneutice dominată excesiv de 
ideea unui procedeu, a unei metode. 

c) Semnificatia hermeneutică a distantei istorice219 
, I 

Vom întreba pentru început: Care este modul în care se iniţiază efortul hermeneutic? Ce 
consecinţe rezultă privitor la comprehensiune din condiţia istorică a apartenenţei la o 
tradiţie? Reamintim aici regula hermeneutică potrivit căreia întregul trebuie înţeles din 
particular, iar particularul din întreg. Aceasta provine din retorica antică şi a fost 
transferată prin intermediul hermeneuticii din arta oratorică asupra artei comprehen
siunii. Avem de a face în ambele cazuri cu o înţelegere circulară. Anticiparea unui sens ce 
vizează întregul accede la o înţelegere explicită prin faptul că părţile care se determină 
dinspre întreg determină la rândul lor acest întreg. 

Procesul ne este cunoscut din experienta învătării unei limbi străine. Aflăm aici că 
trebuie să "construim" o propoziţie înaint� de a incerca să înţelegem sensul global al 
propoziţiei potrivi t semnificaţiei sale lingvistice. Acest proces de construcţie este însă 
dirijat la rândul său de o expectanţă de sens ce provine din înlănţuirea elementelor 
prealabile. Fireşte că această expectanţă trebuie corectată de câte ori textul o cere. Rezultă 
de aici că expectanţa este reconfigurată, iar textul se închide formând unitatea unei opinii 
din perspectiva unei alte expectanţe de sens. Mişcarea înţelegerii se desfăşoară mereu 
dinspre întreg către parte şi înapoi către întreg. Sarcina ce ne revine este lărgirea 
concentrică a unitătii sensului înteles. Criteriul corectitudinii întelegerii este armonizarea 
tuturor detaliilor astfel încât să f;rmeze un întreg. Absenţa unei'astfel de armonizări duce 
la eşuarea comprehensiunii. 

218 Friedrich Schlegel (Fragmente, Minor 20) este cel care formulează consecintele hermeneutice ale 
acestui fapt: ,,0 scriere clasică nu trebuie niciodată să poată fi înfeleasă pe deplin. Însă cei cultivar 
şi cei care se formează trebuie să-şi dorească să învete mereu mai multe din aceasta." 
2 19 (Vezi în legătură cu această problemă în speci� studiul "Zwischen Phănomenologie und 
Dialektik - Versuch einer Selbstkritik", în Ces. Werke, Bd. 2, p. 3 sq.] 
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Schleiermacher deosebea aici atât o latură obiectivă cât şi una subiectivă a cercului 
hermeneutic al întregului şi al părţii. Aşa cum cuvântul izolat face parte din înlănţuirea 
propoziţiei, textul aparţine ansamblului operei autorului său, iar aceasta aparţine totalităţii 
unui gen literar, respectiv literaturii. Pe de altă parte, acelaşi text apartine în calitate de 
manifestare a unui moment creator totalităţii psihismului autorului său. Înţelegerea se 
poate împlini de fiecare dată abia într-o astfel de totalitate obiectivă şi subiectivă. Pornind 
de la această teorie, Dilthey vorbeşte apoi despre "structură" şi "centrarea asupra unui 
nucleu" din care rezultă înţelegerea întregului. El transferă pe această cale (după cum am 
amintit22'J asupra universului istoric un principiu străvechi al interpretării textuale: textul 
trebuie înţeles pornind din el însuşi. 

Ne întrebăm, însă, dacă mişcarea circulară a comprehensiunii este înţeleasă astfel în 
mod adecvat. Va trebui să revenim aici asupra rezultatelor analizei noastre a hermeneuticii 
lui Schleiermacher. Vom lăsa în întregime la o parte ceea ce Schleiermacher elaborează 
sub denumirea de interpretare obiectivă. Atunci când căutăm să interpretăm un text nu ne 
transpunem în dispozitia sufletească a autorului, ci - dacă e să vorbim totuşi despre o 
transpunere - în persp�ctiva din care celălalt şi-a procurat punctul de vedere. Însă acest 
lucru nu înseamnă nimic altceva decât că încercăm să admitem justeţea obiectivă a 
afirmaţiilor celuilalt. Vom tinde chiar să întărim argumentele sale. Astfel se petrec 
lucrurile şi în dialog. Cu atât mai mult în cazul înţelegerii unor scrieri ne mişcăm Într-o 
dimensiune a semnificativului inteligibil în sine şi care nu motivează ca atare un recurs 
asupra subiectivităţii celuilalt. Este sarcina hermeneuticii de a elucida acest miracol al 
comprehensiunii ce nu constituie o comuniune misterioasă a sufletelor ci împărtăşirea 
unw sens comun. 

Însă nici latura obiectivă a acestui cerc, aşa cum este ea descrisă de Schleiermacher, nu 
surprinde miezul problemei. Am văzut deja că scopul oricărei comunicări şi al oricărei 
comprehensiuni este înţelegerea asupra unui lucru (Einverstăndnis in der Sache) . De aceea, 
sarcina hermeneuticii este dintotdeauna obţinerea unui acord absent sau perturbat. Istoria 
hermeneuticii poate confirma acest lucru, dacă ne gândim, bunăoară, la Sf. Augustin, care 
încearcă medierea Vechiului Testament cu mesajul cristic22 1 ,  sau la protestantismul tim
puriu care se confrunta cu aceeaşi problemă222, sau, în fine, la epoca iluminismului care 
solicită obţinerea "Înţelegerii desăvârşite" a unui text doar pe calea interpretării istorice, 
ceea ce constituie, e drept, aproape o renunţare la obţinerea unui acord. Romantismul şi 
Schleiermacher introduc în discutie un element calitativ nou fundând o conştiintă istorică 
de anvergură universală atunci câ�d refuză să mai admită configuraţia obligativă 'a tradiţiei 
din care provin şi în care se plasează drept fundament solid al oricărui efort hermeneutic. 

Friedrich Ast, unul din precursorii imediaţi ai lui Schleiermacher vădea la rândul său o 
conceptie continutistă extrem de fermă referitoare la sarcina hermeneuticii, atunci când 
solicita ' din p;rtea acesteia realizarea unui acord între antichitate şi creştinism, între o 
antichitate veritabilă reconsiderată şi tradiţia creştină. Această exigenţă constituie o 
inovaţie în raport cu iluminismul în măsura În care o astfel de . he�meneutică nu mai 
apreciază şi repudiază tradiţia pe baza criteriului raţiunii naturale. Incercând, însă, să 
obtină o armonizare de sens a celor două traditii În care se situează, această hermeneutică 
re;firmă în principiu sarcina tuturor hermenduticilor de până atunci, aceea de a ajunge 
prin comprehensiune la un acord ce fim de confinut. Trecând dincolo de "particularitatea" 
220 P. 1 55, 1 85. 
221 [Vezi G. Ripanti, Agostino teoretico de/' intepretatione, Brescia, 1980] 
222 [Vezi M. Flacius; Clavis Scripturae sacrae seu de Serlltone sacrarum literaruJlt, lib. II, 166] 
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unei astfel de concilieri 'între antichitate şi creştinism şi conturând sarcina hermeneuticii 
într-o universalitate formală, Scheleiermacher şi întreaga ştiinţă a secolului al XIX-lea 
reuşesc să realizeze o punere de acord cu idealul de obiectivitate al ştiinţelor naturii, însă 
doar renuntând la reliefarea concretizării conştiintei istorice în teoria hermeneutică. 

Descrie;ea heideggeriană a cercului hermeneutic şi fundarea sa existenţială semnjfică, 
dimpotrivă, o cotitură decisivă. Teoria hermeneutică a secolului al XIX-lea vorbea, 
desigur, despre structura circulară a comprehensiunii, însă o făcea întotdeauna în cadrul 
unei relaţii formale între parte şi întreg, res pectiv despre reflexul subiectiv al acesteia, 
anticiparea intuitivă a întregului şi explicitarea ulterioară a acestuia în particular. 
Potrivit acestei teorii, mişcarea circulară a înţe1e.gerii se derula înspre şi dinspre text şi 
era suprimată de înţelegerea deplină a acestuia. In consecinţă, teoria comprehensiunii 
culminează la Schleiermacher în teoria actului divinatoriu prin care ne transpunem în 
autor, suyrimând din această postură tot ce constituie alteritatea şi stranietatea 
textului. In opozitie cu aceasta, Heidegger descrie un cerc în care întelegerea textului 
rămâne determin�tă durabil de ges tul anticipator al precomprehensiunii. Înţelegerea 
deplină nu aboleşte cercul întregului şi al părţii, ci, dimpotrivă, îl efectuează în modul 
cel mai au tentic. 

Cercul nu are, aşadar, o natură formală. El nu este nici subiectiv şi nici obiectiv, ci 
descrie comprehensiunea drept o îngemănare a dinamicii tradiţiei şi a mişcării inter
pretului. Anticiparea sensului care călăuzeşte înţelegerea unui text nu est� un act al 
subiectivitătii, ci se determină din elementul comun care ne leagă de traditie. Insă această 
comunitate ' se află într-o formare continuă în interiorul relatiei noastre c� traditia. Ea nu 
constituie o simplă premisă sub care ne plasăm dintotdeau�a, ci o producem �oi înşine 
înţelegând, participând la survenirea tradiţiei şi determinând-o astfel la rândul nostru mai 
departe. Cercul comprehensiunii nu este, prin urmare, nicidecum unul "metodic", ci 
descrie o componentă structurală ontologică a înţelegerii. 

Sensul cercului ce se află la temelia întregii comprehensiunii are, însă, şi o altă 
consecinţă hermeneutică pe care aş numi-o "anticipare a desăvârşirii" (Vorgriff der 
Vol/komf1lenhei� . Şi aceasta este în mod evident o premisă formală ce dirij ează întreaga 
comprehensiune. Potrivit acesteia, inteligibil este doar ceea ce reprezintă într-adevăr o 
unitate desăvârşită de sens. Noi formulăm această presupoziţie ori de câte ori citim un 
text şi punem la îndoială tradiţia - încercând să ghicim cum ar putea fi remediată - abia în 
momentul în care această presupoziţie se dovedeşte a fi insuficientă, adică atunci când 
textul refuză să devină inteligibil. Regulil,e pe care le urmăm în cadrul unor asemenea 
consideraţii critice pot fi lăsate la o parte. Important este şi aici faptul că aplicarea corectă 
a acestora nu poate fi desprinsă de înţelegerea conţinutului. 

Anticiparea desăvârşirii care călăuzeşte întreaga noastră înţelegere se dovedeşte, prin 
urmare, a fi una determinată la rândul ei de conţinutul respectiv. Presupunem nu doar o 
unitate de sens imanentă care îl ghidează pe cel ce citeşte un text; înţelegerea lectorului 
este dirij ată de asemenea şi de către expectanţe de sens transcendente, ce izvorăsc din 
raportul cu adevărul sensului vizat. Aşa cum destinatarul unei scrisori înţelege veştile pe 
care le conţine scrisoarea şi vede lucrurile mai întâi cu ochii autorului scrisorii, cu alte 
cuvinte consideră că ceea ce acesta scrie este adevărat - şi nu încearcă, bunăoară, să 
înţeleagă ca atare opiniile stranii ale autorului scrisorii - tot astfel noi înţelegem textele 
transmise prin tradiţie pe baza unor expectanţe de sens alimentate de raportarea noastră 
prealabilă faţă de chestiune. Şi aşa cum suntem dispuşi să dăm crezare ştirilor transmise de 
un corespondent, pentru că acesta asistase la evenimentul respectiv, sau fiindcă acesta 
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este oricum mai competent, suntem gata să acceptăm posibilitatea ca un text transmis 
prin tradi�e să aibă câştig de cauză în faţa opiniei noastre preconcepute. Abia eşecul 
încercării de a credita cele spuse conduce la tendinţa de "a înţelege" - psihologic sau 
istoric - un text ca expresie a opiniei altuia223 Prejudecata desăvârşirii con�ne, aşadar, nu 
doar acest element formal potrivit căruia un text trebuie să-şi rostească pe deplin opinia, 
ci şi ideea că ceea ce acesta spune constituie deplinul adevăr. 

Se confirmă şi aici că a înţelege înseamnă în primul rând a pricepe lucrul în chestiune şi 
abia în mod secundar detaşarea şi înţelegerea ca atare a opiniei celuilalt. Prima dintre toate 
condi�e hermeneutice rămâne aşadar înţelegerea prealabilă (Vorvestăndnis) ce rezultă din 
faptul de a avea de a face (Zu-tun-haben) cu acelaşi lucru. Pornind de aici se determină ceea ce 
este devine efectuabil ca sens unitar şi, odată cu aceasta, aplicarea anticipării desăvârşirii224 

Sensul apartenenţei, cu alte cuvinte ' factorul tradiţiei în cadrul comportamentului 
istoric-hermeneutic, se împlineşte astfel prin comunitatea prejudecă�lor pe care ne 
întemeiem şi care ne poartă. Hermeneutica trebuie să pornească de la premisa că cel care 
caută să înţeleagă este legat de acel lucru care se rosteşte prin intermediul tradi�ei şi este 
conectat sau încearcă să se cupleze la această tradiţie din care ne vorbeşte ceea ce a fost 
moştenit. Conştiinţa hermeneutică ştie, pe de altă parte, că ea nu poate fi legată de lucru 
sub forma unei unităţi fireşti incontestabile, precum cea valabilă în cazul dăinuirii intacte a 
unei traditii. Există într-adevăr o polaritate a familiaritătii şi alteritătii pe care se întemeiază 
sarcina h�rmeneuticii. Însă aceasta nu trebuie Înţel�asă psihologic, aşa cum o face 
Sch1eiermacher, ca acel interval ce ascunde secretul individualitătii, ci într-un mod 
veritabil hermeneutic, cu alte cuvinte în perspectiva unui lucru rostit, a limbii prin care 
tradiţia ni se adresează, a rostirii (S age) pe care aceasta ne-o spune. Există şi aici o tensiune. 
Ea se creează între alteritatea şi familiaritatea pe care ,tradi�a o are pentru noi, Între 
obiectualitatea vizată istoric şi apartenenţa la o tradiţie. In acest interval (Zlvischen) se găserte 
adevăratul lac al hermeneuticii. 

ZZ3 Am încercat să demonstrez într-o conferinfă susţinută la Veneţia, în anul 1958, dedicată 
judecăţii es tetice că şi această înţelegere are - asemenea celei istorice - caracter secundar şi 
confirmă "anticiparea desăvârşirii": "Zur Fragwi.irdigkeit des ăsthetischen BewuBtsseins", Rivista 
die Estetica, 3/3 (1 958) [D. Heinrich/W. Iser (ed.), Theorien d. Kunst, 1982] . 
ZZ4 Există o excepţie de la această anticipare a desăvârşirii, si anume scrierea disimulată sau 
încriptată. Această excepţie reprezintă una dintre cele mai dificile probleme hermeneutice (vezi 
consideraţiile utile ale lui Leo Strauss în Persecution and the A,t of Writing). Caracterul exemplar al 
acestui comportament hermeneutic derivă din faptul că aici cadrul interpretării pure a sensului 
este depăşit într-un mod similar celui în care exegeza istorică critică a izvoarelor pătrunde în 
spatele tradiţiei. Deşi în acest caz nu este vorba despre o sarcină de natură istorică, ci despre una 
hermeneutică, ea poate fi rezolvată doar apelând la o competenţă specială În calitate de cheie 
interpretativă. Disimularea se lasă descifrată doar în acest caz, tot astfel cum înţelegerea ironiei 
Într-un dialog pretinde înţelegerea asupra chestiunii înţelegerii cu partenerul. Excepţia aparentă 
confirmă, aşadar, cu adevărat faptul că intelegerea implică un acord. {NIă indoiesc că Leo Strauss 
are întotdeauna dreptate când încearcă punerea in practică a acestui principiu, bunăoară în cazul 
lui Spinoza. "Disimularea" implică o mare doză de conştienţă. Acomodarea, conformismul etc. nu 
presupun în mod obligatoriu un act conştient. Acesta este lucrul căruia Strauss nu îi acordă, în 
opinia mea, suficientă atenţie . Vezi op. cit, p. 223 sq., precum şi lucrarea mea "Hermeneutik und 
Istorismus", Ces. Werke, Bd. 2, p. 387 sq. Aceste probleme au fost intre timp intens dezbătute însă, 
după cum mi se pare, pornind de la un fundament semantic prea restrâns. Vezi D. Davidson, 
Inquiries into Truth and Interpretation, Oxford, 1984.] 
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Din această situare în intervalul în care hermeneutica trebuie să se stabilească rezultă 
că sarcina acesteia nu este nicidecum cea de a elabora o metodă a întelegerii, ci de a elucida 
conditiile în care se petrece întelegerea. Însă nu toate aceste conditii tin de un "procedeu" 
(Verjdhren) sau o metodă, astfel încât cel care înţelege ar putea ;ă ie pună în practică -
acestea sunt mai curând date. Interpretul nu dispune în mod liber de prejudecăţile şi 
preconcepţiile ce domină conştiinp sa. El nu este capabil să distingă în prelabil preju
decăţile productive care fac posibilă comprehensiunea, de.acele prejudecă� care obstruc
tionează întelegerea şi conduc la neînte1egere. , 

Această'distincţie trebuie să se producă mai curând chiar în interiorul comprehensiunii 
înseşi, iar hermeneutica trebuie, prin urmare, să examineze modul în care se petrece acest 
lucru. Dar aceasta înseamnă că ea trebuie să plaseze în prim plan ceea ce ocupa în 
hermeneutica de până acum doar o poziţie periferică: distanţa is torică şi importanţa 
acesteia pentru comprehensiune. 

Vom ilustra acest lucru mai întâi în contrast cu teoria hermeneutică a romantismului. 
Să ne reamintim că în�elegerea era gândită acolo ca reproducere a unei producţii originare. 
Iată motivul pentru care comprehensiunea era subordonată unui principiu care afirma 
necesitatea de a înţelege un autor mai bine decât s-a înţeles el însuşi. Am examinat deja 
originea aces tui principiu şi dependenţa sa de o estetică a geniului, însă ne vedem nevoi� 
să revenim asupra sa întrucât el dobândeşte o semnifica�e nouă în lumina consideraţiilor 
noastre de până acum. 

Faptul că înţelegerea ulterioară dispune de o superioritate principială în faţa producţiei 
originare şi poate fi de aceea formulată ca o înţelegere mai bună nu derivă în principal din 
conştientizarea ulterioară ce duce la o egalizare cu autorul (cum credea Schleiermacher),  ci 
circumscrie, dimpotrivă, o diferenţă insurmontabilă între interpret şi autor, dată prin 
distanţa istorică. Fiecare epocă va fi nevoită să înţeleagă într-un mod propriu un text 
transmis prin traditie, căci el apartine totalitătii traditiei de care o epocă se dovedeşte 
interesată şi în care 'aceasta caută si se înţeleagă pe sin�. Adevăratul sens al unui text, sub 
forma în care îl interpelează pe interpret, nu depinde de elementul ocazional pe care îl 
reprezintă autorul şi publicul său iniţial. Sau cel pu�n nu se epuizează în acesta. Căci acest 
sens este codeterminat întotdeauna şi de către situatia istorică a interpretului şi astfel de 
'totalitatea mersului obiectiv al istoriei. Chladenius225: care nu expulzează încă înţelegerea 
în dimensiunea istorică, se dovedeşte capabil să �nă seama într-un mod cât se poate de 
neinhibat şi naiv de acest lucru atunci când afirmă că autorul nu este obligat să cunoască el 
însuşi adevăratul sens al textului său, iar interpretul este şi trebuie să fie capabil să 
înţeleagă mai multe decât acesta. Însă acest lucru are o importanţă fundamentală. Sensul 
unui text nu îşi depăşeşte doar câteodată, ci întotdeauna autorul. De aceea, înţelegerea nu 
este doar un comportament reproductiv, ci şi unul în permanenţă productiv. Este 
probabil incorect să vorbim despre o mai bună înţelegere cu privire la acest factor 
productiv ce rezidă în comprehensiune. Căci această sintagmă indică, după cum am 
arătat, dislocarea unui principiu al criticii obiective (Sachkritik) din epoca Aufklărung-ului 
şi transferarea sa pe fundamentele unei estetici a geniului. Comprehensiunea nu este, în 
realitate, o mai bună înţelegere nici în sensul unei competenţe superioare datorată unor 
concepte mai bine precizate, nici în sensul unei superiorităţi de principiu de care ar 
dispune conştientul în faţa inconştientului producţiei. Este suficient să spunem că dacă 
intelegem o facem altfel. 

225 Vezi supra, p. 143. 
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Un astfel de concep� al comprehensiunii aruncă, fireşte, în aer cercul trasat de 
hermeneutica romantică. In măsura în care de data aceasta este vizat adevărul obiectiv si 
nu individualitatea şi inten�a (Meinun:j) acesteia, textul nu mai este înţeles ca simpiă 
expresie a vieţii (Lebensausdruckl) , ci este considerat potrivit pretenţiei sale de adevăr. 
Faptul că şi acest lucru, ba mai mult, că tocmai acest lucru înseamnă "a în�elege" era 
considerat odinioară un lucru de la sine înteles - şi amintesc aici pasajele citate din 
Chladeniuszz6 Însă această dimensiune a problemei hermeneutice a fost discreditată prin 
intermediul conştiinţei istorice şi cotitura psihologică pe care hermeneutica i-o datorează 
lui Schleiermacher. Ea a putut fi recuperată abia în momentul în care aporiile istorismului 
au ieşit la lumină şi au dus în cele din urmă la o nouă muta�e fundamentală impulsionată 
în mod decisiv de către Heidegger. Căci distanta temporală a putut fi gândită potrivit 
productivităţii ei henpeneutice abia din perspectiva cotiturii ontologice pe care Heidegger 
o imprimă comprehensiunii ca "existen�al", precum şi a interpretării temporale a 
modalitătii de a fi a Dasein-ului. 

De ac'um, timpul nu mai este în primul rând un abis despărfitor şi creator de distanţă 
peste care trebuie construită o punte, ci fundamentul ce susţine survenirea în care se 
Înrădăcinează prezentul. Prin urmare, distanţa istorică nu este ceva ce trebuie să fie 
depăşit. Această idee era mai curând presupoziţia naivă a istorismului, potrivit căreia ar fi 
necesară o transpunere în spiritul unei epoci, defăşurarea unei gândirii în termenii şi 
potrivit reprezentărilor acestei epoci, în timp ce categoriile, şi reprezentările prezentului 
nu ar putea conduce la atingerea obiectivităţii istorice. In realitate, importantă este 
identificarea distanţei temporale ca o posibilitate productivă a comprehensiunii. Distanţa 
temporală nu este un abis, ci este umplută de continuitatea cutumei şi a tradi�ei în lumina 
cărora ni se înfă�şează întreaga moştenire. Nu este exagerat să vorbim aici despre o 
productivitate veritabilă a survenirii. Cunoaştem cu toţii ciudata neputinţă a j udecăţii 
noastre în situatiile în care distanta istorică nu ne-a încredintat criterii solide. Astfel, din 
perspectiva co�ştiinţei ştiin�fice: judecata privitoare la art� contemporană se caracte
rizează printr-o incertitudine disperată. Este evident că abordăm astfel de creaţii condi�o
na� de prejudecă� incontrolabile, de presupoziţii ce ne confiscă într-o asemenea măsură 
încât nu le mai percepem, capabile să confere creaţiei contemporane o rezonanţă 
suplimentară ce nu corespunde conţinutului şi semnifica�ei sale reale. Abia estomparea 
tuturor raportărilor actuale dezvăluie propria ei configura�e, făcând astfel posibilă o 
înţelegere a ceea ce se comunică în ea ce poate revendica o generalitate obligativă. 

Aceasta este experienţa care a dus în cuprinsul cercetării istorice la ideea potrivit căreia 
cunoaşterea obiectivă poate fi atinsă doar din perspectiva unei anumite distanţe istorice. 
Este adevărat că continutul imanent al lucrului se detaşează abia luând distantă fată de 
actualitatea născută di� circumstanţe tranzitorii. Caracterul relativ compact al un'ui p;oces 
istoric ce poate fi cuprins cu privirea, depărtarea sa faţă de judecăţile ce populează 
prezentul; toate acestea constituie într-adevăr, Într-un anumit sens, condiţii pozitive ale 
comprehensiunii istorice. Presupozi�a tacită a metodei istorice este, prin urmare, aceea că 
semnifica�a durabilă a unui lucru devine cognoscibilă în mod obiectiv dacă face parte 
dintr-o înlănţuire compactă. Cu alte cuvinte, dacă este îndeajuns de lipsit de viaţă pentru a 
nu mai trezi decât un interes istoric. Eliminarea implicării subiective a observatorului pare 
să fie posibilă doar În acest caz. - Acest lucru constituie în realitate un paradox, 
corespondentul din teoria ştiinţei al vechii probleme morale d��ă cineva ps,ate fi numit 
fericit Înaintea morţii sale. Dacă Aristotel arăta (UBERSCHARFUNG)2Z7, 
ZZ6 Supra, p. 143. 
ZZ7 Eth. Nic. A 7. 
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reflectia hermeneutică este nevoIta să constate aici o ascutire a conştiintei de sine 
metodice a ştiinţei. Este fără îndoială adevărat că anumite e�igenţe hermen�utice sunt 
satisfăcute de la sine acolo unde o anumită înlăntuire istorică nu mai trezeşte decât un 
interes istoric. Sunt eliminate de la sine în astfel de 'cazuri anumite surse de eroare, însă ne 
întrebăm dacă problema hermeneutică se epuizează odată cu aceasta. Distanţa temporală 
înseamnă în mod evident şi altceva decât estomparea interesului propriu faţă de obiect. 
Ea permite emergenp deplină a adevăratului sens ce rezidă într-un lucru. Insă epuizarea 
sensului adevărat ce rezidă într-un text sau într-o creatie artistică nu se încheie, ci 
constituie în realitate un proces infinit. Nu ar� loc doar eli�narea unor surse mereu noi 
ale erorii, astfel încât să se ajungă la filtrarea sensului adevărat din mijlocul unui mediu 
tulbure. Avem de a face cu apari�a permanentă a unor noi izvoare ale înţelegerii ce 
dezvăluie conexiuni de sens nebănuite. Distanta istorică ce efectuează ftltrarea nu are o 
dimensiune fermă, ci se modifică şi se lărgeşte' continuu. Însă odată cu latura negativă a 
ftltrării pe care o efectuează distanţa istorică este dată, în acelaşi timp, şi dimensiunea 
pozitivă de care aceasta dispune pentru comprehensiune. Ea nu provoacă doar atrofierea 
prejudecă�lor ce au o natură particulară, ci permite de asemenea reliefarea celor care 
dirijează o înţelegere veritabilă. 

Distanţa istorică228 este adesea cea prin care problema cu adevărat critică a herme
neuticii devine rezolvabilă, şi anume distingerea prejudecăţilor adevărate ptin care în/ele gem, 
de prejudecă�e false, ce conduc la neînţelegere. De aceea, conştiinţa instruită hermeneutic 
va include o conştiinţă istorică. Va conştientiza propriile prejudecă� ce călăuzesc 
comprehensiunea pentru ca tradi�a să se detaşeze, în ceea ce o priveşte, sub forma unei 
opinii diferite şi afirmându-se ca atare. Aducerea către detaşare a unei prejudecă� pretinde 
în mod evident suspendarea valabilităţii ei. Căci atâta timp cât o prejudecată ne determină, 
nu avem cunoştintă de ea şi nu o considerăm ca o judecată. Care este modul în care se 
consumă detaşare� acesteia ca atare? Înfă�şarea, plasarea înaintea noastră a unei preju
decă� nu va reuşi atâta timp cât această prejudecată este activă în mod cons tant şi 
invizibil, ci doar dacă va fi iritată, ca să spunem aşa. Ceea ce poate provoca o astfel de 
iritare este tocmai întâlnirea cu tradi�a. Căci ceea ce ne ademeneşte să-I interpretăm 
trebuie să se fi afirmat în prelabil potrivit alterităţii sale. Primul eveniment al compre
hensiunii îl constituie, după cum am mai SpUS229, faptul că suntem interpela� de ceva. 
Aceasta este condi�a hermeneutică supremă. Ştim acum ce anu�e se solicită prin aceasta 
din partea noastră: o suspendare a propriilor prejudecă�. Insă orice suspendare a 
j udecă�or - şi cu atât mai mult cea a prejudecă�or - are din punct de vedere logic 
structura unei întrebări. 

Esenta întrebării o constituie etalarea deschisă şi păstrarea caracterului deschis al unor 
posibilidi�. În cazul în care o prejudecată devine îndoielnică - având în vedere ceea ce ne 
spune altcineva sau un text - acest lucru nu înseamnă, totuşi, că prejudecata este pur şi 
simplu înlăturată, iar celălalt sau Altul (das Andere) se afirmă în mod direct în locul acesteia. 
Ipoteza unei astfel de abdicări de la sine caracterizează mai curând naivitatea obiecti
vismului istoric. În realitate, propria prejudecată este activată cu adevărat abia în 
momentul în care în joc se află chiar soarta acesteia. Ea este capabilă să perceapă preten�a 
de adevăr a celuilalt şi îi dă posibilitatea de a se expune doar punându-se în joc pe sine. 

228 [Am atenuat aici radicalitatea variantei originare în care se pune: "Distanţa istorică este singura 
capabilă . . .  " Distanţa, intervalul, şi nu distanţa istorică este aceea prin care această problemă 
hermeneutică devine rezolvabilă. Vezi, de asemenea, Ces. Werke, Bd. 2, p. 64.] 
229 p. 222; 225. 
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Naivitatea istorismului constă în faptul că acesta se sustrage unei astfel de reflecpi şi 
uită de propria sa istoricitate mizând pe caracterul metodic al tehnicilor sale. O gândire 
istorică prost înţeleasă trebuie să apeleze aici la una ce poate fi mai bine înţeleasă. O 
gândire istorică veritabilă este obligată să ia în considerare propria ei istoricitate. Ea nu va 
mai goni după fantasma unui obiect istoric - care formează obiectul cercetării ce 
progresează permanent, ci va învăţa să recunoască în acest obiect alteritatea a ceea ce îi 
este propriu şi odată cu aceasta atât Unul cât şi Celălalt. Adevăratul obiect istoric nu este 
un obiect, ci unitatea Unuia şi a Celuilalt, un raport în care persistă atât realitatea istoriei, 
cât şi realitatea comprehensiunii istorice230 O hermeneutică adecvată lucrului ar avea 
sarcina de a demonstra realitatea istoriei în interiorul înţelegerii înseşi. Numesc ceea ce 
este solicitat pe această cale: "zstoria efectelor". Comprehensiunea este în mod esenţial un 
proces ce ţine de eficacitatea istorică. 

d) Principiul i storiei efectelor 
Faptul că interesul istoricului nu se îndreaptă doar către fenomenul istoric sau către 
operele ce ne sunt transmise prin tradiţie, ci - în cadrul unei tematici secunde - şi către 
eficacitatea acestora în istorie, care include în fond şi istoricul cercetării, trece în general 
drept o simplă completare a interogaţiei istorice, care s-a dovedit a fi o sursă eXţrem de 
utilă începând cu Hermann Grimm Raffael până la Gundolf şi dincolo de acesta. In acest 
sens, istoria efectelor nu reprezintă o noutate. Însă faptul că o astfel de interogaţie legată 
de eficacitatea istorică este necesară ori de câte ori se încearcă extragerea unei opere sau a 
unui lucru transmis din crepusculul dintre tradiţie şi cercetarea istorică şi plasarea acestora 
în claritatea şi de schi sul semnificaţiei lor propriu-zise, constituie într-adevăr o exigenţă 
nouă - adresată nu cercetării, ci conştiinţei metodice a acesteia - care rezultă în mod 
imperios din radiografierea reflexivă a conştiinţei istorice. 

Nu este vorba, desigur, despre o exigenţă hermeneutică potrivit accepţiunii tradiţionale a 
hermeneuticii, deoarece ceea ce se pretinde din partea cercetării nu este elaborarea unei 
problematici separate axată asupra istoriei efectelor care s-ar alătura celei care vizează direct 
comprehensiunea operei. Această exigenţă este mai mult de natură teoretică. Potrivit ei, 
conştiinţa istorică ar trebui să realizeze că în interiorul pretins ei nemijlociri a modului în care 
abordează opera sau traditia actionează - în mod discret şi în consecintă necontrolat - şi 
această interogaţie diferită. A�nci când încercăm să înţelegem un fe�omen istoric din 
distanta istorică determinantă pentru ansamblul situatiei noastre hermeneutice suntem 
expuşi dintotdeaupa acţiunii istoriei efectelor. Ea deter�nă în prealabil ceea ce ne apare 
demn de a fi interogat şi drept obiect al investigaţiei ştiinţifice. Iar noi uităm parcă o bună 
parte din ceea ce există în mod real, ba mai mult, uităm întregul adevăr al acestui fenomen, 
atunci când considerăm fenomenul imediat ca fiind întregul adevăr. 

În pretinsa naivitate a înţelegerii noastre Altul ni se înfăţişează cu atâta tărie din 
perspec�va Propriului, încât nu mai reuşeşte să se afirme în diferenţa Propriului şi a 
Altului. Invocând metodica sa critică, obiectivismul istoric ocultează reteaua eficacitătii 
istorice în care se plasează conştiinţa istorică. Deşi acesta subminează prin metodi�a 
criticii sale arbitraritatea unor anexări actualizante grosolane ale trecutului, preţul acestei 
verticalităţi îl constituie tăgăduirea presupoziţiilor involuntare şi fundamentale ce dirijează 
propria sa comprehensiune. El ratează astfel adevărul accesibil în ciuda caracterului finit 

230 [Există aici pericolul permanent de a-l "însuşi" pe Celălalt în comprehensiune şi de a nesocoti 
alteritatea acestuia.] 
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al în�elegerii noastre. Obiectivismul istoric se aseamănă prin această trăsătură cu statis
ticile, care constituie un excelent instrument de propagandă tocmai flindcă ele "lasă să 
vorbească faptele", simulând astfel o obiectivitate dependentă în realitate de legitimitatea 
întrebării pe care o formulează. 

Prin urmare, ceea ce se cere nu este elaborarea unei discipline auxiliare autonome în 
cadrul ştiin�elor spiritului dedicată examinării istoriei efectelor. Exigenţa cu care ne 
confruntăm este aceea de a învăţa să ne înţelegem corect pe noi înşine şi de a admite că în 
orice comprehensiune - indiferent dacă suntem conştien� în mod explicit de acest lucru 
sau nu - este activă eflcacitatea acestei istorii a efectelor. Acolo unde această eflcacitate 
este tăgăduită datorită naivită�i unei credinţe în metodă, consecin�ele acestui fapt pot 
duce chiar şi la o deformare reală a cunoaşterii. Cunoaştem această situaţie din exemplul 
demonstratiei irefutabile a unui lucru evident fals. Privind însă în ansamblu vom observa 
că forta ist�riei efectelor nu depinde de recunoaşterea acesteia. Istoria domină conştiinta 
umană flnită tocmai prin faptul că se impune chiar şi acolo unde propria istoricitate es�e 
tăgăduită datorită credin�ei în metodă. Urgenţa acestei exigenţe a conştientizării istoriei 
efectelor derivă tocmai din acest fapt. Ea este o exigenţă necesară pentru conştiinţa 
ştiin�flcă. Ceea ce nu Înseamnă, însă, nicidecum că ar putea fl satisfăcută într-un sens 
absolut. Posibilitatea unei cunoaşteri depline a istoriei efectelor reprezintă o aflrma�e la 
fel de hibridă (I!)'bride) ca şi pretenţia lui Hegel a unei cunoaşteri absolute prin care 
istoria ar atinge o transparenţă de sine deplină, flind ridicată astfel către perspectiva 
conceptului. Conştiinţa eflcacită�i istorice constituie mai curând o componentă a 
efectuării comprehensiunii înseşi şi vom vedea că aceasta acţionează deja în procesul 
ob,tinerii întrebării juste. 

Conştiinta efectelor istoriei este într-o primă instantă conştiinta situatiei hermeneutice. 
Însă obtine;ea conştiintei unei situatii reprezintă de ' fiecare d;tă o s�rcină extrem de 
dificilă. 'Căci situaţia se' caracterizea;ă prin faptul că nu reuşim să stabilim un raport 
opozitiv cu aceasta şi suntem, prin urmare, incapabili de o cunoaştere obiectuală în ceea 
ce o priveşte231 Ne aflăm în ea, ne găsim dintotdeauna într-o situaţie a cărei clarificare 
reprezintă o sarcină ce nu poate fi îndeplinită niciodată în întregime. Acest lucru este 
valabil şi pentru situaţia hermeneutică, cu alte cuvinte pentru situaţia în care ne găsim în 
fata traditiei pe care trebuie să o întelegem. Nici clarificarea acestei situatii, adică reflectia 
as�pra istoriei efectelor, nu poate fi împlinită, însă această imposibilitate de a o duce pâ�ă 
la capăt nu constituie un deficit reflexiv, ci rezidă în esenta fiintei istorice care suntem. 
Fiin/a istorică este ceea ce nu trece niciodată în cunoafterea de sin:. Ori�e cunoaştere de sine se 
ridică desprinzându-se dintr-un dat istoric preliminar pe care îl vom numi, împreună cu 
Hegel, "sub stanţă", deoarece acesta susţine orice vizare şi raportare subiectivă, prefi
gurând şi limitând orice posibilitate a înţelegerii tradiţiei potrivit alterităţii ei istorice. 
Pornind de aici, sarcina hermeneuticii ftlozo fice se formulează astfel: ea trebuie să 
parcurgă în sens invers traseul Fenomenologiei spiritului a lui Hegel demonstrând în orice 
subiectivitate substantialitatea care o determină. 

Orice prezent finit are barierele sale. Definim situa�a tocmai prin faptul că ea 
reprezintă un amplasament ce limitează posibilitatea vederii. De aceea de situaţie aparţine 
în mod esen�al conceptul orizontului. Orizontul este zarea ce cuprinde şi împrejmuieşte 
tot ce este vizibil dintr-un anumit punct. Aplicând acest lucru asupra conştiin�ei 
231 Structura conceptului de situaţie a fost dezvăluită în primul rând de către K. J aspers (Die geistige 
Situation de,. Zei!) şi Erich Rothacker. [Vezi, de asemenea, "Was ist Wahrheit", K/. Schr. 1, pp. 46-58, 
p. 55 sq.; Ces. Werke, Bd. 2, p. 44 sq.J 
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gânditoare vorbim despre îngustimea orizontului, despre o posibilă lărgire a orizontului, 
de deschiderea unor orizonturi noi ş.a.m.d. Acest termen se consacră în limbajul 
filozofic În special începând cu Nietzsche şi Husserl2J2 şi caracterizează dependenţa 
gândirii de condiţia ei finită şi de ritmul lărgirii cercului vizual. Cel ce nu dispune de 
orizont este un om incapabil să privească departe şi  care supraestimează din acest motiv 
aproapele. Invers, "a avea orizont" înseamnă a nu fi limitat asupra aproapelui, capa
citatea de a privi dincolo de acesta. Cel care dispune de orizont ştie să aprecieze corect 
semnificaţia tuturor lucrurilor situate în cuprinsul acestui orizont potrivit apropierii şi 
depărtării, mărimii sau micimii acestora. Elaborarea situaţiei hermeneutice înseamnă, în 
mod corespunzător, ob�nerea orizontului just pentru întrebările cu care ne confruntăm 
fată în fată cu traditia. 

, , , 

Fără îndoială că în domeniul comprehensiunii istorice se vorbeşte adesea despre 
orizont, în special atunci când ne referim la pretenpa conştiinţei istorice de a vedea orice 
trecut potrivit fiinţei acestuia şi nu din perspectiva criteriilor şi prejudecă�lor contem
porane, ci potrivit propriului său orizont istoric. Sarcina comprehensiunii istorice implică 
exigenţa ob�nerii orizontului istoric respectiv pentru ca lucrul pe care dorim să îl 
înţelegem să se prezinte în dimensiunile sale reale. Cel care omite să se transpună astfel în 
prizontul istoric din care vorbeşte tradi�a va înţelege greşit semnifica�a con�nuturilor 
tradipei. Iată de ce exigenţa transpunerii în celălalt, pentru a-l înţelege, pare să fie una 
justificată din punct de vedere hermeneutic. Ne întrebăm însă dacă o astfel de maximă nu 
neglijează tocmai înţelegerea pretinsă din partea cuiva. Situa�a este similară cu cea a 
dialogului pe care îl purtăm cu cineva doar pentru a-l cunoaşte mai bine, adică pentru a 
evalua pozi�a şi orizontul celuilalt. Un astfel de dialog nu este autentic, cu alte cuvinte în 
el nu se încearcă o comunicare privitoare la un lucru; toate con�nuturile dialogului 
privitoare la chestiunea în discupe servesc doar drept instrumente ale familiarizării cu 
orizontul celuilalt. Să ne gândim, bunăoară, la dialogul purtat în cadrul unui examen, sau la 
anumite forme ale consulta�ei medicale. Conştiinţa istorică adoptă, din câte se pare, un 
comportament similar atunci când se transpune în situa�a trecutului şi pretinde că 
dispune astfel de orizontul istoric corect. Aşa cum în cadrul dialogului celălalt devine 
inteligibil în ceea ce priveşte opiniile sale - în momentul în care pozi�a şi orizontul său au 
fost identificate - fără să fim obligap în acest scop să ajungem la o înţelegere cu el, tot 
astfel tradi�a devine inteligibilă pentru cel ce gândeşte istoric în ceea ce priveşte sensul ei, 
fără a ajunge, totuşi, la un acord cu aceasta. 

Asistăm în ambele cazuri la un fel de retragere a celui ce înţelege din situapa de 
comunicare. El este de negăsit. lntroducând în calcul de la bun început pozi�onarea 
celuilalt în aprecierea celor pe care acesta pretinde că doreşte să ni le comunice, plasăm 
propriul nostru punct de vedere la o distanţă în care devine inaccesibilm Am constatat 
urmărind naşterea gândirii istorice, că aceasta adoptă într-adevăr această tranzipe de la 
mijloc către scop, cu alte cuvinte, transformă ceea ce este doar un mijloc într-un scop. 
Textul înţeles istoric este practic deposedat de preten�a sa de a ne comunica un adevăr. Se 
consideră că înţelegerea are loc privind tradipa din perspectivă istorică, cu alte cuvinte 
232 [Cel care a trimis deja la acest lucru este H. Kuhn. Vezi "The Phenomenological Concept of 
<Horizoro" (Philosophical Essq)'s in Memory ofHumrl, eb. M. Faber) Cambridge, 1940, pp. 1 06-123. 
Vezi în continuare şi expunerea mea privitoare la "orizont", p. 1 89 sq.] 
233 [Am prezentat dimensiunea morală a acestui lucru în studiul "Das Problem der Geschichte in 
der neueren deutschen Philosophie", 1943 (KI. S'chr. I, pp. 1-1 0; Ces. Werke, Bd. 2, pp. 27-36). 
Aceasta va fi luată în considerare într-o măsură şi mai mare În cele ce urmează.] 
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printr-o transpunere în situa�a istorică şi prin reconstruirea orizontului istoric. În realitate 
se produce o renunţare la preten�a de a găsi în interiorul tradiţiei un adevăr valabil şi 
inteligibil pentru noi înşine. O astfel de recunoaştere a alterită�i celuilalt ce o transformă 
în o,biectul unei cunoaşteri obiective reprezintă o suspendare sistematică a pretenţiei sale. 

Intrebarea care se pune aici este dacă avem de a face cu o descriere adecvată a 
fenomenului hermeneutic. În ce măsură există două orizonturi diferite: cel în care trăieşte 
cel ce înţelege şi orizontul istoric în care acesta se transpune? Şi în ce măsură este corectă 
şi satisfăcătoare o descriere a artei comprehensiunii istorice în care aceasta este prezentată 
ca o tehnică de transpunere în orizonturi străine? Există, de fapt, orizonturi închise? Să ne 
reamintim aici de reproşul lui Nietzsche adresat istorismului, potrivit căruia acesta ar 
dizolva orizontul împrejmuit dt: mituri indispensabil existenţei unei culturi214 Ne între
băm, însă, dacă orizontul propriului prezent este unul închis şi dacă poate fi concepută o 
situatie istorică ce ar avea un astfel de orizont închis. 

Avem de a face cu o reflectare retrospectivă romantică, cu un fel de robinsonadă a 
elucidării istorice, cu ficţiunea unei insule de neatins, la fel de artificială precum Robinson 
însuşi ca fenomen originar al lui salus ipse? Aşa cum individul nu este niciodată singur 
pentru că el comunică dintotdeauna cu alţii, tot astfel orizontul închis care ar cuprinde o 
cultură constituie o abstracţiune. Mobilitatea istorică a existenţei umane se defineşte prin 
faptul că această existenţă nu este legată în mod absolut de o anumită situare şi prin 
urmare nici de un orizont într-adevăr Închis. Orizontul este mai curând ceva în care 
pătrundem şi care ne însoţeşte pe drumul nostru. Cel aflat în mişcare percepe o deplasare 
a orizonturilor. Astfel, orizontul trecutului - din care se hrăneşte întreaga viaţă omenească 
şi care este prezent sub forma tradi�ei - se află la rândul său în permanentă mişcare. 
Orizontul care ne cuprinde nu este pus în mişcare abia de către conştiinţa istorică. 
Această mişcare a devenit doar conştientă de sine în cadrul acestei conştiinţe. 

Transpunerea conştiinţei noastre istorice în orizonturile istorice nu duce la o 
dispari�e în interiorul unor universuri străine desprinse în întregime de lumea noastră. 
Aceste universuri formează în ansamblul lor acel orizont vast ce dispune de o mobilitate 
internă şi care cuprinde, dincolo de graniţele a ceea ce există în prezent, profunzimea 
istorică a conştiinţei noastre de sine. Există, aşadar, un orizont unic care cuprinde tot ce 
conţine în sine conştiinţa istorică. Trecutul propriu şi cel străin către care se îndreaptă 
conştiinţa noastră istorică participă la formarea acestui orizont mobil din care se 
hrăneşte viaţa omenească şi care o determină pe aceasta constituind provenienţa şi 
traditia acesteia. 

A'şadar, înţelegerea unei tradiţii transmise pretinde, fără îndoială, un orizont istoric. 
Dar nu poate fi vorba despre obţinerea acestui orizont prin transpunerea într-o situaţie 
istorică. Este necesar, mai curând, să dispunem dintotdeauna de un orizont pentru a 
putea să ne transpunem într-o situaţie. Căci ce este transpunerea de sine? Cu siguranţă că 
nu doar o uitare de sinele propriu. Desigur că acest gest este necesar în măsura în care 
trebuie să ne imaginăm situaţia diferită. Însă trebuie să ne aducem pe noi înşine în această 
situa�e diferită. Abia acest lucru împlineşte sensul transpunerii de sine. Transpunându-ne 
în situa�a altuia il vom înţelege, adică vom conştientiza alteritatea, individualitatea 
insolubilă a celuilalt tocmai prin faptul că ne transpunem în situaţia lui. 

O astfel de transpunere de sine nu reprezintă nici transferarea empatică a unei 
individualită� asupra alteia şi nici aservirea celuilalt propriilor criterii. Ea semnifică, de 
asemenea, ridicarea la o generalitate superioară ce depăşeşte nu doar propria particu-
234 Nietzsche, Unzeitgemăjfe Betrachtungen II. 
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laritate ci şi particularitatea celuilalt. Conceptul "orizontului" este adecvat în acest caz 
deoarece exprimă clar-viziunea superioară de care trebuie să dispună cel care înţelege. 
Obţinerea unui orizont înseamnă întotdeauna însuşirea unei priviri ce trece dincolo de 
proximitate pentru a o zări într-un ansamblu mai amplu şi potrivit dimensiunilor ei juste 
nu pentru a face abstracţie de aceasta. Ipoteza, preluată de la Nietzsche, a unei multitudini 
de orizonturi succesive în care conştiinta istorică ne învată să ne transpunem nu oferă o 
descriere adecvată a acestei conştiinţe istorice. Cel care ui�ă de sine în acest fel nu dispune 
de un orizont istoric, iar argumentarea lui Nietzsche referitoare la prejudicierea vieţii de 
către cercetarea istorică nu vizează de fapt conştiinţa istorică, ci înstrăinarea de sine pe 
care o suferă aceasta atunci când adoptă metodica ştiinţei moderne drept esenţa sa 
propriu-zisă. După cum am mai subliniat, o conştiinţă cu adevărat istorică ia mereu în 
considerare propriul prezent, şi anume plasându-se pe sine însăşi precum şi alteritatea 
istorică într- o perspectivă corectă. Dobândirea unui orizont istoric pretinde, desigur, un 
efort propriu. Ceea ce se plasează în proximitatea noastră imediată ne umple întot
deauna de speranţă şi teamă, as tfel încât întâmpinăm mărturiile trecutului marcaţi de o 
astfel de tendenţiozitate. Iată mo tivul pentru care una din sarcinile noastre 
permanente este aceea de a înfrâna adaptarea pripită a trecutului la expectanţele 
noastre de s ens .  Abia astfel vom reuşi să auzim traditia aşa cum se face aceasta auzită 
potrivi t propriului ei sens diferit. ' 

Am arătat mai sus că acest lucru se petrece sub forma unui proces de detaşare. Să 
examinăm acum ce anume este cuprins în conceptul detaşării. Detaşarea implică întot
deauna o interactiune. Ceea ce urmează să fie detaşat trebuie să se detaşaze de un altceva 
care trebuie, inv'ers, să se detaşeze la rândul său de acesta. Astfel, orice detaşare face, 
implicit, vizibil lucrul de care se detaşează ceva. Am descris anterior acest lucru drept 
aruncare-În-joc (Ins-Spiel-bringen) a prejudecăţilor. Am po rnit de la faptul că o situaţie 
hermeneutică este determinată de prejudecăţile pe care le purtăm cu noi. De aceea, ele 
formează orizontul unui prezent. Ele reprezintă acel ceva dincolo de care nu suntem 
capabili să privim. Nu există nici un fel de fond stabil de opinii şi valorizări ce determină şi 
îngrădesc orizontul prezentului şi care formează fundamentul solid pornind de la care se 
detaşează alteritatea trecutului. 

În realitate, orizontul prezentului se află Într-o formare continuă în m ăsura în care 
suntem nevoiţi să testăm în permanenţă toate prejudecăţile noastre. De această punere 
la încercare aparţine, nu în ultimul rând, întâlnirea cu trecutul şi comprehensiunea 
tradiţiei din care ne provenim. Prin urmare, orizontul prezentului nu se formează 
nicidecum fără participarea trecutului. Orizontul prezentului nu există în sine, aşa cum 
nu există nici o pluralitate de orizonturi istorice pe care ar trebui să le adjudecăm. 
Comprehensiunea este Întotdeauna un proces de fuzionare al unor prezumtive on·zonturi existente 
pentru sine. Cunoaştem forţa unor astfel de fuzionări înainte de toate din experienţa unor 
epoci mai vechi şi din raportarea acestora fată de sine şi faţă de originea lor. Acţiunea 
determinantă a traditiei contine în permanentă astfel o de fuzionare. Căci în ea vechiul şi 
noul se îngemăneazi mere�, formând o valoare vie, fără ca cele două să se detaşeze 
explicit unul de celălalt. 

Dacă nu există astfel de orizonturi detaş ate, atunci care este, în fond, motivul pentru 
care vorbim despre o "fuzionare a orizonturilor" şi nu pur şi simplu despre formarea 
acelui orizont unic care îşi mută graniţa înapoi în profunzimea tradiţiei? Formularea 
acestei întrebări echivalează cu o recunoaştere a caracterului special al situaţiei în care 
întelegerea devine o sarcină ştiintifică, precum şi a necesitătii de a formula această situatie 

, , , , 
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drept o situatie hermeneutică. Orice confruntare cu traditia efectuată prin interventia unei 
conştiinţe istorice resimte tensiunea dintre text şi pre�ent. Sarcina hermeneuti�ă este 
aceea de a nu oculta această tensiune printr-o adaptare naivă, ci dezvoltarea ei conştientă. 
Din acest motiv, proiectarea unui orizont istoric care se distinge de orizontul prezentului 
face parte în mod necesar din comportamentul hermeneutic. Conştiinţa istorică este 
conştientă de propria ei alteritate şi efectuează din acest motiv o detaşare a orizontului 
tradi�ei de propriul orizont. Pe de altă parte, însă, aceasta formează un fel de strat 
suplimentar aplicat asupra unei tradi� active în continuare. Prin urmare ea reuneşte în 
acelaşi timp elementele detaşate pentru a realiza o mediere cu sine însăşi în unitatea 
orizontului istoric pe care şi-l câştigă pe această cale. 

Proiectul orizontului istoric constituie, aşadar, doar o fază în cadrul efectuării compre
hensiunii şi nu se consolidează devenind o formă a înstrăinării de sine a unei conştiinte , , 
trecute, ci este ajuns din urmă de orizontul de înţelegere al prezentului. In cadrul 
efectuării comprehensiunii se produce o fuzionare a orizonturilor veritabilă care reali
zează odată cu proiectarea orizontului istoric şi suprimarea acestuia. Vom numi efec
tuarea controlată a unei astfel de fuzionări: vigilenta con<:tiintei eficacitătii istorice. Deşi , )' ,  , 
această sarcină a fost ocultată de pozitivismul estetico-istoric - situat în siajul herme-
neuticii romantice -, în ea rezidă problema centrală a hermeneuticii în general. Este vorba 
despre problema aplicării, ce rezidă în orice comprehensiune. 

2. Recuperarea problemei hermeneutice fundamentale 

a) Problema hermeneutică a apl icării 

Această problemă mai detinea încă un loc sistematic în traditia mai veche a hermeneuticii 
care dispare întru totul î� conştiinţa de sine istorică a teo�iei postromantice a ştiinfei. 
Problema hermeneutică se structura în felul următor: exista o distinctie între subtilitas 
intelligendi şi subtilitas explicandi - cu alte cuvinte, între înţelegere şi �xplicitare -, iar 
pietismul adăuga o a treia categorie: subtilitas applicandi, aplicarea (vezi, de exemplu, la J. J. 
Rambach). Aceste trei componente constituiau modalitatea efectuării comprehensiunii. 
Toate cele trei sunt denumite în mod semnificativ "subtilitas", cu alte cuvinte nu sunt 
considerate drept metode de care dispunem, cât mai curând drept o capacitate ce pretinde 
un rafinament special al spiritului2J5 

După cum am văzut, problema hermeneutică şi-a dobândit semnifica�a sistematică 
gra�e descoperirii romantice a unită� interioare dintre intelligere şi explicare. In!erpretarea 
(AuslegunjJ nu este un act ce se adaugă ulterior şi în mod ocazional înţelegerii . Inţelegerea 
este întotdeauna interpretare, iar interpretarea este, în consecinţă, forma explicită a 
înţelegerii . Această idee este legată de constatarea potrivit căreia limba interpretării şi 
conceptualitatea formează la rândul lor un element structural intim al înţelegerii. Acest 
lucru determină o deplasare - asupra căreia vom mai reveni - a problemei limbii în 
centrul ftlozofării după ce aceasta a ocupat o pozi�e periferică. 

Fuzionarea internă a comprehensiunii şi interpretării a condus, însă, la expulzarea celui 
de-al treilea moment al problemei hermeneutie, aplicarea, din ansamblul hermeneuticii. 

235 Institutiones hemleneuticae sacrae (1 723) ale lui Rambach îmi sunt cunoscute prin intermediul 
prezentării rezumative a lui Morus, în care se pot citi următoarele: Solemus autem intelligendi 
explicandique subtilitatem (soliditatem vulgo) . 
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Aplicarea edificatoare a Scripturii, bunăoară, în cadrul predicii (Verkiindun;j) părea cu totul 
diferită de în�elegerea istorică şi teologică a acesteia. Însă consideraţiile noastre ne-au 
condus la concluzia că în cadrul comprehensiunii se produce întotdeauna un fel de 
aplicare a textului ce trebuie în�eles asupra situapei prezente a interpretului. Afirmând că 
aplicarea se alătură comprehensiunii şi interpretării în cadrul aceluiaşi proces unitar, 
suntem obligap să păşim dincolo de hermeneutica romantică. Prin aceasta nu ne 
întoarcem înapoi la distinctia traditională a celor trei "subtilităti" despre care vorbea 
pietismul. Afirmăm, dimp�trivă, c� aplicarea reprezintă o c01��onentă integrantă a 
procesului hermeneutic, asemenea comprehensiunii şi interpretării 36 

Dezbaterea hermeneutică de până acum ne oferă prilejul să expunem acest punct de 
vedere potrivit semnificapei sale sistematice. Pentru aceasta putem invoca pentru început 
istoria uitată a hermeneuticii. Era un lucru odinioară de la sine înteles că sarcina 
hermeneuticii este aceea de a adapta sensul unui text situapei concrete in care acesta se 
exprimă. Modelul originar de la care porne�te această idee este tălmăcitorul voinţei divine, 
capabil să interpreteze limbajul oracolului. Insă tălmăcitorul nu are nici până în ziua de azi 
sarcina de a reda pur şi simplu afirmaţiile partenerului de negociere; el trebuie să  afirme 
opinia acestuia după cum i se pare că ar fi necesar în raport cu situapa de dialog reală în 
care el este singurul cunoscător al ambelor limbi uzate în cadrul negocierii. 

În mod analog, istoria hermeneuticii ne învaţă că pe lângă hermeneutica ftlologică 
exista cea teologică şi cea juridică, care formau împreună cu cea filologică nopunea 
completă de hermeneutică. Desprinderea hermeneuticii filologice şi a istoriei din mănun
chiul celorlalte discipline hermeneutice, afirmându-se ca metodologii ale cercetării în 
cadrul ştiinţelor spiritului, este o consecinţă a dezvoltării conştiinţei istorice in secolele al 
XVIII-lea şi al XIX-lea. 

Legătura strânsă ce unea inipal hermeneutica filologică cu cea juridică şi cea teologică îşi 
avea originea în recunoaşterea aplicării ca o componentă integratoare a întregii compre
hensiuni. Atât pentru hermeneutica juridică, cât şi pentru cea teologică, este constitutivă 
tensiunea dintre textul instituit - al legii sau al Evangheliei - şi sensul atins de aplicarea sa 
în momentul concret al exegezei, fie că este vorba despre o sentinţă sau o predică. O lege 
nu se vrea înţeleasă istoric; ea trebuie să se concretizeze prin interpretare, potrivit 
valabilităţii sale juridice. Tot astfel, un text religios nu se vrea conceput ca un simplu 
document istoric, ci trebuie înţeles astfel încât să îşi exercite eficacitatea soteriologică. 
Acest lucru implică în ambele cazuri - în orice moment, cu alte cuvinte în orice situape 
concretă - o înţelegere mereu reînnoită a textului, fie el al unei legi sau al Bunei Vestiri, 
dacă se urmăreşte o înţelegere adecvată a ac estuia, cu alte cuvinte una adecvată exigenţei 
pe care textul o formulează. Comprehensiunea este aici dintotdeauna o aplicare. 

În ceea ce ne priveşte, am pornit de la ideea că şi comprehensiunea practicată în 
ştiinţele spiritului este una în mod esenpal istorică, cu alte cuvinte, că şi acolo textul este 
înteles doar fiind inteles de fiecare dată altfel. Tocmai aceasta era caracteristica sarcinii 
u�ei hermeneutici i�torice: radiografierea reflexivă a tensiunii existente în relapa dintre 
identitatea chestiunii comune şi situatia variabilă în care aceasta urmează să fie înteleasă. 
Am plecat de la faptul că mobilitatea 'istorică a comprehensiunii - marginalizată de către 
hermeneutica romantică - reprezintă centrul veritabil al interogapei hermeneutice adec
vate conştiintei istorice. Observatiile noastre referitoare la importanta traditiei pentru 
conştiinţa ist�rică porneau de 1; analiza heideggeriană a hermene�ticii fa�ticităţii şi 
236 [Din păcate, această afirmaţie limpede este adesea ignorată de ambele păr� în cadrul discu�ei 
hermeneutice.] 
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încercau să o fructifice în favoarea unei hermeneutici a ştiinţelor spiritului. Am arătat că 
înţelegerea nu este o metodă prin care conştiinţa investigatoare se apleacă asupra 
obiectului pe care îl selectează şi îl aduce în lumina unei cunoaşteri obiective, ci presupune 
mai curând situarea în survenirea tradiţiei. Comprehensiunea însăp' s-a dovedit a fi o suroenire, iar 
sarcina filozofică a hermeneuticii este aceea de a se întreba ce fel de înţelegere este una 
deplasată în sine însăşi de către dinamica istorică şi ce fel de ştiinţă este cea căreia îi revine 
o astfel de înţelegere. 

Suntem perfect conştienti că, odată cu aceasta, conştiinta de sine a ştiintei se vede 
confruntată cu o exigentă �eobişnuită. Reflectiile noastre incercau diminu;rea acestei 
exigenţe arătând că ea �onstituie rezultatul c�nvergenţei unor probleme numeroase. 
Teoria hermeneutică de până acum se dezagreghează în distincţii pe care ea însăşi nu le 
poate susţine. Acest lucru devine evident tocmai acolo unde se caută o teorie universală a 
comprehensiunii. Astfel, diferenţiind între o interpretare cognitivă, una normativă şi una 
reproductivă, aşa cum o face E. Betti în Teoria generală a interpretări/37 - o lucrare clădită pe 
o admirabilă cunoaştere a domeniului şi o privire de ansamblu suverană -, vom intra în 
impas în momentul în care vom încerca o repartizare a fenomenelor în funcţie de această 
clasificare. Acest lucru este valabil deocamdată pentru interpretarea practicată în ştiinţă. 
Cuplării interpretării teologice cu cea juridică şi asocierii acesteia cu o funcţie normativă i 
se poate replica invocându-l pe Schleiermacher, care leagă, invers� interpretarea teologică 
de cea generală - care pentru el este exegeza ftlologic-istorică. Intr-adevăr, falia dintre 
funcţia cognitivă şi cea normativă despică în două hermeneutica teologică şi poate fi cu 
greu astupată cu ajutorul unei distincţii între cunoaşterea ştiinţifică şi aplicarea ei 
ulterioară edificatoare. Aceeaşi falie străbate în mod evident şi interpretarea juridică, în 
măsura în care cunoaşterea sensului unui text juridic şi aplicarea acestuia într-un litigiu nu 
reprezintă două acte disparate, ci un proces unitar. 

Dar chiar şi interpretarea reproductivă - care pare a fi cea mai îndepărtată de tipurile 
de interpretare tratate până acum - prin intermediul căreia sunt performate poezia şi 
muzica - iar existenţa lor propriu-zisă este conferită abia de către performarea lor23H -
poate fi doar cu greu considerată o modalitate autonomă a interpretării. Şi ea este 
străbătută de falia dintre funcţia cognitivă şi cea normativă. Nimeni nu va putea să pună în 
scenă o piesă, să recite o poezie sau să prezinte o compozitie muzicală rară să înteleagă şi 
să vizeze în cadrul reproducerii şi interpretării sensul origi�ar al textului. În aceiaşi timp, 
nimeni nu va putea realiza această interpretare reproductivă fără să ia în considerare în 
cadrul convertirii textului, în apariţia sa sensibilă acel factor normativ ce limitează 
exigenţa unei reproduceri adecvate stilistic prin voinţa stilistică a prezentului. Dacă ne 
vom gândi, dincolo de toate acestea, şi la modul în care traducerea unor texte străine, dar 
şi lectura corectă a unui text îşi asumă uneori acelaşi travaliu explicativ ca şi exegeza 
ftlologică - astfel încât cele două se întrepătrund -, devine inevitabilă concluzia potrivit 
căreia distincţia între interpretarea cognitivă, normativă şi reproductivă nu are o valabi
litate de principiu, ci circumscrie un fenomen unitar. 

Dacă lucrurile stau astfel, atunci apare sarcina redeftnirii hermeneuticii [tiintelor spiritului din 
perspectiva celeijuridice [i teologice. Pentru aceasta va trebui să apelăm la ceea ce am obţinut în 
237 Vezi supra, p. 200, tratatul citat al lui Betti, precum şi opera sa monumentală: AllgetJleine 
Auslegungslehre, 1 967. [Vezi în legătură cu aceasta, înainte de toate, "Hermeneutik und Histo
rismus", Ces. Werke, Bd. 2, pp. 387-424) şi lucrarea mea, "Emilio Betti und das idealistiche Erbe" , 

în: Quademi Fiorentini 7 (1 978), pp. 5-1 1 ;  Ces. Werke, Bd 4] 
238 Vezi în cadrul părţii I. analiza dedicată ontologiei operei de artă. 
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urma analizei noastre, şi anume la ideea că hermeneutica romantică şi culminarea ei în 
interpretarea psihologică, adică în descifrarea şi sondarea individualită�i celuilalt, abor
dează mult prea unilateral problema comprehensiunii. Observa�ile de până acum ne 
interzic să divizăm problema hermeneutică în func�e de subiectivitatea interpretului şi 
sensului ce trebuie înţeles. O asemenea opera�une ar porni de la o situare opozitivă falsă 
ce nu ar putea fi depăşită nici prin recunoaşterea dialecticii subiectivului şi a obiectivului. 
Diferentierea unei functii normative fată de una cognitivă destramă ceea ce formează în , , , 

mod vădit un întreg. Sensul legii, care se dovedeşte în aplicarea ei normativă, nu este un 
lucru în mod fundamental diferit de sensul lucrului care s e  reliefează în înţelegerea unui 
text. Este cât se poate de greşit să întemeiem posibilitatea înţelegerii textelor pe premisa 
"congenialită�" menite să unifice creatorul şi interpretul unei opere. Dacă lucrurile ar sta 
într-adevăar astfel, atunci situatia ştiintelor spiritului ar fi destul de sumbră. Miracolul 
comprehensiunii constă, mai c'urând, in faptul că această cogenialitate nu este indis
pensabilă pentru cunoaşterea elementului cu adevărat relevant şi care poartă originar un 
sens în interiorul tradi�ei. Suntem capabili să ne deschidem în faţa exigenţei superioare a 
textului şi să ne conformăm înţelegând semnifica�ei sub forma căreia acesta ni se 
adresează. Hermeneutica în cadrul ftlologiei şi ştiinţelor istorice ale spiritului nu repre
zintă o "cunoaştere autoritară" (HerrschajtSlvissen) 239, adică o apropriere sub forma unei 
luări în stăpânire, ci se subordonează pe sine exigenţei dominatoare a textului. Herme
neutica juridică şi cea teologică au aici o funcpe exemplară. Interpretarea voinţei legislative 
şi interpretarea făgăduielii divine nu constituie, în mod evident, forme ale autorită� ci ale 
slujirii. Aflate în slujba a ceea ce trebuie să dobândească valabilitate, ele sunt interpretări ce 
implică o aplicare. Teza pe care o formulăm aici este aceea că hermeneutica istorică trebuie 
să efectueze un travaliu aplicativ deoarece se află la rândul ei în slujba consacrării unui sens 
prin faptul că surmontează în mod explicit şi conştient distanţa istorică dintre interpret şi 
text şi depăşeşte înstrăinarea de sens pe care o suferă textul24() 

b) Actual itatea hermeneutică a lu i  Aristotel241 

În această fază a cercetării noastre se conturează un complex problematic pe care l-am 
atins deja de câteva ori în treacăt. Dacă miza propriu-zisă a problemei hermeneutice este 
aceea de a arăta că traditia trebuie să fie înteleasă de fiecare dată în mod diferit, deşi mereu 
drept aceeaşi, atunci ea �orbeşte, din pun�t de vedere logic, despre raportul dintre general 
şi particular. Comprehensiunea este atunci un caz special al aplicării unui lucru general 
asupra unei situa� concrete şi particulare. Odată cu aceasta etica aristotelică dobândeşte 
pentru noi o însemnătate deosebită pe care am schiţat-o deja  în cadrul considera�lor 
introductive privitoare la teoria ştiinţelor spiritului242 Desigur că Aristotel nu vorbeşte 
despre problema hermeneutică şi nici măcar despre dimensiunea istorică a acesteia, ci 

239 Vezi distincţiile ce apar la Max Scheler, Wissen und Bildung (1 927), p. 26. 
2411 [Ca de atâtea ori, discuţia rămâne limitată excesiv asupra situa�iei speciale a ştiin�elor istorice 
ale spiritului şi a "fIinţei faţă de text" Lărgirea urmărită, de fapt, constant asupra limbajului şi 
dialogului se produce abia în partea a III -a - şi odată cu aceasta circumscrierea principială a 
distanţei şi alterităţii. Vezi în mod special p. 227 sq.] 
241 [Vezi studiul meu, "Zwischen Phănomenologie und Dialektik - Versuch einer Selbstkritik", în 
Ces. Werke, Bd. 2, precum şi trimiterea care se face acolo la "înţelepciunea practică", Ces. Werke, 
Bd. 5, pp. 230-248] 
242 Vezi p. 22 sq., 35. 
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despre evaluarea justă a rolului pe care îl joacă rapunea în cadrul acpunii morale. Dar 
tocmai acest lucru ne interesează aici, şi anume că se vorbeşte despre rapune şi cunoaştere 
(Wissen) , ce nu sunt desprinse dintr-o fiinţă devenită, ci se determină dinspre aceasta şi 
sunt determinante pentru aceasta. Limitând "intelectualismul" socratic-platonician în 
privinţa problemei binelui, Aristotel devine, după cum se ştie, întemeietorul eticii ca 
disciplină independentă de metafizică. Criticând ideea platoniciană a binelui pe care o 
consideră o universalitate goală, el îi opune acesteia întrebarea privitoare la binele 
omenesc, la binele pentru acpunea umanăw Identificarea între virtute şi cunoaştere -
"arete" şi "logos" -, aşa cum se situează aceasta la baza teoriei socratic-platoniciene 
despre virtute, se dovedeşte a fi o exagerare. Aristotel o readuce la măsura ei justă 
demonstrând că ceea ce sustine cunoaşterea morală a omului este orexis, "dorinta" 
(Streben) şi configurarea acestei� ca o dispozipe habituală (hexis). Conceptul de etică poa'rtă 
în denumirea sa o trimitere la această fundamentare aristotelică a "are te" în practicare şi 
"ethos". 

Civilitatea omenească diferă în mod esenpal de natură prin faptul că în ea nu acponează 
pur şi simplu capacităp şi forţe; omul se defineşte ca om abia prin ceea ce face şi în funcpe 
de comportamentul său. Dar acest lucru înseamnă că - fiind astfel - el se comportă într-un 
anumit mod. Acesta este sensul potrivit căruia Aristotel opune "ethos"-ul lui "physis" ca 
zonă în care, deşi nu domină absenţa regulilor, nu cunoaşte legitatea naturii, ci mobilitatea şi 
re�aritatea limitată a statutului omenesc şi a modalitătilor conduitei umane. 

Întrebarea ce se ridică acum este cum ar putea să eriste o cunoaştere teoretică privind 
filnp morală a omului şi ce rol joacă cunoaşterea (adică "logos"-ul) pentru fiinţa morală a 
omului. Dacă ceea ce este bun pentru om se întâlneşte de fiecare dată în concretul situapei 
practice în care acesta se găseşte, atunci cunoaşterea morală trebuie să realizeze tocmai 
acest lucru, şi anume să remarce ce anume pretinde din partea sa situapa concretă. Altfel 
zis, cel care actionează trebuie să vadă situatia concretă în lumina a ceea ce i se pretinde la 
modul general� Însă acest lucru înseamnă, i�vers, că o cunoaştere în general incapabilă să 
se aplice situapei concrete rămâne una lipsită de sens şi ameninţă chiar să oculteze 
exigentele concrete ce rezultă din situatia dată. Această stare de lucruri ce exprimă esenta 
reflecpei morale transformă etica nu doar înţr-o problemă dificilă din punct de vede;e 
metodic, ci conferă în acelafi timp o relevanfă morală problemei metodei. Aristotel subliniază, în 
opozipe faţă de teoria binelui marcată de teoria platoniciană a ideilor, faptul că în 
"ftlozofia practică" nu poate fi vorba despre o exactitate de cel mai înalt rang, precum cea 
atinsă de un matematician. Revendicarea unei astfel de exactităti ar fi mai curând 
improprie în acest caz. E nevoie doar de luminarea contururilor lu�rurilor şi de a ajuta 
astfel într-o anumită măsură conştiinţa morală prin creionarea unor proftluri244 Insă 
modul în care această asistare ar putea deveni posibilă constituie deja o problemă morală. 
Căci una din caracteristicile esentiale ale fenomenului moral este aceea că omul care 
acponează trebuie să fie în cunoştinţă de cauză şi să decidă, fără a putea fi degrevat în 
vreun fel de această sarcină. Prin urmare, este hotărâtor pentru un demers corect privitor 
la o etică ftlozofică ca acesta să nu uzurpe pozipa conştiinţei morale fără să caute în acelaşi 
timp o învăţătură "istorică", pur teoretică; el trebuie să asiste conştiinţa morală în ceea ce 
priveşte clarificarea de sine a acesteia prin limpezirea fenomenelor în conturul lor. Acest 
lucru presupune o serie de chestiuni din partea celui ce urmează să primească acest ajutor 
243 Eth. Nic. A4 [Vezi, totuşi, Între timp tratatul meu proiectat pentru voI. 7 al Ges. Werke, Die Idee 
des Guten iJVischen Plato und Anstoteles.] 
244 Vezi Eth. Nic. A7 şi B2. 
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- auditorul prelegerii aristotelice. El trebuie să dispună de o maturitate existen�ală 
suficientă pentru a nu solicita din partea învăţăturii de care are parte nimic altceva decât 
ceea ce aceasta poate şi are voie să îi ofere. Formulând lucrurile în mod pozitiv: el trebuie 
să-şi fi dezvoltat deja singur prin practicare şi educa�e o anumită conduită a cărei 
conservare şi consolidare în situaţiile concrete ale vie� sale, printr-un comportament 

M • M�5 corect, ramane preocuparea sa permanenta 
După cum se vede, problema metodei este determinată în totalitate pornind dinspre 

obiect - un principiu aristotelic universal; pentru noi este importantă examinarea mai 
atentă a rela�ei speciale dintre fiinţa morală şi conştiinţa morală, pe care Aristotel o 
dezvoltă în Etica sa. El rămâne socratic într-o asemenea măsură încât defineşte cunoaş
terea drept o componentă esen�ală a fiinţei morale, iar pe noi ne interesează tocmai 
echilibrul dintre moştenirea socratic-platoniciană şi componenta "ethos"-ului, pusă în 
valoare de către Aristotel. Căci problema hermeneutică se delimitează la rândul ei, în mod vădit, de o 
cunoaflere JJpură': desprinsă de propria fiinfă. Am vorbit despre apartenenţa interpretului la 
tradi�a cu care acesta are de a face şi am văzut în comprehensiunea însăşi un factor al 
survenirii. Contaminarea hermeneuticii şi cercetării istorice a secolului al XlX-Iea cu 
metodele obiectivatoare ale ştiinţei moderne ne-a apărut drept consecinţa unei reificări 
(Vergegenstăndlichun;j) false. Exemplul aristotelic este chemat să contribuie la demascarea şi 
evitarea acestui fenomen. ClU10aşterea morală, aşa cum este descrisă de către Aristotel, nu 
este în mod evident o cunoaştere obiectuală. Cel care cunoaşte nu se plasează în fap unei 
stări de lucruri pe care o cons tată doar, ci este afectat în mod nemijlocit de ceea ce 
cunoaşte. Este vorba despre un lucru pe care îl are de facut246 

Este limpede că aici nu este vorba despre cunoaşterea ştiin�fică. Delimitarea lui 
Aristotel între înţelepciunea practică (phronesis) şi cunoaşterea teoretică (episteme) este, de 
aceea facilă, mai ales dacă luăm în considerare faptul că ştiinţa, reprezentată de modelul 
matematicii, este pentru greci o cunoaştere despre imuabil, o cunoaştere care se sprijină 
pe demonstrare şi care poate fi, prin urmare, însuşită de către oricine. O hermeneutică a 
ştiintelor spiritului nu ar avea, cu sigurantă, nimic de învătat din distinctia între întelep
ciun�a prac tică şi cunoaşterea de tipul 'matematicii. În 'raport cu o �stfel de ştiinţă 
"teoretică", ştiintele spiritului sunt legate mai curând de întelepciunea practică; sunt 
"ştiinţe morale". 'Obiectul lor este omul şi ceea ce acesta cu�oaşte despre sine. Însă el 
ac�onează, iar cunoaşterea de care dispune astfel despre sine nu urmăreşte să constate 
ceea ce este. Cel care actionează are de a face, mai curând, cu ceva ce nu este mereu aşa 
cum este, ci care poate' fi şi altfel. El descoperă în el ceva unde trebuie să intervină 
actionând. Cunoaşterea sa este menită să-i călăuzească actiunea. , 

Aici se află problema propriu-zisă a înţelepciunii practice, care îl preocupă pe Aristotel 
în Etica sa. CăIăuzirea ac�unii de către o cunoaştere se produce înainte de toate - şi în 
mod exemplar - acolo unde grecii vorbesc despre "techne". Aceasta este iscusinta, ştiinta 
meşteşugarului care ştie să producă un anumit lucru. Întrebarea este dacă şi înţel�pciun�a 
practică este la rândul ei o cunoaştere de acest tip. Acest lucru ar însemna că este o 
cunoştinţă despre cum trebuie să ne producem pe noi înşine. Este într-adevăr adevărat că 
omul învaţă să se facă pe sine aşa cum ar trebui să fie tot astfel cum meşteşugarul învaţă să 
245 Capitolul fina! a! Eticii Nicomahice expune pe larg această exigenţă şi fundamentează astfel 
trecerea către problematica Politicii. 
246 Vom urma în continuare cartea a VI-a a Eticii nicomahice. [A fost publicată între timp o analiză 
dedicată cărţii a VI-a, redactată în 1930, sub titlul "Praktisches Wissen" (Înţelepciunea practică; n. 
trad.), în Ces. Werke, Bd. 6, pp. 230-248.] 



240 Partea a doua: Întrebări În �tilnţele spiritului 

facă ceea ce trebuie să fie conform cu planurile şi voinţa sa? Se proiectează omul pe sine în 
raport cu propriul său "eidos", aşa cum meşteşugarul poartă în sine un "eidos" a ceea ce 
vrea să producă şi ştie să-I întruchipeze în material? După cum se ştie, Socrate şi Platon au 
aplicat, într-adevăr, conceptul de techne asupra conceptului fiinţei omului şi nu se poate 
nega faptul că au descoperit astfel un lucru adevărat. Modelul lui techne are, cel pu�n în 
domeniul politicului, o functie eminent critică, deoarece el dezvăluie inconsistenta a ceea 
ce numim artă a politicii, în' privinţa căreia oricine face politică, aşadar fiecare �etăţean, 
consideră că este versat. Este semnificativ faptul că ştiinţa meşteşugarului este singura 
despre care Socrate admite în faimoasa prezentare a experienţei ge, care a făcut-o cu 
compatrio�i săi, că în domeniul acesteia există cunoaştere autentică2 

• Insă meşteşugarii îl 
dezamăgesc la rândul lor. Ştiinţa lor nu este cea adevărată, cea care defineşte omul şi 
cetăţeanul ca atare. Şi cu toate acestea, ea este o cunoaştere veritabilă; o artă şi o abilitate 
veritabile şi nu doar măsură maximă a experienţei. Ea concordă în acest punct, în mod 
evident, cu adevărata înţelepciune practică în căutarea căreia se află Socrate. Ambele 
formează o cunoaştere prealabilă şi urmăresc să determine şi să călăuzească o ac�une. 
Prin urmare, ele rebuie să includă aplicarea cunoaşterii în cazul unei sarcini concrete. 

Acesta este punctul în care analiza aristotelică a înţelepciunii practice poate fi pusă în 
legătură cu problema hermeneutică a ştiinţelor moderne ale spiritului. Desigur, în cazul 
conştiintei hermeneutice nu este vorba nici de o cunoaştere tehnică şi nici de o 
întelepciune practică. Însă aceste două modalităti ale cunoaşterii contin, cu toate acestea, , " 
aceea[i sarcină a aplicării pe care am identificat-o drept dimensiunea problematică centrală a 
hermeneuticii. Este, într-adevăr, limpede că "aplicarea" nu înseamnă acelaşi lucru de o 
parte şi de alta. Între techne-ul ce poate fi transmis şi ceea ce este dobândit prin experienţă 
există o tensiune extrem de stranie. Cunoaşterea prealabilă de care dispune cineva care a 
deprins un meşteşug nu este în mod necesar superioră în practică aceleia de care dispune 
un individ neinstruit dar experimentat. Deşi lucrurile stau astfel, nu vom numi cunoaş
terea prealabilă a lui techne una "teoretică", cu atât mai mult cu cât experienţa se adaugă 
de la sine în utilizarea acestei cunoaşteri. Ea vizează în continuare, în calitate de 
cunoaştere, praxisul şi, chiar dacă materialul aspru nu se supune întotdeauna celui 
priceput în meşteşugul său, Aristotel poate aminti, totuşi, cu îndreptă�re cuvintele 
poetului: "arta iubeşte hazardul, hazardul iubeşte arta". Cu alte cuvinte: de reuşita fericită 
are parte de cele mai multe ori cel care şi-a învăţat bine meşteşugul. Prin techne se 
dobândeşte în prealabil o dominare autentică a lucrului, fapt revendicat într-un fel şi 
pentru înţelepciunea practică. Căci este limpede şi în cazul acesteia că experienţa va fi 
întotdeauna insuficientă pentru luarea unei decizii morale juste. Se cere aici o căIăuzire 
prealabilă a actiunii de către conştiinta morală însăşi. Şi, în acest caz, nici chiar relatia 
incertă, existen'tă în cazul lui techne, dintre cunoaşterea prelabilă şi reuşita particulară �u 
va putea fi considerată satisfăcătoare. Există, de bună seamă, o corespondenţă reală între 
perfecţiunea conştiinţei morale şi perfec�unea capacităţii productive, a lui techne, însă 
este limpede că cele două nu sunt identice. 

Dimpotrivă, deosebirile sunt de-a dreptul săritoare în ochi. Este evident că omul nu 
dispune de sine aşa cum dispune meşteşugarul de materialul cu care lucrează. El nu este 
capabil să se producă pe sine aşa cum produce altceva. De aceea, cunoştinţa pe care o are 
despre sine în existenţa sa morală va trebui să fie diferită, o cunoaştere ce poate fi detaşată 
de acea cunoaştere prin care se dirijează o producere. Aristotel formulează această 
diferenţă cu îndrăzneală, numind această cunoaştere o ştiinţă despre sine (Sich- Wissen) , 

247 Platon, ApoL 22 cd. 
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adică o ştiinţă pentru sine (Fiir-Sich-Wissen)248 Cu aceasta ştiinţa despre sine a conştiinţei 
mora}e este detaşată de cunoaşterea teoretică într-un mod cât se poate de evident pentru 
noi. Insă aici rezidă şi o delimitare faţă de cunoaşterea tehnică, iar Aristotel recurge cu 
îndrăzenală la expresia destul de ciudată a ştiintei despre sine tocmai pentru a formula 
această delimitare în ambele directii. 

Delimitarea faţă de cunoaştere� tehnică reprezintă sarcina mai dificilă, dacă "obiectul" 
acestei cunoaşteri este definit ontologic, aşa cum o face Aristotel, nu drept o generalitate 
imuabilă, ci drept un lucru particular susceptibil de schimbare. Căci pare să  fie vorba 
despre o sarcină întru totul analogă. Cel care ştie să producă un lucru ştie prin aceasta un 
lucru bun şi ştie astfel "pentru sine" că este într"adevăr capabil să-I producă acolo unde 
sunt date condiţiile pentru a face acest lucru. El recurge la materialul potrivit şi alege 
mijloacele potrivite de execupe. El trebuie, aşadar, să ştie să aplice cele învătate în general 
asupra situapei concrete. Este valabil, oare, acelaşi lucru şi în cazul întelepciunii practice? 
Cel care trebuie să ia hotărâri de natură morală a învăţat deja întotdeauna ceva. El este 
condiponat prin educape şi cutume astfel încât să ştie în general ce este drept. Sarcina 
deciziei morale este tocmai aceea de a nimeri ceea ce este drept într-o situape concretă, cu 
alte cuvinte, aceea de a intui corect în situapa respectivă ceea ce este drept şi de a interveni 
în această situape. Prin urmare, el este la rândul său obligat să acponeze şi să aleagă 
mijloacele potrivite, iar acpunea sa trebuie să fie la fel de cumpănită ca şi cea a 
meşteşugarului. De ce este vorba, totuşi, de o cunoaştere cu totul diferită? 

Analiza aristotelică a lui phronesis oferă o multitudine de elemente ce oferă un răspuns 
la această întrebare. Căci tocmai universalitatea modului în care Aristotel înţelege să 
descrie fenomenele constituie caracteristica geniului său. "Empiricul, conceput în sinteza 
sa, este conceptul speculativ" (Hegel/49• Ne vom mulţumi cu prezentarea câtorva puncte 
relevante pentru discutia noastră. 

1. O techne poate fi învăţată, dar şi uitată. Întelepciunea practică nu este, însă, învăţată 
şi nu poate fi uitată. Nu ne raportăm opozitiv fată de aceasta în funcpe de întrebarea dacă 
poate fi învăţată sau nu, în analogie cu o abilitate practică, techne, ce poate fi aleasă sau 
nu. Ne aflăm mai curând dintotdeauna în situatia celui care trebuie să actioneze (lăsând la , , v  
o parte faza imatură în care supunerea faţă de pedagog ia locul deciziei proprii) şi trebuie 
să dispunem deja de înţelepciune practică şi s-o aplicăm. Tocmai din această cauză 
conceptul aplicării este problematic în cea mai mare măsură. Căci poate fi aplicat doar 
ceva de care dispunem în prealabil pentru noi. Însă înţelepciunea practică nu este 
posedată în sensul că o avem deja, aplicând-o apoi asupra situapilor concrete. Imaginea pe 
care omul o are despre ceea ce ar trebui să fie, aşadar conceptele sale despre ceea ce este 
drept şi ce nu, despre corectitudine, curaj, demnitate, solidaritate etc. (toate fiind 
concepte ce îşi găsesc corespondentul în catalogul aristotelic al virtuplor) sunt într-un 
anumit sens modele în functie de care se orientează. Există, cu toate acestea, o deosebire 
de principiu fată de modelul pe care îl întruchipează, de exemplu, schita unui obiect ce 
urmează să fie produs în ochii meşterului. Ceea ce este drept, bunăoară, nu poate fi 
determinat pe deplin în mod independent de situapa care solicită din partea mea un lucru 

248 Eth. Nic. Z8, 1 1 41 b 33, 1 1 42a 30; Eth. El/d. e 2, 1246b 36. [Neincluzând aici 1t O At't'tKl] 
q> P 6vl] P l�,  Gauthier ratează, după părerea mea, unitatea metodică esenţială dintre etica şi politica 
lui Aristotel. (Vezi noua introducere la ediţia a doua a Kommentar zur NikofJlachischen Ethik, 
Louvain, 1970). Vezi, de asemenea, recenzia mea retipărită în Ces. Werke, Bd. 6, pp. 304-306.] 
249 Werke 1 832, Bd. XIV, p. 341 . 
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drept, în timp ce "eidos"-ul a ceea ce meşteşugarul vrea să producă este pe deplin 
determinat, şi anume prin întrebuinţarea care îi este destinată. 

De bună seamă că ceea ce este drept pare să fie determinat, de asemenea, în mod 
categoric. Căci ceea ce este drept este formulat prin legi şi conp.nut, la rândul său, în 
regulile generale de conduită ale moralei, care sunt precizate foarte exact şi obligatorii în 
mod universal, deşi sunt necodificate. Astfel, legisla�a reprezintă o sarcină autonomă ce 
pretinde cunoaştere şi competenţă. Nu este ea, prin urmare, o techne? Nu constă Într-o 
aplicare a legilor şi regulilor asupra unui caz concret? Nu se vorbeşte despre "arta" 
judecătorului? Cum se face că ceea ce Aristotel denumeşte drept formă judecătorească a 
phronesis-ului (dikastike phronesis) nu este o techne/Sll 

Reiese din această reflec�e că aplicarea legilor con�ne o problematică juridică specială. 
Situa�a meşteşugarului este una cu totul diferită. Chiar dacă dispune de o schemă a 
lucrului şi de regulile de execu�e ale acestuia, el poate fi nevoit să se adapteze unor 
circumstante concrete, cu alte cuvinte, să renunte la executarea planului în forma sa 
initială. Însă o astfel de renuntare nu înseamnă ni�id(;;cum că el îşi perfectionează astfel 
şt:ilnta sa referitoare la ceea ce 'urmăreşte. Face doar anumite concesii în c�rsul executiei. 
Prin' urmare, aici este vorba într-adevăr despre aplicarea ştiinţei sale şi despre ned�să
vârşirea dureroasă ce se leagă de aceasta. 

Dimpotrivă, situa�a celui care "aplică" dreptul este una cu totul diferită. El va trebui să  
diminueze în anumite situa� concrete severitatea legii, însă el nu face acest lucru pentru 
că nu s-ar găsi o posibilitate mai bună, ci fiindcă altfel nu ar fi drept. Diminuând duritatea 
legii el nu face concesii în privinţa dreptului, ci găseşte, dimpotrivă, o dreptate mai bună. 
Aristotel exprimă acest lucru cu cea mai mare precizie în cadrul analizei dedicate 
conceptului de "epieikeia,,25\ , de "echitate" Epieikeia este amendare a legii252 Aristotel 
arată că orice lege există într-o tensiune necesară fată de caracterul concret al actiunii, 
întrucât este generală şi nu poate cuprinde în sine ;ealitatea practică în concreteţea ei 
deplină. Această problematică a fost deja atinsă în treacăt la început, în cadrul analizei 
facultă� de j udecare2l3 Este limpede că problema hermeneuticii juridice îşi are aici locul 
ei veritabil254. Legea este mereu deficitară, dar nu pentru că are ea însăşi lipsuri , ci deoarece 
realitatea umană rămâne în mod necesar deficitară faţă de ordinea pe care o vizează legile 
şi nu permite, de aceea, o aplicare simplă a acestora. 

Rezultă deja, din această expunere, că pozi�a aristotelică faţă de problema dreptului 
natural este este extrem de subtilă şi nu poate fi, în orice caz, alăturată tradi�ei epocilor 
ulterioare privind dreptul natural. Ne mulţumim aici cu o schiţare ce plasează în prim plan 
raportul dintre ideea unui drept natural şi problema hermeneutică25' Faptul că Aristotel 
nu respinge pur şi simplu problema dreptului natural rezultă din cele spuse până acum. El 
nu recunoaşte într-un drept instituit dreptul adevărat, ci vede cel pu�n în aşa-numitul 
considerent al echită�i o sarcină de amendare a legii. El se întoarce astfel împotriva 
250 Eth. Nic. Z 8. 
25\ Eth. Nic. E 14. 
252 "Lex superior preferenda este inferiori", scrie Melanchton explicând raţiunea echităţii (epiei

keia). (Die ălteste Fassung von Melanchtons Ethik, H. Heinbeck (ed.) [Berlin, 1 893], p. 29) . 
253 Supra, p. 39 sq. 
254 Ideo adhibenda est ad omnes leges interpretatio quae flectat eas ad humaniorem ac leniorem 
sententiam (Melanchton 29). 
255 Vezi critica excelentă a lui H. Kuhn (1n ZeitschriJt f Polthk, Jg. 3, H. 4, 1956) la adresa lucrării lui 
L. Strauss, Natumcht und Geschichte, 19 53. 
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conventionalismului extrem sau împotriva pozitivismului juridic, făcând o dis tinctie clară 
între ce�a ce este drept de la natură şi un drept după lege256 Însă distincţia urmirită pe 
această cale nu este, pur ş i  simplu, una Între caracterul imuabil al dreptului natural şi 
natura schimbătoare a dreptului pozitiv., Este adevărat că acesta este modul în care 
Aristotel a fost interpretat în general. Insă acest lucru înseamnă ratarea adevăratei 
profunzimi a ideii sale. Este neîndoielnic că ideea unui drept imuabil îi era familiară, Însă 
el îl restrânge asupra zeilor şi afirmă că printre oameni este variabil nu doar dreptul 
instituit, ci şi cel natural. Aristotel este de părere că o astfel de instabilitate poate fi 
conciliată, fără doar şi poate, cu faptul că este un drept "natural" Sensul acestei afirmaţii 
mi se pare a fi următorul: deşi există lucruri instituite prin lege, ce constituie o simplă 
problemă de convenpe (cum ar fi, de exemplu, o regulă de circulape precum circularea pe 
partea dreaptă), există, cu toate acestea, de asemenea, sau poate înainte de toate, lucruri ce 
nu admit orice conventionali zare umană arbitrară, datorită împotrivirii "naturii lucrurlui". 
Este, aşadar, cât se po;te de corect să numim un lucru instituit astfel "drept natural"m. În 
măsura în care natura lucrului acordă un spaţiu de manevră instituirii, un astfel de drept 
natural rămâne, cu toate acestea, variabil. Exemplele aduse de Aristotel din alte domenii 
fac acest lucru cât se poate de limpede. De exemplu, mâna dreaptă este prin natură mai 
puternică decât cea stângă, dar nimic nu ne împiedică să o antrenăm pe cea stângă astfel 
încât să devină la fel de puternică precum cea dreaptă' (Aristotel oferă acest exemplu 
deoarece constituia, din câte se pare, una din ideile predilecte ale lui Platon). Şi mai 
lămuritor este al doilea exemplu, deoarece aparţine domeniului juridic: folosim una şi 
aceeaşi măsură la cumpărarea vinului, dar ea este mai mare decât cea folosită la vânzare. 
Aristotel nu se referă la încercarea de înşelare a celuilalt în comertul cu vin, ci mai curând 
la faptul că acest comportament corespunde unei libertăp a ce;a ce este drept permisă 
între anumite limite stabilite. Un alt exemplu înfăţişează, în sfârşit, cu cea mai mare 
claritate că statul cel mai bun "este pretudindeni unul singur" , dar în modul în care "focul 
arde peste tot la fel, şi aici în Grecia precum dincolo în Persia"" 

Teoria ulterioară a dreptului natural interpretează aces t pasaj, în ciuda literei sale, în 
sensul că Aristotel ar compara astfel imuabilitatea dreptului cu caracterul nes chimbător al 
legilor naturii25B Dimpotrivă, ideea dreptului patural are pentru Aristotel doar o funcpe 
critică, după cum reiese din această opoziţie. Intrebuinţarea dogmatică a acestuia nu este 
permisă, adică nu avem voie să conferim anumitor conţinuturi juridice o inviolabilitate 
256 Eth. Nic. E 1 0. Distincţia ca atare este, după cum se ştie, de origine sofistă, însă îşi pierde sensul 
distructiv prin intermediul "legării" platoniciene a logos-ului, iar semnificaţia sa pozitivă intrajuri
dică (innnemchtlich) devine limpede prin intermediul lui Aristotel şi în PolitikoJ (p. 221 sq.) al lui 
Platon. 
257 Raţionamentul expus în pasajul paralel din Magn. Mor. A 33, 1 1 94 b30 - 95 a7 devine inteligibil 
doar pe această cale: �i) E i  � e t a p a A A E t  a t a.  , i) v  i] � E ' E p et V  x p ij OtV ,  a t a.  ' o u , '  OUK 

e o n a tK et t O V  q> U O E t .  

* În tradl1cerea românească a Eticii Nicomahice (Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti, 1988; 
traducere, studiu introductiv, comentarii şi index de Stella Petecel) găsim următoarea formulare a 
acestui exemplu: " . . .  de pildă, mâna dreaptă este prin natură superioară celei stângi şi totuşi orice 
om poate deveni ambidextru." (1 134 b 34); n. trad. 
** În traducerea amintită mai sus aceste pasaje sună în felul următor: "forma de guvernământ 
conformă cu natura este una singură pretutindeni şi ea este cea mai bună" (1 134 b 27), respectiv 
"focul arde la fel şi aici şi în Persia" (1 13  5 a 5); n. trad. 
25B Vezi Melanchton, lucr. cit. , p. 28. 
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proprie dreptului natural. Ideea dreptului natural este indispensabilă şi în opinia lui 
Aristotel având în vedere caracterul în mod necesar deficitar al tuturor legilor în vigoare şi 
devine actuală în special acolo unde intervine considerentul echitătii, care găseşte cu 
adevărat ceea ce este drept. Însă funcţia sa este una critică în măsur� în care recursul la 
dreptul natural este legitim doar în cazul apariţiei unei discrepan}e între un drept şi altul. 

Problema specială a dreptului natural pe care Aristotel o discută in extenso nu ne 
interesează aici ca atare, ci datorită semnificaţiei ei de principiu. Ceea ce Aristotel ne arată 
aici este valabil pentru toate noţiunile de care omul dispune cu privire la ceea ce el ar 
trebui să fie şi nu doar în ceea ce priveşte problema dreptt;lui. Toate aceste noţiuni nu 
constituie doar un ideal arbitrar determinat de conventii. In ciuda varietătii pe care o 
manifestă conceptele morale în epoci diferite şi la popoa�e diferite, există şi ;Uci un fel de 
natură a lucrului. Aceasta nu Înseamnă că natura lucrului, idealul vitejiei de pildă, ar 
constitui un criteriu stabil accesibil şi aplicabil pentru noi. Aristotel admite, mai curând, şi 
în cazul profesorului de etică ceea ce este valabil în opinia sa pentru oameni în genere, şi 
anume că şi acesta se situeaz ă întotdeauna într-o condiţionare moral-politică, dobândind 
din această poziţie o imagine a lucrului. El însuşi nu vede În reprezentările directoare pe 
care le descrie o ştiinţă ce poate fi predată. Acestea nu au decât pretenţia de valabilitate a 
unor scheme şi se concretizează mereu abia în situatiile concrete În care se află cel care 
acţionează. Nu sunt, aşadar, norme ce stau scrise in stele sau îşi au locul de neclintit 
într-un univers natural moral pe care trebuie doar să-I zărim. Pe de altă parte, nu sunt 
simple conventii, ci redau într-adevăr natura lucrului, cu observatia că acestea se definesc 
de fiecare dată' singure prin m<?dul în care sunt întrebuinpte de �onştiinţa morală. 

2. Se vădeşte aici o modificare fundamentală a raportului conceptual dintre mijloc şi 
scop, prin care înţelepciunea practică se deosebeşte de cunoaşterea tehnică. Înţelepciunea 
practică nu numai că nu are un scop particular, ea priveşte viaţa dreaptă în întregul ei. Spre 
deosebire d� aceasta, cunoaşterea tehnică este una particulară şi serveşte unor scopuri 
particulare. Inţelepciunea practică nu trebuie doar să intervină acolo unde este nevoie de 
cunoaştere tehnică dar aceasta lipseşte. Desigur că prezenţa cunoaşterii tehnice ar face 
inutilă o deliberare privitoare la acel lucru a cărui cunoaştere ea este. Acolo unde există o 
techne ea trebuie să fie învăţată, iar apoi vom şti să găsim şi mijloacele drepte. Invers, 
vedem că înţelepciunea practică pretinde în permanenţă şi în mod irevocabil o astfel de 
deliberare. Chiar dacă ne vom imagina această cunoaştere în desăvârşirea ei ideală, ea este 
desăvârşirea bunei deliberări (euboulia) şi nu una de tipul lui techne. 

Aşadar, aici este vorba despre un raport de principiu. Explicarea cunoaşterii tehnice 
nu anulează dependenp de înţelepciunea practică, de deliberare. Înţelepciunea practică 
nu poate dispune de întâietatea caracteris tică unei cunoaşteri ce poate fi învăţată. Raportul 
dintre mijloc şi scop nu presupune aici faptul că o cunoaştere a mijloacelor drepte ar 
putea fi făcută disponibilă în prealabil, deoarece cunoaşterea scopului drept constituie 
într-o măsură la fel de mică simplul obiect al unei cunoaşteri. Nu există nici un fel de 
determinare anterioară a acelui lucru asupra căruia este îndreaptată viaţa dreaptă în 
ansamblul ei. Determinările aristotelice ale lui phronesis manifestă din acest motiv o 
oscilaţie semnificativă, întrucât această cunoaştere este atribuită uneori mai curând 
mijlocului, iar alteori mai curând scopului259 • Acest lucru înseamnă în realitate că scopul în 
259 Aristotel subliniază, în general, că tp P 6 v TJ 0 \  C; are de a face cu mijloacele (d � TI P o C; t o 
t E), o  c;) şi nu cu t tÂ.o C;. Această subliniere constituie, probabil, o reactie fată de teoria plato
niciană despre ideea binelui. Însă faptul că tp p 6 v TJ o t C;  nu este o simplă f;cultate de a alege 
mijloacele juste, ci este ea însăşi hexis, ce implică tel osul către care se orientează cel care actionează , 
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raport cu care se orientează viaţa noastră, precum şi explierea acestuia în idealurile morale 
ale acpunii, aşa cum este ea descrisă de către Aristotel în etica sa, nu poate fi obiectul unei 
cunoaşteri ce poate fi pur şi simplu învăţată. Nu există o întrebuinţare dogmatică a eticii şi 
nici una a dreptului natural. Teoria aristotelică a virtupi descrie mai curând forme tipice 
ale măsurii juste (rechle Mitte) ce pot fi întâlnite în existenţa şi conduita omenească, însă 
înţelepciunea practică, ce este îndreptată către aceste idealuri modele este aceeaşi 
cunoaştere ce este chemată să facă fată solicitării situatiei punctuale. 

De aceea, nu există, invers, nici si�ple considerent� practice ce servesc atingerii unor 
scopuri morale. Cumpănirea mijloacelor este ea însăşi o deliberare morală şi concre
tizează potrivirea morală a scopului hotărâtor. Ştiinţa de sine despre care vorbeşte 
Aristotel este determinată tocmai de faptul că ea conpne aplicapa desăvărşită şi îşi exercită 
cunoaşterea în nemijlocirea situaţiei date. Ea este, deci, o cunoaştere referitoare la 
individual care împlineşte înţelepciunea practică, dar una care nu este, cu toate acestea, o 
vedere sensibilă. Chiar dacă este nevoie să observăm ce anume solicită situapa din partea 
noastră, această vedere nu înseamnă că prin aceasta percepem ceea ce este vizibil în 
situaţia dată, ci faptul că învăţăm să o vedem ca fiind situaţia acponării şi, prin urmare, în 
lumina a ceea ce este drept. Aşa cum "vedem" în repartiţia geometrică a planurilor că 
triunghiul este cea mai simplă dintre figurile plane, astfel încât nu mai putem continua 
divizarea dincolo de acesta, tot astfel "vederea" a ceea ce este recomandabil din punct de 
vedere moral nu constituie în cadrul reflecţiei morale un simglu văz, ci nous. Acest lucru se 
confirmă şi din perspectiva termenului opus unui astfel de văz2 Opusul acestei vederi a ceea 
ce este drept nu este eroarea sau iluzia, ci orbirea. Cel copleşit de patimile sale nu mai zăreşte 
ce anume este drept în situaţia dată. A pierdut într-un fel stăpânirea de sine şi, odată cu 
aceasta, potrivirea, adică orientarea d.reaptă, astfel încât, mânat de dialectica pasiunii, îi apare ca 
fiind drept ceea ce îi insuflă acestea. Inţelepciunea practică este într-adevăr o cunoaştere de un 
tip aparte. Ea cuprinde într-un mod propriu mijlocul şi scopul şi se distinge prin aceasta de 
cunoaşterea tehnică. Tocmai de aceea nu are nici un sens să distingem aici între cunoaştere şi 
experienţă, aşa cun: acest lucru poate fi îngăduit în cazul lui techne. Căci înţelepciunea practică 
conţine ea însăşi un tip de experienţă şi vom vedea că aceasta este, poate, forma fundamentală 
a experientei fată de care orice altă experientă reprezintă deja o formă înstrăinată, ca să nu , , \J261 J 

spunem una denaturata. 
3. Ştiinta de sine a reflectiei morale dispune într-adevăr de o raportare unică fată de 

sine. Acest lucru ne învaţă �odificările prezentate de către Aristotel în cadrul analiz�i lui 
phronesis. Alături de phronesis, virtutea judecăţii chibzuite, se află "capacitatea de 
înţelegere,,262 Capacitatea de înţelegere este introdusă ca o modificare a virtuţii înţelep
ciunii practice, în măsura în care aici nu este vorba despre mine însumi ca cel nevoit să 

prin fIinţa sa morală, reiese cu claritate din pozifia ei sistematică în cadrul eticii aristotelice. Vezi în 
special Eth. Nic. Z 10, 1 1 42 b 33; 1 1 40 b 1 3; 1 141 b 1 5. Constat cu mulftimire că H. Kuhn 
apreciază în mod just această stare de lucruri, deşi încearcă să demonstreze existenp unei limite 
supreme a "alegerii predilecte" care l-ar plasa pe Aristotel în urma lui Platon. [Traducerea în latină 
a lui tp p 6 v TJ o tl:;  prin "prudentia" a favorizat aprecierea falsă ce mai bântuie şi azi în "logica 
deontică". Vezi şi excep�a pe care o constituie T. Engberg-Pedersen, Aristotle 's Theory of Mora! 
Insight, Oxford, 1 983, şi pe care am apreciat-o ca atare în Phi!os. Rdsch. 32 (1 985) , pp. 1-26 (= 
Sammelrezension zu neueren Arbeiten zur Ethlk) . 
260 Eth. Nic. Z9, 1 1 42a 25 sq. 
26\ Vezi infra p. 271 sq. 
262 o u v e o \ <:; ,  (Eth. Nic. Z 1 1 ) .  



246 Partea a doua: Întrebări în �tiinţele spiritului 

ac�oneze. "Synesis" se referă, în consecinţă, în mod evident la capacitatea de a judeca moral. 
Lăudăm capacitatea de în�elegere a cuiva atunci când acesta se transpune judecând în deplina 
concretete a situatiei în care celălalt este nevoit să actioneze263 Prin urmare, nu este vorba 
despre o' cunoaşt�re în general, ci despre concretizar�a în clipă. Nici această cunoaştere nu 
este într-un sens oarecare una tehnică, sau aplicarea unei astfel de cunoaşteri. Individul care 
dispune de experienţă de viaţă manifestă o înţelegere dreaptă faţă de fapta celuilalt nu fiindcă 
ştie toate tertipurile şi este experimentat în toate câte există, ci doar dacă îndeplineşte o 
anumită condi�e: şi el trebuie să dorească ceea ce este drept, să fie legat de celălalt prin acest 
element comun. Acest lucru îşi află concretizarea în sfătuirea în "probleme de conştiinţă". Cel 
care cere un sfat, cât şi cel care sfătuieşte, presupune prietenia celuilalt. Doar prietenii se pot 
sfătui unul pe celălalt, respectiv doar un sfat prietenesc are sens pentru cel sfătuit. Se 
dovedeşte, aşadar, şi în acest caz, că cel care dispune de capacitate de înţelegere nu ştie şi nu 
judecă plasându-se într-o opozitiv şi neimplicat faţă de celălalt, ci gândeşte participativ 
plasându-se într-o apartenenţă specifică prin care este legat de celălalt ca şi cum ar fi la rândul 
său afectat de problema în cauză. 

Acest lucru devine pe deplin limpede pe baza altor varietăţi ale chibzuirii morale 
prezentate de către Aristotel, şi anume: j udecata (Einsicb� şi indulgenţa (Nachsich�264 

Judecata este înţeleasă aici ca însuşire. Spunem că cineva este înţelegător [în sensul că e un 
om cu judecată - n. trad. ] dacă judecă corect în mod echitabil. Cel înţelegător este, aşadar, 
pregătit să admită în mod corect situaţia deosebită a celuilalt, ceea ce îl face să fie mai mult 
decât orice înclinat spre indulgenţă sau iertare. Este limpede, şi aici, că nu este vorba 
despre o cunoaştere de tip tehnic. 

In sfârşit, Aristotel evidenţiază cu o claritate şi mai mare particularitatea înţelepciunii 
practice şi a virtuţii, care constă in posesia celei dintâi, descriind o varietate naturală şi o 
degenerescenţă a acestei cunoaşteri practice2•65 El vorbeşte despre deinos [omul abil - n. 
trad.] ca fiind omul care are la dispozitia sa toate conditiile naturale şi toate darurile 
acestei intelepciuni practice, care ştie să fr�ctifice cu o abilit�te neliniştitoare orice situatie, 
să sesize;e peste tot interesele sale şi care găseşte o cale de ieşire din orice situaţie2(,6 Î�să 
această replică naturală a lui phronesis se caracterizează prin faptul că deinos-ul "este în 
stare de orice", îşi utilizează abilitatea fără scrupule şi în orice scop şi este cu totul 
insensibil la gândul că există lucruri care nu se fac. El este aneu areus. Şi nu este întâmplător 
că cel abil în acest fel este denumit printr-un cuvânt ce desemnează în acelaşi timp 
"înspăimântător" Nimic nu este mai înspăimântător, mai înfricoşător, chiar îngrozitor, 
decât pos esia unor capacităţi geniale de către un mişel. 

Raportând, în concluzie, descrierea fenomenului etic şi, în special, a virtuţii înţelep
ciunii practice pe care o oferă Aristotel la interogaţia noastră, vom observa că analiza 
aristotelică se înfăţişează, într-adevăr, ca un fel de model al problemelor ce re'{jdă în sarcina 
hermeneutică. Ne-am putut convinge la rândul nostru că aplicarea nu este un element 
ulterior şi ocazional al fenomenului comprehensiunii, ci îl codetermină de la bun început 
şi în întregul său. Aplicarea nu reprezintă nici în acest caz raportarea unei generalităţi, care 
ar fi dată în prelabil, asupra unei situaţii particulare. Interpretul care are de a face cu 
263 [Acest pasaj este uşor modificat. ii Â Â o u  Â i y o n o c;  1 1 43a 1 5  se referă de bună seamă doar la 
faptul că nu este vorba despre cazul meu. Sunt capabil să ascult cu în�elegere când cineva îmi 
relatează un lucru - chiar nu mi se cere să îl sfătuiesc.] 
264 Y V W �TJ auyyv w � TJ .  
265 Eth. Nic. Z 1 3, 1 144a 23 sq. 
266 El este TI o: v o ii P Y o c;, adică în stare de orice. 
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tradiţia încearcă să o aplice pe aceasta asupra ei înseşi. Dar acest lucru nu îns eamnă că 
textul transmis i-a fost dat şi a fost înţeles de către acesta ca o generalitate, fIind abia astfel 
luat în folosinţă în vederea unor aplicaţii particulare. Interpretul nu urmăreşte, mai 
curând, nimic altceva decât să înteleagă această generalitate, textul, cu alte cuvinte, să 
înteleagă ceea ce traditia comunid, ceea ce constituie sensul şi semnifIcatia textului. Însă 
p�ntru a înţelege acest'lucru el nu are voie să urmărească să facă abs tracţie' de sine însuşi şi 
de situaţia hermeneutică concretă în care se găseşte. Dacă doreşte, în defInitiv, să 
înteleagă, el trebuie să raporteze textul la această situaţie. 

c) Semnificaţia  exemplară a hermeneuticii juridice 

Dacă lucrurile stau astfel, atunci distanţa dintre hermeneutica ştiintelor spiritului şi 
hermeneutica juridică nu este atât de mare precum se presupune îndeobşte. Desigur, potrivit 
concepţiei dominante, abia conştiinţa istorică a ridicat înţelegerea la rangul de metodă a 
ştiinţei obiective, iar hermeneutica şi-a atins adevărata menire abia în momentul în care a 
fost extinsă în acest fel devenind o teorie generală despre înţelegerea şi interpretarea 
textelor. Hermeneutica juridică nu ar �ne de acest context căci ea nu ar urmări înţelegerea 
unor texte date, ci ar constitui un instrument auxiliar ce ţine de practica juridică menit să 
remedieze anumite defIcienţe şi defecţiuni în sistemul dogmaticii juridice. Ea nu ar mai 
avea de a face, în fond, în nici un fel cu sarcina hermeneuticii ştiintelor spiritului, cea a 
întelegerii traditiei transmise. , 

Însă atunci �ici hermeneutica teologică nu mai poate revendica o semnifIcaţi sistematică 
autonomă. Schleiţrmacher a dizolvat- o pe aceasta cu bună ştiinţă în înt�egime în cadrul 
hermeneuticii generale şi vedea în ea doar o aplicaţie specială a acesteia. Incepând cu el, 
competitivitatea teologiei ştiinţifIce în raport cu ştiinţele istorice moderne pare să rezide 
tocmai în faptul că pentru exegeza Sf. Scripturii ar fi valabile aceleaşi legi şi reguli ca şi în 
cazul înţelegerii oricărei alte tradiţii. Prin urmare, nici nu ar putea exista o hermeneutică 
specific teologică. 

A urmări reînnoirea vechiului adevăr şi a vechii unităţi a disciplinei hermeneutice la 
nivelul ştiinţei moderne îns eamnă a susţine o teză paradoxală. Căci pasul către metodica 
modernă a ştiintelor spiritului se spijină, din câte se pare, tocmai pe desprinderea de orice 
ataşament dogmatic. Hermeneutica juridică s-a separat de întregul unei teorii a înţelegerii 
deoarece are un scop dogmatic, aşa cum, invers, hermeneutica teologică s-a integrat în 
unitatea metodei Hlologic-istorice datorită unei relaxări a ataşamentului ei dogmatic. 

Având în vedere această stare de lucruri, ne vom putea preocupa în mod deosebit de 
divergenţa dintre hermeneutica juridică şi cea istorică şi va trebui să examinăm cazurile în 
care hermeneutica juridică şi cea is torică se exercită asupra aceluiaşi obiect; aşadar cazurile 
în care textele juridice sunt interpretate juridic, respectiv înţelese istoric. Vom examina, 
prin urmare, comportamentul istoricului dreptului şi pe cel al juristului în raport cu acelaşi 
text de Iepe dat şi în vigoare. Pentru aceasta vom putea apela la exceler;tele lucrări ale lui 
E. Betti26 , în prelungirea cărora vom adăuga propriile noastre reflecţii. Intrebarea pe care 
o formulăm aici este următoarea: daCă diferenfa dintre interesul dogmatic fi cel istoric este una 
univocă. 

267 Vezi de asemenea, în afara scrierilor citate mai sus la p. 200 şi 236, şi alte numeroase articole 
mai pu�n întinse. [Vezi în legătură cu aceasta anexa "Hermeneutik und Historimus", în Ces. 
Werke, Bd. 2, p. 387 sq., precum şi lucrarea mea, "Emilio Betti und das idealis tische Erbe", în: 

Quaderni Fiorentini 7 (1 98) ,  pp. 5-1 1 .] 
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Este limpede că există o deosebire. Juristul înţelege sensul legii din perspectiva cazului 
dat şi în interesul acestui caz dat. Istoricul dreptului nu dispune, dimpotrivă, de un caz dat 
de la care porneşte, ci vrea să determine sensul legii trecând în revistă în mod constructiv 
întregul domeniu de aplicare al legii. Sensul legii se concretizează abia în toate, aceste 
aplicaţii. Istoria dreptului nu se poate mulţu;ni, aşadar, să recurgă la aplicarea originară a 
legii pentru a determina sensul ei originar. In calitate de istoric, acesta va trebui să �nă 
seama şi de schimbările suferite de lege în cursul istoriei. Va fi obligat să medieze între 
aplicarea originară şi cea contemporană a legii. 

Mi s-ar părea insuficient ca sarcina istoricului dreptului să fie descrisă spunându-se 
doar că acesta s-ar achita de datoria pe care o are "reconstruind con�nutul de sens 
originar al formulei legislative", sau, invers, că juristul trebuie "să armonizeze dincolo de 
aceasta acel con�nut cu actuali tatea vieţii contemporane". Din câte mi se pare, o as tfel de 
delimitare aduce cu sine faptul că menirea juristului este cea mai cuprinzătoare şi include 
în sine sarcina is toricului dreptului. Căci cine urmăreşte să efectueze o adaptare corectă a 
sensului unei legi trebuie, totuşi, să cunoască mai întâi con�nutul de sens originar al 
acesteia. El trebuie, aşadar, să gândească la rândul său potrivit istoriei dreptului; cu 
observatia că întelegerea istorică îi serveşte aici doar ca un mijloc în vederea unui scop. 
Invers, �arcina �e ţine de o dogmatică juridică nu îl priveşte pe istoric ca atare. În calitate 
de istoric el se îndreaptă către obiectualitatea istorică pentru a o surprinde potrivit 
semnificaţiei istorice sistematice a acesteia, în timp ce juristul deplasează ceea ce este 
surprins astfel dincolo de aceasta, adecvându-l prezentului juridic. Iată cum ar suna, 
aproximativ, des crierea oferită de Betti. 

Se impune însă întrebarea dacă comportamentul istoricului este privit şi descris astfel 
suficient de cuprinzător. Cum se ajunge în exemplul nostru la cotitura către elementul 
istoric? Căci ne raportăm faţă de o lege în vigoare potrivit ideii preconcepute fueşi că sensul 
ei juridic este unul univoc, iar practica juridică se conformează pur şi simplu sensului 
originar. Dacă lucrurile ar sta Întotdeauna astfel, atunci întrebarea privitoare la sensul unei 
legi ar fi una şi aceeaşi atât din punct de vedere juridic cât şi istoric. Sarcina hermeneutică ar 
fi, de asemenea, stabilirea sensului originar al legii şi aplicarea acestuia în calitatea sa de sens 
corect. Astfel, Savigny mai considera încă în System des riimischen Rechts (1 840) sarcina 
hermeneuticii j uridice drept una pur istorică. Asemenea lui Schleiermacher, care nu vedea o 
dificultate în faptul că interpretul este nevoit să se egalizeze cu lectorul originar, Savigny 
ignoră tensiunea dintre sensul juridic originar şi cel prezent268 

A ieşit la lumină odată cu timpul că acest lucru constituie o fic�une inconsistentă 
juridic. Ernst Forsthoff arată într-o lucrare valoroasă că naşterea unei reflecţii proprii 
asupra schimbărilor istorice, prin care se ajunge la detaşarea con�nutului originar de sens 
al unei legi de cel aplicat în practica j uridică, era necesară din motive exclusiv juridice269 
Cu siguranţă, juristul vizează întotdeauna legea însăşi. Însă con�nutul ei normativ necesită 
o determinare în funcţie de cazul dat asupra căruia trebuie să fie aplicată. Identificarea 
acestuia pretinde o cunoaştere istorică a sensului originar şi acesta este cel care îl 
determină pe interpretul juridic să includă în reflecţia sa semnificaţia istorică ce îi revine 
268 Este oare o întâmplare că prelegerea de hermeneutică a lui Schleiermacher este publicată 
pentru prima oară într-o edi�e postumă la doi ani înainte de cartea lui Savigny? Evolu�a teoriei 
hermeneutice a lui Savigny însuşi - temă rieinclusă de Forsthoff în cercetarea sa - ar merita o 
examinare separată. (Vezi în legătură cu Savigny observaţia lui Franz Wieacker în G17lnder und 
Bewahrer, p. 1 10. ) 
269 Recht und Sprache. Abh . Der Konigsberger Gelehrten Gesellschaft, 1940. 
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legii prin actul promulgării sale. Însă el nu se poate lăsa constrâns de ceea ce află, de plidă, 
din protocoalele parlamentare în legătură cu intenţiile celor care au elaborat legea 
respectivă. El trebuie, mai curând, să admită modificările circumstanţiale survenite şi este 
obligat, prin urmare, să determine din nou funcţia normativă a legii. 

Cu totul alta este situaţia istoricului dreptului. Acesta vizează aparent în exclusivitate 
sensul originar al legii potrivit intenţiei şi valabilităţii ei în momentul emiterii acesteia. Dar 
cum poate fi acesta recunoscut? Este el capabil să îl surprindă fără să conştientizeze 
modificările survenite ce despart prezentul său de ceea ce fusese odinioară? Nu este el 
nevoit să procedeze aşa cum o face judecătorul, şi anume să distingă conţinutul originar 
de sens al textului de lege de acel conţinut juridic în a cărui precomprehensiune trăieşte în 
calitate de om al prezentului? Consider că situaţia hermeneutică a istoricului este identică 
cu cea a juristului în ceea ce priveşte faptul că ne plasăm cu toţii într-o expectanţă de sens 
nemijlocită faţă de text. Nu poate exista o abordare nemijlocită a obiectului istoric care ar 
stabili în mod obiectiv semnificaţia sa sistematică. Istoricul trebuie să efectueze aceeaşi 
reflecţie care îl călăuzeşte şi pe jurist. 

Continutul efectiv al a ceea ce este înteles într-un mod sau altul este în această privintă , , , 

acelaşi. Descrierea oferită mai sus a comportamentului istoricului nu este, prin urmare, 
suficientă. Cunoaşterea istorică se poate efectua doar dacă trecutul este privit de fiecare 
dată în continuitatea sa cu prezentul - lucru pe care juristul îl face de asemenea atunci 
când obiectivul său este cel de a "efectua perpetuarea dreptului ca şi continuum şi de a 
conserva tradiţia ideii de drept,,270 

Va trebui, fireşte, să ne întrebăm dacă exemplul analizat este într-adevăr caracteristic 
pentru problema generală a înţelegerii istorice. Modelul de la care am pornit a fost cel al 
înţelegerii unei legi aflată încă în vigoare. Istoricul şi profesorul de dogmatică erau aplecaţi 
aici asupra aceluiaşi obiect. Dar nu avem de a face mai curând cu o excepţie? Un istoric al 
dreptului care se apleacă asupra unor culturi juridice trecute - şi cu atât mai mult orice alt 
istoric care urmăreşte să cunoască un trecut a cărui continuitate cu prezentul nu mai este 
una directă - nu va putea să se identifice cu cazul analizat al dăinuirii unei legi. Acesta va 
afirma că hermeneutica juridică are o sarcină dogmatică specială, străină în întregime de 
contextul hermeneuticii istorice. 

Mi se pare, însă, că lucrurile stau în reali tate invers. Hermeneutica juridică este capabilă 
să evoce prin ea însăşi adevărata procedură a ştiinţelor spiritului. Avem aici modelul 
raportului pe care îl căutăm dintre trecut şi prezent. Judecătorul ce adaptează legea 
�ansmisă prin tradiţie nevoilor prezentului vrea, desigur, să rezolve o problemă practică. 
!nsă interpretarea pe care acesta o dă legii nu reprezintă o reinterpretare arbitrară. 
Inţelegerea şi interpretarea înseamnă şi în cazul său cunoaşterea şi recunoaşterea unui 
sens valabil. El caută să satisfacă "ideea de drept" a legii prin medierea ei cu prezentul. 
Este vorba, desigur, despre o mediere juridică. El încearcă să cunoască semnificaţia 
juridică a legii şi nu semnificaţia istorică a promulgării unei legi, sau, bunăoară, cea a 
aplicării acesteia. Aşadar, nu se comportă asemenea unui istoric, dar se raportează faţă de 
propria sa istorie care constituie prezentul său. De aceea, el se poate apleca de fiecare dată 
asupra întrebărilor pe care le-a luat în considerare implicit în calitate de judecător şi în 
calitate de istoric. 

Invers, istoricul care în ceea ce îl priveşte nu se confruntă cu o sarcină juridică, ci vrea 
să stabilească semnificatia istorică a unei legt· - asemenea semnificatiei oricărui alt 

, , 

270 Betti, loc. cit; nota 62a. 
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conţinut al tradiţiei istorice -, nu poate ignora faptul că aici este vorba despre o creaţie 
legislativă ce se doreşte a fi înţeleasă juridic. 

El trebuie să fie capabil să gândească nu doar în termeni istorici, ci şi juridici. Desigur 
că avem de a face cu un �az excepţional atunci când un is toric examinează textul unei legi 
aflată şi azi în vigoare. Insă această excepţie ne arată cu claritate ce anume determină 
raportul nostru faţă de acea tradiţie. Istoricului care doreşte să înţeleagă legea pornind de 
la situaţia sa originară îi este imposibil să facă abtracţie de perpetuarea efectului juridic al 
aces teia. Aceasta îi oferă întrebările cu care el confruntă traditia istorică. Dar nu este 
valabil, de fapt, pentru orice text, că el trebuie înţeles în ce�a ce acesta spune? Nu 
înseamnă acest lucru că el pretinde în permanenţă o transplan!are? Şi această transplan
tare nu se petrece mereu sub forma unei medieri cu prezentul? In măsura în care obiectul 
propriu-zis 21 comprehensiunii istorice nu îl constituie evenimentele, ci "semnificaţia" 
aces tora, descrierea oricărei comprehensiuni de acest fel este in adecvată dacă se porneşte 
de la afirmarea unui obiect existent în sine şi a abordării acestuia de către un subiect. 
Comprehensiunea istorică se defineşte în realitate prin faptul că tradiţia care se îndreaptă 
către noi vorbeşte prezentului şi în prezent şi trebuie înţeleasă potrivit acestei medieri, ba 
mai mult: di"ept această mijlocire. Cazul hermeneuticiijuridice nu este, afadar, un caz excepţiona� ci 
capabil să redea hermeneuticii istorice întreaga dimensittne a problemei sale fi să refacă astfel vechea 
unitate a problemei hermeneutice în interiorul căreia juristul ti teologul se întâlnesc cu filologu! 

Am numit mai SUS
271 apartenenta la traditie drept o conditie a comprehensiunii ce tine de 

ştiinţele spiritului. Să verificăm a�est lucr� examinând modul în care se prezintă �ceasAtă 
componentă structurală a înţelegerii în cazul hermeneuticii juridice şi al celei teologice. In 
mod evident, nu este vorba despre o condiţie restrictivă a comprehensiunii, ci despre una 
care o face posibilă. Apartenenţa interpretului la textul său este asemenea apartenenţei 
punctului de fugă la perspectiva dată într-un tablou. Nu este vorba despre necesitatea 
căutării acestui punct de fugă şi a ocupării sale asemenea unui amplasament, ci despre faptul 
că alegerea perspectivei nu reprezintă actul arbitrar al celui care înţelege. Locul acestuia este 
unul prestabilit. Este astfel esenţial pentru posibilitatea unei hermeneutici juridice faptul că 
legea obligă în mod identic top membrii comunităţii juridice. Unde acest lucru nu este 
valabil - de pildă în cazul abs olutismului, unde voinţa domnitorului absolut stă deasupra 
legii - nu poate exista o hermeneutică, "deoarece un suveran îşi poate justifica cuvintele şi în 
contradicţie cu regulile interpretării comune"m Căci în asemenea situaţii problema inter
pretării legii astfel încât cazul concret să fie decis potrivit sensului juridic al legii nici nu se 
pune măcar. Voinţa monarhului neconstrâns de lege e capabilă să înfăptuiască tot ce i se 
pare că este drept, nesocotind legea, cu alte cuvinte dispensându-se de efortul interpretării. 
Sarcina comprehensiunii şi interpretării este prezentă doar acolo unde un lucru este instituit 
astfel încât să fie imposibil de suprimat şi obligativ în calitate de lucru instituit. 

Sarcina interpretării este cea a concretizării lucrului instituil3 Travaliul completării 
juridice productive efectuat astfel este rezervat, desigur, judecătorului, însă acesta se 

271 p. 201 . 
272 [Walch, 1 5 8. În absolutismul luminat "suveranul" îşi tălmăceşte cuvintele astfel încât legea nu 
este abolită ci re interpretată potrivit voinţei sale fără respectarea reguWor de interpretare.] 
273 Semnifica�a concretizării constituie o temă atât de centrală a jurisprudenţei încât i-a fost 
consacrat un volum imens de scrieri. Vezi, de pildă, lucrarea lui Karl Engisch, Die Idee der 
Konkretisiemng (Abh. der Heidelberger Akademia, 1 953). [Vezi şi lucrările mai noi ale lui Engisch: 
"Methoden der Rechtswissenschaft", Miinchen, 1972, pp. 39-80, precum şi Recht und Sittlichkeit 
Hauptthemen der Rechtsphilosophie, Miinchen, 1 971 .] 
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supune legii asemenea oricărui membru al comunităţii juridice. Ideea unei ordini juridice 
presupune că sentinp judecătorească nu derivă dintr-un arbitrariu imprevizibil, ci din 
cumpănirea echitabilă a întregului. De o astfel de cumpănire echitabilă este capabil oricine 
a aprofundat deplina concreteţe a stării de lucruri. Tocmai de aceea, într-un stat de drept 
există securitatea asigurată de lege. Ştim aproximativ cum stăm. Orice avocat sau consilier 
are posibilitatea de principiu să dea sfaturi corecte, adică să prognosticheze corect o 
decizie judecătorească pe baza legilor existente. Sarcina concretizării nu constă, fireşte, 
în simpla cunoaştere a prevederilor legale. Aprecierea juridică corectă a cazului dat 
pretinde, bineînţeles, şi cunoaşterea jurisdicţiei, precum şi a tuturor factorilor care o 
determină pe aceasta. Aici nu este pretinsă, însă, nici o altă apartenenţă la lege în afara 
celei potrivit căreia ordinea juridică este recunoascută drept valabilă pentru oricine, fără 
posibilitatea vreunei excepţii. De aceea, este în principiu întotdeauna posibil să sur
prindem ordinea juridică existentă ca atare, ia� acest lucru presupune asimilarea dog
matică a oricărei rectificări juridice consumate. Intre hermeneutica şi dogmatica juridică 
există, aşadar, un raport esenţial în care întâietatea îi revine hermeneuticii. ldeea unei 
dogmatici juridice desăvârşite, prin care fiecare verdict ar deveni un simplu act de 
subsumare este inconsistentă274 

Să examinăm acum din perspectiva interogatiei noastre cazul hermeneutiezi' teologice, aşa 
cum a fost  ea creată de către teologia protestantă�75. Există aici o corespondenţă veritabilă 
cu hermeneutica juridică în măsura în care dogmatica nu poate revendica nici aici 
primatul. Concretizarea propriu-zisă a Bunei Vestiri se petrece în predică, aşa cum cea a 
ordinii juridice se produce prin intermediul sentinţei. Există, cu toate acestea şi o 
diferenţă majoră. Predica nu este, asemenea sentinţei j udecătoreşti, o completare produc
tivă a textului pe care îl interpretează. De aceea, propovăduirea predicii nu face ca 
mesajului mântuitor să i se adauge un conţinut, ceva comparabil cu forp complinitoare 
juridic a hotărârii judecătoreşti. Nu este nicidecum adevărat că mesajul mântuitor 
dobândeşte o determinare mai precisă dinspre gândurile pastorului. El vorbeşte în faţa 
comunităţii în calitate de pastor, neînvestit cu o autoritate dog:natică asemenea judecă
torului. :Miza predicii este interpretarea unui adevăr valabil. Insă acest adevăr este o 
vestire, iar reuşita acesteia nu este decisă de gândurile predicatorului, ci de forţa verbului 
însuşi, ce poate chema la convertire chiar şi într-o predică nereuşită, bunăoară. Vestirea 
nu poate fi desprinsă de efectuarea ei. Orice fixare dogmatică a învăţăturii curate este 
secundară. Sf. Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu, iar acest lucru înseamnă că Scriptura 
are o întâietate absolută în fata învătăturii celor care o tălmăcesc. 

Interpretarea nu are voie si piardi niciodată din vedere acest lucru. Chiar şi sub forma 
exegezei ştiinţifice a teologului ea trebuie s.ă insiste mereu asupra faptului că Sf. Scriptură 
este vestirea dumnezeiască a mântuirii. Inţelegerea acesteia nu poate consta doar în 
investigarea ştiinţifică a sensului ei. Iată ce scrie la un moment dat Bultmann: "Inter
pretarea scrierilor biblice nu se supune unor condiţii ale comprehensiunii diferite de cele 

274 Vezi, de exemplu, lucrarea lui F. Wieacker, care a prezentat de curând problema ordinii de 
drept extrajuridice din perspectiva jurisprudenţei şi a elementelor determinante ale acesteia (Gesetz 
und Richterkunst, 19 57) .  
275 Dincolo de punctul de vedere discutat aici, depăşirea hermeneuticii istorismului - pe care 
cercetările mele o urmăresc în ansamblu - are consecinţe teologice pozitive apropiate, din câte mi 
se pare, de tezele teologilor Ernst Fuchs şi Gerhard Ebeling (Ernst Fuchs, Hmm11eutik2, 1960; G. 
Ebeling, Ar!. Herm. RGG) . [Vezi şi contribuţia mea "Zur Problematik des Selbsrverstăndnisses" 
(KI. Schr. 1, pp. 70-81 ; Ges. Werke, Bd. 2, pp. 121 -1 32).] 
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ce privesc orice alt tip de literatură.,,276 Sensul acestei propoziţii este ambiguu. În joc se 
află tocmai întrebarea dacă nu cumva orice literatură se supune şi altor condiţii ale 
comprehensiunii în afara celor ce trebuie satisfăcute formal în mod general în faţa oricărui 
text. Bultmann însuşi subliniază că orice comprehensiune presupune un raport existenţial 
între interpret şi text, raportarea sa prealabilă la lucrul mediat prin text. El numeşte 
această presupoziţie hermeneutică pre-comprehensiune, deoarece aceasta nu este obţinută, în 
mod evident, abia prin operaţia de înţelegere, ci este deja presupusă. Astfel, Hofman - pe 
care Bultmann îl citează aprobativ - scrie că o hermeneutică biblică presupune dej a un 
raport fată de continutul Bibliei. 

Ne în�rebăm, î�să, ce se înţelege aici prin "presupoziţie". Este aceasta dată odată cu 
existenţa umană ca atare? Există în orice om o raportare prealabilă la adevărul revelaţiei 
divine, deoarece omul ca atare este mişcat de întrebarea privitoare la Dumnezeu? Sau va 
trebui să spunem că existenţa umană se percepe pe sine în această stare de a fi mişcat de 
întrebarea privitoare la Dumnezeu abia datorită lui Dumnezeu, cu alte cuvinte pornind de 
la credinţă? Dar atunci sensul presupoziţiei inclus de către conceptul de precompre
hensiune devine îndoielnic. Această presupoziţie nu este, în mod evident, universal 
valabilă, ci doar din punctul de vedere al credinţei drepte. 

Acest lucru constituie o veche problemă hermeneutică în ceea ce priveşte Vechiul 
Testament. Care este interpretarea corectă a acestuia: cea creştină, pornind de la Noul 
Testament, sau cea iudaică? Sau ambele sunt îndreptăţite şi există un element comun ce le 
uneşte? Să fie acest lucru ceea ce interpretarea înţelege de fapt în realitate? Evreul care 
înţelege textul biblic al Vechiului Testament altfel decât un creştin împărtăşeşte cu acesta 
presupoziţia că este la dndul său mişcat de întrebarea privitoare la Dumnezeu. Cu toate 
acestea, el va spune despre afirmatille unui teolog creştin că acesta greşeşte în înţelegerea 
sa atunci când limitează adevărurile cărţii sale sacre din perspectiva Noului Testament. 
Astfel, presupoziţia potrivit căreia suntem mişcap de întrebarea privitoare la Dumnezeu 
conţine deja, în realitate, pretenpa unei cunoaşteri în legătură cu adevăratul Dumnezeu şi 
revelatia sa. Chiar necredinta se determină dinspre credinta solicitată. Precomprehen
siune; existenţială de la care porneşte Bultmann nu poate fi e� însăşi decât una creştină. 

Am putea să încercăm să ne sustragem acestei consecinţe spunând că este de ajuns să 
!fim că textele religioase sunt menite să fie înţelese doar ca texte ce răspund la întrebarea 
privitoare la Dumnezeu. Interpretul n-ar trebui solicitat el însuşi în ceea ce priveşte 
sensibilizarea sa religioasă. Dar ce părere ar avea un marxist convins că înţelege orice 
enunţ religios doar demascându-l drept reflexii ale unor raporturi de dominape socială? 
Cu siguranţă că nu va accepta presupoziţia potrivit căreia existenţa umană ca atare este 
mişcată de întrebarea privitoare la Dumnezeu. O astfel de presupoziţie este valabilă, în 
mod limpede, doar în cazul celui care admite deja alternativa credinţei sau necredinţei în 
Dumnezeul adevărat. Sensul hermeneutic al precomprehensiunii teologice mi se pare a fi 
deja el însuşi unul teologic. Căci chiar şi istoria hermeneuticii ne arată că interogarea 
textelor este determinată de o înţelegere prealabilă extrem de concretă. Hermeneutica 
modernă ca disciplină protestantă se raportează în mod vădit polemic faţă de tradiţia 
dogmatică a bisericii catolice şi doctrina acesteia referitoare la dreptatea operei (Werk
gerechtigkei� în calitate de artă a exegezei Scripturii. Ea are la dndul ei un sens dog
matic-confesional. Acest lucru nu înseamnă că o astfel de hermeneutică teologică este 
dogmatic tendenpoasă în sensul că extrage din text �eea ce a plasat ea însăşi în acesta. Ea 
se pune mai curând într-adevăr pe sine însăşi în joc. Insă presupune că cuvântul Scripturii 
276 Glauben und Verstehen II, p. 23 1 .  
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atinge şi că doar cel atins - credincios sau îndoindu-se - înţelege. În această privinţă 
aplicaţia este cea care se află la început. 

Aşadar, elementul cu adevărat comun tuturor fonnelor henneneuticii este acela că sensul 
ce trebuie să fie înţeles se concretizează şi se împlineşte abia în cadrul interpretării, dar acest 
travaliu interpretativ se menţine legat în întregime, cu toate acestea, de sensul textului. Nici 
juristul şi nici teologul nu văd în sarcina aplicării o fonnă de libertate faţă de text. 

Se pare, totuşi, că sarcina concretizării unui element general şi a aplicării acestuia 
asupra noastră are o funcţie cu totul diferită în ştiinţele spiritului. Dacă vom întreba ce 
anume se înţelege aici prin aplicare şi cum se manifestă ea în comprehensiunea practicată 
de ştiinţele spiritului, vom putea admite, în orice caz, că există un anumit tip de tradiţie 
faţă de care adoptăm o conduită aplicativă, similară celei a juristului în faţa legii şi a 
teologului în faţa BuneiV estiri. Aşa cum j udecătorul încearcă să găsească dreptul, iar 
predicatorul să vestească mântuirea şi aşa cum sensul veştii se împlineşte abia în ambele 
atât în pronunţarea sentinţei cât şi în Buna Vestire -, tot astfel vom putea admite şi în 
cazul unui text ftlozofic sau poetic, că un astfel de text solicită un travaliu propriu din 
partea cititorului şi a celui care înţelege şi că nu dispunem de libertatea de a ne plasa la o 
distanţă istorică în raport cu acesta. Va trebui să admitem că înţelegerea include aici 
permanent aplicarea sensului înţeles. 

Dar în ce măsură aplicarea ţine în mod esenţial şi necesar de comprehensiune? 
Răspunsul venit dinspre ştiinţa modernă va fi unul negativ şi va fi formulat astfel: o 
asemenea aplicare ce face ca interpretul să păşească, ca să spunem aşa, în locul 
destinatarului originar nu îşi găseşte locul în cadrul ştiinţei. Ea este exclusă din principiu 
din cadrul ştiintelor is torice ale spiritului, căci caracterul ştiintific al ştiintei moderne 
rezidă tocmai î� faptul că ea obiectivează tradiţia transmisă şi elimină m'etodic orice 
influenţă a prezentului în care se situează interpretul asupra înţelegerii. Atingerea acestui 
ţel se poate dovedi adesea dificilă, iar cele care nu vor suporta un astfel de divorţ între 
interesul"dogmatic şi cel istoric vor fi tocmai textele cu destinaţie incertă, ce revendică o 
valabilitate faţă de toţi cei pe care tradiţia îi cuprinde din urmă. Problematica teologiei ştiin
ţifice şi a raportului acesteia cu tradiţia biblică este un bun exemplu în acest sens. S-ar putea 
părea că echilibrul între miza istoric-ştiinpfică şi cea dogmatică ar trebui găsit în sfera privată 
a persoanei. Situatia ar putea fi similară în cazul filozofului, iar conştiinta noastră istorică ar 
putea percepe ac�laşi lucru atunci când se simte atrasă de o operă. Î�să ştiinţa pretinde, 
totuşi, că se menţine independentă prin metodica ei faţă de orice aplicaţie subiectivă. 

Iată o argumentare posibilă formulată de pe poziţiile teoriei moderne a ştiinţei. Va fi 
evocată valoarea exemplară a cazurilor în care o substiuire directă a destinatarului de către 
interpret nu este posibilă. De pildă, acolo unde un text are un destinatar bine precizat -
cum ar fi un partener contractual, destinatarul unei facturi sau cel căruia i se adresează un 
ordin. Transpunerea în situaţia destinatarului în vederea înţelegerii depline a sensului unui 
text este posibilă fără doar şi poate în astfel de cazuri, iar în măsura în care această 
transpunere este menită pentru ca textul să do�ândească deplina sa concretizare ea poate 
fi considerată o performanţă interpretativă. Insă o astfel de transpunere în cititorul 
originar (Schleiermacher) este cu totul diferită de aplicare. Ea face un salt dincolo de 
sarcina medierii între atunci şi acum, între "tu" şi "eu", prin care definim aplicaţia şi care 
este asumată şi de către hermeneutica juridică. 

Să examinăm, bunăoară, înţelegerea unui ordin. Avem de a face cu un ordin doar acolo 
unde există cineva menit să-i urmeze. Prin urmare, întelegerea tine aici de un raport între 
indivizi, dintre care unul se află în poziţia de a etrite ordin'e. Înţelegerea unui ordin 
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înseamnă aplicarea acestuia asupra situaţiei concrete pe care acesta o vizează. Deşi 
repetarea ordinului poate fi cerută pentru a verifica dacă acesta a fost  bine înţeles, acest 
lucru nu schimbă cu nimic faptul că sensul său adevărat se determină abia din concretul 
executării sale "întocmai" Există din acest motiv şi forma insubordonării explicite, ce nu 
este pur şi simplu o nesupunere, ci se legitimează pe baza sensului ordinului cu care este 
însărcinat cineva şi a concretizării sale. Cel care refuză executarea unui ordin l-a înţeles şi il 
refuză pentru că p aplică asupra situaţiei concrete şi ştie ce anume ar însemna să il urmeze 
în acea situaţie. In mod evident, înţelegerea recurge la un criteriu ce nu se află în litera 
ordinului şi nici în intentia reală a celui ce dă ordinul, ci doar în interpretarea situatiei şi 
responsabilitatea celui c� se supune ordinului. Chiar dacă un ordin este dat în scris, s'au se 
solicită formularea sa în scris, pentru a putea controla potrivirea înţelegerii şi executării 
acestuia, nu se consideră că acesta ar conţine totul. Executarea ordinelor potrivit literei 
dar nu şi conform sensului acestora reprezintă un motiv picaresc. Este, prin urmare, 
neîndoielnic că cel ce primeşte un ordin trebuie să efectueze o operaţiune productivă de 
înţelegere a unui sens. 

Dacă ne vom imagina un istoric care descoperă un astfel de ordin în interiorul tradiţiei 
şi încearcă să-I înteleagă, vom constata că acesta se află într-o situatie cu totul diferită de 
cea a destinatarul�i originar. El nu este cel vizat şi de aceea nici nu' il va putea raporta la 
sine. Cu toate acestea, dacă doreşte să înţeleagă cu adevărat ordinul el trebuie să efectueze 
idealiter aceeafi operafiune pe care o efectuează destinatarul intenţionat al ordinului. Şi acesta 
din urmă este, fără doar şi poate, capabil să distingă între înţelegerea unui ordin şi 
îndeplinirea acestuia. El are posibilitatea să nu-l urmeze chiar dacă - şi tocmai fiindcă - l-a 
înteles. Reconstruirea situatiei în care a fost emis ordinul în cauză se poate dovedi dificilă, 
în;ă istoricul va ajunge ia o înţelegere deplină doar efectuând această sarcină de 
concretizare. Acest lucru constituie exigenţa hermeneutică limpede de a înţelege decla
ratia unui text pornind din situatia concretă în care aceasta este făcută. , 

Potrivit conştiinţei de sine a' ştiinţei, istoricului nu îi este permis, aşadar, s� distingă 
între cazul în care textul avus ese o destinaţie anume, sau fusese conceput drept "o 
posesiune pentru totdeauna". Universalitatea sarcinii hermeneutice s-ar sprijini mai 
curând pe faptul că orice text trebuie înţeles potrivit scopus-ului care îi este cores
punzător. Acest lucru înseamnă că ştiinţa istorică încearcă să înţeleagă orice text mai întâi 
în sine, fără a efectua intentia de continut a acestuia, ci lăsând în afara discutiei adevărul 
acesteia. Întelegerea este d�sigur o f�rmă de concretizare, însă una care se �ombină cu 
respectarea 'unei astfel de distanţe hermeneutice. Înţelege doar cel care înţelege să rămână 
neutru. Iată revendicarea pe care o formulează ştiinţa. 

Potrivit unei astfel de interpretări de sine a metodicii ştiinţelor spiritului se poate 
afirma în general că interpretul imaginează un destinatar alături de orice text, indiferent 
dacă textul i se adresa acestuia în mod explicit sau nu. Acest destinatar este în orice caz 
cititorul originar faţă de care interpretul este capabil să se distingă. Acest lucru devine 
limpede din perspectivă negativă. Cel care urmăreşte să înteleagă un text în calitate de 
filolog sau istoric nu raportează rostirea acestuia la sine însu'şi. Încearcă doar să înţeleagă 
opinia autorului. Atâta timp cât nu urmăreşte decât să înţeleagă, el nu se preocupă de 
adevărul obiectiv al celor oJ2inate ca atare, nici chiar în cazul în care textul însuşi pretinde 
că ar comunica un adevăr. In această privinţă filologul şi istoricul sunt de acord. 

Cu toate acestea, hermeneutica şi istoria nu sunt, în mod evident, identice. Adân
cindu-ne în diferenţele metodice dintre cele două vom dezvălui pretinsa lor comunitate şi 
vom recunoaşte adevărata lor comunitate. Is toricul se raportează diferit faţă de textele 
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transmise în măsura în care năzuieşte să cunoască trecând prin adevărul acestora o bucată 
din trecut. De aceea, el încearcă să întregească şi să controleze textul cu aj utorul altor 
moşteniri ale tradiţiei. În ochii săi, una din slăbiciunile filologului este aceea că acesta îşi 
priveşte textul asemenea unei opere de artă. O operă de artă este o lume întreagă care îşi 
este sieşi suficientă. Însă interesul istoric nu cunoaşte o as tfel de autosuficienţă. Dilthey 
era de aceeaşi părere, plasându-se în opozitie cu Schleiermacher: "Filologia ar dori să vadă 
pretutindeni o existenţă împlinită în sine,,�77 În cazul în care o lucrare poetică transmisă 
prin tradiţie produce impresie asupra istoricului acest lucru nu va avea, cu toate acestea, o 
relevanţă hermeneutică pentru aces ta. El nu se poate c<?ncepe din principiu ca destinatar 
al textului şi nu se poate subordona exigenţei unui text. Işi interoghează textul mai curând 
în ceea ce priveşte un lucru pe care textul nu doreşte să îl ofere din proprie iniţiativă. Chiar 
şi istoriograful este subordonat criticii istorice. 

Istoriograful reprezintă, aşadar, o supralicitare a travaliului hermeneutic. Acestui fapt îi 
corespunde sensul nou, radicalizat, pe care îl dobândeşte aici conceptul de interpretare. El 
nu se referă doar la efectuarea explicită a comprehensiunii unui text dat pe care trebuie să 
o realizeze ftlologul. Interpretarea istorică îşi are mai curând corespondentul în conceptul 
expresiei, pe care hermeneutica istorică nu îl defineşte în conformitate cu sensul său clasic 
şi tradiţional, cu alte cuvinte drept un termen retoric referitor la raportul dintre limbă şi 
gândire. Expresia exprimă nu doar ceea ce este menit să fie exprimat în ea, ceea ce se 
spune prin ea, ci, în primul rând, ceea ce accede la exprimare într-o astfel de opinare şi o 
asemenea rostire fără a fi exprimat, prin urmare, ceea ce textul "trădează", ca să spunem 
aşa. Luat în acest sens larg, conceptul de "expresie" cuprinde cu mult mai mult decât 
expresia verbală. El cuprinde tot ce trebuie investigat pentru a fi descoperit şi acel ceva 
care face posibilă, în acelaşi timp, investigarea. Aşadar, interpretarea nu vizează aici sensul 
intenţionat, ci pe cel ascuns şi care trebuie dezvăluit. De aceea, oric� text nu este doar un 
sens inteligibil; el necesită o interpretare din multiple perspective. Intr-o primă instantă 
este el însuşi un fenomen de expresie. Înţelegem motivul pentru care istoricul esfe 
preocupat de această latură a sa. Valoarea documentară a unei relatări, de pildă, depinde 
într-adevăr de ce anume înfăţişează textul în calitate . de fenomen de expresie. Pornind de 
aici se poate ghici ce anume urmărea autorul său, fără a se aminti afilierea sa partinică, 
convingerile prin prisma cărora tratează lucrurile, sau chiar lipsa de scrupule şi ipocrizia ce 
îi pot fi atribuite. Aceşti factpri subiectivi ce ţin de credibilitatea martorului trebuie, 
evident, luati în considerare. Insă va fi interpretat înainte de toate continutul traditiei, 
chiar dacă c�edibilitatea subiectivă a acesteia a fost dej a clarificată, cu alte �uvinte textui va 
fi înţeles ca un document al cărui sens propriu-zis se cere identificat dincolo de sensul său 
literal, de pildă prin comparaţie cu alte date ce permit evaluarea valorii is torice a unei 
traditii . 

.Aşadar, istoricul trebuie să intelpreteze tradifia într-un sens diferit decât cel pe care textele il reclamă 
de la sine. El le va examina întotdeauna împreună cu intenpa de sens pe care o exprimă, 
căutând realitatea pe care acestea o exprimă involuntar. Textele se înşiră alături de 
materialul is toric, alături de aşa-numitele rămăşiţe ale trecutului. Acestea necesită la rândul 
lor o interpretare, cu alte cuvinte nu trebuie înţelese potrivit celor pe care le comunică, ci 
în functie de ceea ce se mărturiseşte în ele. 

Asistăm aici la o împlinire a conceptului de interpretare. Interpretarea este cerută 
acolo unde sensul textului nu poate fi înţeles în mod direct. Interpretarea este cerută peste 
tot unde suntem mefienti fată de ceea o manifestare înfătişează în mod nemiJ' locit. Astfel, 
277 Der jlmge Dilthry, 94. 
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psihologul interpretează punând la îndoială sensul intenponal al manifestărilor exis
tenpale şi examinând procesele inconştiente. Tot astfel, istoricul interpretează datele 
, tradipei pentru a pătrunde dincolo de acestea către adevăratul sens care se exprimă şi se 
ascunde în acelaşi timp în acestea. 

Există în acest sens o tensiune firească între istoric şi ftlologul care urmăreşte să 
înţeleagă un text pentru frumuseţea şi adevărul său. Istoricul interpretează având în 
vedere ceva ce nu este enuntat în text şi nu se plasează în mod necesar în directia de sens 
intenponată a textului. Conştiinţa filologică şi cea istorică intră, în fond, în conflict una cu 
cealaltă. - Cu toate acestea, această tensiune este abia perceptibilă din momentul în care 
conştiinţa istorică a modificat atitudinea filologică. Filologul a renunţat începând de 
atunci la ideea că textele sale dispun de o valoare normativă. Nu mai vede în ele modele 
ale rostirii şi nu le mai consideră potrivit exemplarităţii celor rostite în ele, ci în perspectiva 
unui lucru pe care acestea nu îl vizează, cu alte cuvinte din perspectiva istoricului. Cu 
aceasta, ftlologia a devenit o disciplină auxiliară a istoriei. Acest lucru s-a vădit, de pildă, în 
cazul filologiei clasice în momentul în care aceasta a preluat denumirea de ştiinţă a 
antichităţii (cum s-a întâmplat la Wilamowitz). Ea este o ramură a cercetării istorice al 
cărei obiect îl constituie înainte de toate limba şi literatura. Filologul este istoric în măsura 
în care extrage din izvoarele literare o dimensiune istorică particulară. Înţelegerea 
înseamnă, atunci, pentru el, inserarea unui text dat în îrtlănfuirea istoriei unei limbi, a unei 
forme literare, a unui stil etc. Iar această mediere duce, în cele din urmă, la o integrare în 
totalitatea îrtlăntuirii istorice a vietii. Vechea sa natură iese la suprafată doar sporadic. Astfel, 
judecându-i pe istorigrafti antici, �a tinde,să acorde acestor mari scriitori un credit mai mare 
decât ar crede de cuviinţă un istoric. In această credulitate ideologică a filologului ce 
supraevaluează valoarea documentară a textelor sale rezidă ultima rămăşiţă a vechii sale 
pretenţii de a fi un amator al "v.orbirii frumoase" şi un mijlocitor al literaturii clasice. 

Formulăm aici întrebarea dacă o astfel de descriere a procedurii ştiinţelor spiritului, 
asupra căreia istoricul şi ftlologul din zilele noastre sunt de acord, este una adecvată şi dacă 
pretentia universală formulată aici de conştiinta istorică este una legitimă. Acest lucru pare 
să fie discutabil cel puţin în ceea ce priveşt� filologii78 Înclinându-se în faţa criteriului 
cercetării istorice, ftlologul, prietenul vorbirii frumoase, ajunge în cele din urmă, să se 
nesocotească pe sine însuşi. Exemplaritatea textelor poate afecta într-o prima instanţă 
forma. Ideea potrivit căreia literatura clasică exprimă totul în mod exemplar tine de un 
vechi pathos umanist. Însă ceea ce este rostit într-un mod atât de exemplar este in realitate 
mai mult decât un model formal. Rostirile frumoase poartă acest nume nu doar fiindcă 
ceea ce este spus în ele este frumos spus, ci şi pentru că în ele este spus şi ceva frumos. Ele 
nu vor să fie considerate doar ca reuşite oratorice. Cazul tradiţiei poetice a popoarelor 
demonstrează că nu admirăm doar forţa ei poetică, ci, înainte de toate, şi adevărul 
superior ce se  rosteşte din aceasta. 

Prin urmare, dacă travaliul ftlologic mai păstrează încă ceva viu din asumarea unui 
model, el nu raportează, în realitate, textele sale doar asupra unui destinatar reconstruit, ci 
şi la sine însuşi (fireşte, fără a fi dispus să admită acest lucru) . Admite exemplarul în 
exemplaritatea sa. Însă orice asumare a unui model conţine dintotdeauna o compre
hensiune ce nu mai este doar admisivă, ci formulează o alegere şi îşi asumă un 
angajament. De aceea, orice raportare de sine la un model are caracterul unei filiaţii. 
Deoarece filiapa depăşeşte simpla imitare, înţelegerea proprie acesteia este o formă mereu 
278 Vezi, bunăoară, studiul lui H. Patzer, "Der Humanismus als Methodenproblem d. klass. 
Philol . "  (StudiuJlI Generale, 1 948). 
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înnoită a întâlnirii şi este la rândul său o survenire, tocmai pentru că nu este o formă de 
suspendare, ci include procesul aplicării. Filologul ţese mai departe uriaşa pânză a cutumei 
şi tradiţiei care ne poartă pe noi toţi. 

Dacă lucrurile stau într-adevăr as tfel, filologia ar trebui să se ridice la adevărata ei 
demnitate şi la o înţelegere adecvată despre sine înainte de toate eliberându-se de istorie. 
Acest lucru mi se pare, totuşi, insuficient. Ar trebui să ne întrebăm, mai curând, dacă 
imaginea comportamentului istoric, care ne-a călăuzit aici, nu este cumva una deformată. 
Poate că n-ar trebui s ă  orientăm nu doar comportamentul filologului, ci şi pe cel al istoricului 
în funcţie de idealul de metodă al ştiinţelor naturii, pe care ni-l oferă hermeneutica juridică 
şi cea teologică. Este probabil adevărat că istoricul încearcă să pătrundă îndărătul textelor 
pentru a le smulge o explicaţie pe care acestea nu vor şi nici nu sunt capabile să o ofere. 
Măsurând cu ajutorul criteriului pe care îl reprezintă un text izolat, lucrurile par să stea 
într-adevăr astfel. Istoricul îşi tratează textele asemenea unui judecător de instrucţie care 
îşi interoghează martorii. Cu toate acestea, simpla constatare a faptelor - obţinută cu 
dibăcie din depoziţiile martorilor - nu îl defineşte într-adevăr pe istoric, ci abia înţelegerea 
semnificaţiei pe care o descoperă în cons tatările sale. Mărturiile istorice sunt în acest sens 
similare mărturiilor în fata unei instante. Utilizarea aceluiaşi temen nu este întâmplătoare. 
Mărturia este în ambele �azuri un insrr'ument în slujba constatării faptelor. Însă nu acestea 
constituie obiectul propriu-zis, ci reprezintă doar materialul efectuării adevăratei sarcini: 
descoperirea dreptăţii, care îi revine judecătorului, şi determinarea semnificaţiei istorice a 
unui proces în cadrul totalitătii conştiintei sale istorice de sine, care îi revine istoricului. 

Astfel, întreaga deosebire' e doar o problemă de criteriu. Definindu-l prea restrictiv 
vom rata fondul. Dacă am arătat deja în cazul hermeneuticii tradiţionale ca aceasta reduce 
în mod artificial dimensiunea fenomenului, acest lucru este valabil, poate, şi pentru 
comportamentul istoric. Căci şi aici chestiunile esenţiale preced orice aplicare a metodelor 
istorice. O hermeneutică istorică ce nu se axează asupra esentei întrebării istorice şi nu se 
întreabă ce anume îl motivează pe istoric să se aplece asupra tradiţiei se privează singură 
de adevăratul ei miez. 

Dacă vom ţine seama de acest lucru, raportul dintre filologie şi istorie s e  înfăţişează 
dintr-o dată cu totul altfel. Contaminarea ftlologiei de către istorie, despre care am 
vorbit, nu constituie aspectul definitiv al problemei. Mi se  pare, mai curând, că problema 
aplică/ii - pe care am fost nevoiţi să o readucem în atenţia filologului - este determinantă fi 
pentru situa/ia complicată a comprehensiunii istorice. Lucru greu de crezut, dacă ne gândim la 
faptul că înţelegerea is torică pare să refuze din principiu exigenţa aplicării formulată de 
tradiţie. Am văzut mo dul în care aceasta - printr-o dislocare specifică a intenţiei -
refuză să admită valabilitatea textului potrivit intenţiei sale proprii şi îl tratează drept o 
sursă is torică, cu alte cuvinte, extrage din el înţelegerea unui lucru pe care textul îl 
exprimă doar, fără să îl vizeze. 

Dacă, însă, vom privi mai atent, va trebui să ne întrebăm, totuşi, dacă înţelegerea 
istoricului este într-adevăr structural diferită de cea a filologului. Desigur că cel dintâi 
examinează textele dintr-o altă perspectivă. Însă această modificare a intenţiei vizează 
doar textul izolat ca atare. Istoricul proiectează, totuşi, textul izolat în unitatea totalităţii 
tradiţiei alături de alte izvoare şi mărturii istorice. Unitatea acestui întreg al tradiţiei este 
adevăratul său obiect hermeneutic. Ea este cea pe care trebuie să o înţeleagă în acelaşi 
mod în care ftlologul înţelege textul său în unitatea intenţiei acestuia. Prin urmare, el este 
nevoit la rândul său să înfăptuiască o aplicare. Iată lucrul esenţial. Comprehensiunea 
istorică se dovedeşte a fi un fel de ftlologie la scară mare. 
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Însă acest lucru nu înseamnă că împărtăşim în ceea ce ne priveşte atitudinea 
hermeneutică a şcolii istorice a cărei natură problematică am prezentat-o mai devreme. 
Am vorbit acolo despre predominanţa schemei ftlologice în cadrul percepţiei de sine 
istorice şi am arătat, pornind de la fundamentarea diltheyană a ştiinţelor spiritului, că 
intenţia propriu-zisă a şcolii istorice - cea de a cunoaşte istoria ca re�tate şi nu ca simplă 
des făşurare a unor înlănţuiri de idei - a fost incapabilă să se impună. In ceea ce ne priveşte 
nu vom afirma, împreună cu Dilthey, că orice survenire constituie o formă de sens la fel 
de desăvârşită ca un text lizibil. Definirea istoriei ca filologie la scară mare nu se referă la 
istorie ca is torie a ideilor. 

Reflecţiile noastre se îndreaptă, mai curând, în direcţia opusă. Am reuşit, din câte se 
pare, să înţelegem mai bine ce anume înseamnă lectura unui text. Fără îndoială că nu 
există nici un cititor în fata ochilor căruia marea carte a istoriei universale s-ar înfătişa 
deschisă. Dar este de asem'enea adevărat că un cititor nu citeşte niciodată doar ceea ce i se 
înfăţişează într-un text. În orice lectură se consumă mai curând o aplicare, astfel încât cel 
care citeşte un text este prezent el însuşi în sensul pe care îl aude. El aparţine textului pe 
care îl întelege. Linia de sens care i se înfătişează în lectura unui text sfârşeşte întotdeauna, 
în mod �ecesar, într-o indeterminare d�schisă. El poate, ba chiar trebuie să admită că 
generaţiile următoare vor înţelege diferit ceea ce el a citit în textul respectiv. Ceea ce este 
valabil astfel pentru orice cititor este valabil şi în cazul istoricului, însă cu observaţia că 
înţelegerea sa presupune medierea totalităţii tradiţiei istorice cu prezentul propriei sale 
vieti. Prin aceasta el mentine deschiderea acestei totalităti către viitor. 

Recunoaftem pe această Jale fi o unitate lăuntrică Între filoldgie fi istorie, însă aceasta nu este 
văzută în universalitatea metodei istorice, substituirea obiectivatoare a interpretului de 
către cititorul originar, şi nici în critica istorică a tradiţiei ca atare. Este vorba, invers, de 
faptul că ambele efectuează o operaţiune de aplicare ce diferă doar ca proporţie. Dacă 
ftlologul înţelege un text dat - iar acest lucru înseamnă, cu alte cuvinte, că se înţelege pe 
sine în textul său -, istoricul înţelege dincolo de aceasta marele text al is toriei universale în 
care orice text transmis prin tradiţie reprezintă doar un fragment de sens, o literă, 
înţelegându-se la rândul său pe sine în acest text uriaş. Amândoi, atât ftlologul cât şi 
istoricul, se reîntorc din uitarea de sine în care îi exilase o gândire al cărei unic criteriu îl 
constituia conştiinţa metodică a ştiinţei moderne. Conftiinfa efectelor istoriei este adevăratul 
lor fundament în care se regăsesc amândoi. 

Cu aceasta, modelul hermeneuticii juridice s-a dovedit a fi într-adevăr fructuos. Atunci 
când juristul ce îndeplineşte o funcţie judecătorească are conştiinţa legitimităţii gestului 
său întregi tor faţă de sensul originar al unui text de lege, el înfăptuieşte astfel tocmai ceea 
ce se produce în cadrul oricărei comprehensiuni. Vechea unitate a disciplinei hermeneutice este 
reabilitată odată cu recunoafterea eficacităfii confliinfei eficacităfii istorice în interiorul oricărei actvităfi 
hermeneutice a filologului, cât fi a istoricului. 

Sensul aplicării, prezent în toate formele comprehensiunii, a devenit astfel limpede. 
Nu este vorba despre aplicarea ulterioară a unui element general dat - înţeles în prealabil 
în sine - asupra unui caz concret, ci despre înţelegerea reală a generalului însuşi pe care 
textul dat îl reprezintă pentru noi. Comprehensiunea devine o modalitate a eficacităţii şi 
se consideră o astfel de eficacitate. 



II, 3. Analiza con�tiinţei eficacităţii istorice 259 

3. Analiza constiintei eficacitătii istorice 
" , 

a) L imita fi lozofiei reflexive279 

Va trebui să întrebăm acum: care este modul în care se leagă aICI cunoaşterea şi 
eficacitatea? Am subliniat deja faptul că conştiinţa eficacităţii istorice este diferită de 
investigarea istoricului eficacităţii unei opere, a urmei pe care aceasta o lasă în spatele ei. 
Ea este ?'lai curând o conştiinţă a operei înseşi şi este, prin urmare, eficientă prin ea 
însăşi280 Intreaga noastră expunere privitoare la formarea şi fuzionarea orizonturilor era 
menită să descrie tocmai această formă de împlinire a conştiintei eficacitătii is torice. Dar 
ce fel de conştiinţă este aceasta? Iată problema centrală. Oricât' am accent�a că conştiinţa 
eficacitătii is torice este inserată în efectul însuşi, aceasta dispune în calitate de conştiintă în 
mod es�nţial de posibilitatea de a se ridica deasupra acelui ceva a cărui conştiinţă �ste. 
Structura reflexivităţii este dată din principiu împreună cu orice conştiinţă. Prin urmare, 
ea trebuie s ă  fie valabilă şi în cazul conştiinţei istoriei efectelor. 

Putem formula acest lucru şi în felul următor: nu este, oare, aşa, că orice discurs' 
privind conştiinF eficacităţii istorice ne plasează în legitatea imanentă a reflecţiei ce 
dizolvă orice afectare directă ce tine de un efect? Nu suntem, oare, obligati să-i dăm astfel 
dreptate lui Hegel, iar medierea totdlă Între istorie fi adevăr, aşa cum este ea con�epută de Hegel, 
nu ne va apărea, totuşi, în chip de fundament al hermeneuticii? 

Această întrebare este, într-adevăr, crucială, dacă ne gândim la concepţia istorică 
asupra lumii şi dezvoltarea acesteia de la Schleiermacher până la Dilthey. Peste tot se 
vădeşte acelaşi lucru. Revendicarea hermeneuticii apare drept împlinită peste tot abia în 
infinitul cunoaşterii, în medierea reflexivă a întregii tradiţii cu prezentul. Ea se înfăţişează 
întemeiată pe idealul unei elucidări totale, pe dezmărginirea totală a orizontului nostru 
istoric, pe abolirea propriei finitudini în infinitatea cunoaşterii, într-un cuvânt, pe 
ubicuitatea spiritului ce cunoaşte istoric. Faptul că istorismul secolului al XIX-lea nu şi-a 
asumat niciodată în mod explicit această consecinţă are, fără îndoială, o importanţă 
fundamentală. Căci, în ultimă instanţă, istorismul îşi găseşte legitimarea în poziţia lui 
Hegel, chiar dacă istoricii însufleţiţi de pato�ul experienţei îl invocau mai curând pe 
Schleiermacher sau Wilhelm von Humboldt. Insă nici Schleiermacher şi nici Humboldt 
nu şi-au dus gândul până la capăt. Chiar dacă aceştia accentuează individualitatea, bariera 
alterităţii pe care înţelegerea noastră trebuie să o depăşească, înţelegerea îşi găseşte 
desăvârşirea, în cele din urmă, tot doar într-o conştiinţă finită şi se întemeiază pe ideea 
individualităţii. Cuprinderea panteistă a individualităţii în absolut este cea care face posibil 
miracolul înţelegerii. Astfel, fiinţa şi cunoaşterea se întrepătrund şi aici în absolut. Nici 
kantianismul lui Schleiermacher şi nici cel al lui Humboldt nu constituie, prin urmare, o 
afirmaţie sis tematică autonomă în raport cu desăvârşirea speculativă a idealismului în 
dialectica absolută a lui Hegel. Critica filozofiei reflexive care îl vizează pe Hegel îi atinge 
şi pe aceştia. 

Va trebui să ne întrebăm dacă propria noastră încercare de formulare a unei 
hermeneutici istorice este afectată la rândul ei de aceeaşi critică, sau dacă vom reuşi să ne 
sus tragem revendicării metafizice a filozofiei reflexive şi să justificăm legitimitatea 

279 [Termenul "ftlozofie reflexivă" a fost consacrat de către Hegel în sens polemic faţă de J acobi, 
Kant şi Fichte. Apare chiar şi în ticlul lucrării Glauben und Wissen, însă ca "filozofie reflexivă a 
subiectivităţii". Hegel însuşi îi opune acesteia reflecţia ratiunii.] 
280 Vezi supra, p. 229. 
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experienţei hermeneutice însuşindu-ne critica influentă istoric a tinerilor hegelieni la 
adresa lui Hegel. 

Pentru aceasta este necesar să conştientizăm mai întâi forta irezistibilă a reflectiei 
abs olute şi să admitem că criticii lui Hegel n-au fost într-ade�ăr capabili să străpu�gă 
cercul magic al acestui tip de reflecţie. Izolarea problemei unei hermeneutici istorice de 
consecintele hibride ale idealismului speculativ va avea sorti de izbândă doar dacă nu ne 
vom multumi cu o subminare irationalistă a acesteia, ci 'vom şti să retinem adevărul 
gândirii h�geliene. Miza noastră est� aceea de a gândi conştiinţa eficacităţii istorice astfel 
încât conştiinţa eficacităţii să nu ducă la o dizolvare a nemijlocirii şi superiorităţii operei 
care ar transforma-o din nou într-o simplă realitate reflexivă. Ne interesează, aşadar, să 
gândim o realitate ce limitează omnipotenp reflecţiei. Exact acesta a fost punctul 
împotriva căruia se îndrepta critica adresată lui Hegel şi cel în care adevărul principiului 
filozofiei reflexive s-a dovedit superior tuturor criticilor săi. 

Faimoasa polemică a lui Hegel împotriva "lucrului în sine" al lui Kant va putea 
clarifica acest lucru2B1 Mărginire a critică a raţiunii efectuată de Kant a limitat aplicarea 
categoriilor asupra obiectelor experienţei posibile şi declară drept incognoscibil lucrul în 
sine, care se află la temelia fenomenelor. Argumentaţia dialectică a lui Hegel aduce aici 
obiectia potrivit căreia ratiunea demonstrează că această distinctie este în realitate una 
proprie aces teia, deoarece' raţiunea este cea care trasează graniţel� şi distinge fenomenele 
de lucrul în sine. Ea nu atinge nicidecum, astfel, propria ei graniţă, ci, trasând această 
graniţă, ea este mai curând deplin conştientă. Căci acest lucru ar însemna că a depăşit-o 
deja. Ideea graniţei cuprinde întotdeauna, în acelaşi timp, acel ceva cu care se mărgineşte 
�eea ce este îngrădit prin graniţă. Potrivit dialecticii sale, graniţa există doar abolindu-se. 
In mod similar, noumenalul ce caracterizează lucrul în sine spre deosebire de manifes
tarea sa există în sine doar pentru noi. Ceea ce devine vizibil prin dialectica graniţei în plan 
general logic se specifică pentru conştiinţă în cadrul experienţei. Noumenalul distinct de 
aceasta este propria sa alteritate şi este cunoscut în adevărul său abia când este cunoscut 
ca Sine, cu alte cuvinte, când se cunoaşte pe sine în desăvârşita conştiinţă de sine absolută. 
Vom examina ceva mai încolo dreptatea şi limitele acestei argumentaţii. 

Critica îndreptată de pe cele mai variate poziţii de către criticii lui Hegel împotriva 
acestei ftlozofti a ratiunii pure nu rezistă în fata consecintei medierii dialectice totale de 
sine pe care Hegel � descris-o în special în fen'omenologi� sa, ştiinţa despre cunoaşterea 
care se înfăţişează. Prototipul tuturor obiecţiilor împotriva caracterului nelimitat al 
dialecticii hegeliene, potrivit căruia celălalt nu ar trebui experimentat drept Altul pro
priului sine cuprins de conştiinţa de sine pură, ci drept celălalt, "tu", nu este decisiv. 
Evoluţia dialectică a Fenomenologiei spirittllui nu este determinată, poate, de nimic altceva 
într-un mod mai hotărâtor decât de problema recunoaşterii lui "tu". Vom aminti doar 
câteva etape ale acestei istorii: conştiinţa de sine proprie accede, potrivit lui Hegel, la 
adevărul conştiinţei sale de sine doar smulgându-şi prin luptă recunoaşterea sa în celălalt. 
Raportul nemijlocit dintre bărbat �i femeie reprezintă cunoaşterea naturală a faptului 
reciproc de a fi recunoscut (32528 ) .  Dincolo de aceasta, conştiinţa morală (Gewissen) 
reprezintă elementul spiritual al faptului de a fi recunoscut, iar recunoaşterea de sine 
reciprocă, în care spiritul este absolut, poate fi atinsă doar trecând prin mărturisire 
281 Vezi, de exemplu, En� §60. 
282 [Am prezentat între timp o intetpretare exactă a dialecticii recunoaşterii (Phănomenofogie des Cmtes IV, 
A. "Selbststăndigkeit und Unselbststăndigkeit des SelbsbewuBtseins. Herrschaft und Knechtschaft, ,) 
Hegels Dialektik. Sechs hermeneutische Studien, Tiibingen, 19802 (Ces. Werke, Bd. 3), Kap. III.] 
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(Bekenntnis) şi iertare (Verzeihung)- Este indiscutabil că obiecpile lui Feuerbach �i Kierkegaard 
se regăsesc anticipate în aceste ipostaze ale spiritului descrise de Hegel. 

Polemica îndreptată împotriva gânditorului absolut este ea însăşi lipsită de o pozipe 
proprie. Punctul arhimedic din care filozofia lui Hegel poate fi dezechilibrată nu va putea 
fi găsit niciodată în reflecpe. Tocmai acest lucru constituie calitatea formală a ftlozofiei 
reflexive: faptul că nu poate exista nici o pozipe ce nu este cuprinsă în mişcarea reflexivă a 
conştiinţei ce devine conştientă de sine. Eterna trimitere la nemijlocire - fie cea a naturii 
trupeşti, fie cea a unui "tu" ce emite pretenpi, fie cea a factualităpi impenetrabile a 
hazardului istoric, sau a realitătii relatiilor de productie - s-a contrazis dintotdeauna 
singură în măsura în care ea însăşi nu ca'nstituie o raport;re directă ci o activitate reflexivă. 
Critica hegeliană de stânga a unei simple reconcilieri teoretice care ar rămâne datoare cu o 
schimbare reală a lumii, întreaga teorie despre răsturnarea ftlozofiei în politică este 
echivalentă cu o autosuprimare pe terenul ftlozofiei2B3 

Se impune astfel întrebarea în ce măsură corespunde superioritatea dialectică a 
ftlozofiei reflexive unui adevăr obiectiv şi în ce măsură dă naştere doar unei iluzii formale. 
Argumentapa filozofiei reflexive nu poate oculta, în cele din urmă, faptul că critica 
gândirii speculative exercitată de pe pozipa conştiinţei umane finite conpne un adevăr. 
Acest lucru este ilustrat înainte de toate de figurile epigonale ale idealismului, cum ar fi 
critica neokantiană a ftlozofiei vietii şi a ftlozofiei existentei. Heinrich Rickert, care 
formula în 1920 o argumentatie nircicitoare la adresa "filoz�fiei vietii", n-a reuşit să se 
apropie de rezonanţa lui Nietzsche şi Dilthey, care începuse să i-� proprorpi în acea 
perioadă. Este evident că, în ciuda oricărei demonstrări limpezi a contradicpei interioare a 
oricărui relativism, Heidegger are dreptate atunci când afirmă că toate aceste demonstratii 
victorioase mai păstrează în ele ceva din trăsăturile unui asalt prin suprindere2B4 Acest�a 
ratează lucrul esenpal, oricât ar părea de convingătoare. Utilizându-Ie, vom avea dreptate, 
însă ele nu exprimă, cu toate acestea, o înţelegere superioară care ar putea fi rodnică. 
Faptul că teza sceptică sau cea a relativismului doreşte să fie ea însăşi adevărată, 
anulându-se astfel singură, este un argument irefutabil. Dar se obpne, oare, astfel ceva? 
Argumentul reflexiv care se dovedeşte a fi astfel biruitor se răsfrânge mai curând asupra 
celui care îl formulează, aruncând umbra îndoielii asupra valoarii de adevăr a reflecpei. Nu 
este atinsă realitatea scepticismului sau a relativismului ce dizolvă orice adevăr, ci 
pretenpa de adevăr a argumentării formale în general. De aceea, legiti1J!Îtatea ftlozofică a 
formalismului unor astfel de argumente reflexive este doar aparentă. In realitate, nu se 
cunoaşte nimic prin ele. Cunoaştem legitimitatea aparentă a unei astfel de argumentări 
înainte de toate din sofistica antică, al cărei vid interior a fost demonstrat de către Platon. 
El a fost şi cel care a văzut cu claritate că nu există nici un criteriu argumentativ suficient 
prin care s-ar putea distinge între utilizarea cu adevărat ftlozofică a vorbirii şi cea sofistă. 
Acesta arată în special în Scrisoarea VII-a că posibilitatea formală a infirmării unei teze nu 
exclude în mod necesar adevărul aces teia285 
283 Acest lucru este evident până în zilele noastre în cadrul literaturii marxiste. Vezi elaborarea 
energică a acestui punct la J. Habermas, "Zur philosopillschen Diskussion um Marx und den 
Marxismus" (Phif. Rundschau V, 3/4, 195, p. 183 sq.). 
284 Heidegger, Sein und Zeit, p. 229. 
285 Acesta este sensul expunerii dificile de la 343c, pentru explicarea căreia cei care refuză să 
admită autenticitatea Scrisorii a VII-a sunt obligaţi să presupună existenp unui dublu platonician 

anonim. [Vezi expunerea mea detaliată în "Dialektik und Sopillstic im VII. platonischen Brief' 
(Ces. Werke, Bd. 6, pp. 90-1 1 5).] 
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Prototipul oricărei argumentări vide este întrebarea sofistă: cum am putea să ne 
întrebăm, în fond, în legătură cu un lucru pe care nu-l cunoaştem. Este semnificativ că 
această obiecţie sofistă pe care Platon o formulează în Menoi86 nu este depăşită acolo 
printr-o rezolvare argumentativă superioară, ci invocându-se mitul preexistenţei sufle
tului. Este vorba, fără îndoială, despre un recurs ironic, întrucât mitul preexistenţei şi cel 
al anamnezei - menit să rezolve misterul întrebării şi căutării - nu apelează în realitate la o 
certitudine religioasă, ci la certitudinea sufletului ce caută cunoaşterea şi care se impune în 
faţa vidului argumentaţiilor formale. Este cu toate acestea semnificativ pentru slăbiciunea 
pe care Platon o descoperă în logos faptul că critica sa a argumentării sofiste nu este 
întemeiată logic, ci mistic. Aşa cum opinia adevărată este o favoare şi un dar al zeilor, 
căutarea şi cunoaşterea logosului adevărat nu este nici ea posesia liberă a spiritului. Vom 
vedea mai târziu că legitimarea mitică pe care Platon o dă aici dialecticii socratice are o 
importanţă fundamentală. Dacă sofismul ar rămâne nerespins - iar acesta nu poate fi 
infirmat pe cale argumentativă - acest argument ar duce la resemnare. Este argumentul 
"raţiunii leneşe" şi posedă ca atare, într-adevăr, o dimensiune simbolică, întrucât orice 
reflecţie goală duce la discreditarea reflecţiei în general în ciuda izbânzii sale aparente. 

Respingerea platoniciană a sofismului dialectic prin recurs la mitologi, oricât ar părea 
de convingătoare, nu satisface gândirea modernă. Hegel nu admite nici o fundare mitică a 
ftlozofiei. Raţiunea este, în cele din urmă, cea care se fundează pe sine însăşi. Elaborând 
astfel dialectica reflecţiei ca mediere de sine totală a raţiunii, Hegel este principial superior 
formalismului argumentativ pe care l-a numit sofist urmându-l pe Platon. Dialectica sa nu 
este, de aceea, mai putin polemică decât Socratele platonician nici fată de argumentatia 
vidă a înţelegerii, pe ca�e o numeşte "reflecpe' exterioară" . Însă înfrun;area cu Hegel es�e, 
din acest motiv, de o importanţă esenţială pentru problema hermeneutică. Căci ftlozofia 
spiritului a lui Hegel pretinde realizarea unei medieri totale a istoriei cu prezentul. Aceasta 
nu tratează un formalism al reflecţiei, ci acelaşi lucru pe care trebuie să il urmărim la 
rândul nos tru. Hegel luminează reflexiv dimensiunea is torică în care se înrădăcinează 
problema hermeneuticii. 

Va trebui, în consecintă, să determinăm structura conftiintei elicacitătii istorice cu referire la , J "1'" } 

Hegel şi detaşându-ne de acesta. Interpretarea spiritualistă dată de Hegel creştinismului, 
prin care acesta determină esenţa spiritului, nu este atinsă de obiecţia potrivit căreia 
aceasta nu mai lasă loc experienţei celuilalt şi a alterităpi istoriei. Viaţa spiri tului constă, 
mai curând, în a se  cunoaşte pe sine în ceea ce este diferit. Spiritul orientat către 
cunoaşterea de sine se vede scindat în raport cu "pozitivul" ca întrupare a străinului şi 
trebuie să înveţe concilierea cu acesta recuno scându-l ca ceea Ace îi este propriu şi familiar. 
Dizolvarea tăriei pozitivităţii duce la reconcilierea sa cu sine. In măsura în care o as tfel de 
reconciliere constituie travaliul istoric al spiritului, comportamentul istoric al spiritului nu 
este nici o oglindire de sine şi nici o simplă depăşire formal-dialectică a înstrăinării de sine 
pe care a suferit-o, ci o experienfă ce experimentează realitatea şi este ea însăşi reală. 

b) Conceptul experienţei şi esenţa experienţei hermeneutice 

Tocmai acesta este lucrul pe care trebuie să il retinem pentru analiza conştiintei eficacitătii , " 
istorice: aceasta are structura experienfei. Conceptul experienţei mi se pare - oricât de 
paradoxal ar suna acest lucru - că face parte din conceptele cel mai puţin elucidate de care 

286 Menon 80 d sq. (MENON: "În ce chip vei cerceta, Socrate, un lucru pe care nu-l ştii deloc cum 
este?"; Platon, Dialoguri, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 1968 - n. trad.] 
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dispunem. Datorită rolului central al acesteia pentru ştiinţele natum 10 cadrul logicii 
inductive, acesta a suferit o schematizare epistemologică ce diminuează, în opinia mea, 
conpnutul său originar. Reamintesc faptul că Dilthey reproşa deja empirismului englez o 
formape istorică deficitară. Acest lucru apare în ochii noştri - după ce am vorbit despre o 
oscilare neclară a lui Dftlthey între un motiv ce tine de "ftlozofia vietii" şi unul ce tine de 
teoria ştiinţei'- drept o critică extrem de incompletă. Slăbiciunea de' până acum a 'teoriei 
experienţei, care îl vizează şi pe Dilthey, este aceea că este orientată în întregime către 
ştiinţă şi ignoră, de aceea, istoricitatea lăuntrică a experienţei. Ţelul ştiinţei este cel de a 
obiectiva experienţa astfel încât aceasta să nu mai păstreze nici o componentă istorică. 
Experimentul ştiinpfic realizează acest lucru prin intermediul organizării sale metodice. 
Un lucru similar îl efectuează, însă, şi metoda istoric-critică în ştiinţele spiritului. Ambele 
caută garantarea obiectivităţii facând ca experienţele ce stau la bază să fie reluabile pentru 
oricine. Aşa cum în ştiinţele naturii experienţele trebuie să fie verificabile, întreaga 
procedură ar trebui să devină controlabilă şi în ştiinţele spiritului. De aceea, ştiinp nu 
poate lăsa loc istoricităţii experienţei. 

Prin aceasta, ştiinta modernă nu face altceva decât să continue - în stilul ei metodic -
acel lucru către care �spiră deja orice experienţă. Căci o experienţă este valabilă doar atâta 
timp cât se confinnă. Funcpa ei superioară se splijină, în acest sens, pe repetabilitatea ei de 
principiu. Dar acest lucru înseamnă că, potrivit esenţei sale, experienţa aboleşte în sine 
propria ei istorie şi o suprimă astfel; ceea ce este valabil atât pentru experienţa cotidiană, cât, 
mai ales, în cazul oricărei organizări ştiinpfice a acesteia. Faptul că teoria experienţei se 
raportează în întregime teleologic la dobândirea adevărului care este atins în ea nu constituie 
o unilateralitate întâmplătoare a teoriei moderne a ştiintei, ci un fapt întemeiat obiectiv. 

În special Edmund Husserl a fost cel care şi-a înd;eptat cu deosebire atenpa asupra 
acestei probleme, încercând să elucideze prin cercetări mereu reînnoite unilateralitatea 
idealizării ştiinpfice a experienţei287 Husserl oferă cu această intenţie o genealogie a 
experienţei ce precede în calitate de experienţă a lumii viepi idealizarea prin intermediul 
ştiinţei. Cu toate acestea, mi se pare că el însuşi mai este încă stăpânit de unilateralitatea pe 
care o critică. Căci el mai proiectează încă lumea idealizată a experienţei ştiinpfice exacte 
în interiorul experienţei originare a lumii atunci când menpne perceppa definită ca 
exterioară, îndreptată asupra simplei corporalităţi, ca fundament al oricărei experienţe 
ulterioare. Citez: "Cu toate că prin prezenţa ei sensibilă aceasta atrage numaidecât asupra 
sa interesul nostru practic sau spiritual, ni se oferă numaidecât drept ceva util, atractiv sau 
respingător, toate acestea se întemeiază tocmai pe faptul că este vorba despre un substrat 
a cărui constitutie este aprehendabilă simplu, prin simturi, către care conduce Întotdeauna 
calea unei explicitări posibi)e,,288 [Se observă cât de ' puternică este influenţa anticipării 
ontologice care îl domină.] Incercarea lui Husserl de a reveni printr-o genetică a sensului 
asupra originii experienţei şi de a depăşi idealizarea ştiinpfică trebuie să se confrunte, în 
mod evident, în special cu dificultatea ce rezultă din faptul că subiectivitatea transcen
dentală pură a ego-ului nu este dată, într-adevăr, ca atare, ci întotdeauna în idealizarea 

287 Vezi, de exeplu, expunerea din Eifahrnng und Urtei/, p. 42, precum şi cea din marea lucrare 
asupra Crizei {tiin/e/or europene {i jenol7Jen% gia trancendenta/ă, p. 48 sq.; 130 sq. - [Conceptul de 
fundare prezent aici este unul cu totul diferit. Din punct de vedere fenomenologic, percepţia 
"pură" mi se pare a fi un simplu construct ce corespunde conceptului derivat de prezentualitate 
(Vorhandenheit) - şi apare astfel ca o poziţie reziduală a idealizării sale ce ţine de teoria ştiin�ei.1 
288 HUSJer/iana VI, loc. cit. - vezi supra p. 190 sq. 
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efectuată de limbă, imanentă dobândirii oricărei experienţe şi în care manifestă aparte
ne�p eului individual la comunitatea sa lingvistică. 

Intr-adevăr, dacă ne întoarcem la începuturile teoriei moderne a ştiinţei şi a logicii 
moderne întâlnim această problemă, şi anume, în ce măsură poate exista în general o 
utilizare pură a raţiunii noastre, un mod de a proceda potrivit unor principii metodice, o 
situare deasupra tuturor prejudecăţilor şi pre-concepţiilor - înainte de toate a celor 
"verbaliste". Preformanţa deosebită a lui Bacon în această problemă este aceea de a nu se fi 
mulţumit cu sarcina logică imanentă de a elabora teoria experienţei ca teorie a unei 
inducţii adevărate. El a analizat întreaga dificultate morală şi caracterul îndoielnic din 
punct de vedere antropologic al unei astfel de performan�e empirice. Metoda sa inductivă 
vrea să se ridice dincolo de modul neregulat şi accidental în care ia naştere experienţa 
cotidiană şi cu atât mai mult deasupra utilizării dialectice a acesteia. Bacon revoluţionează 
astfel, Într-o manieră ce anunta noua eră a cercetării metodice, teoria inductiei bazată pe o 
enumeratio simplex susţinută î�că în cadrul scolasticii umaniste. Concept�l de inducţie 
exploatează faptul că generalizarea se produce pe baza unor observaţii aleatorii şi pretinde 
valabili tate atâta timp cât nu Întâlneşte o instanţă contrară. Bacon opune, după cum se 
ştie, lui anticipatia - generalizării premature a experientei cotidiene - interpretatia naturae, 
interpretarea competentă a adevăratei ftin�ei a naturir'. Aceasta ar urma să permită prin 
experien�e organizate metodic ascensiunea graduală către generalităp1e autentice şi 
fundate, către formele simple ale naturii. Această metodă adevărată se defineşte prin 
faptul că aici spiritul nu este lăsat să se descurce de unul singur290 El nu are voie să se 
înalţe în zbor, după cum şi-ar dori. Exigenp formulată aici este, mai curând, cea a unei 
ridicări gradatim (pas cu pas) dinspre particular către general, pentru a dobândi o 
experientă ordonată ce evită orice precipitare29\ 

Metoda solicitată de Bacon este denumită de către el însuşi "experimentaIă,,292 Însă 
aici va trebui să avem în vedere că la Bacon experimentul nu Înseamnă întotdeauna doar 
preparativele tehnice ale cercetătorului naturii ce provoacă în condiţii de izolare şi în mod 
artificial anumite procese şi le face cuantificabile. Experimentul este de asemenea - şi 
înainte de toate - dirijarea ingenioasă a spiritului nostru care este împiedicat să se 
abandoneze în voia unor generalizări premature şi care deprinde să varieze în mod 
conştient observapile pe care le face asupra naturii, să confrunte conştient cazurile situate 
aparent la cea mai mare distanţă, ajungând astfel treptat şi printr-o evoluţie continuă la 
axiome pe calea unui procedeu eliminatoriu293 

Privind în ansamblu va trebui să urmăm critica baconiană traditională şi să admitem că 
propunerile metodice ale lui Bacon decepţionează. Acestea sunt m'ult prea vagi şi generale 
şi - din câte ne putem da seama azi - prea puţin productive în special în ceea ce priveşte 
aplicarea lor asupra cercetării naturii. Este adevărat că acest adversar al arguţiei dialectice 
vide rămâne el însuşi puternic ancorat În tradiţia metafizică şi formele dialectice de 
argumentare ale acesteia, pe care le combate. Scopul său, cel de a învinge natura dându-i 
ascultare, noua atitudine ofensivă îndreptată către supunerea naturii, toate aceste lucruri 
care au !acut din el un precursoer al ştiintei moderne constituie doar una din dimensiunile 
programatice ale operei sale, căreia n� i-a adus aproape nici o contribuţie durabilă. 

289 F. Bacon, Nov. 01]5. 1, 26 sq. 
290 Loc. cit. 1, 20 sq.; 104. 
29\ Loc. cit. 1, 1 9  sq. 
292 Loc. cit., vezi în special "distributio operis" 
293 Loc. cit. 1, 22, 28. 
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Performanţa sa propriu-zisă constă mai curând în cercetarea extinsă a prejudecăp10r ce 
pn în stăpânirea lor spiritul uman şi îl abat de la cunoaşterea adevărată a lucrurilor, 
efectuând astfel o purificare de sine metodică a spiritului ce reprezintă mai mult o disciplină 
decât o metodică. Sensul faimoasei teorii baconiene a "prejudecătilor" este cel de a face 
posibilă în primul rând utilizarea metodică a raţiunii294 Interesul n�stru este trezit tocmai 
de acest punct, căci aici sunt discutate - deşi doar în mod critic şi cu intenţia de a le 
exclude - acele componente ale viepi experienţei ce nu se raportează teleologic faţă de 
telul ştiintei. De pildă atunci când, discutând idola tn"bus, Bacon vorbeşte despre tendinta , , , 
spiritului uman de a reţine în memorie doar elementele pozitive şi de a uita aşa-numitele 
instante negative. Credinta în oracol, bunăoară, ar fi alimentată de această scurtime a 
mem�riei ce reţine pr�feţiile exacte şi le ignoră pe cele inexacte. Tot astfel, raportul 
spiritului uman fată de conventiile limbii constituie în ochii lui Bacon o formă a inducerii 
în eroare a raţiunii prin interm�diul unor forme goale. Ea ţine de idola fori. 

Ei bine, chiar şi aceste două exemple arată că aspectul teleologic ce domină această 
problemă la Bacon nu este singurul posibil. Mai rămâne încă de dovedit dacă întâietatea 
pozitivului în memorie este valabilă în toate privintele, dacă tendinta vietii de a uita 
lucrurile negative trebuie să fie tratată critic în mod ne�onditionat. Esen'ta spe�antei este -
începând cu Prometeul lui Eschil - o marcă atât de limpede a experie�ţei uma�e, încât, 
având în vedere semnificaţia ei antropologică, validarea exclusivă a criteriului teleologic al 
performanţei cognitive va trebui să fie considerată unilaterală. O concluzie similară ni se  
va recomanda şi cu privire la  importanp limbii ce dirijează anticipator orice experienţă. Pe 
cât este de cert că anumite probleme verbaliste false ar putea fi cauzate de dominaţia unor 
convenpi lingvistice, tot atât de sigur este şi că limba reprezintă, în acelaşi timp, o condiţie 
şi o ghidare pozitivă a experienţei. De altfel, asemenea lui Bacon, Husserl s-a concentrat la 
rândul său mai mult asupra componentei negative decât asupra celei pozitive a sferei 
expresiei lingvistice. 

Prin urmare, nu ne vom lăsa călăuziţi în cadrul analizei conceptului de experienţă de 
către aceste modele, deoarece nu ne putem limita la aspectul teleologic din perspectiva 
căruia problema a fost privită predominant până acum. Cu aceasta nu vrem să spunem că 
acest aspect nu surprinde corect o componentă reală a structurii experienţei. Faptul că 
experienp este valabilă atâta timp cât nu este contrazisă de o nouă experienţă (ubi non 
repetitur instantia contradicton"a) caracterizează de bună seamă esenţa universală a experienţei, 
indiferent dacă este vorba de organizarea ei ştiinpfică în accepţiune modernă, sau despre 
experienţa de zi cu zi, aşa cum este ea trăită de fiecare. 

Astfel, această caracterizare corespunde în întregime analizei conceptului de inductie 
pe care o oferă Aristotelîn anexa celei de-a doua Analiticr. Aristotel descrie acolo Oa fel �a 
în primul capitol al Metafl�cit) modul în care din numeroasele experienţe individuale 
rezultă în cele din urmă - prin repnerea nenumăratelor particulare - experienţa, unitatea 
experientei. Ce fel de unitate este aceasta? Este vorba, de bună seamă, despre unitatea 
unui gen�ral. Însă generalitatea nu este încă generalitatea ştiinţei. Ea ocupă mai curând o 
pozipe mediană - suspect de nedeterminată - între numeroasele perceppi particulare şi 
generalitatea autentică a conceptului. Ştiinţa şi tehnica îşi au originea în generalitatea con
ceptului. Dar în ce constă generalitatea experienţei şi cum se tranferă ea în noua genera
litate a logos ului? Dacă experienţa ne arată că un anumit medicament are un anumit efect, 
atunci acest lucru înseamnă că un element comun a fost extras dintr-o multitudine de 
294 Loc. cit. 1, 38 sq. 
295 An Post. B 19 (99 sq.). 
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observatii şi este limpede că întrebarea medicinală, în fond, cea ştiintifică, şi anume cea 
privitoa;e la logos devine posibilă abia pornind de la o astfel de observaţie asigurată. 
Ştiin�a ştie cauza, motivul pentru care acest mijloc are un efect tămăduitor. Experienţa nu 
este ştiinta însăşi, Însă ea este conditia preliminară necesară a acesteia. Ea trebuie să fie 
deja asi�rată, cu alte cuvinte, obse�aţiile particulare trebuie să indice în mod regulat 
acelaşi lucru. Abia atunci, în cazul în care este atinsă deja acea generalitate despre care este 
vorba în cazul experientei, abia atunci se poate naşte întrebarea privitoare la cauză şi, 
odată cu ea, interogaţia �e duce către ştiinţă. Întrebăm din nou: ce fel de generalitate este 
aceasta? Ea priveşte în mod evident comunitatea nediferenţiată a unei multitudini de 
observaţii particulare. Reţinerea acesteia fundamentează posibilitatea unei anumite previziuni. 

Raportul dintre experimentare, păstrare şi unitatea ce rezultă de aici a experienţei 
rămâne, cu toate acestea, suspect de neclară. Aristotel se sprijină, probabil, pe un 
raţionament ce dispunea la acea vreme de un anumit tipar clasic. Mărturia sa cea mai 
veche se găseşte la Anaxagoras, care afirmă, potrivit relatării lui Plutarh, că trăsătura 
distinctivă a omului faţă de animale ar fi definită de empeiria, mneme, soPhia şi technl96 

Reliefarea lui "mneme" în Prometeul lui Eschil297 este plasată la rândul ei într-un context 
similar, iar dacă evidenţierea corespunzătoare a lui "mneme" lipseşte în mitul platonician 
al lui Protagoras, Platon demonstrează298, totuşi, că avem de a face deja cu o teorie solidă. 
Stăruirea (Bleiben) percepţiilor importante (mone) este în mod evident motivul unificator din 
care cunoaşterea generalului se poate ridica din experien�a particularului. Toate animalele 
care dispun în acest sens de mneme, aşadar de un simţ al trecutului, al timpului, sunt 
apropiate prin aceasta de om. Ar fi necesară o investigare separată menită să elucideze în 
ce măsură această teorie timpurie a experienţei, ale cărei urme le-am indicat, este marcată 
şi de către conexiunea dintre menţinere (mnem'C) şi limbă. Este limpede că învăţarea 
numelor şi a vorbirii însoţeşte această achiziţionate a conceptelor generale, iar Themistius 
explică rară ezitare analiza aristotelică a inducţiei prin exemplul deprinderii vorbirii şi cel 
al formării cuvintelor. Va trebui să reţina, în orice caz, că generalitatea experienţei despre 
care vorbeşte Aristotel nu este generalitatea conceptului şi ştiinţei. (problematica în care 
suntem transferaţi prin această teorie este, probabil, cea al idealului sofist al formării. 
Conexiunea dintre distincţia omului, despre care se vorbeş,te aici, şi organizarea generală a 
naturii se resimte în toate mărturiile de care dispunem. Insă tocmai acest motiv, cel al 
contrapunerii oamenilor şi animalelor, a constituit punctul de pornire firesc al idealului 
sofist al formării.) Experienţa este prezentă aC,tual doar în observaţia particulară. Ea nu 
este ştiută potrivit unei generalităţi prealabile. In aceasta rezidă deschiderea principială a 
experien�ei fa1ă de o experienţă nouă; nu doar în sens larg, potrivit faptului că erorile sunt 
corectate, ci ea este conform esenţei sale dependentă de o confirmare permanentă şi este, 
prin urmare, ea însăşi una diferită în mod necesar în cazul în care confirmarea nu se 
produce (ubi repetitur instantia contradictoria) . 

Aristotel foloseşte o imagine foarte frumoasă pentru a descrie logica acestei proceduri. 
El compară numeroasele observatii pe care le face cineva cu o armată pusă pe fugă. Şi 
acestea sunt fugare, adică nu ră:nân pe loc. Însă, dacă în această goană generală o 
observaţie se confirmă, totuşi, la un moment dat printr-o experien�ă repetată, atunci ea se 
opreşte. Cu aceasta intervine aici o primă nemişcare în fuga generală. Dacă acesteia i se 
adaugă acum şi altele, atunci întreaga armată de fugari se opreşte până la urmă şi se 
296 PIut. De fort. 3p 98 F = Diels, Vor!. Anaxag. B 21 b. 
297 Esch. Pro1l1. 461 .  
298 Phaid 96 
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supune din nou unităţii comenzii. Stăpânirea unitară a întregului simbolizează aici ce este 
ştiinţa. Imaginea este menită să ne arate cum devine posibilă ştiinţa, cu alte cuvinte, modul 
în care se poate ajunge la adevărul general ce nu are voie să depindă de hazardul 
observa)iilor, ci trebuie să fie valabile potrivit unei generalitiip autentice. Cum ar putea să 
rezulte acest lucru din hazardul observatiilor? 

Imaginea aceasta este importantă pentru noi deoarece ilustrează factorul decisiv 
privitor la esenţa experienţei. Asemenea oricărui exemplu, aceasta şchioapătă. Însă nepo
trivirea unei imagini nu este o slăbiciune a ei, ci reversul performanţei abstractive pe care 
o realizează. Imaginea lui Arsitotel a armatei fugare şchioapătă Întrucât formulează o 
premisă inadecvată. Ea porneşte de la faptul că această goană a fost precedată de o 
stagnare. Lucru ce nu este valabil, desigur, pentru ceea ce trebuie ilustrat aici, şi anume 
pentru modul în care ia fiinţă cunoaşterea (Wissen) . Însă tocmai această deficienţă arată 
care este singurul lucru menit să fie ilustrat prin această imagine: naşterea experienţei ca 
survenire necontrolată de nimeni, pentru care decisivă nu este ponderea unei observaţii 
sau a alteia, ci una în care totul se organizează într-un mod de nepătruns. Imaginea 
deschiderea specifică în care experienp este dobândită dintr-o dată, imprevizibil şi totuşi 
nu rară să fi fost pregătită, şi este valabilă din acel moment până la o nouă experienţă, cu 
alte cuvinte, determinantă nu pentru un lucru sau altul, ci pentru tot ce prezintă o 
similaritate de gen. A ristotel consideră că această generalitate a experienţei este cea prin 
care ia fiinţă adevărata generalitate a conceptului şi posibilitatea ştiinţei. Imaginea 
ilustrează, aşadar, modul în care generalitatea lipsită de principii a experienţei �nşiruirea 
acesteia) conduce, cu toate acestea, la unitatea lui arche (arche = "comandă" şi "principiu''). 

Dacă esenţa experienţei este gândită, aşa cum o face Aristotel, doar cu privire la 
"ştiinţă" [ - care nu este încă, în orice caz, ştiinţa "modernă", ci "cunoaştere" -] acest 
lucru simplifică procesul prin care aceasta ia flinţă. Deşi imaginea descrie tocmai acest 
proces, ea îl descrie totuşi în condiţii simplificatoare ce nu sunt valabile în această formă. 
Dar parcă tipicul experienţei ar rezulta de la sine, noncontradictoriu! Aristotel presupune 
aici dintotdeauna existenta elementului comun ce se sedimentează în goana observatiilor 
şi se cristalizează sub for:na unei generalităţi; generalitatea conceptului este, pentru ei, un 
prius ontologic. Ceea ce îl interesează pe Aristotel în privinţa experienţei este doar 
contributia acesteia la constituirea notiunilor. 

Exarcinând astfel experienţa în funcţie de rezultatul ei vom sări peste procesul 
propriu-zis al experimentării. Căci acest proces este unul esenţialmente negativ. El nu 
poate fi descris simplu ca flind formarea nefracturată a unor generalităţi tipice. Această 
formare se petrece, mai curând, graţie faptului că generalizările false sunt contrazise 
permanent de experienţă, lucrurile considerate tipice fiind concomitent detipizate299 
Acest lucru se reliefează şi lingvistic dacă ne gândim la faptul că vorbim într-un sens 
dublu despre experienţă: pe de o parte despre experienţele ce se integrează experienţei 
noastre, confirmând-o, dar, pe de altă parte, şi despre experienţa pe care o "facem". 
Aceasta din urmă, experienţa propriu-zisă, este Întotdeauna una negativă. Atunci când 
facem experienţa unui lucru, înseamnă că nu am privit până în acel moment lucrurile aşa 
cum trebuie şi că acum ştim mai bine cum stau ele. Negativitatea experienţei are, aşadar, 
299 [Acest fenomen este descris în mod similar prin perechea conceptuală al lui Karl Popper, frua/ 
and eTTor- cu observaţia că aceste concepte pornesc excesiv de la latura voliţională a vie fii empirice 
omeneşti şi prea puţin de la latura emoţională a acesteia. Acest lucru este rectificat dacă se are în 
vedere "logica cercetării ştiinţifice", Însă nu şi dacă se face referire la logica eficientă în cadrul vieţii 
empirice a omului.] 
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un sens productiv straniu, Ea nu este doar o iluzie dezvăluită ca atare - şi astfel o 
rectificare - ci o cunoaştere cuprinzătoare pe care o dobândim, Prin urmare, lucrul a cărui 
experien�ă o facem nu poate fi un obiect cules la întâmplare, ci el trebuie să contribuie la o 
cunoaştere mai bună, nu despre el, ci despre ceea ce credeam că ştim înainte, aşadar 
despre o generalitate, Negaţia în virtutea căreia ea realizează acest lucru este una 
det�rminată, Numim acest tip de experienţă o experien�ă dialectică. 

In ceea ce priveşte componenta dialectică a experien�ei, Aristotel încetează să fie un 
martor important, locul său fiind preluat de Hegel. El este cel care legitimează componenta 
istoricită�. Pentru el, experien�a este forma sub care se înfăptuieşte scepticismul . Am 
văzut deja că experien�a pe care o face cineva modifică întreaga sa ştiin�ă. Mai bine zis, 
aceeaşi experien�ă nu poate fi "făcută" de două ori, Deşi experien�a se cAaracterizează prin 
faptul că se reconfirmă mereu, ea este dobândită doar prin repetare. Insă în calitate de 
experien�ă repetată şi confirmată ea nu mai este "făcută" din nou. Odată ce am făcut o 
exprien�ă, Înseamnă că dispunem de ea. Putem acum să anticipăm ceea ce odinioară 
fusese surprinzător. Acest lucru nu poate deveni din nou o experien�ă nouă. Doar un nou 
lucru neaşteptat îi poate oferi o experien�ă nouă celui care are experienţă. Se produce o 
răsturnare a conştiinţei experimentate - şi anume o revenire asupra ei înseşi. Cel care 
parcurge o experienţă devine astfel conştient de experienp sa - este experimentat. Acest 
lucru duce la dobândirea unui orizont nou în interiorul căruia ceva poate deveni pentru el 
o experienţă. 

Acesta este punctul în care Hegel devine un martor important pentru noi. El a arătat în 
Fenomenologia spilitului modul în care îşi acumulează experienţele conştiin�a care doreşte să 
devină sigură de sine. Obiectul conştiin�ei este însinele, Însă ceea ce este în-sine poate fi 
cunoscut doar potrivit modului în care acesta se înfătişează conştiintei ce face o 
experienţă, Astfel, conştiinţa ce experimentează face toc�ai această expe�ienţă anume: 
însinele obiectului este în sine "pentru noi"JlJ() 

Hegel analizează aici conceptul experienţei într-o analiză ce a trezit interesul lui 
Heidegger, atras şi revoltat în acelaşi timp de aceastalO) Iată ce spune Hegel: "Această 
mişcare dialectică pe care conştiinţa o exercită în ea însăşi, atât în ceea ce priveşte 
cunoaşterea ei, cât şi în ce priveşte obiectul ei, în măsura în care din această mişcare iifJorăfte 
pentru ea obiectul nou, adevărat, este propriu-zis ceea ce se numeşte experienţă". Ne 
întrebăm, amintindu-ne de cele spuse mai sus, la ce anume se referă Hegel, care urmăreşte 
aici, de bună seamă, să facă o afirmatie privitoare la esenta universală a experientei. 
Heidegger trimite pe bună dreptate, după părerea noastră, la faptul că Hegel nu oferă �ci 
o interpretare dialectică a experienţei, ci, invers, gândeşte ceea ce este dialectic pornind de 
la esenţa experienţei302 Potrivit lui Hegel, structura experienţei este cea a unei răsturnări 
(UmkehrunjJ a conştiinţei şi este de aceea o mişcare dialectică. Deşi Hegel se preface că 
ceea ce se înţelege îndeobşte prin experienţă este ceva diferit Întrucât noi "facem", în 
general, "experienţa neadevărului primului nostru concept apelând la un alt obiect" (şi nu 
astfel încât obiectu! să se modifice singur), cu toate acestea, este vorba doar în aparenţă de 
un lucru diferit. In realitate, conştiinta ftlozofică dezvăluie ceea ce conştiinta care 
eXPAerimentează face atunci când trece d� la un lucru la altul: aceasta se răstoarnă pe' sine. 

Intr-adevăr, după cum am văzut, experienp este mai întâi experienţă a nulităţii 
(Nichtigkei� . Lucrurile nu stau aşa cum am presupus. Experienţa facută pe baza unui 

300 Hegel, Phănomenologje des Geistes, Einleitung (eci. Hoffmeister, p. 73). 
301 Heidegger, Hegels Begli.ff der Eifahrung (Holzwege, p. 73). 
302 Ho/�ege, p. 169. 
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obiect, modifică ambele: cunoaştrea noastră şi obiectul acesteia. Acum ştim mai bine şi 
am aflat ceva, cu alte cuvinte: obiectul însuşi "nu rezistă" Obiectul nou contine adevărul 
despre cel vechi. ' 

Ceea ce Hegel descrie în acest mod ca experienfă este experienfa pe care conştiinţa o 
face cu sine însăşi. "Principiul experienfei conţine determinarea infinit importantă 
potrivit căreia pentru presupunerea şi considerarea ca fiind adevărat a unui conpnut omul 
trebuie să asiste el însuşi, mai exact, el trebuie să considere un astfel de continut ca fiind 
concordant şi unificat cu certitudinea sa de sine", scrie Hegel în Enciclopedia sa303 Conceptul 
de experienţă vizează tocmai acest lucru, şi anume că se produce o asemenea concordanţă 
cu sine însuşi. Aceasta este răsturnarea pe care o suferă conştiinţa: aceea de a se cunoaşte 
pe sine însăşi în ceea ce este străin, în altul. Fie că traseul experienţei se efectuează ca o 
expansiune de sine în varietatea conpnuturilor, fie sub forma naşterii unor noi şi noi figuri 
ale spiritului, a căror necesitate este înteleasă de ştiinta ftlozofică, în fiecare dintre cazuri 
este vorba despre o răsturnare a conştiinţei. Descrier�a hegeliană dialectică a experienţei 
suprinde ceva în ceea ce priveşte această chestiune. 

Fără îndoială că Hegel consideră că drumul experienţei conştiinţei conduce în mod 
necesar la o cunoaştere despre sine pentru care nu mai există un altul, nimic străin, în afara 
sa. Pentru el, desăvârşirea experienţei este "ştiinţa", certitudinea despre sine în cunoaş
tere. Criteriul sub care el gândeşte experienţa este, aşadar, cel al cunoaşterii de sine. De 
aceea, dialectica experienţei trebuie să sfârşească în depăşirea oricărei experienţe, ceea ce 
este atins în cunoaşterea absolută, adică în identitatea totală dintre conştiinţă şi obiect. 
Vom putea înţelege pornind de aici motivul pentru care aplicarea asupra istoriei - pe care 
o vede cuprinsă în conştiinţa de sine absolută a flozofiei - efectuată de Hegel nu apreciază 
just conştiinţa hermeneutică. Esenţa experienţei este gândită aici de la bun început din 
perspectiva acelui lucru în care experienţa este depăşită. Experienţa însăşi nu poate fi 
niciodată ştiintă. Ea se plasează într-o opozitie insolubilă fată de cunoaştere şi fată de 
învăţătura ce ;e revarsă din cultura generală '(Allgemeinwissen)

' de tip teoretic sau tehnic. 
Adevărul experienţei conţine mereu raportarea la o experienţă nouă. De aceea, cel despre 
care spunem că este experimentat nu a devenit astfel doar prin experienţe, ci şi prin 
deschiderea sa faţă de experiente. Desăvârşirea experienţei sale, flinfa deplină a celui pe 
care îl numim "experimentat" nu constă în faptul că cineva cunoaşte deja tot şi le ştie deja 
pe toate mai bine. Cel experimentat se dovedeşte, dimpotrivă, a fi mai curând în mod 
radical nedogmatic, cel care, pentru că a făcut atâtea experienţe şi a tras învăţături din 
experienţele !acute, este capabil în mod deosebit să facă noi şi noi experienfe şi să înveţe 
din acestea. Dialectica experienţei îşi are propria împlinire nu într-o cunoaştere încheie
toare, ci în acea deschidere faţă de experien ţă ce este eliberată prin experienţa însăşi. 

Dar prin aceasta, conceptului de experienţă despre care este vorba de această dată i se 
atribuie o componentă calitativ nouă. Acesta nu se referă doar la experienfă în sensul 
învăţăturii pe care aceasta o oferă în legătură cu un lucru sau altul. El se referă la 
experienţă ca întreg. Aceasta este acea experienţă ce trebuie mereu dobândită de noi 
înşine şi de care nimeni nu poate fi crutat. Experienta este aici ceva ce tine de cunoaşterea 
istorică a omului. Chiar dacă ţelul de a' menaja pe cineva de anumite e�perienţe este unul 
mărginit al preocupării pedagogice, experienţa în întregul ei nu este un lucru de care 
putem fi cruţaţi. Experienţa înţeleasă astfel presupune, mai curând, în mod necesar, 
înşelarea variată ale unor aşteptări; experienţa poate fi doar astfel dobândită. Faptul că 
experienţa este prin excelenţă o experienţă dureroasă şi incomodă nu indică un pesimism 

303 Enz. §7. 
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deosebit, ci poate fi înţeles nemijlocit din esenţa acesteia. Ajungem la o experienţă nouă 
doar prin intermediul unor instanţe negative, lucru ştiut deja şi de Bacon. Orice 
experientă care îşi merită numele zădărniceşte o expectantă. Fiinta istorică a omului 
conţine, 'aşadar, ca un element esenţial al său o negare pri�cipială 'ce iese la lumină în 
raportul esenţial dintre experienţă şi judecată (Einsich�. 

Judecata este mai mult decât cunoaşterea unei stări de lucruri sau a alteia. Ea contine în 
permanenţă reîntoarcerea dinspre ceva în care fuseserăm captivi datorită unei orbiri. În 
acest sens, judecata conţine întotdeauna un moment al cunoaşterii de sine şi reprezintă o 
dimensiune necesară a ceea ce am numit experienţă în sens propriu. Judecata este ceva la 
care se ajunge. Şi aceasta constituie, până la urmă, o determinare a fllnţei umane înseşi, 
aceea de a fi dotată cu judecată şi înţelegătoare. 

Pentru a aduce o mărturie şi în ceea ce priveşte cel de-al treilea moment al esenţei 
experienţei pe care l-a reliefat, o vom face cel mai bine amintindu-l pe Eschil. El a fost cel 
care a descoperit formula - sau, mai bine zis, a recunoscut însemnătatea ei metafizică - ce 
exprimă istoricitatea lăuntrică a experienţei: "a învăţa prin suferinţă" (pothei-mathos) 
[suferinţa instructivă - n. trad] . Această formulă se referă nu doar la faptul că învăţăm din 
pierderile suferite şi că o cunoaştere mai corectă a lucrurilor trebuie să fie dobândită mai 
întâi prin erori şi deceptii. Înteleasă asfel, ea ar putea fi la fel de veche precum existenta " " 304 ' 
umană însăşi. Insă Eschil se gândeşte la mai mult de atât . El se referă la motivul pentru 
care lucrurile stau astfel. Ceea ce omul trebuie să învete prin suferintă nu este un lucru sau , , 
altul, ci să pătrundă cu judecata limitele existenţei umane, caracterul de neînlăturat al 
graniţei către divin. Este vorba, până la urmă, despre o cunoaştere religioasă - despre acea 
cunoaştere din care a rezultat naşterea tragediei greceşti. 

Experienţa este, aşadar, experienţă a finitudinii omeneşti. Experimentat - în sens 
propriu-zis - este cel conştient de aceasta, cel care ştie că nu este stăpân peste timp şi 
viitor. Căci cel cu experientă cunoaşte limitele oricărei previziuni şi incertitudinea oricăror 
planuri. În el se desăvârşeşte valoarea de adevăr a experienţei. Dacă pentru fiecare fază a 
procesului experienţei era caracteristic faptul că cel ce făcea o experienţă dobânde<"1. o 
nouă deschidere faţă de experienţe noi, ,?-tunci acest lucru este valabil cu atât mai mult 
pentru ideea unei experienţe desăvârşi te. In ea nu se pune capăt experienţei, atingându-se 
o formă mai înaltă a cunoaşterii, (Hegel), ci abia în ea experienţa se înfăţişează pentru 
întâia oară în întregime şi unitar. In ea, întregul dogmatism, aşa cum rezultă el din obsesia 
grăbită a dorinţei proprie spiritului uman, se loveşte de o limită absolută. Experienţă ne 
învaţă recunoaşterea realului. Prin urmare, cunoaşterea a ceea ce este rezultatul 

304 H. Dorrie a cercetat într-un studiu instructiv, Leid und Eifohrung (Akademie der Wissen
schaften und der Literatur in Mainz, 1956, Nr. 5) provenien!a sintagmei 71: & " 0 <;  11 & " 0 <; .  El 
presupune că sensul inipal al proverbului ar fi că doar un neghiob trebuie să fie păgubit pentru a se 
deştepta, iar cel deştept ar fi, dimpotrivă, cu băgare de seamă. Răsturnarea eschiliană a zicătorii în 
religios ar constitui un aspect ulterior. Acest lucru mi se pare pupn plauzibil dacă ne gândim la 
faptul că până şi mitul la care apelează Eschil vorbeşte despre miopia neamului omenesc şi nu 
despre câţiva neghiobi. În afară de asta, caracterul limitat al capacităţii noastre omeneşti de 
previziune constituie o experienfă atât de veche şi de umană şi este atât de strâns legată de 
generalitatea umană a suferinţei, încât este greu de crezut că această idee evidentă 

,
ar fi putut să 

zacă nedescoperită Într-un proverb inofensiv până să fie descoperit de către Eschil. [In legătură cu 
această "teză" eschiliană vezi recent lucrarea lui Heinz Neitzer în: Gymnosium 8 (1980), p. 283 sq. 
Potrivit acestuia ea se referă la pedeapsa pentru hybris şi este sinonimă cu sintagma: "Cine nu 
primeşte sfat nu e nici de ajutat.'1 
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propriu-�is al oricărei experien�e, precum şi al oricărei voin�e de a şti (WissenuJollen) în 
general. Insă ceea ce este nu este aici ceva oarecare, ci "ceea ce nu mai poate fi răsturnat" 
(Ranke). 

Experien�a propriu-zisă este cea în care omul devine conştient de finitudinea sa. Ea 
formează grani�a putinţei de a înfăptui (Machenkonnen) şi a conştiinţei de sine a raţiunii sale 
urzitoare de planuri. Faptul că totul poate fi revocat, că există mereu timp pentru toate şi 
că totul se reintoarce într-un fel sau altul se dovedeşte a fi o simplă iluzie. Cel ce este plasat 
şi actionează în istorie face mai curând în permanentă experienta că nimic nu revine. A , , , recunoaşte ceea ce este nu înseamnă aici cunoaşterea a ceea ce este la un moment dat, ci 
înţelegerea grani�elor în cuprinsul cărora viitorul mai este încă desch.is în faţa aşteptării şi 
plănuirii - sau că orice aşteptare şi plănuire proprie fiin�elor finite este una finită şi 
mărginită. Experienţa propriu-zisă este, prin urmare, experienţă a istoricită� pro
priu-zise. Cu aceasta, discutarea conceptului experienţei atinge un rezultat relevant pentru 
întrebarea noastră privitoare la natura intimă a conştiintei eficacitătii istorice. Ea trebuie 
să oglindească, în calitate de formă veritabilă a experienţei, s�ructura universală a 
experienţei. Astfel, va trebui să identificăm în ceea ce priveşte experienta hermeneutică acele 
elemente pe care le-am distins în cadrul analizei de mai sus. 

Experienţa hermeneutică are de a face cu mo{tenirea tradiţiei. Ea este cea care urmează să 
fie experimentată. Tradiţia moştenită nu este însă, pur şi simplu, o survenire pe care 
învăţăm să o cunoaştem şi să o dominăm prin experienţă, ci ea este un limbeg, adică ea 
vorbeşte de la sine ca un altul. Un "tu" nu este un obiect, ci se raportează la alţii. Acest 
lucru nu trebuie înteles în sensul că ceea ce se oferă experientei în cadrul traditiei 
moştenite trebuie in'terpretat ca o opinie a altuia, care este un "t�". Vom sublinia, �ai 
curând, că înţelegerea tradiţiei moştenite nu înţelege textul transmis drept expresia de 
viaţă a unui "tu", ci ca un conţinut de sens desprins de orice legătură cu cei ce vizează un 
lucru, cu "eu" şi "tu". Cu toate acestea, raportarea faţă de "tu" şi sensul experienţei ce se 
produce acolo trebuie să poată servi analizei hermeneutice. Căci tradiţia este şi ea un 
partener de comunicare veritabil, împreună cu care formăm un tot asemenea celui alcătuit 
de "eu" şi "tu". 

Este limpede că experienta lui "tu"  trebuie să fie una specifică în măsura în care acel "tu" 
nu este un obiect, ci se raportează la rândul său faţă de cineva. În acest sens, elementele 
structurale ale experienţei pe care le-am reliefat vor suferi aici o modificare. Deoarece aici 
însuşi obiectul experien�ei are caracterul unei persoane, o astfel de experienţă este un 
fenomen moral şi, totodată, cunoaştere dobândită prin experienţă, înţelegerea celuilalt. 
Vom urmări, de aceea, transformarea pe care o parcurge structura experienţei atunci când 
este experien�ă a lui "tu" şi experienţă hermeneutică. 

Există o experienţă a lui "tu" ce surprinde ceva tipic în comportamentul semenilor şi 
care dobândeşte pe baza experientei o intuitie despre celălalt. Numim aceasta capacitatea 
de a judeca oamenii. Îl în�elegem pe celălal; aşa cum înţelegem îndeobşte un proces tipic 
în câmpul experienţei noastre. Suntem capabili să îl anticipăm. Comportamentul său ne 
serveşte ca mijloc pentru scopurile noastre, asemenea oricărui alt mijloc. Din punct de 
vedere moral, un astfel de comportament faţă de "tu" semnifică o raportare pură la sine şi 
contravine menirii morale a omului. După cum se ştie, Kant a interpretat imperativul 
categoric printre altele şi astfel încât ne este interzis pentru totdeauna să-I folosim pe 
celălalt ca un simplu instrument şi trebuie să-I recunoaştem în permanenţă ca fiind un 
scop în sine. 
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Dacă vom aplica forma raportării fa�ă de "tu" şi cea a în�elegerii lui "tu" - capacitatea 
de a judeca oamenii - asupra problemei hermeneutice, vom vedea că acestui lucru îi 
corespunde acolo credinp naivă în metodă şi în obiectivitatea accesibilă prin intermediul 
acesteia. Cel ce întelege în acest mod traditia o transformă în obiect, cu alte cuvinte însă, 
înfruntă tradiţia liber şi neinhibat şi, elimi�ând metodic toţi factorii subiectivi din cadrul 
raportării fa!ă de traditie, se asigură în ceea ce priveşte conţinutul acesteia. Am văzut că 
acesta se desprinde astfel de dăinui rea eficacităţii tradiţiei în care se află propria sa realitate 
istorică. Este vorba despre metoda ştiinţelor sociale, aşa cum corespunde ea ideii de 
metodă a secolului al XVIII-lea şi formulării ei programati ce prin Hume; în realitate, un 
clişeu retuşat după metodica ştiinţelor naturii30,. Acesta surprinde doar un aspect parţial al 
procedurii propriu-zise a ştiinţelor spiritului şi doar printr-o reducţie schematică, în 
măsura în care este cunoscut astfel doar elementul tipic, regulat al comportamentului uman. 
O astfel de nivelare a experienţei hermeneutice este similară celei pe care am constatat-o în 
cazul interpretării teleologice a conceptului de inducţie începând cu Aristotel. 

O a doua modalitate a experimentării lui "tu" şi a înţelegerii sale constă în recunoaş
terea lui "tu" ca persoană, însă înfelegerea lui "tu" este o modalitate a raportării faţă de eu 
(Ichbezogenhei� în ciuda implicării persoanei în experienţa lui "tu". O astfel de raportare 
faţă de sine (Selbstbeziiglichkei� rezultă din iluzia dialectică pe care dialectica raportului 
eu-tu o aduce cu sine. Căci raportul eu-tu nu este unul nemijlocit, ci un raport reflexiv. 
Oricărei pretenţii îi corespunde una contrară. De aici rezultă posibilitatea ca orice 
partener al acestui raport să îl surclaseze reflexiv pe celălalt. El pretinde că ar cunoaşte 
pretenţia celuilalt, ba chiar că îl în�elege mai bine decât se înţelege acesta pe sine însuşi. Cu 
�ceasta, "tu"-ul 'pierde nemijlocirea cu care îşi îndreaptă pretenţia asupra celuilalt. 
II?-ţelegerea se produce, însă, Tai curând ca o interceptare reflexivă şi ca o anticipare din 
punctul de vedere al celuilalt. In măsura în care acesta este un raport reciproc, el participă 
la realitatea reportului dintre "eu" şi "tu". Istoricitatea lăuntrică a tuturor raporturilor 
existenţiale între oameni constă în faptul că recunoaşterea reciprocă este permanent 
disputată. Aceasta cunoaşte grade diferite de tensionare, până la dominarea totală a unui 
eu de către celălalt eu. Dar chiar şi formele extreme ale dominării şi aservirii formează un 
raport dialectic veritabil a cărui structură corespunde celei elaborate de Hegel306 

Experienţa lui "tu" care este dobândită aici este mai adecvată în mod obiectiv decât 
capacitatea de a judeca oamenii, ce nu urmăreşte decât să-I aproximeze pe celălalt. Este 
iluzoriu să vedem în celălalt un instrument de-a dreptul ignorabil şi manipulabil. Voinp 
de putere zace chiar şi în sluga ce se răscoală împotriva stăpânului, după cum observa 
Nietzsche307 • Această dialectică a reciprocităţii ce domină toate raporturile dintre un "eu" 
şi un "tu" este, însă, ocultată în mod necesar conştiintei individului. Servitorul care îşi 
�ranizează stăpânul slujindu-l nu crede nicidecum d. se voieşte pe sine în aceasta. 
Intr-adevăr, propria conştiinţă de sine constă tocmai în sustragerea din dialectica acestei 
reciprocităţi, în gestt;1 de a se extrage reflexiv din relaţia cu celălalt, devenind astfel 
inaccesibili acestuia. Inţelegându-l Ee celălalt, pretinzând că îl înţelegem, îi răpim orice 
legitimitate a propriilor revendicări. In special dialectica îngrijirii este cea care se afirmă în 
acest mod, impregnând toate raporturile cu semenii ca formă reflectată a aspiraţiei către 

305 Vezi observapile noastre referitoare la acest subiect din introducere (p. 1 sq.). 
306 Vezi analiza excelentă a acestei dialecticii reflexive dintre eu şi tu la Karl Lowith, Das lndividuum 
in der Rn!!e des Mitl7lenschen (1928) şi recenzia mea în Logos XVIII (1 929), pp. 436-440 [Ges. Werke, 
Bd. 4] . 
307 A/so sprach Zarathustra II 01 on der Selbstiiberwindung). 
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dominare. Pretenţia de a-l înţelege anticipând pe celălalt îndeplineşte funcţia de ne proteja 
pe noi înşine de pretenţia celuilalt. Fenomene similare sunt bine cunoscute de pildă din 
relaţia pedagogică, o formă autoritativă a asistenţei. Dialectica raportului dintre "eu şi 
"tu" dobândeşte în astfel de forme reflectate o claritate şi mai mare. 

Unei astfel de experienţe a lui "tu" îi corespunde în domeniul hermeneuticii ceea ce se 
numeşte în general conrtiinfă istorică. Conştiinţa istorică ştie despre alteritatea celuilalt, e 
conştientă de alteritatea trecutului, tot astfel cum înţelegerea lui "tu" ştie acelaşi lucru ca 
persoană. Ea nu caută în altul trecutului cazul unei 1egităţi generale, ci un element unic din 
punct de vedere istoric. Pretinzând că se ridică în întregime dincolo de propria condiţio
nare prin recunoaşterea acestuia, ea este totuşi captivă într-o iluzie dialectică, căci ea 
încearcă, în realitate, să se înstăpânească parcă asupra trecutului. Nu este necesar ca acest 
lucru să se petreacă însoţit de pretenţia speculativă a unei filozofii a istoriei universale - el 
poate să lumineze calea mersului empiric (E1jahrungsgange) al ştiinţelor istorice şi sub 
forma unui ideal al elucidării totale (vollendete AujklăruniJ, după cum am putut observa 
acest lucru în cazul lui Dilthey. Am dezvăluit iluzia dialectică pe care o produce conştiinp 
istorică şi care corespunde iluziei dialectice a experienţei desăvârşi te în cunoaştere în 
cadrul analizei noastre a conştiintei hermeneutice în măsura în care idealul elucidării 
istorice este un lucru de ne1nfăptuit. Cel care are certitudinea propriei lipse de prejudecăţi 
sprijinindu-se  pe obiectivitatea metodei sale şi tăgăduind propria sa condiţionare istorică, 
acela va resimti violenta prejudecătilor care îl domină în mod necontrolat ca un vis a tergo. 
Cel ce nu vre; să sesiz�ze judecăple (Urteile) care îl stăpânesc nu va recunoaşte ceea ce �e 
arată în lumina acestora. Situatia este similară celei din relatia dintre "eu" şi "tu" Cel care 
se sustrage reflexiv din recipr�citatea unei astfel de legături, acela modifică această relaţie 
şi distruge obligativitatea ei morală. Cel care se sustrage reflexiv din raportul existenţial cu tradzţia 
distruge în mod identic sensul adevărat al acestei trad�tii transmise. Conştiinţa istorică preocupată 
să înţeleagă tradiţia nu are voie să se bizuie pe modul de lucru metodico-critic cu care se 
apropie de izvoarele sale, de parcă acesta ar putea să o împiedice să amestece propriile sale 
judecăţi şi prejudecăţi. Ea trebuie, în realitate, să ia în considerare şi propria ei istoricitate. 
Situarea în interiorul tradiţiilor nu limitează libertatea cunoaşterii, ci o face posibilă. 

Această cunoaştere şi recunoaştere este cea care defineşte acum cea de-a treia 
modalitate - şi cea mai înaltă - a experientei hermeneutice: deschiderea fată de traditie de 
care dispune co!!piin/a eficacităţii istorice. Şi 'aceasta are un corespondent v�ritabil în �xpe
rienp celuilalt. In raport cu semenii, importantă este, după cum am văzut, experimentarea 
lui "tu" ca "tu", cu alte cuvinte, să nu ignorăm pretentia acestuia şi să îi permitem să ni se 
adreseze. Acest lucru necesită o deschidere. Însă ace�stă deschidere nu se produce, până 
la urmă, doar faţă de cel pe care dorim să-I lăsăm să ni se adreseze. Cel care este dispus să 
asculte este, mai curând, deschis în mod principial. Fără o asemenea deschidere faţă de 
ceilalţi nu există nici o legătură umană autentică. Coapartenenţa Înseamnă întotdeauna, în 
acelaşi timp, putinp-de-a-I-asculta-pe-un-altul (Attf-ein-ander- Hăren-kiinnen) . Dacă doi se 
înţeleg unul pe celălalt, acest lucru nu Înseamnă că unul îl "pricepe" pe celălalt, adică îl 
cuprinde cu mintea. Tot astfel, a "asculta de/pe cineva" nu înseamnă pur şi simplu că 
facem orbeşte ceea ce vrea celălalt. Astfel de indivizi sunt numiti dependenti. Deschiderea 
pentru celălalt include, aşadar, faptul că sunt obligat să admit în min� însumi ceva 
împotriva mea, chiar dacă nu ar exista nici un altul care ar putea să impună acest lucru 
împotriva mea. 

Aici se află corespondenţa în raport cu experienţa hermeneutică. Trebuie să admit 
pretenţia tradiţiei, dar nu în sensul unei simple recunoaşteri a alterităţii trecutului, ci 
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admiţând are să-mi spună ceva. Şi acest lucru necesită o deschidere de principiu. Cel care 
este deschis în acest mod fată de traditie îşi dă seama că, în realitate, conştiinta istorică nu 
este nicidecum deschisă. Aceasta ni�elează în prealabil tradiţia ori de câte ori face o 
lectură "istorică" a textelor sale, astfel încât criteriile propriei cunoaşteri nu vor putea fi 
puse niciodată la îndoială prin intermediul tradiţiei. Reamintesc aici comparaţia naivă în 
coordonatele căreia se mişcă îndeobşte comportamentul istoric. Iată cum sună cel de-al 
25-lea fragment din Lyceum al lui Friedrich Schlegel: "Cele două principii fundamentale ale 
aşa-numitei critici istorice sunt postulatul trivialităţii şi argumentul banalităţii. Postulatul 
trivialităţii: Tot ce este cu adevărat mare, bun şi frumos este improbabil, căci este 
extraordinar şi cel puţin suspect. Axioma banalităţii: Aşa cum stau lucrurile la noi şi în 
ceea ce ne priveşte, tot astfel trebuie să fi fost peste tot, căci toate acestea sunt atât de 
fireşti." - În opozitie fată de aceasta, conştiinta eficacitătii istorice se ridică dincolo de o 
asemenea naivitate 'a ad�cvării şi comparării, p�rmiţând c� tradiţia să devină o experienţă a 
sa şi mentinându-se deschisă fată de pretentia de adevăr pe care o întâlneşte în ea. 
Conştiinţa' hermeneutică nu-şi ar� desăvârşirea' în certitudinea sa metodică despre sine, ci 
în aceeaşi disponibilitate faţă de experienţă care îl distinge pe cel experimentat de cel 
părtinitor în mod dogmatic. Iată ce anume caracterizează conştiinţa eficacităţii istorice, 
după cum putem afirma în acest moment din perspectiva conceptului de experienţă. 

c) Preeminenta hermeneutică a Întrebării 
I 

a) Modelul dialecticii platoniciene 
Cu aceasta se conturează triectoria ulterioară a cercetării noastre. Ne vom întreba în 
legătură cu structura logică a deschiderii ce caracterizează conştiinţa hermeneutică şi ne vom 
aminti de importanţa care i-a revenit conceptului întrebării în cadrul analizei situaţiei 
hermeneutice. Este evident că structura întrebării este presupusă în orice experienţă. Nici 
o experienţă nu este posibilă fără activitatea interogării. Recunoaşterea faptului că un 
lucru este altfel şi nu cum am crezut la început presupune, de bună seamă, traversarea 
întrebării dacă un lucru este Într-un fel sau altul. Deschiderea ce rezidă în esenta 
experienţei este, din punct de vedere logic, tocmai această deschidere a lui într-un fel s;u 
altul. Structura acesteia este cea a întrebării. Şi aşa cum negativitatea dialectică şi-a găsit 
perfecţiunea în ideea unei experienţe desăvârşite, în care suntem conştienţi pe deplin de 
fini tudinea şi mărginirea noastră, tot astfel forma logică a întrebării şi negativitatea 
imanentă acesteia îşi află împlinirea într-o negativi tate radicală, cea a ştiinţei despre 
neştiinţă (Wissen des Nichtwissens) . Este vorba despre faimoasa docta ignorantia socratică ce 
inaugurează adevărata superioritate a interogării prin negativitatea extremă a aporiei. 
Clarificarea modului special de efectuare a experienţei va necesita o adâncire în exami
narea esentei întrebării. 

A , 
In esenţa întrebării rezidă faptul că aceasta are un sens. Dar sensul acesta este un sens 

direcţional. Sensul întrebării este, prin urmare, direcţia unică în care se poate produce 
răspunsul, dacă acesta se vrea a fi un răspuns judicios şi potrivit sensului întrebării. Prin 
întrebare, acel ceva căruia i se adresează întrebarea (das Befragte) este deplasat Într-o 
anumită perspectivă. Survenirea unei întrebări sparge oarecum fiinp acelui ceva căruia i se 
adresează întrebarea. Logosul ce desfăşoară această fiinţă deschisă prin spargere este în 
acest sens deja întotdeauna un răspuns. El însuşi nu are sens decât potrivit sensului 
întrebării. 
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Una dintre cele mai importante idei pe care ni le oferă portretul platonician al lui 
Socrate este aceea că - în cotradic�e totală cu opinia general răspândită - a pune o 
întrebare este un lucru mai dificil decât formularea unui răspuns. Atunci când partenerii 
de discu�e ai lui Socrate încearcă să întoarcă lucrurile împotriva acestuia, pentru a scăpa 
de povara de a răspunde întrebărilor iritante ale lui Socrate, şi revendică la rândul lor rolul 
aparent avantajos al celui ce pune întrebările, eşecul lor este cu atât mai categoric3U8 În 
spatele acestui motiv comic al dialogurilor lui Platon se ascunde distinc�a critică dintre 
vorbirea propriu-zisă şi cea figurată. Cel care caută în vorbire doar ca dreptatea să fie de 
partea sa şi nu înţelegerea privitoare la un lucru va considera, fară doar şi poate, că 
interogarea este mai uşoară decât formularea unui răspuns. Se dovedeşte, însă, prin noul 
eşec al partenerului, că, în realitate, cel ce îşi închipuie că le ştie pe toate mai, bine este cu 
totul incapabil să Întrebe. Pentru a putea întreba trebuie să vrem să ştim. In alternanţa 
întrebării şi a răspunsului, a ştiinţei şi neştiinţei, pe care ne-o descrie Platon, se recunoaşte, 
aşadar, întâietatea întrebării pentru orice cunoaştere şi vorbire ce este investigatoare. O 
vorbire menită să reveleze un lucru necesită deschiderea acestuia prin intermediul 
întrebării care îl sparge. 

Din acest motiv, modul de efectuare este cel al dialecticii întrebării şi răspunsului, sau, 
mai bine zis, traversarea oricărei cunoaşteri prin întrebare. A întreba înseamnă a pune în 
deschis. Deschiderea acelui ceva căruia i se adresează întrebarea constă în faptul de a nu fi 
stabilit în răspuns. Acel ceva căruia i se adresează întrebarea trebuie să se mentină în 
suspensie pentru verdictul decisiv şi cel care stabileşte. În acest lucru constă 'sensul 
interogării: prezentarea în deschis a ceea ce este vizat prin întrebare (das Gefragte) potrivit 
caracterului său îndoielnic. Acesta trebuie plasat în suspensie, astfel încât argumentul pro 
să fie echilibrat de cel contra. Orice întrebare îşi împlineşte sensul abia traversând o astfel 
de suspendare în care devine o întrebare deschisă. Orice întrebare veritabilă pretinde 
această deschidere (0Jfenhei� . Atunci când aceasta îi lipseşte ea este, în fond, o falsă 
întrebare ce nu dispune de un sens interogativ autentic. Cunoaştem astfel de cazuri, cum 
ar fi cel al întrebării pedagogice, a cărei dificultate paradoxală constă în faptul că este o 
întrebare lipsită de întrebător. Mai există şi cazul întrebării retorice căreia îi lipseşte nu 
doar întrebătorul, ci şi ceea ce este vizat prin întrebare. 

Deschiderea întrebării nu este una neţărmurită. Ea implică, mai curând, o anumită 
mărginire prin orizontul întrebării. O întrebare căreia îi lipseşte acest lucru ţinţeşte în gol. 
Ea devine o interogare abia în momentul în care indeterminarea fluidă a direc�ei pe care o 
indică este plasată în determinarea lui "într-un fel sau altul" Cu alte cuvinte, întrebarea 
trebuie să fie pusă. Punerea întrebării presupune deschidere, dar, în acelaşi timp, şi o 
mărginire. Implică fixarea explicită a premiselor stabile pornind de la care se arată ceea ce 
este problematic (das Prag/iche) , ceea ce a rămas deschis. De aceea, punerea unei întrebări 
poate fi la rândul ei corectă sau greşită, în func�e de faptul că se întinde sau nu până 
înlăuntrul domeniului a ceea ce este cu adevărat deschis. Numim falsă acea punere a unei 
întrebări ce nu atinge deschiderea, ci o blocheză prin men�nere� unor premise false. Ea 
simulează, ca întrebare, deschidere şi posibilitatea de a fi decisă. Insă acolo unde ceea ce 
este problematic nu este detaşat îndeajuns - sau doar incorect - de premisele cu adevărat 
stabile, acesta nu este adus într-adevăr în deschis, astfel încât nu poate fi decis nimic. 

Acest lucru devine pe deplin limpede în cazul acelei false puneri a întrebării în care 
vorbim despre o întrebare strâmbă şi pe care o cunoaştem Înainte de toate din viaţa 
concretă. Poate exista un răspuns şi la o întrebare strâmbă, deoarece ea traversează doar 
308 Vezi, de exemplu, bătălia pentru forma vorbirii în Prot. 335 sq. 
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aparent şi nu în mod real suspensia deschisă în care o decizie este luată. Nu o numim falsă, 
ci strâmbă (schieJj , pentru că în spatele ei se ascunde, cu toate acestea, o întrebare, cu alte 
cuvinte, este vizat un deschis, care însă nu se situeză în direcpa către care se îndreaptă 
întrebarea pusă. Căci strâmb e şi ceva ce şi-a pierdut traiectoria. Strâmbătatea unei 
întrebări rezidă în faptul că întrebarea nu contine un sens directional real şi de aceea nu 
face posibil un răspuns. Spunem în mod simil�r despre afirmaţii ce nu sunt în întregime 
eronate, dar nici corecte, că sunt strâmbe. Şi acest lucru se detennină din perspectiva 
sensului acestora, adică potrivit raportării faţă de întrebare: nu le putem numi false, căci 
simpm ceva adevărat în ele, însă nu le putem numi nici corecte, pentru că ele nu 
corespund unei întrebări cu sens şi nu au, de aceea, un sens propriu-zis dacă nu sunt 
corectate. Sensul e întotdeauna sensul directional al unei Întrebări. Sensul a ceea ce este 
corect trebuie să corespundă directiei croite' de către o Întrebare. 

În măsura în care întrebarea p�ne în deschis, ea cuprinde întotdeauna ambele: atât 
ceea ce este judecat prin Da cât şi prin Nu. Pe acest lucru se sprijină relapa esenpală dintre 
a întreba şi a şti. Căci esenţa lui a şti este de a judeca un lucru nu doar corect, ci de a 
exclude deodată cu aceasta şi din acelaşi motiv ceea ce este incorect. Luarea unei decizii în 
privinţa unei întrebări este calea către a şti. Întrebarea este decisă ,prin predominanţa 
motivelor în favoarea uneia şi În defavoarea celeilalte posibilităţi. Insă acest lucru nu 
înseamnă încă cunoaşterea deplină. Lucrul însuşi este ştiut abia prin desftinţarea instan-
1elor contrare şi abia în momentul în care contraargumentele au fost dezvăluite potrivit 
incorectitudinii lor. 

Întâlnim acest lucru în special în cadrul dialecticii medievale ce nu prezintă doar 
argumentele pro şi contra, formulând apoi o decizie proprie, ci ordonează în cele din 
urmă totalitatea argumentelor. Această formă a dialecticii medievale nu este pur şi simplu 
o consecinţă a sistemului lui disputatio, ci, invers, aceasta din urmă se sprijină pe 
înlănţuirea lăuntrică dintre ştiinţă şi dialectică, cu alte cuvinte pe cea dintre răspuns şi 
întrebare. Există un pasaj celebru în Metafi'{jca lui AristotdU9 care a scandalizat multă lume 
şi care se explică pornind de la acest context problematic. Aristotel afirmă acolo că 
dialectica reprezintă capacitatea de a examina ceea ce este contrar şi în detaşare faţă de un 
Ce (Was) şi de a examina dacă una şi aceeaşi ştiinţă ar putea funcpona în cazul unor lucruri 
contrare. Se pare că aici se stabileşte o legătură între o caracteristică generală a dialecticii 
(care corespunde Întru totul cu ceea ce găsim, bunăoară, în Parmenide-le lui Platon) cu o 
problemă "logică" extrem de specială pe care o cunoaştem din Topice31u• Faptul că aceeaşi 
ştiinţă ar putea funcţiona în cazul unor lucruri contrare pare să fie într-adevăr o problemă 
extrem de specială. S-a încercat, de aceea, înlăturarea acesteia prin catalogarea ei drept o 
simplă glosăJ 1 1  În realitate, conexiunea dintre cele două probleme devine inteligibilă 
deîndată dacă reţinem întâietatea întrebării în raport cu răspunsul, ce stă la baza 
conceptului de a şti (Wimn). Căci a şti înseamnă mereu abordarea simultană şi a ceea ce 
este contrar. În aceasta constă superioritatea ei faţă de prejudecata datorată opiniei: ea 
înţelege să gândească posibilităţile ca posibilităţi. Cunoaşterea este fundamental dialectică. 
Ştiinţă poate avea doar cel care are întrebări, însă întrebarea cuprinde În sine relaţia 
opozitivă dintre Da şi Nu, dintre Astfel şi Altfel. Posibilitatea existenţei unei "dialectici" 
ce transformă în mod explicit această relape opozitivă dintre Da şi Nu î? obiectul ei 
derivă din faptul că cunoaşterea este dialectică în acest sens cuprinzător. Intrebarea în 

309 M 4, 1 078 b 25 sq. 
310 1 05 b 23. 
31 1 H. Maier, Syllogistik tind Aristoteles II, 2, 168. 
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aparenţă excesiv de particularizantă, dacă aceeaşi ştiinfă e posibilă în legătură cu chestiuni 
contrare, con�ne aşadar temeiul posibilităţii dialecticii în general. 

Teoria aristotelică despre silogism - o degradare a dialecticii la rangul de componentă 
secundară a cunoaşterii - permite, la rândul ei, recunoaşterea aceleiaşi întâietă� a întrebării, 
aşa cum au arătat cu deosebire strălucitele constatări ale lui Ernst Kapp cu privire la naşterea 
silogisticii lui Aristotel312 În cadrul întâietăţii pe care o are întrebarea pentru esenţa 
cunoaşterii (Wzssen) se manifestă în mod originar acea limită a ideii de metodă în ceea ce 
priveşte cunoaşterea de la care au pornit reflecţiile noastre în ansamblul lor. Nu există o 
metodă care să ne înveţe să întrebăm, să vedem ceea ce este demn de a fi interogat. 
Exemplul lui Socrate ne spune mai curând că importantă este aici ştiinţa neştiinţei. 
Dialectica socratică ce conduce la această ştiinţă prin tehnica ei derutantă creează astfel 
premisele interogării. Orice interogare şi voinfă de a şti presupune o ştiinţă a neştiinţei, şi 
anume astfel încât o neştiintă anume este cea care duce la o întrebare anume. 

Platon ne arată în expun�rile sale memorabile în ce anume rezidă dificultatea de a şti ce 
anume nu ştim. Forta opiniei este cea care îngreunează atât de mult calea către 
mărturisirea neştiintei.' Opinia este cea care înăbuşă interogarea. Înlăuntrul ei sălăşluieşte 
o tendinţă partîcul;ră de expansiune. Îşi doreşte mereu să fie opinia generală, tot astfel 
cum cuvântul grecesc pentru opinie, doxa, semnifică în acelaşi timp decizia la care ajunge 
opinia publică (A!lge1Jleinhei� în cadrul consiliului. Cum se poate ajunge, în fond, la 
neştiinţă şi interogare? 

Vom repne deocamdată că la acest lucru se ajunge doar în măsura în care cuiva îi vine 
o idee. Fireşte, vorbim despre idei nu în ceea ce priveşte întrebările, cât, ai curând 
răspunsurile - cum ar fi rezolvarea ghicitorilor - şi vom retine aici faptul că nu există o 
cale metodică ce duce la gândul ce constituie solu�a. Însă' noi ştim, în acelaşi timp, că 
ideile nu vin pe nepregătite. Ele presupun deja o direc�onare asupra unui domeniu al 
deschis ului din care poate sosi ideea, însă acest lucru înseamnă că ideile presupun 
interogarea. Adevărata esenţă este poate mai puţin faptul că cuiva îi trece prin minte 
solupa unei ghicitori, de pildă, cât întrebarea ce se avântă în deschis făcând astfel posibil 
răspunsul. Orice idee (Einfa/� are structura întrebăm. Venirea în minte, ideea întrebării 
este însă deja o fisură în întinsul nivelat al opiniei răspândite. De aceea, vom spune şi 
despre întrebare că ea îi vine cuiva, că se ridică sau se pune - mai curând decât să spunem 
că noi suntem cei care o ridicăm sau o punem. 

Am văzut dej a că negativitatea experientei implică din punct de vedere logic între
barea. Într-adevăr, scandalul pe care îl reprezintă acel ceva ce nu se integrează prejudecă�i 
este acel ceva prin intermediul căruia 

A 
facem experienţe. Prin urmare şi interogarea este 

mai mult ceva suferit decât o ac�une. Intrebarea se impune. Ea nu mai poate fi evitată în 
continuare şi nu ne mai putem cantona în opinia obişnuită. 

Aceste problematizări par să fie contrazise de faptul că tehnica întrebării devine o 
formă de mânuire conştientă în cadrul dialecticii socratic-platoniciene. Totuşi, o astfel de 
tehnică constituie o problemă în sine. Am văzut că aceasta îi este rezervată celui ce vrea să 
ştie, deci celui care are deja întrebări. Tţhnica de a întreba nu este tehnica de a ne apăra în 
faţa obligativităţii opiniilor; ea presupune deja această libertate. Nu este nicidecum o 
tehnică în sensul în care grecii vorbesc despre techne, nu este o capacitate ce poate fi 
deprinsă, prin care ajungem să stăpânim cunoaşterea adevărului. Aşa-numitul excurs 
epistemologic al Scrisorii a VlI-a pnteşte, mai curând, să detaşeze această tehnică stranie a 
dialecticii în unicitatea ei de tot ce poate fi predat şi însuşit prin întrebare. Tehnica 
312 Vezi în special articolul "Silogistică" în RE. 
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dialecticii nu este arta de a argumenta victorios împotriva cuiva. Este posibil, dimpotrivă, 
ca cel ce practică tehnica dialecticii, cu alte cuvinte arta de a întreba şi cea a căutării 
adevărului, să fie mai prejos în ochii auditoriului în ceea ce priveşte argumentarea. 
Dialectica în chip de tehnică a întrebării se confirmă doar în faptul că cel ce ştie să întrebe 
este capabil să reţină interogarea sa, ceea ce înseamnă că este în stare să menţină 
direcţionarea către deschis. Tehinca de a întreba este tehnica interogării prelungite, ceea 
ce înseamnă, însă, că este tehnică a gândirii. Ea poartă numele de dialectică deoarece este 
tehnica de a purta un dialog real. 

Purtarea unui dialog necesită, mai întâi, ca partenerii de dialog să nu vorbească despre 
lucruri diferi te. De aceea, dialogul are structura întrebării şi răspunsului. Cea dintâi 
condiţie a artei dialogului este cea de a ne asigura mereu de fapţul că partenerul ne 
urmăreşte. Cunoaştem prea bine acest fenomen din permanentele aprobări exprimate de 
partenerii dialogului platonician. Reversul pozitiv al acestei monotonii este consecvenF 
internă cu care înaintează în dialog desfăşurarea chestiunii. A purta un dialog înseamnă să 
ne plasăm sub conducerea lucrului asupra căruia se concentrează partenerii de dialog. 
Purtarea unui dialog nu înseamnă nimicirea prin argumentare a celuilalt, ci pretinde, 
dimp�trivă, cântărirea ponderii obiective a opiniei celuilalt. Este, de aceea, o Tehnică a 
punerii la încercare3 13 Tehnica punerii la încercare este însă tehnica de a întreba. Căci, 
după cum am văzut, a întreba înseamnă a dezvălui şi a aşeza în deschis. Interogarea pune 
în suspensie lucrul împreună cu posibilităţile acestuia, împotriva rigidităţii opiniilor. Cel ce 
stăpâneşte "arta" de a întreba ştie să se apere împotriva înăbuşirii interogării de către 
opinia dominantă. Cel ce stăpâneşte această artă va căuta el însuşi tot ce ar putea susţine o 
opinie. Dialectica constă în faptul că nu se încearcă atingerea punctului vulnerabil al celor 
spuse, ci conducerea acestora de către noi înşine .către adevărata lor forţă. Aşadar, prin 
aceasta nu este vizată orice tehnică a argumentării şi vorbirii capabilă să transforme un 
lucru slab într-unul puternic, ci tehnica gândirii ce ştie să întărească obiecpile pornind de 
la lucrul însuşi. 

Unei astfel de tehnici a fortifierii îi datorează dialogul platonici an actualitatea sa unică. 
Căci printr-o as tfel de întărire, ceea ceste ce este rostit se transformă în permanenţă în 
posibilităţile expreme ale legitimităţii şi adevărului său şi depăşeşte orice replică dornică 
să-i îngrădească valabilitatea de sens. Nici aici nu avem de a face, în mod evident, cu o 
lăsare în suspensie. Căci cel ce vrea să cunoască nu are voie să se mulţumească cu sim12le 
opinii, cu alte cuvinte, el nu are voie să se distanţeze de opiniile aflate în discuţie3 14 
Vorbitorul este întotdeauna cel care este tras el însuşi la socoteală până la ivirea adevărului 
acelui lucru despre care este vorba. Productivitatea maieutică a dialogului socratic, tehnica 
sa de a moşi cuvântul, se adresează, fără îndoială, persoanelor umane (mensch!iche Personen) 
ce sunt partenerii de dialog, însă ea se conformează doar opiniilor exprimate de aceştia şi a 
căror consecinţă obiectivă imanentă este dezvoltată în dialog. Ceea ce iese la iveală în 
adevărul său este logosul ce nu ne aparţine nici unuia şi care a depăşit, de aceea, atât de 
mult opinarea subiectivă a partenerilor de dialog încât şi cel ce dirijează dialogul rămâne 
mereu cel neştiutor. Dialectica în chip de tehnică a purtării unui dialog este, în acelaşi 
timp, tehnica rezumării în unitatea unei perspective (rynhoran eis hen eidos), cu alte cuvinte, 
31J Metaph. 1 004 b25: c on a c  a H d . CKt lKtl 1t C t p a Ot lK-rl . Se anunţă deja aici cotitura către 
faptul de a fi condus, ce constituie semnificaţia propriu-zisă a dialecticii, în măsura în care punerea 
la încercare şi testarea unei opinii îi oferă acesteia şansa de a prelua conducerea şi pune astfel în joc 
propria prejudecată. 

314 Vezi supra, p. 225 sq.; 255 sq. 
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ea este tehnica formării unei nopuni ca elaborare a lucrului vizat împreună. Tocmai acest 
lucru caracterizează dialogul - în opozitie fată de forma Încremenită a enuntului ce stăruie 
asupra fixării scripturale - şi anume,' faptcl că limba înfăptuieşte aici î� întrebare şi 
răspuns, dăruire şi primire, în nesocotirea reciprocă a rostirii celuilalt şi obpnerea unui 
acord, acea comunicare de sens a cărei elaborare ingenioasă în fata traditiei literare 
constituie sarcina hermeneuticii. De aceea, avem de a face cu mai rn'ult decit o simplă 
metaforă - cu o reamintire a originarului - atunci când sarcina hermeneutică se concepe 
pe sine ca o intrare în dialogul cu textul (In-das GesprăchkoJllmen). Faptul că interpretarea ce 
efectuează acest lucru se consumă prin limbă nu înseamnă o transpunere într-un mediu 
străin, ci, dimpotrivă restabilirea comunicării de sens originare. Ceea ce este transmis în 
formă literară este recuperat astfel din înstrăinarea (EntfremduniJ în care se situează în 
prezentul viu al dialogului a cărui efectuare originară este mereu întrebarea şi răspunsul. 

Putem apela astfel la Platon atunci când plasăm în prim planul fenomenului 
hermeneutic raportarea fa�ă de întrebare. Putem face acest lucru cu atât mai mult cu cât 
fenomenul hermeneutic se manifestă într-un mod anume la Platon însuşi. Critica sa a 
scripturalităpi ar trebui judecată şi din perspectiva faptului că în ea se schiţează o devenire 
întru literatură (Literatumerden) a tradipei poetice şi fIlozofIce în Atena. Observăm în 
dialogurile lui Platon modul în care "interpretarea" - în acceppune sofistă - a textelor, în 
special interpretarea poeziei potrivit unor scopuri instructive, provoacă protestul acestuia. 
Vedem în continuare că Platon încearcă să depăşească slăbiciunea logoi-Ior, în special a 
celor scrişi, prin propria la poezie dialogică (DialogdichtuniJ. Forma literară a dialogului 
reaşază limba şi conceptul în dinamica originară a dialogului. Cuvântul este protejat astfel 
împotriva oricărui abuz dogmatic. Originaritatea dialogului se manifestă şi în formele 
derivate în care este ocultată corespondenp dintre întrebare şi răspuns. Astfel, schimbul 
epistolar constituie un fenomen de tranziţie interesant, un fel de dialog scriptic ce 
deformează, oarecum, prin întindere mişcarea vorbirii despre lucruri diferite (Aneinander
Vorbeireden) şi a acordului reciproc (Miteinander-rJbereinkommen). Tehnica schimbului 
epistolar constă în a nu permite ca enuntul scriptic să devină un discurs, ci de a-l orienta 
către luarea sa în primire de către coresp�ndent. Însă ea constă şi invers în respectarea şi 
satisfacerea corectă a acelui caracter definitiv propriu al oricărui lucru spus în scris. 
Distanp temporală ce desparte expedierea unei scrisori de receptarea răspunsului nu 
reprezintă doar un factor exterior şi marchează forma de comunicare epistolară în esenp 
ei ca o formă specială a scripturalităpi. Astfel, este caracteristic faptul că reducerea 
circuitului poştal nu a dus nicidecum la o intensificare a acestei forme de comunicare, ci, 
dimpotrivă, la degradarea artei epistolare. 

Însă originaritatea dialogului ca cea a raportului dintre Întrebare şi răspuns se vădeşte 
chiar şi într-un asemenea caz extrem ca cel pe care îl descrie dialectica hegeliană a metodei 
ftlozofice. Desfăşurarea totalităţii determinărilor gândirii (Gedanken bestimmungen), obiec
tivul logicii lui Hegel, este în acelaşi timp tentativa de cuprindere în cadrul marelui 
monolog al "metodei" moderne a continuumului de sens a cărui realizare particulară este 
efectuată de dialogul celor ce vorbesc. Atunci când Hegel îşi formulează drept sarcină 
fluidizarea şi însufleprea determinantelor abstracte ale gândirii, acest lucru semnifică o 
retopire a logicii în forma de efectuare a limbii, a conceptului în forp semnifIcantă a 
cuvântului ce întreabă şi răspunde - o evocare extraordinară chiar şi în eşecul ei a ceea ce 
dialectica a fost şi este cu adevărat. Dialectica lui Hegel este un monolog al gândirii care ar 
dori să realizeze în primul rând ceea ce se coace încetul cu încetul în orice dialog veritabil. 
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P) Logica Întrebării �i răspunsului 
Ne întoarcem, aşadar, la constatarea potrivit căreia fenomenul hermeneutic cuprinde în 
sine, la rândul său, originaritatea dialogului şi structura întrebării şi răspunsului. Faptul că 
un text transmis prin tradi�e devine obiectul interpretării înseamnă dej a că acesta 
adresează o întrebare interpretului. Interpretarea con�ne astfel mereu raportarea esen�ală 
ţa întrebarea ce ne este pusă. A înţelege un text e totuna cu a înţelege această întrebare. 
!nsă acest lucru se petrece, după cum am arătat, prin dobândirea orizontului hermeneutic. 
Il recunoaştem acum pe acesta ca fIind orizontul întrebării în cuprinsul căruia se determină 
directia de sens a textului. 

C�l ce vrea să înţeleagă trebuie, aşadar, să pătrundă întrebând în spatele rostitului. El 
trebuie să îl înţeleagă ca fIind răspunsul la o întrebare al cărei răspuns el este. A pătrunde 
astfel înapoia rostitului înseamnă a întreba dej a în mod necesar dincolo de ceea ce este rostit. 
Înţelegem un text doar potrivit sensului său, doar adjudecându-ne orizontul întrebării ce 
cuprinde ca atare, în mod necesar, şi alte răspunsuri posibile. De aceea, sensul unei 
proproziţii este relativ la întrebarea pentru care el este un răspuns, cu alte cuvinte, însă, el 
trece în mod necesar dincolo de ceea ce este rostit în el însuşi. Logica ştiinţelor spiritului 
estt;., după cum ne arată şi aceste reflecţii, o logică a întrebării. 

In ciuda faptului că îl avem la dispozi�e pe Platon, suntem încă prea pu�n pregăti� în 
ceea ce priveşte acest lucru. Aproape singurul la care ne putem referi aici este R. G. 
Collingwood.  Acesta a elaborat - În cadrul unei critici ingenioase şi juste a şcolii "realiste" 
de la Oxford - ideea unei "Logic of �uestion and answer", neajungând însă, din păcate, la 
o dezvoltare sistematică a acesteia3 Collingwood a surprins cu acuitate ce anume îi 
lipseşte henneneuticii naive ce stă la baza criticii filozofIce comune. În special discutarea unor 
statements - probabil o formă bună de antrenare a agerimii minţii, pe care Collingwood a 
întîlânit-o în sistemul universitar englez - nesocoteşte istoricitatea ce rezidă în orice 
înţelegere. Argumentul lui Collingwood sună în felul următor: în realitate, un t�xt poate fI 
înţeles doar dacă a fost înţeleasă întrebarea al cărei răspuns îl reprezintă. Având în vedere 
că această întrebare poate fI dobândită doar din text şi că adecvarea răspunsului reprezintă, 
implicit, premisa metodică a reconstruirii Întrebării, critica acestui răspuns derivată din altă 
parte este o pură fantasmagorie. Situa�a este similară cu cea a înţelegerii operelor de artă. Şi 
opera este înţeleasă doar presupunând adecvarea (Adăquation) acesteia. Şi aici trebuie 
?b�nută în prealabil întrebarea la care ea răspunde, dacă vrem să o înţelegem (ca răspuns). 
Intr-adevăr, este vorba aici despre o axiomă a oricărei hermeneutici pe care am discutat-o 
anterior sub numele de "anticipare a desăvârşirii,,3 16 

Ei bine, Collingwood vede aici nervul întregii cunoaşteri istorice. Metoda istorică 
solicită aplicarea logicii întrebării şi răspunsului asupra tradi�ei istorice. Evenimentele 
istorice vor fI întelese doar reconstruind întrebarea al cărei răspuns l-a constituit actiunea 
istorică a persoa�ei. Collingwood aduce aici ca exemplu bătălia de la Trafalgar şi st;ategia 

31 5  Vezi autobiografia lui Collingwood, apărută la sugestia mea în versiune germană sub titlul 
"Denken" (Gândire) , p. 30 sq., precum şi teza nepublicată a lui J oachim Finkeldei, Gnmd und Wesen 
des Fragens, 1 954 (Heidelberg) . ° pozipe similară este adoptată şi de către Croce (care l-a influentat 
pe Collingwood), care înţelege orice definipe ca răspuns la o întrebare, prin urmare "istoric". 
Croce, Logik (p. 135 sq. a ediţiei germane) . 
3 1 6  Vezi p. 299 sq. şi critica mea adresată lui Guardini, Kleine Schrijten II, pp. 178- 187 (Ges. Werke 
Bd. 9), unde se spune: "Orice critică îndreptată împotriva poeziei este întotdeauna o autocritică a 
interpretării" . 
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lui Nelson aflată la baza acesteia. Exemplul doreşte să demonstreze că mersul bătăliei face 
inteligibil planul lui Nelson tocmai pentru că a fost executat cu succes. Dimpotrivă, planul 
de bătaie al aqversarului nu mai poate fi reconstituit din motive contrare, şi anume pentru 
că a dat greş. In�elegerea desfăşurării bătăliei şi a planului pe care Nelson l-a adus astfel la 
înd�plinire sunt, în consecin�ă, unul şi acelaşi proces317 

In realitate, nu putem ascunde faptul că logica întrebării şi răspunsului trebuie să 
reconstituie într-un astfel de caz două întrebări diferire, care află şi două răspunsuri 
diferite. Este vorba despre întrebarea referitoare la sensul derulării upui eveniment maj or 
şi de cea privitoare la conformitatea cu un plan a acestei derulări. In mod evident, cele 
două întrebări coincid doar în cazul în care capacitatea de planificare umană a făcut 
într-adevăr faJă derulării evenimentelor. Aceasta constituie o premisă pe care nu o putem 
afirma ca principiu metodic în calitatea noastră de fl.in�e situate în istorie şi în fa�a unei 
traditii istorice în care se vorbeşte tocmai despre astfel de fiinte. Faimoasa descriere a lui 
Tolstoi a consiliului de război Întrunit înaintea bătăliei în car� se calculează cu ingenio
zitate şi temeinic toate posibilităţile strategice, în 6mp ce mareşalul însuşi şade alături şi 
doarme, inspectându-şi, în schimb, poziţiile în noaptea de dinaintea bătăliei, prezintă 
evident mai bine problema la care ne referim. Kutusov se apropie mai mult de realitatea 
propriu-zisă şi de for�ele ce o determină decât strategii consiliului de război. Acest 
exemplu ne îndeamnă către o concluzie de principiu potrivit căreia cel ce interpretează 
istoria este pândit mereu de pericolul de a ipostazia contextul în care recunoaşte un sens 
care fUnd cel vizat de individul ca acţionează şi planifică în mod reall l8 

Acest lucru este legitim doar potrivit unor premise hegeliene, în măsura în care 
filozofia istoriei este ini?ată în planurile spiritului lumii şi poate distinge din perspectiva 
acestei cunoaşteri iniţiate anumiţi indivizi particulari în calitate de indivizi ai istoriei 
universale în cazul cărora ar exista o conc�rdanJă reală Între gândurile lor particulare şi 
sensul istoric universal al evenimentelor. Insă din aceste cazuri caracterizate de con
cordanp subiectivului şi a obiectivului în istorie nu putem deriva un principiu herme
neutic privitor la cunoaşterea istoriei. Teoria lui Hegel dispune, din câte se pare, doar de 
un adevăr particular în fata traditiei istorice. Urzeala nesfârşită a motivatiilor ce determină 
istoria dobândeşte doar izolat şi pentru o durată scurtă sacralitatea c�nformităJii cu un 
plan într-un individ izolat. Ceea ce Hegel înfăţişează drept un caz eminent se sprijină, 
aşadar, pe temeiul universal al discordan�ei existente între gândul subiectiv al cuiva şi 
sensul ansamblului defăşurării istorice. Experimentăm în general mersul lucrurilor drept 
ceva ce modifică permanent planurile şi aşteptările noastre. Tocmai cel care încearcă să se 
agate inflexibil de planurile sale va resimti neputinta ratiunii sale. Sunt rare momentele în 
car� totul "merge de la sine", în măsura î� care evecime�tele vin de la sine în întâmpinarea 
planurilor şi dorintelor noastre. Atunci vom putea spune, fără îndoială, că totul decurge 
conform planului. Insă aplicarea acestui lucru asupra întregului istoriei înseamnă efectua
rea unei extrapolări masive ce contrazice în mod strict (strikte) eXperienp noastră. 

Modul în care Collingwood întrebuinţează logica între}:>ării şi răspunsului pentru teoria 
hermeneutică devien ambiguu prin această extrapolare. In în�elegerea noastră ca atare a 
tradipei scrise nu putem presupune concordanţa dintre sensul pe care îl recunoaştem în 
aceasta şi cel avut în vedere de autor. Aşa cum surveni rea istoriei nu este concordantă în 
genere cu reprezentările subiective ale celui ce se situează şi acponează în istorie, tot astfel 
317 Collingwood, Denken, p. 70. 
31 8 Observaţii judicioase referitoare la acest lucru pot fi găsite la Erich Seeberg: "Zum Problem 
der pneumatischen Exegese", Sellin-Festschrijt 1 27 sq. [Acum în H. -G. Gadamer/G. Boehm 
(Hrsg.), Die Hermeneutik und die Wissenschqften, Frankfurt, 1978, pp. 272-282.] 
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tendinţele de sens (Sinntendenzen) ale unui text se întind, în general, mult dincolo de ceea ce 
avusese în minte autorul acestuia319 Sarcina înţelegerii vizează în primul rând sensul 
textului însuşi. 

Acest lucru îl are în vedere, de bună seamă, Collingwood atunci când contestă în genere 
faptul că există o diferenţă între întrebarea is torică şi cea fIlozofică la care textul ar fi un 
răspuns. Va trebui, la rândul nostru, să insistăm, dimpotrivă, asupra faptului că întrebarea 
despre a cărei reconstituire este vorba nu reprezintă într-o primă instanţă trăirile mentale ale 
autorului, ci vizează doar sensul textului însuşi. Ar trebui, aşadar, dacă a fost înţeles sensul 
unei propoziţii, cu alte cuvinte dacă a fost reconstituită întrebarea la care aceast2 răspunde 
în mod real, să fie acum posibil să ne întrebăm în replică în legătură cu cel ce întreabă şi 
intenţia (MeinuniJ faţă de care textul ar putea constitui doar un răspuns prezumtiv 
(vermeintlicb) . Collingwood nu are dreptate atunci când apreciază din considerente metodice 
că este lispit de sens să distingem întrebarea la care textul ar trebui să răspundă şi întrebarea 
la care acesta răspunde cu în realitate. El are dreptate doar în ceea ce priveşte faptul că 
înţelegerea unui text nu conţine în general o astfel de distincţie atâta timp cât ne referim la 
lucrul despre care vorbeşte textul. Reconstrucţia gândurilor unui autor este, spre deosebire 
de aceasta, o sarcină cu totul diferită. 

Va trebui să ne punem întrebarea în ce condiţii se ridică această sarcină. Căci este fără 
îndoială corect că reconstructia a ceea ce autorul avusese într-adevăr în vedere constituie o 
sarcină redusă în raport cu ' experienţa hermeneutică reală ce înţelege sensul unui text. 
Seducţia istorismului este cea care ne face să vedem într-o astfel de restrângere virtutea 
ştiintificitătii şi să zărim în întelegere un tip de constructie ce repetă într-un fel naşterea 
(En;stehun� textului. Collingw'ood urmează astfel acel id�al de cunoaşterei epistemic (Er
kenntnisidea� ce ne este familiar din cunoaşterea natw:ii, potrivit căruia înţelegem un proces 
abia când 

_
deve� caE:b� să-I �nduce�

_
în mod artifi�ial. . .  . .  _ .  . Am aratat mal sus· cat de discutabila este afirmaţ1a lw VICO potnvlt carela acest Ideal 

îşi află împlinirea cu adevărat pură în istorie, pentru că acolo omul ar întâlni propria sa 
realitate uman-istorică. Am subliniat la rândul nostru că, dimpotrivă, orice istoric şi orice 
fIlolog trebuie să ia în calcul caracterul principial infinibil (Unabscb!iejfbarkei� al orizontului 
de sens în care se mişcă întelegând. Traditia istorică poate fi înte1easă doar incluzând în 
reflecţie determinarea perp�tuă ce vine din' partea derulării lucru;ilor. Şi tot astfel fliologul 
care are de a face cu texte poetice sau fliozofice este conştient de caracterul lor 
inepuizabil. În ambele cazuri ceea ce este transmis prin tradiţie se iveşte potrivit unor 
aspecte de semnificaţie noi prin intermediul derulării survenirii. Textele sunt implicare 
într-o survenire veritabilă prin noua accentuare conferită de înţelegere, asemenea eveni
mentelor prin însăşi derularea lor. Acest lucru l-am definit drept componenta eficacităţii 
istorice prezentă în cadrul experienţei. Orice actualizare în comprehensiune este capabilă 
să se determine pe sine însăşi drept o posibilitate istorică a ceea ce este înţeles. Conştiinţa 
faptului că cei ce ne vor urma vor înţelege întotdeauna altfel rezidă în finitudinea istorică a 
existenţei noastre. Este, cu toate acestea, în afara oricărei îndoieli pentru experienţa 
noastră hermeneutică faptul că opera a cărei pluralitate de sens se manifestă în cursul 
evoluţiei înţelegerii este aceeaşi, tot astfel cum este aceeaşi şi istoria a cărei semnificaţie se 
determină în continuare tară încetare. Restrângerea henneneutică asupra intenţiei auto
rului este la fel de inadecvată ca şi în cazul restrângerii asupra intenţiilor actanţilor în cazul 
evenimentelor istorice. 
319 Vezi supra p. 144, 226. 
320 P. 172 sq.; 212 sq. 
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Reconstruirea întrebării pentru care un text dat este un răspuns nu poate fi considerată 
ca performanţă pură a unei metodici istorice. La început se află într-o mai mare măsură 
întrebarea pe care ne-o pune textul, faptul de a fi vizat (Betrojfonsein) de cuvântul tradiţiei, 
astfel încât înţelegerea acesteia include de la bun început sarcina medierii istorice de sine a 
prezentului cu tradiţia. Aşadar, raportul dintre întrebare şi răspuns s-a inversat în realitate. 
Lucrul transmis prin tradiţie care ne interpelează - textul, opera, urma - pune el însuşi o 
întrebare şi plasează astfel opinarea noastră în deschis. Pentru a răspunde la această 
întrebare ce ne-a fost pusă trebuie să începem la rândul nostru - noi, cei întrebaţi - să 
răspundem. Vom căuta să reconstruim întrebarea la care lucrul transmis prin traditie ar 
putea constitui un răspuns. Însă nu vom putea face acest lucru atâta timp cât nu vom d�păşi 
întrebând orizontul istoric desemnat prin acesta. Reconstruirea întrebării la care textul ar 
urma să fie un răspuns se plasează ea însăşi în cuprinsul unei interogări prin care căutăm 
răspunsul la întrebarea care ne-a fost pusă din partea tradiţiei. O întrebare reconstruită nu se 
poate situa niciodată în orizontul ei originar. Orizontul istoric deschis în cadrul recon
strucţiei nu este în mod autentic un orizont cuprinzător. El este, mai curând, cuprins la 
rândul său de către orizonul ce ne împrejumuieşte în calitatea noastră de a fi cei ce întreabă 
şi cei afectati de cuvântul traditiei. 

În aceas'tă p'rivinţă, este n�cesar din punct de vedere hermeneutic să ne situăm în 
permanen�ă deasupra simplei reconstrucţii. Este inevitabil să ne gândim la ceea ce este 
indiscutabil, aşadar nereflectat de autor, şi să mutăm aceasta în deschisul întrebării. Cu 
aceasta nu dăm frâu liber arbitrajului interpretativ, ci dezvăluim doar ceea ce se petrece în 
permanen�ă. Înţelegrea unui cuvânt al tradiţiei ce ne vizează (triJf� pretinde întotdeauna o 
plasare a întrebării în deschisul interogabilităţii (Fraglichkei� ei, cu alte cuvinte, aceasta se 
transformă în întrebarea care este pentru noi tradiţia. Dacă întrebarea "istorică" se iveşte 
pentru sine acest lucru înseamnă de fiecare dată că ea nu se mai "ridică" sub forma 
întrebării. Ea este produsul rezidual al unei ne-mai-înţelegeri (Nichtmehrverstehen) , o ocolire 
în care ne-am afundae21 De înţelegerea autentică ţine, dimpotrivă, o recuperare a 
conceptelor unui trecut istoric astfel încât să conţină şi propria noastră înţelegere. Am 
denumit acest lucru mai sus prin termenul de fuzionare a orizonturilor322 Putem afirma 
împreună cu Collingwood că înţelegem doar în măsura în care înţelegem întrebarea la care 
ceva constituie un răspuns şi este adevărat că ceea ce este înţeles astfel nu rămâne pe loc în 
detaşarea vizării sensului (Sinnmeimmgi) în faţa propriei noastre vizări. Reconstrucţia 
întrebării, pornind de la care sensul unui text este înţeles ca un răspuns, se transformă mai 
curând într-o interogare a noastră înşine. Căci textul trebuie înţeles ca răspuns la o 
interogare veritabilă. 

Relaţia strânsă ce se manifestă între interogare şi înţelegere conferă experienţei 
hermeneutice adevărata ei dimensiune. Cel care vrea să înţeleagă poate să lase oricât în 
suspensie adevărul a ceea ce este avut în vedere (das Gemeinte) . Oricât s-ar apleca 
retrospectiv dinspre vizarea nemijlocită a lucrului asupra vizării sensului ca atare şi oricât 
ar considera-o nu ca fiind adevărată, ci doar ca plină de sens, astfel încât posibilitatea de 
adevăr să rămână în suspensie - o astfel de aducere în suspensie (In-die-Schwebe-bringen) 
este esenţa specifică şi originară a interogării. Interogarea permite întotdeauna zărirea 
unor posibilităţi aflate în suspensie. De aceea nu există o înţelegere a interogabilităţii 
aplecată înapoi dinspre interogarea reală, aşa cum există o inţelegere a unei opinii 
321 Vezi dezvăluirea acestui ocoliş al elementului istoric în analiza noastră de mai sus a tratatului 
teologic-politic al lui Spinoza: p. 142 sq. 
322 P. 233 sq. 



284 Partea a doua: întrebări în ştiinţele spiritului 

(Meintm,g) revenită dinspre vizare (Meinen) . Înţelegerea interogabilităfii unui lucru este întotdeauna 
mai curând o interogare. Nu poate exista o raportare pur probativă, potenţială, fa�ă de 
interogare, deoarece a întreba nu este o instituire, ci la rândul său punerea la încercare a 
unor posibilităţi. Devine aici limpede din perspectiva esen�ei �nterogării acel lucru pe care 
îl demonstrează dialogul platonic în efectuarea sa concretă3-J Cel ce vrea să gândească 
trebuie să îşi pună întrebări. Chiar dacă cineva spune: ne-am putea întreba aici, acest lucru 
este deja o interogare reală care se ascunde doar prudentă şi prevenitoare. 

Acesta este motivul penEru care orice înţelegere este mai mult decât simpla reluare în 
gând a unei opinii străine. Intrebând, comprehensiunea eliberează posibilităple de sens, 
iar ceea ce este plin de sens se transformă, astfel, în propria opinare (Meinen). Putem 
înţelege doar în mod impropriu acele întrebări pe care nu le întrebăm noi înşine, cu alte 
cuvinte acelea pe care le considerăm depăşite sau lipsite de obiect. Acest lucru înseamnă, 
atunci, că întelegem modul în care au fost puse anumite întrebări în anumite conditii 
istorice. Înţeiegerea unei întrebări înseamnă, atunci, înţelegerea condipilor respective' a 
căror caducitate face ca întrebarea să devină la rândul ei caducă. Să ne gândim, bunăoară, 
la un perpetuum mobile. Orizontul de sens al unor astfel de întrebări mai este doar în 
aparentă unul deschis. Acestea nu mai sunt intelese ca întrebări. Căci ceea ce este înteles , , , 
este tocmai faptul că aici nu există o întrebare. 

A înţelege o întrebare înseamnă a o înteba. A înţelege o opinie înseamnă înţelegerea ei 
ca răspuns la o întrebare. 

Logica întrebării şi răspunsului pe care o elaborează Collingwood pune capăt discur
sului despre Problema permanentă, aflat la baza raportului "realiştilor de la Oxford" faţă de 
clasicii ftlozofiei şi, de asemenea, la baza c onceptului de istorie a problemei elaborat de 
neokantianism. Istoria problemei ar fi istorie veritabilă doar dacă ar recunoaşte identitatea 
problemei drept o abstracpune goală şi şi-ar mărturisi existenţa transformărilor suferite 
de interogările formulate. Nu există, în realitate, nici un amplasament în afara istoriei de 
unde ar putea fi gândită identitatea unei probleme în mersul tentativelor sale de rezolvare 
istorice. Deşi este adevărat că orice înţelegere a unor texte ftlozofice solicită recunoaşterea 
( lViedererkennun,g) a ceea ce a fost cunoascut în ele, noi nu păşim astfel în afara 
condiponării istorice în care ne aflăm şi din care înţelegem. Problema pe care o 
re-cunoaştem nu este, de fapt, pur şi simplu aceeaşi dacă urmează să fie înţeleasă potrivit 
unei efectuări întrebătoare veritabile. O putem considera ca fiind aceeaşi doar numai 
datorită miopiei noastre istorice. Punctul de vedere suprapoziponal din care ar fi gândită 
identitatea sa adevărată este o pură iluzie. 

Putem înţelege acum motivul pentru care lucrurile stau astfel. Conceptul de problemă 
formulează în mod evident o abstracpune, şi anume decuplarea conpnutului întrebării de 
întrebarea care îl explorează în mod primar. El vizează schema abstractă la care pot fi 
reduse şi căreia îi pot fi subsumate întrebările reale şi într-adevăr motivate. O astfel de 
"problemă" s-a desprins din contextul interogativ motivat din care primeşte univocitatea 
sens ului său. Ea este, prin urmare, tot atât de dificil de rezolvat precum orice întrebare 
lipsită de un sens univoc pentru că nu este pusă şi motivată în mod real. 

Acest lucru îl confirmă şi originea conceptului de problemă. El nu ţine de domeniul 
acelor "respingeri lipsite de duşmănie"J24 în care este stimulat adevărul lucrului, ci de 
domeniul dialecticii ca armă menită să buimăcească sau să blameze adversarul. "Pro
blema" denumeşte la Aristotel acele întrebări ce se înfătişează ca alternative deschise 
deoarece există numeroase argumente ce vorbesc în fa�oarea ambelor variante şi în 
323 P. 274 sq. 
324 Platon, Ep. VII, 344 b. 
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legătură cu care nu ne credem în stare să luăm o decizie întemeiată pentru că este vorba de 
chestiuni mult prea importanteJ25 Problemele nu sunt, aşadar, întrebări veritabile care se 
impun primind astfel prefigurarea răspunsului lor din geneza lor de sens, ci constituie 
alternative ale opinării (Meinen) ce nu pot fi decât lăsate în suspensie şi care nu pot fi 
supuse, de aceea, decât unui tratament dialectic. Acest sens "dialectic" al problemei îşi are 
locul propriu-zis nu în ftlozofie, ci în retorică. El nu permite în mod esenţial o decizie 
univocă bazată pe argumente. Kant restrânge, din aceste motive, utilizarea conceptului de 
problemă asupra dialecticii raţiunii pure. Problemele sunt "sarcini ce izvorăsc în întregime 
din sânul ei", prin urmare, un fel de produse ale raţiunii înseşi la a căror rezolvare deplină 
ea nu poate spera pur şi simpluJ26 Este semnificativ faptul că no�iunea de problemă 
dobândeşte în secolul al XIX-lea - odată cu prăbuşirea tradipei nemijlocite a interogării 
ftlozofice şi ascensiunea istorismului - o valabilitate universală; un semn că raportul direct 
faţă de întrebarea privitoare la lucru (Sachfrage) a filozofiei nu mai există. Astfel, impasul 
conştiinţei istorice în raport cu istorismul este indicat de faptul că aceasta s-a refugiat în 
abstracţiunea conceptului de problemă fără să vadă o problemă în modul în care 
problemele "sunt" de fapt. "Istoria problemei" a neokantianismului este un bastard al 
istorismului. Critica conceptului de problemă formulată cu mijloacele unei logici a 
întrebării şi răspunsului trebuie să destrame iluzia potrivit căreia ar exista atâtea probleme 
câte stele pe cei27 Reflecpa asupra experien�ei hermeneutice preschimbă înapoi proble
mele în întrebări ce se impun şi care îşi dobândesc sensul din motivaţia lor. 

Dialectica întrebării şi răspunsului pe care am dezvăluit-o în cadrul experienţei 
hermeneutice permite acum o mai bună precizare a acelui tip de conştiinţă care este 
conştiinţa eficacităţii istorice. Căci dialectica întrebării şi răspunsului pe care am indicat-o 
înfăţişează relaţia comprehensiunii ca o corelaţie de tipul unui dialog. Textul nu ni se 
adresează asemenea unui "tu" Noi, cei ce înţelegem, trebuie să-I facem mai întâi să ne 
vorbească. Cu toate acestea s-a dovedit că un astfel de gest de a-l face să vorbească nu 
constituie o iniţiativă arbitrară dintr-o origine proprie, ci se raportează el însuşi, la rândul 
său, ca întrebare la răspunsul prezent în text. Aşteptarea unui răspuns presupune la rindul 
ei faptul că cel ce întreabă este ajuns din urmă şi interpelat de către tradiţia transmisă. 
Acesta este adevărul conştiintei eficacitătii istorice. Ea este conştiinta istoriceşte experi
mentată care - repudiind fantasma unei �lucidări depline - rămâne deschisă tocmai prin 

325 Arist. , Top. A I l .  
326 Kr. d. r. V ,  A 321 sq. 
327 Nicolai Hartmann ("Der philosophische Gedanke und seine Geschichte", Abh. d. preujl. Akad. 
d. Wiss., 1936, Nr. 5; acum în: N. Hartmann, Kleine Schriflen II, pp. 1 -47) a accentuat pe bună 

dreptate că importantă este redescoperirea a ceea ce au descoperit marii gânditori. Însă atunci 
când - pentru a apăra un lucru solid împotriva istorÎsmului - distinge formulările problemei şi 
situaţiile fluctuante ale problemei de constan�a "con�nuturilor problematice propriu-zise", el 
nesocoteşte faptul că nici "schimbarea" şi nici "constanţa", nici opozi�a dintre "problemă" şi 
"sistem", dar nici criteriul "cuceririlor" nu corespunde caracterului epistemic al ftlozofiei. Atunci 
când cineva scrie: "Abia acolo unde cunoaşterea individuală poate să profite de uriaş a experienţă 
de gândire a veacurilor, abia acolo unde aceasta se Întemeiază pe pe ceea ce este cunoscut şi 
consacrat cu măsură . . .  putem fi siguri propriul nostru progres .", el interpretează "con tactul 
sistematic cu problemele" după modelul ştiin�elor empirice şi al unui progres al cunoaşterii ce 

rămâne cu mult în urma îngemănării complicate a tradipei şi cercetării istorice pe care am 
descoperit-o în ipos taza conştiinţei istorice. 
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aceasta faţă de experienţa istoriei. Am descris modul de efectuare al acesteia drept 
fuzionarea orizonturilor comprehensiunii ce mijloceşte între text şi interpret. 

Ideea călăuzitoare a analizei ce urmează este aceea că ftlifonarea orizonturi/or ce se petrece în 
comprehensiulle constituie adevărata peiformanfă a limbii. Desigur că limba este una dintre cele 
mai Întunecate probleme cu care se confruntă gândirea omenească. Lingualitatea (Sprach
/ichkei� este apropiată atât de înspăimântător de gândirea noastră şi se obiectivează atât de 
pu�n în efectuarea ei, încât îşi tăinuieşte fllnţa proprie de la sine. Analiza gândirii ce �ne 
de ştiinţele spiritului ne-a condus, însă, atât de aproape de această întunecime generală şi 
aşternută în prealabil peste toate, încât ne putem considera încredintati călăuzirii de către 
lucrul pe care îl investigăm. Încercăm să ne apropriem mai mult d'e 'întunecimea limbii 
pornind de la dialogul care suntem. 

Dacă vom încerca să privim fenomenul hermeneutic potrivit modelului dialogului ce 
are loc între două persoane, vom observa că elemenetul comun director ce există între 
aceste două situa�i aparent atât de diferite - între în�elegerea unui text şi înţelegerea în 
cadrul dialogului - constă înainte de toate în faptul că orice comprehensiune şi orice 
comunicare are în vedere un lucru cu care suntem confruntati. Aşa cum cineva comunică 
cu partenerul în cadrul dialogului privitor la un lucru, tot 'astfel interpretul înţelege la 
rândul său lucrul care ii este comunicat de către text. Această în�elegere a lucrului se 
petrece în mod necesar sub formă lingvistică, dar nu sub forma verbalizării ulterioare a 
unei înţelegeri; modul de efectuare a comprehensiunii este mai curând aducerea către 
limbă (Zur-Sprache-kommen) a lucrului însuşi, indiferent dacă este vorba despre texte sau 
parteneri de dialog care ne prezintă lucrul respectiv. Vom urma, aşadar, mai întâi structura 
dialogului propriu-zis pentru a detaşa astfel particularitatea acelui dialog diferit pe care îl 
reprezintă înţelegerea textelor. În timp ce mai sus am reliefat însemnătatea constitutivă a 
întrebării pentru fenomenul hermeneutic pornind de la esenţa dialogului, ne vom concen
tra de această dată asupra demonstrării lingua/ităfii dialogului - care se află, în ceea ce o 
priveşte, la temeiul interogării - ca moment hermeneutic. 

Vom retine deocamdată că limba în care ceva este adus în discutie nu constituie 
proprietate� disponibilă a unuia sau altuia dintre partenerii de dialog. Fiecare dialog 
presupune o limbă comună, sau, mai bine zis, elaborează un limbaj comun. Este aici ceva 
depus la mijloc, cum spun grecii, la care partenerii de dialog sunt părtaşi şi în legătură cu 
care schimbă puncte de vedere Înţelegerea asupra unui lucru menită să se realizeze în 
cadrul unui dialog înseamnă de aceea, în mod necesar, elaborarea în prealabil a unui limbaj 
comun în cadrul dialogului. Nu este vorba despre un proces exterior de ajustare a unor 
unelte, ba chiar ar fi de-a dreptul greşit să spunem că partenerii se adaptează unul altuia. 
Aceştia ajung mai curând amândoi în cadrul dialogului purta� cy sorţi de izbândă sub 
incidenta adevărul lucrului care îi uneşte într-o nouă comunitate. Intelegerea în dialog nu 
este o ;implă aruncare de sine în joc şi o impunere a propriului punct de vedere, ci o 
metamorfozare către elementul comun în care nu rămânem ceea ce am fosezB 

328 Vezi lucrarea autorului: J,Was ist Wahrheit?" (Kl. Schr. 1, pp. 46-58; Ges. Werke, Bd. 2, pp. 
44-56). 



Partea a treia 

Reorientarea ontologică a hermeneuticii 
călăuzită de limbă 

Tot ce este de luat ca premisă în hermeneutică este doar limba. 

F. Schleiermacher 

1 .  Limba ca mediu al experienţei hermeneutice 
Deşi spunem că "ducem" un dialog, cu cât un dialog este mai efectiv, cu atât conducerea 
acestuia ţine mai puţin de voinp unuia sau altuia dintre partenerii de dialog. Astfel, 
dialogul propriu-zis nu este niciodată acel ceva pe care vrem să-I purtăm. Este mai corect, 
în general, să spunem că ne nimerim într-un dialog, dacă nu chiar că ne trezim implicaţi 
într-unul. Modul în care o vorbă duce la alta, felul în care dialogul ia o întorsătură, îşi 
urmează cursul şi îşi află încheierea, toate acestea pot constitui, de bună seamă, un tip de 
conducere, însă în cadrul acestei conduceri partenerii de dialog sunt mai pupn cei care 
conduc, cât cei conduşi. Nimeni nu ştie de la bun început ce va "ieşi la iveală" Inţelegerea 
sau eşecul acestuia este asemenea unei întâmplări petrecute pe seama noastră. Vom putea 
spune atunci că ceva a fost un dialog bun, sau că nu s-a aflat sub auspicii favorabile. Toate 
acestea atestă faptul că dialogul îşi are spiritul său propriu şi că limba în care este purtat 
poartă în sine propriul ei adevăr, cu alte cuvinte "dezvăluie" şi face să iasă la iveală ceva ce 
există de acum înainte. 

Am văzut dej a în cadrul analizei hermeneuticii romantice că înţelegerea nu se 
întemeiază pe transpunerea de sine în celălalt, pe o împărtăşire nemijlocită a unuia din 
celălalt. Comprehensiunea a ceea ce cineva spune înseamnă, după cum am văzut 
înţelegerea în interiorul limbii şi nu o transpunere în celălalt şi refacerea trăirilor acestuia. 
Am scos în evidenţă faptul că experienp sensului ce se petrece în comprehensiune 
include în permanenţă o aplicare. Vom obs erva acum că tot acest proces este unul ce fine de 
limbă. Nu este întâmplător că problematica propriu-zisă a comprehensiunii şi încercarea 
stăpânirii ei potrivit unei tehnici - tema hermeneuticii - tine în mod traditional de 
domeniul gramaticii şi retoricii. Limba este centrul (Mitte) în c�re se petrece înţel�gerea cu 
celălalt, a partenerilor şi acordul în privinp lucrului (Einverstăndnis iiber die Sache) . 

Situaţiile în care înţelegerea este perturbată şi îngreunată sunt cele în care devin 
conştiente cu cea mai mare acuitate condiţiile sub care se plasează orice înţelegere cu 
celălalt. Astfel devine extrem de instructiv acel proces lingvistic în care devine posibil un 
dialog în două limbi străine prin intermediul traducerii şi al transpunerii. Traducătorul 
transpune sensul menit să fie înţeles în acel context în care trăieşte partenerul de dialog. 
Acest lucru nu înseamnă, după cum se ştie, că el are voie să falsifice sensul pe care il 
vizează celălalt. Sensul trebuie mai curând să fie păstrat, însă deoarece acesta urmează să 
fie înţeles într-un univers lingv1stic nou, el trebuie să fie pus în valoare într-un mod nou în 
interiorul acestuia. Orice traducere este, în consecinţă, deja interpretare; se poate spune 
chiar că ea este întotdeauna desăvârşirea interpretării pe care traducătorul a conferit-o 
cuvântului care i-a fost dat. 

Cazul traducerii conştientizează aşadar lingualitatea ca mediu al înţelegerii prin faptul 
că acesta trebuie să fie produs mai întâi printr-o mediere explicită. Cu siguranţă că o astfel 
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de organizare ingenioasă nu constituie situa�a normală pentru un dialog. Traducerea nu 
constituie cazul standard al raportării noastre fa�ă de o limbă străină. Faptul de a fi 
dependent de o traducere se aseamănă mai curând cu o plasare de sine sub curatelă a 
partenerilor. Acolo unde traducerea devine necesară va trebui luată în calcul distanţa 
dintre spiri tul literei originare a textului şi cel al redării. Depăşirea acesteia nu reuşeşte 
niciodată pe deplin. De aceea, în astfel de cazuri, înţelegerea nu se realizează între parte
nerii de dialog, ci între translatorii capabili să se întâlnească cu adevărat într-un univers 
comunicativ comun. (Se ştie că nimic nu este mai dificil decât un dialog în două limbi 
străine în cadrul căruia fiecare foloseşte o altă limbă, pentru că fiecare dintre cei doi, deşi 
inţelege cealaltă limbă, nu o vorbeşte. Una dintre limbi încearcă apoi, ca şi cum ar interveni 
o instanţă s uperioară, să se impună în faţa celeilalte ca mediu al înţelegerii cu celălalt.) 

Acolo unde există înţelegere comunicativă nu se traduce, ci se vorbeşte. Căci a înţelege 
o limbă străină înseamnă că aceasta nu trebuie să fie tradusă în propria limbă. Acolo unde 
cineva stăpâneşte cu adevărat o limbă nu mai este nevoie de traducere, ba mai mult, orice 
traducere apare drept imposibilă. A întelege o limbă nu constituie nicidecum în sine o 
ţnţelegere reală şi nu indude un pro�es interpretativ, ci reprezintă un act de viaţă. 
Inţelegem o limbă trăind în ea - lucru valabil, după cum se ştie, nu doar pentru limbile vii, 
ci şi pentru cele moarte. Problema hermeneutică nu este, aşadar, cea a stăpânirii corecte a 
limbii, ci cea a în�elegerii veritabile asupra unui lucru care se petrece în mediul limbii. 
Fiecare limbă poate fi învătată astfel încât utilizarea ei desăvârşită să includă renuntarea la 
traducerea în sau din limb� maternă, precum şi faptul de a gândi în acea limbă striină. O 
astfel de stăpânire a limbii reprezintă de-a dreptul o condiţie preliminară a înţelegerii în 
cadrul dialogului. Orice dialog porneşte de la ipoteza că vorbitorii vorbesc aceeaşi limbă. 
Abia acolo unde înţelegerea prin limbă cu celălalt este posibilă prin adresarea reciprocă, 
abia acolo comprehensiunea şi înţelegerea comunicativă în genere poate deveni o 
problemă. Dependenţa de traducerea translatorului constituie un caz limită ce dublează 
procesul hermeneutic, dialogul: este vorba despre dialogul translatorului cu partea 
adversă şi propriul dialog cu translatorul. 

Dialogul este un proces al înţelegerii cu celălalt. Astfel, de orice dialog �ne faptul că îl 
acceptăm pe celălalt, admitem efectiv punctele sale de vedere şi ne transpunem în celălalt 
în măsura în care, deşi nu vrem să-I înţelegem drept această individualitate anume, vrem 
totuşi să înţelegem ceea ce spune el. Ceea ce trebuie să surprindem este dreptatea în pri
vinţa lucrului a opiniei sale pentru a putea să cădem de acord în ceea ce priveşte lucrul în 
discu�e. Aşadar, vom raporta opinia sa nu la el însuşi, ci retrospectiv la propria sa vizare 
(Meinen) şi prezumare (Vermeinen). Acolo unde îl avem în vedere în realitate pe celălalt ca 
individualitate - de exemplu în cazul dialogului terapeutic sau în cel al interogării unui 
inculpat - situa�a de înţelegere nu este dată în mod veritabil ' .  

Toate acestea, tot c e  caracterizează situaţia înţelegerii î n  dialog, conduc acum 
propriu-zis spre hermeneutică, în care este vorba despre înţelegerea textelor. Vom începe din 
nou pornind de la cazul extrem al traducerii dintr-o limbă străină. Aici este cât se poate de 
limpede că traducerea unui text - oricât ar fi reuşit traducătorul să se familiarizeze cu şi să 
se transpună în autorul cu care are de a face - nu reprezintă o simplă readucere la viaţă a 
procesului psihic originar al scrierii , ci o reproducere dirijată de înţelegerea a ceea ce este 
spus în acesta. Aici nimeni nu se mai poate îndoi că este vorba despre interpretare şi nu 
despre o simplă efectuare participativă. O lumină diferită, nouă cade asupra textului 

Transpunerii de sine care îl vizează pe celălalt şi nu dreptatea sa în privinţa lucrului îi corespunde 
inautenticitatea caracterizată mai sus (p. 274 sq.) a întrebărilor puse într-un asemenea dialog. 
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dinspre cealaltă limbă şi pentru cititorul acesteia. Exigenţa fidelităţii cu care se confruntă 
traducerea nu poate aboli diferenţa fundamentală a limbilor. Oricât am dori să fim de 
fideli, suntem puşi în faţa unor decizii delicate. Dacă vom dori să reliefăm în traducerea 
noastră o trăsătură importantă a originalului, vom p.utea face acest lucru doar umbrind 
sau înăbuşind în întregime alte trăsături ale acestuia. Însă aceasta este exact acea conduită 
care ne este cunoscută ca interpretare. Traducerea este asemenea oricărei interpretări o 
supraexpunere. Cel ce traduce trebuie să-şi asume o astfel de supraexpunere. În mod 
evident, el nu are voie să lase în suspensie nimic din ceea ce îi este lui însuşi neclar; trebuie 
să dea cărtile pe fată. Există, totuşi, cazuri extreme în care originalul este într-adevăr 
neclar (chi�r şi pent;u "cititorul originar") . Însă tocmai pe baza acestor cazuri extreme din 
punct de vedere hermeneutic devine limpede situa�a constrângătoare în care se găseşte 
întotdeauna traducătorul. Aici el trebuie să se resemneze. Trebuie să exprime limpede 
modul în care interpretează lucrurile. În măsura în care se găseşte mereu în situa�a de a nu 
putea da glas cu adevărat tuturor dimensiunilor textului său, acest lucru înseamnă pentru 
el o renunţare permanentă. Orice traducere care îşi ia misiunea în serios este mai limpede 
şi mai banală decât originalul. Chiar dacă este vorba despre o reproducere magistrală îi va 
lipsi ceva din armonicele superioare ce rezonează în original. �n rarele cazuri in care avem 
de a face cu o creaţie măiastră o astfel de pierdere poate fi înlocuită, sau poate chiar să ducă 
la un nou câştig - mă gândesc aici la modul în care "Florile răului" ale lui Baudelaire par să 
respire o nouă sănătate stranie în recrearea lui George.) 

Traducătorul i-a adesea cunoştintă în mod dureros de distanta necesară fată de 
original. Modul în care acesta tratează textul are ceva din efortul de' înţelegere în c'adrul 
dialogului. Cu deosebirea că situaţia sa este cea a unei comunicări extrem de dificile în care 
distanţa opiniei adverse faţă de cea proprie este recunoscută ca ftind în cele din urmă de 
neabolit. Şi aşa cum în dialog - acolo unde există astfel de diferenduri ce nu pot fi 
suprimate - există şansa unui compromis în acel du-te vino al clarificării reciproce, tot 
astfel traducătorul va căuta în acest du-te vino al cumpănirii şi chibzuirii solupa cea mai 
bună care nu va putea fi Întotdeauna decât un compromis. Aşa cum în dialog ne 
transpunem în celălalt pentru a a-i înţelege p unctul de vedere, traducătorul caută să se 
transpună în întregime în autorul său. Insă odată cu aceasta în dialog nu este dată nici 
înţelegerea cu celălalt, nici reuşita reproducerii pentru tra,ducătorul ce se transpune astfel. 
Structurile sunt în mod evident întru totul analoage. Inţelegerea cu celălalt în dialog 
implică faptul că partenerii sunt dispuşi să o obţină şi încearcă să admită elementul străin, 
ba chiar adversa tiv. Dacă acest lucru se petrece reciproc, iar fiecare dintre parteneri pune 
la rândul său în cumpănă argumentele adverse menţinându-Ie în acelaşi timp pe ale sale, se 
poate ajunge în cele din unnă printr-un transfer reciproc discret şi involuntar al punctelor de 
vedere (numim acest lucru schimb de opinii) la un limbaj comun şi la un verdict comun. Tot 
astfel, traducătorul trebuie să stăruie asupra dreptăţii propriei sale limbi materne în care 
traduce, admitând totuşi ceea ce este străin, ba chiar adversativ în text şi forma sa de 
exprimare. - 'Această descriere a travaliului traducătorului este poate deja mult prea 
reductivă. Chiar şi în acele situaţii extreme în care trebuie să se realizeze un transfer dintr-o 
limbă în alta este aproape imposibil să despărţim chestiunea de limbă. Dar traducătorul care 
re-produce cu adevărat va fi cel care va aduce către limbă lucrul arătat prin intermediul 
textului, cu alte cuvinte însă, cel care va găsi o limbă ce nu este doar a sa, ci şi una adecvată 
originalului2• Situatia traducătorului şi cea a in terpretului este, aşadar, în fond aceeaşi. , 

, 

Se naşte aici problema "înstrăinării" despre care Schadewalt face câteva observaţii importante 
în postfaţa la traducerea Odiseii (RoRoRo-Klassiker, 1 958, p. 324). 



290 Partea a treia: Reorientarea ontologică 

Exemplul traducătorului ce are de depăşit prăpastia dintre limbi aduce în prim plan cu 
mare claritate corela�a ce se derulează între interpret şi text şi care corespunde recipro
cită� întelegerii cu celălalt în dialog. Căci orice traducător este un interpret. Alteritatea 
linguală (Fremdsprachlichkei� semnifică doar un caz radicalizat de dificultate hermeneutică, 
adică o alteritate şi depăşirea acesteia. Străine sunt, în realitate, în acelaşi sens bine 
determinat, toate "obiectele" cu care hermeneutica traditională are de a face. Sarcina 
re-productivă a traducătorului nu este diferită calitativ' ci doar gradual de sarcina 
hermeneutică universală pe care o pune orice text. 

Desigur, acest lucru nu înseamnă că situatia hermeneutică în raport cu textul este , , 

aceeaşi cu cea între două persoane aflate în dialog. In cazul textelor avem de a face cu 
"expresii de viată fixate durabil,,3, menite a fi întelese, iar acest lucru Înseamnă că textul, 
unul dintre partenerii din cadrul dialogului her�eneutic, ajunge să vorbească doar prin 
intermediul celuilalt partener, interpretul. Semnele scrise se preschimbă din nou în sens 
doar prin el. Cu toate acestea, reconversia în înţelegere face ca lucrul însuşi despre care 
textul vorbeşte să acceadă la rândul său la limbă. Ca şi în cazul dialogului real, chestiunea 
comună este cea care leagă partenerii, în cazul nostru textul şi interpretul. Aşa cum 
traducătorul în calitate de tălmăci tor face p osibilă înţelegerea în cadrul dialogului doar 
prin faptul că participă la lucrul negociat, tot astfel premisa indispensabilă cu care se 
confruntă interpretul în fata unui text este aceea de a participa la sensul acestuia. 

Este, prin urmare, cât se poate de îndreptă�t să vorbim despre un dialog hermeneutic. 
Rezultă, însă, atunci că dialogul hermeneutic trebuie să-şi elaboreze asemenea dialogului 
real o limbă comună şi că această dobândire a unei limbi comune este tot atât de puţin ca 
şi în cazul dialogului prepararea unui instrument menit unor scopuri comunicative, ci 
coincide cu însăşi efectuarea comprehensiunii şi a înţelegerii cu celălalt. Şi între partenerii 
acestui "dialog" are loc - ca între două persoane - o întelegere cu celălalt ce este mai mult 
decât o simplă adaptare. Textul aduce un lucru către limbă, însă faptul că el face acest 
lucru constituie până la urmă performanţa interpretului. Ambii participă la acest lucru. 

Ceea ce are în vedere un text nu este prin urmare comparabil cu un punct de vedere de 
nezdruncinat şi îndărătnic ce îl face pe cel ce vrea să înţeleag� să-şi pună o singură 
întrebare: cum de celălalt poate ajunge la o opinie atât de absurdă. In acest sens, este cât se 
poate de sigur că întelegerea nu are de a face cu o "întelegere istorică" ce a reconstruit 
ceea ce corespunde textului. Se vizează mai curând înţele

'
gerea textului însufi. Însă acest lucru 

înseamnă că gândurile proprii ale interpretului au pătruns deja întotdeauna la rândul lor în 
retrezirea sensului textului. În acest sens, orizontul propriu al interpretului este deter
minant, însă nici el potrivit unui punct de vedere men�nut sau impus, ci mai curând 
asemenea unei inten� sau unei posibilităţi aduse şi puse în joc şi care contribuie la 
aproprierea a ceea ce este spus în text. Am descris acest lucru mai ca fuzionare a 
orizonturilor. Recunoaştem în aceasta acum forma de eJectuare a dialogului în care accede la 
exprimare un lucru ce nu îmi aparţine doar mie sau autorului, ci este unul comun. 

Datorăm romantismului german dezvăluirea semnificaţiei sistematice de care dispune 
lingualitatea dialogului pentru to� cei care înţeleg. Acesta ne-a arătat că comprehensiunea 
şi interpretarea sunt, în fond, unul şi acelaşi lucru. Abia prin această idee concepul de 
interpretare Înaintează dinspre semnificaţia pedagogic-ocazională pe care a avut-o în 
secolul al XVIII-lea către locul său sistematic caracterizat de rolul central pe care limba şi 
l-a dobândit pentru interoga�a ftlozofică în "general. 

Droysen, Historik, ed. Hiibner, 1 937, p. 63. 
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Începând cu romantismul, lucrul nu mai poate fi gândit de parcă noţiunile inter
pretative s-ar alătura comprehensiunii asemenea unor unelte la care se poate apela după 
nevoi, atunci când în�elegerea nemijlocită lipseşte, prin recurs la o rezervă linguală în care 
se află deja pregătite. Limba este mai curând mediul universal în care se efectuează înţelegerea însăfi. 
Modalitatea de eJectuare a înţelegen'ii este interpretarea. Această constatare nu înseamnă că nu ar 
exista o problemă specială a expresiei. Diferenţa între limba unui text şi limba interpre
tului sau prăpastia ce îl desparte pe traducător de original nu este nicidecum o problemă 
secundară. Dimpotrivă, problemele expresiei lingvistice sunt, în realitate, deja probleme 
ale înţelegerii înseşi. Intreaga înţelegere este interpretare şi orice interpretare se desfăşoară 
în mediul unei limbi ce doreşte să facă obiectul să vorbească, dar care este, totuşi, în 
acelaşi timp limba proprie a interpretului. 

Cu aceasta fenomenul hermeneutic se dovedeşte a fi un caz particular al raportului 
universal dintre gândire şi vorbire, a cărui profunzime enigmatică determină ascunderea 
limbii în gândire. Interpretarea este asemenea dialogului un cerc închis prin dialectica 
întrebării şi răspunsului. Este un raport de via�ă istoric autentic ce se consumă în mediul 
limbii şi pe care îl putem numi de aceea un dialog chiar şi în cazul interpretării textelor. 
Lingualitatea înţelegerii este concretizarea conftiil1fei eficacităţii istorice. 

Raportul esenţial între lingualitate şi înţelegere se manifestă într-o primă instanţă prin 
faptul că esenta traditiei este aceea de a exista în mediul limbii, astfel încât obiectul 
privilegiat al interpretă�ii este de natură linguală. 

a) Lingual itatea ca determinaţie a obiectului hermeneutic 

Faptul că esenta traditiei se caracterizează prin lingualitate îşi are consecintele sale 
hermeneutice. Î�ţelege;ea tradiţiei linguale păstrează o întâietate particulară faţă 'de orice 
alt tip de moş tenire a tradiţiei. Moştenirea linguală a tradiţiei pare să rămână în urma 
monumentelor artelor plastice în ceea ce priveşte nemijlocirea plasticităţii. Cu toate 
acestea, deficitul ei de nemijlocire nu este un defect; în această lipsă aparentă, în alteritatea 
abstractă a tuturor "textelor", se exprimă într-un mod particular apartenenţa prealabilă a 
tot ce ţine de limbă la comprehensiune. Moştenirea tradiţiei linguale este transmitere în 
sensul propriu al termenului, cu alte cuvinte aici nu avem de a face cu ceva rămas pur şi 
simplu, a cărui cercetare şi interpretare drept o rămăşiţă a trecutului a devenit o sarcină. 
Ceea ce s-a îndreptat asupra noastră pe calea tradiţiei linguale nu este un lucru rămas, ci 
unul care este predat, adică unul care ne este spus - fie sub forma transmiterii orale din 
care se hrănesc mitul, legenda, cutuma şi obiceiurile, fie în forma transmiterii prin limbă, 
ale cărei semne sunt determinate nemijlocit pentru orice cititor capabil să le citească. 

Faptul că esenţa tradiţiei se caracterizează prin lingualitate atinge în mod evident 
semnificatia sa hermeneutică deplină acolo unde traditia devine una scrisă. Desprinderea 
limbii de �fectuarea ei îşi are originea în scripturalitate. 'În forma scrisului întreaga tradiţie 
este simultană oricărui prezent. In ea rezidă, prin urmare, o coexistenţă unică a trecutului 
şi prezentului întrucât conştiinţa prezentă dispune de posibilitatea unui acces liber către 
tot ce este transmis prin scris. Eliberată de nevoia de a apela la transmiterea orală ce 
mijloceşte între mesajul trecutului şi ceea ce ţine de prezent, aplecându-se nemijlocit 
asupra tradiţiei literare, conştiinţa ce înţelege dobândeşte o şansă veritabilă de a-şi deplasa 
orizontul şi de a-şi îmbogăţi prin aceasta propriul univers cu o întreagă dimensiune de 
adâncime. Aproprierea tradiţiei literare depăşeşte chiar şi experienp ce însoţeşte aventura 
călătoriei şi adâncirii în universuri lingvistice străine. Cititorul ce se adânceşte într-o limbă 
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şi O literatură străină păstrează în orice clipă libertatea mişcării de revenire la sine însuşi, 
ftind astfel simultan aici şi dincolo. 

Tradiţia scripturală nu este fragmentul unei lumi trecute, ci s-a ridicat dintotdeauna 
deasupra acesteia în sfera sensului pe care îl enunţă. Idealitatea cuvântului este cea care 
ridică tot ce tine de limbă dincolo de determinatia finită şi tranzitorie ce revine îndeobşte 
resturilor un�i ftinţări apuse. Căci ceea ce poartă' tradipa nu este acest manuscris anume ca 
o bucată din ceea ce a fost, ci continuitatea memoriei. Prin aceasta tradiţia devine o parte a 
propriei sale lumi şi aşa se face că ceea ce ea comunică este capabil să vorbească în mod 
nemijlocit. Acolo unde tradiţia literară ne ajunge din urmă nu ne devine cunoscut doar un 
lucru particular, ci suntem contemporani cu o întreagă umanitate trecută în raportul ei 
general cu lumea. Iată de ce înţelegerea noastră rămâne ciudat de incertă şi fragmentară 
atunci când nu dispunem de moştenire literară din partea unei culturi, ci doar de 
monumente mute şi de aceea nu numim încă istorie o astfel de veste dinspre trecUt. 
Textele, dimpotrivă, fac întotdeauna posibilă exprimarea unei totalităp. Liniile lipsite de 
sens, care apar drept atât străine încât devin ininteligibile, se dovedesc a ft, acolo unde 
devin lizibile ca scriere, dintr-o dată inteligibile ca de la sine pînă în cele mai mici 
amănunte într-o asemenea măsură încât, dacă contextul este înţeles în întregul său acesta 
duce la corectarea accidentalitătii traditiei defectuoase, dacă contextul este înteles în 
întregul său. 

" , 

Astfel, sarcina hermeneutică propriu-zisă se formulează în raport cu textele ftxate. 
Scripturalitatea este înstrăinare de sine. Depăşirea acesteia, lectura textului, este aşadar 
sarcina supremă a înţelegerii. Chiar şi repertoriul pur de semne al unei inscripţii poate fi 
înţeles şi articulat corect doar dacă suntem capabili să preschimbăm din nou textul în 
limbă. O astfel de reconversie în limbă - reamintim acest lucru - stabileşte însă 
Întotdeauna în acelaşi timp un raport faţă de ceea ce este vizat, cu lucrul despre care se 
vorbeşte. Aici procesul înţelegerii se mişcă în întregime în sfera de sens mediată prin 
tradiţia linguală. Astfel, în cazul unei inscripţii sarcina hermeneutică se formulează abia în 
momentul în care descifrarea (prezumtiv corectă) a fost deja realizată. Monumentele 
nescripturale impun o sarcină hermeneutică doar Într-un sens mai larg. Căci ele nu sunt 
inteligibile pornind de la ele însele. Ceea ce acestea semnifică este o problemă a 
interpretării lor şi nu a descifrării şi înţelegerii unui text în litera sa. 

Limba câştigă În scripturalitate adevărata ei spiritualitate deoarece în faţa tradiţiei 
scripturale conştiinla care înţelege accede la suveranitatea ei deplină. Ea nu depinde de 
nimic în ftinta ei. Conştiinta ce lecturează se află astfel în posesia potentială a istoriei sale. 
Nu este îndmplător că n�ţiunea de "ftlologie", dragostea pentru disc�rs, s-a transferat 
odată cu afirmarea culturii literare asupra artei atotcuprinzătoare a lecturii şi şi-a pierdut 
raportul originar faţă de cultivarea rostirii şi argumentării. Conştiinţa cititoare este în mod 
necesar istorică şi una ce comunică liber cu traditia istorică. Este aşadar îndreptătit să 
identificăm împreună cu Hegel începutul istoriei c� apariţia unei voinţe de a transmite, a 
unei voinţe către "dăinuirea memoriei,,4. Scripturalitatea nu este un simplu accident sau o 
adăugire ce nu a adus o schimbare calitativă în perpetuarea traditiei orale. Vointa de 
perpetuare, vobţa de dăinuire poate exista, ftreşte, şi fără scrier�. Însă doar tr�diţia 
scripturală se poate desprinde de simpla dăinuire a rămăşiţelor unei vieţi defuncte pornind 
de la care o existenţă permite inferenţe retrospective ce întregesc o altă existenţă. 

Transmiterea inscripţiilor nu participă de la bun început la acea formă liberă de 
transmitere pe care o numim literatură, întrucât ea depinde de existenţa unei relicve, fte ea 

Hegel, Vie Vemunjt in der Geschichte (Lasson), p. 145 .  
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o piatră sau orice alt material. Este Însă valabil, de bună seamă, pentru tot ce ne-a parvenit 
prin transcriere, căA o voin�ă de dăinuire şi-a creat aici propria fonnă a perpetuării pe care o 
numim literatură. In aceasta nu este dată doar o trăinicie a monumentelor şi a semnelor. 
Ceea ce este literatură şi-a cucerit o simultaneitate proprie cu orice prezent. A o în�elege 
nu înseamnă în mod primar o inferenţă retrospectivă asupra unei vie� trecute, ci 
participare prezentă la ceea ce este spus. Aici nu este vorba propriu-zis despre un raport 
între persoane, ca de exemplu între cititor şi autor (care ar putea fi eventual cu totul 
necunoscut) , ci de participarea la comunicarea pe care ne-o adres ează textul. Acest sens a 
ceea ce este spus este prezent, acolo unde înţelegem, cu totul independent de faptul că 
suntem capabili sau nu să reconstruim din interiorul tradi�ei o imagine despre autor, sau 
dacă ceea ce ne interesează de fapt este interpretarea is torică a tradi�ei ca izvor. 

Reamintim aici faptul că sarcina iniţială a hermeneuticii consta înainte de toate în 
intelegerea textelor. Abia Schleiermacher a fost cel care a diminuat caracterul es ential al 
fi�ării scripturale pentru problema hermeneutică, considerând că problema co�pre
hensiunii este dată şi în ceea ce priveşte discursul oral, La mai mult, că aceasta este dată 
tocmai acolo în deplinătatea ei propriu-zisă. Am prezentat mai sus' modul în care cotitura 
psihologică pe care acesta a adus-o în hermeneutică a blocat dimensiunea propriu-zis 
is torică a fenomenului hermeneutic. În realitate, scripturalitatea este centrală pentru 
fenomenul hermeneutic în măsura în care scrierea a făcut ca desprinderea de scriitor sau 
autor - asemenea celei de adresarea determinată a unui destinatar sau cititor - să 
dobândească o existenţă propri e. Ceea ce este fixat în scris s-a ridicat, ca să spunem aşa, în 
văzul lumii Într-o sferă a sensului din care se împărtăşeşte în mod egal oricine ştie să 
citească. 

Desigur, scripturalitatea pare a fi un fenomen secundar în raport cu lingualitatea. 
!-imbajul de semne al scrierii se raportează retrospectiv la limba propriu-zisă a vorbirii. 
Insă faptul că limba este capabilă de scriere nu este câtuşi de pupn secundar în ceea ce 
priveşte esenţa limbii. Această capacitate a scrierii se sprijină mai curând pe faptul că 
vorbirea îns ăşi participă la identitatea pură a sensului care se comunică în ea. Acest s ens al 
scripturalităţii există pur pentru sine, desprins în întregime de to� factorii emoţionali ai 
exprimării şi vestiru. Un text nu se vrea înţeles ca o expresie de viaţă, ci în ceea ce spune el. 
Scripturalitatea este idealitatea abstractă a limbii. Sensul unei consemnări scrise este, de 
aceea, în principiu identificabil şi repetabil. Lucru fixat într-adevăr în consemnarea 
scripturală este doar ceea ce este identic în reluare. Cu aceasta devine limpede, în acelaşi 
timp, faptul că reluarea nu poate fi înţeleasă aici într-un sens riguros. Ea nu se referă la 
raportarea retrospectivă asupra unei primarităti initiale ca atare in care e rostit sau scris 
ceva. Înţelegerea prin lectură nu este repetarea 'a ce�a ce aparţine trecutului, ci participare 
la un sens contemporan. Superioritatea metodică a scripturalităţii este aceea că prin ea 
problema h enneneutică se înfăţişează în mod pur, eliberată de orice element psihologic. Ceea 
ce posedă în ochii noştri şi reprezintă potrivit intenţiei noastre o superioritate metodologică 
este, rară îndoială, în acelaşi timp expresia unei slăbiciuni specifice, caracteristică pentru tot ce 
este scris Într-o mai mare măsură decât pentru limbă. Sarcina înţelegerii se înfăţişează cu o 
claritate deosebită dacă vom recunoaşte slăbiciunea a tot ce este scris. Pentru aceasta trebuie 
doar să ne aducem aminte încă o dată de modelul lui Platon, care vedea slăbiciunea particulară 
a scripturalităţii în faptul că nimeni nu poate veni în ajutorul vorbirii scrise atunci când aceasta 
cade pradă neînţelegerii voite sau involuntare6• 

P. 1 45 sq., 227 sq. 
Platon, Scrisoarea a VII-a, 341 c, 344c şi Phaidr. 275. 
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Platon vedea, după cum se ştie, în neajutorarea scrierii o slăbiciune şi mai mare decât 
cea a vorbirilor (to asthenes IOn logon) , iar atunci când solicită un ajutor dialectic în favoarea 
vorbirii pentru a compensa această slăbiciune, declarând în schimb cazul scrierii ca flind 
lipsit de sperantă, avem de a face de bună seamă, cu o hiperbolă ironică prin care îşi 
învăluieşte propria operă literară şi propria sa artă. In realitate, starea scrierii este aceeaşi 
cu cea a vorbirii. Aşa cum într-un caZ arta aparenţei şi a gândirii adevărate, soflstica şi 
dialectica, îşi corespund una alteia, tot astfel există, de bună seamă, în mod corespunzător 
şi o artă dublată a scrierii, astfel încât una serveşte uneia, iar alta celeilalte gândiri. Există 
într-adevăr şi o artă a scrierii capabilă să vină în aj utorul gândirii, şi ea este cea care trebuie 
atribuită artei întelegerii care acordă acelaşi ajutor celor scrise. 

Tot ce este scris este, după cum am spus, un fel de vorbire înstrăinată şi necesită 
reconvertirea semnelor în vorbire şi sens. Deoarece scripturalitatea face ca sensul s ă  
sufere u n  fel de înstrăinare de sine, această reconvertire s e prezintă drept sarcina 
hermeneutică propriu-zisă. Sensul a ceea ce este rostit trebuie să fle enunţat din nou doar 
pe baza literei textului transmis prin intermediul semnelor grafice. Interpretarea scripru
ralului nu dispune, spre deosebire de cuvântul ros tit, de nici un alt ajutor. Astfel aici 
devine decisivă în mod deosebit "arta" scrieri{ Cuvântul rostit se explică într-o măsură 
uimitoare de la sine, prin felul vorbirii, tonalitate, ritm etc. Însă şi prin circumstantele în 

• 8 ' 
care este rostit . 

Există însă şi lucruri scrise care se citesc, ca să spunem aşa, de la sine. Una dintre 
disputele ftlozofice memorabile privitoare la spirit şi literă, purtată între doi mari scriitori 
germani de orientare ftlozofică, Schiller şi Fichte, porneşte de la acest fapt Mi se pare, 
fără îndoială, s emniflcativ că aplanarea disputei purtate acolo nu poate fl obţinută cu 
ajutorul criteriilor estetice utilizate de ambii. Căci nu este vorba, în fond, despre o 
problemă a esteticii bunului stil, ci despre una hermeneutică. "Arta" de a scrie astfel încât 
gândurile cititorului să fle stimulate şi menţinute într-o dinamică productivă are prea 
puţin de a face cu mijloacele artistice retorice sau estetice obişnuite. Ea constă mai curând 
în întregime în faptul că suntem conduşi să participăm gândind la ceea ce a fost gândit. 
"Arta" de a scrie nici nu se doreşte a fl înteleasă şi considerată aici ca atare. Arta de a scrie, 
asemenea artei vorbirii, nu sunt scopu;i în sine şi, de aceea, nici obiectul originar al 
efortului hermeneutic. Inţelegerea este fascinată pe deplin de lucru (Sache) . Prin urmare, 
pentru sarcina înţelegerii ceea ce a fost gândit neclar şi scris "prost" nu constituie cazuri 
exemplare pe baza cărora arta hermeneutică s-ar putea înfăţişa în întreaga ei strălucire, ci, 
dimpotrivă, cazuri limită în care premisa fundamentală a reuşitei hermeneutice, univo
citatea sensului vizat, se clatină. 

În sine, tot ce este scriptural emite pretenţia de a putea fl retrezit la viaţă din sine însuşi 
către lingualitate, iar această pretenţie a unei autonomii de sens merge într-atât de departe 
încât chiar şi o expunere autentică, cum ar fl lectura unei poezii făcută de poetul însuşi 
devine oarecum îndoielnică dacă intenţia audierii alunecă îndepărtându-se de acel lucru 
asupra căruia ne concentrăm de fapt în calitate de indivizi ce înţeleg. Deoarece importantă 

Pe această stare de lucruri se Întemeiază diferenţa uriaşă existentă între o "cuvântare" şi o 
"scriitură", Între stilul discursiv şi exigenţa stilistică net superioară pe care trebuie să o satisfacă 
ceea ce este fixat literar. 

Kippenberg relatează undeva faptul că Rilke a citit Într-o zi una din elegiile sale duineze astfel 
încât auditorii n-au realizat deloc dificultatea acestei poezii. 
9 Vezi schimbul epistolar anexat scrierii lui Fichte, "Uber Geist und Buchstabe in der Philo
sophie" (Fichtes Briefivechsel, 2. Band, V. Kapitel) . 
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eSte comunicarea sensului veritabil al unui text, interpretarea sa este subordonată deja 
unei norme obiective. Aceasta este exigenta pe care o formulează dialectica platoniciană 
atunci când caută să pună în valoare logosul ca atare şi lasă adesea în urmă partenerul real 
al dialogului. Reversul slăbiciunii deosebite a scrierii, a neajutorării ei potentate în fata 
vorbirii vii este acela că ea scoate în relief cu o claritate dublată sarcina dialectică ' a 
întelegerii. Ca în cazul dialogului, întelegerea trebuie să caute aici să întărească sensul a 
ceea ce este spus. Ceea ce este spus în text trebuie să fie desprins de orice contingenţă care 
îi este inerentă şi aprehendat în idealitatea sa deplină, singura în care este valabil. Astfel, 
fixarea în scris îşi adjudecă prin intermediul lectorului ce întelege un avocat al pretenţiei 
sale de adevăr, tocmai fllndcă ea desprinde cu totul sensul enuntului de enuntiator. Cel ce 
citeşte percepe tocmai prin aceasta ce anume îl interpelează şi c� anume înţelege. Ceea ce 
el întelege este dintotdeauna mai mult decât o opinie străină - este dintotdeauna un 
adevăr posibil. Acest lucru este ceea ce iese la lumină prin desprinderea rostirii de vorbitor 
şi prin existenţa durabilă pe care i-o conferă scrierea. Există aşadar un temei hermeneutic 
mai adânc pentru faptul că - după cum am descris acest lucru mai sus10 - celor 
neexperimentaţi în ceea ce priveşte lectura nici măcar nu le trece prin minte că ceea ce stă 
scris ar putea fi greşit, căci consideră tot ce este scriptural asemenea unui document care 
se certifică singur. 

Tot ce este scris formează într-adevăr în mod privilegiat obiectul hermeneuticii. Ceea 
ce a devenit limpede pe baza cazului extrem al unei limbi străine şi a problemei 
traducătorului se confirmă aici prin autonomia lecturii: întelegerea nu este o transpunere 
psihică. Orizontul de sens al comprehensiunii nu se lasă limitat nici prin ceea ce autorul 
avusese în minte iniţial şi nici prin orizontul destinatarului pentru care textul a fost 
redactat initial. , 

Toate acestea sună într-o primă instantă potrivit unui canon hermeneutic rezonabil, 
recunoscut de altfel ca atare în mod general: într-un text nu trebuie să fie introdus nimic 
din ceea ce autorul şi cititorul ar fi putut să nu aibă în minte. Or, acest canon este aplicabil 
efectiv doar în cazuri extreme. Căci textele nu se vor a fi întelese ca expresii de viată ale 
subiectivită� autorului. Aşadar, sensul unui text nu poate fi' circumscris pornind d� aici. 
Cu toate acestea, limitarea sensului asupra gândurilor "reale" ale autorului nu este singurul 
lucru îndoielnic. Chiar dacă se încearcă determinarea obiectivă a sensului unui text 
întelegându-l ca o adresare contemporană şi raportându-I la cititorul său originar - potrivit 
ipotezei fundamentale a lui Schleiermacher - nu vom obţine mai mult decât o delimitare 
aleatorie. Conceptul destinaţiei contemporane nu poate pretinde decât o valabilitate 
critică limitată. Căci ce îns eamnă contemporaneitatea? Publicul de odinioară cât şi cel din 
viitor fac parte dintre cei cărora ne adresăm fiindu-le contemporani. Unde urmează să fie 
trasată granita acelui viitor îndepărtat ce îl exclude pe un cititor din calitatea de des tinatar? 
Cine sunt contemporanii şi care este pretenţia de adevăr a unui text având în vedere 
această amestecare variată între odinioară şi ceea ce va fi odată? Conceptul lectorului 
originar este plin de idealizări nedezvăluite. 

Incursiunea noastră în esenta traditiei literare contine dincolo de aceasta o obiectie de 
principiu împotriva legitimării herme�eutice a conceptului lectorului originar. Am �ăzut 
că literatura este definită de vointa de a da mai departe. Cel ce transcrie şi cel ce dă mai 
departe îi vizează din nou pe contemporanii săi. Astfel raportarea faţă de cititorul originar, 
precum şi fată de sensul auctorial pare să constituie doar un canon is torico-hermeneutic 
extrem de primitiv, ce nu are voie să limiteze cu adevărat orizontul de s ens al textelor. 
10 Vezi supra, p. 209 sq. 
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Ceea ce este fixat scriptural s-a desprins de contingenp originii sale şi a autorului său şi 
este disponibil în mod pozitiv pentru o nouă raportare. Concepte normative cum ar fi 
intenţia autorului sau înţelegerea lectorului originar reprezintă în realitate doar o poziţie 
vidă umplută succesiv în fiecare din prilejurile comprehensiunii. 

b) Lingual itatea ca determinaţie a efectuării hermeneutice 
Ajungem astfel la cel de-al doilea aspect sub care se înfăţişează relaţia dintre lingualitate şi 
comprehensiune. Obiectul pri"\llegiat al comprehensiunii, tradiţia, este de natură linguală 
- ba mai mult, comprehensiunea însăşi întreţine o relape de principiu cu lingualitatea. Am 
pornit de la ipoteza potrivit căreia întelegerea este dej a interpretare deoarece constituie 
orizontul hermeneutic în care �e afir�ă opinia unui text. Însă pentru a putea exprima 
opinia unui text potrivit conpnutului său obiectiv trebuie să o traducem pe aceasta în 
limba noastră, ceea ce îns eamnă, însă, raportarea acesteia la totalitatea opiniilor posibile în 
interiorul cărora ne mişcăm vorbind şi disponibili pentru un dialog lămuritor. Am 
examinat deja acest lucru potrivit structurii sale logice pornind de la pozipa eminentă ce îi 
revine întrebării ca fenomen hermeneutic. Concentrându-ne de această dată asupra 
lingualitătii oricărei întelegeri, facem acest lucru readucând în discutie dintr-o altă 
perspecti�ă ceea ce am 'arătat în cadrul dialecticii Întrebării şi răspunsului. 

Pătrundem as tfel într-o dimensiune ratată îndeobşte de către perceppa de sine 
dominantă a ştiinţelor istorice. Căci istoricul selectează de regulă acele concepte cu care 
descrie particularitatea istorică a obiectelor sale fără a reflecta explicit asupra originii şi 
legitimităţii acestora. El urmează doar interesul său legat de lucru şi nu realizează faptul că 
adecvarea descriptivă pe care o descoperă în conceptele pe care le-a ales ar putea fi fatală 
pentru propria-i intenpe, întrucât aceasta egalizează elementul istoric străin cu ceea ce îi 
este familiar lui, subordonând astfel dej a - chiar şi în cazul unei perspective neutre -
alteritatea obiectului propriilor anticipări. El se comportă - în ciuda oricărei metodici 
ştiintifice - asemenea celor care, produse ale epocii în care trăiesc, sunt dominati de 
prei�decăp1e propriului timp fără a le pune la îndoială" ' 

In măsura în care istoricul nu-şi mărturiseşte această naivitate a sa el ratează rară 
îndoială nivelul reflexiv pretins de lucrul în discupe. Naivitatea sa devine cu atât mai 
profundă în momentul în care începe să devină conştient de caracterul problematic al 
acestuia şi formulează pretenpa de a lăsa la o parte propriile concepte în cadrul 
comprehensiunii şi de a judeca doar potrivit conceptelor epocii asupra căreia se concen
trează înţelegerea'2 Această pretenpe ce sună asemenea unei aplicări consecvente a 
conştiinţei is torice se dezvăluie pentru orice lector critic drept o iluzie naivă. Naivitatea 
acestei pretenţii nu este dată de faptul că as tfel de exigenţe şi premeditări ale conştiinţei 
rămân neîmplinite deoarece interpretul nu se apropie satisfăctor de idealul propriei 
înlăturări. Acest lucru ar însemna dej a întotdeauna că este vorba de un ideal legitim de 
care ar trebui să ne apropriem după posibilităp. Lucrul la care se referă în realitate 
exigenţa legitimă a conştiinţei istorice - cea de a înţelege o epocă apelând la propriile ei 
concepte - este însă unul cu totul diferit. Exigenţa de a lăsa la o parte conceptele 
prezentului nu se referă la o transpunere naivă în trecut. Ea este mai curând o exigenţă în 

1 1  Vezi supra p .  274 şi, în  special, citatul din Friedrich Schlegel. 
12 Vezi cronica mea la lucrarea lui H. Rose, KJassik als Denkfoml des Abendlandes, în Cnof/Jon 1940, 
p. 433 sq. [Ces. Werke, Bd. 5, pp. 353-356] . Observ acum că introducerea metodică la Platan! 
dialektische Ethik, 1931 , formulează implicit aceeaşi critică. [Ces. Werke, Bd. 5, pp. 6-1 4.] 
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mod es en�al relativă ce apare drept rezonabilă doar în raport cu propriile concepte. 
Conştiinţa is torică se nesocoteşte pe sine însăşi atunci când doreşte să excludă, pentru a 
înţelege, singurul lucru care face posibilă înţelegerea. A gândi i.rtoric înseamnă în realitate a 
efectua transp/antarea pe care o .ruferă conceptele trecutului atunci când căutăm să înţelegem în 
termenii aces tora. Gândirea istorică con�ne dintotdeauna o mediere între acele concepte 
şi propria gândire. Evitarea premeditată a propriilor concepte în cadrul interpretării este 
nu doar imposibilă, ci în mod evident absurdă. A interpreta îns eamnă tocmai a arunca în 
joc propriile concepte pentru ca opinia textului să prindă cu adevărat glas pentru noi. 

Am descoperit în cadrul analizei procesului hermeneutic că dobândirea orizontului 
interpretării înseamnă o fuzionare de orizonturi. Acest lucru se confirmă aici din 
perspectiva �ngualităp.i interpretării. Textul ar urma să prindă glas prin intermediul 
interpretării. In să nici un text şi nici o carte nu glăsuieşte dacă nu vorbeşte limba în care îl 
poate atinge pe celălalt. Astfel, interpretarea este obligată să găsească limbajul potrivit 
dacă vrea într-adevăr să facă textul să vorbească. Nu poate exista, aşadar, o interpretare 
corectă "în sine", tocmai fiindcă în fiecare dintre ele este vorba despre textul însuşi. Viap 
istorică a tradi�ei constă în dependenp de aproprierea şi interpretarea mereu reînnoită. O 
interpretare corectă "în sine" ar constitui un ideal necugetat care ar nesocoti esenţa 
traditiei. Orice interpretare trebuie să se integreze în situatia hermeneutică de care tine. 

F�ptul de a fi legat de situa�e nu înseamnă nicidecum cli preten�a de corectitudi�e pe 
care trebuie să o afirme orice interpretare s-ar risipi astfel în subiectiv sau ocazional. Nu 
retrogadăm astfel înapoia ideilor romantice prin care problema hermeneuticii a fost 
purificată de toate motivele ocazionale. Interpretarea nu este nici pentru noi o conduită 
pedagogică ci însăşi efectuarea înţelegerii, care se împlineşte abia în explicitatea (Au.rdriick
lichkei� interpretării linguale nu doar pentru ceilal� pentru care se interpretează ceva, ci 
totodată şi pentru interpretul însuşi. Gra�e lingualită�i sale, orice interpretare con�ne cu 
siguranţă un raport posibil cu altele. Nu poate exista nici o vorbire care să nu-l reunească 
pe cel ce vorbeşte cu cel căruia i se adresează. Acest lucru este valabil şi pentru procesul 
hermeneutic. Însă acest raport nu determină astfel - sub forma unei adaptări conştiente la 
o situa�e de tip pedagogic - efectuarea interpretativă a comprehensiunii, ci această 
efectuare nu este nimic altceva decât concretizarea sensu/ui în.ru!i. Reamintesc aici modul în 
care am revalorificat factorul aplicării ce fusese înlăturat în întregime din hermeneutică. 
După cuAm am constatat, a înţelege un text înseamnă dintotdeauna a-l aplica asupra 
noastră. Ins eamnă a ş ti  că un text - chiar dacă trebuie înţeles mereu altfel - este totuşi 
acelaşi text care ni se înfă�şează de fiecare dată altfel. Faptul că preten�a de adevăr a 
fiecărei interpretări nu se relativizează câtuşi de pu�n pe această cale devine limpede dacă 
ne gândim la faptul că lingualitatea îi revine oricărei interpretări în mod esen�al. 
Explicitatea linguală pe care comprehensiunea o dobândeşte prin interpretare nu dă 
naştere unui s ens secund pe lângă cel înţeles şi interpretat. Conceptele interpretative nu 
sunt tematizate ca atare în cadrul înţelegerii. Ele sunt menite mai curând să dispară în 
spatele acelui ceva căruia îi dau glas interpretându-l. Paradoxal, o interpretare este corectă 
atunci când este capabilă să se volatilizeze as tfel. Şi totuşi ea trebuie să se înfă�şeze în 
acelaşi timp în calitate de lucru menit să dispară. 

Acest lucru este valabil şi acolo unde înţelegerea se produce nemijlocit fără efectuarea 
unei analize explicite. Căci şi în astfel de cazuri ale înţelegerii interpretarea trebuie să fie 
posibilă. Dar acest lucru înseamnă că interpretarea este con�nută poten�al în înţelegere. 
Ea nu face decât să identifice explicit înţelegerea. Interpretarea nu este aşadar un mijloc 
prin care se induce înţelegerea, ci a dispărut în con�nutul a ceea ce este înţeles. Reamintim 
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faptul că acest lucru nu înseamnă doar că vizarea privitoare la sens (Sinnmeinuni) a textului 
devine executabilă unitar, ci şi că odată cu aceasta prinde glas lucrul despre care vorbeşte 
textul. Interpretarea pune într-un fel lucrul pe cumpăna cuvintelor. - Generalitatea 
acestei constatări va suferi aici câteva modificări caracteristice care o confirmă indirect. 
Acolo unde avem de a face cu înţelegerea şi interpretarea unor texte linguale, interpre
tarea în mediul limbii evidenţiază ceea ce înţelepciunea este întotdeauna: o apropriere a 
ceea ce este spus astfel încât acesta ne devine propriu. Interpretarea linguală este forma 
interpretării în genere. Prin urmare, ea este prezentă şi acolo unde interpretarea nu este 
câtuşi de puţin de natură linguală, deci nu este nicidecum un text, ci bunăoară q operă 
plastică sau muzicală. Trebuia doar să nu ne lăsăm induşi în eroare de acele forme ale 
interpretării care, deşi nu ţin de limbă, presupun totuşi, în realitate, lingualitatea. Putem 
astfel demonstra ceva prin contrast, de pildă, citind în paralel două ,Poezii sau aşezând 
alături două tablouri, astfel încât unul să fie interpretat prin celălalt. In asemenea cazuri 
demonstraţia ostensivă vine în întâmpinarea interpretării linguale. Însă acest lucru 
înseamn� de fapt că o astfel de demonstraţie constituie o modificare a interpretării 
linguale. In consecinţă, în ceea ce este arătat rezidă răsfrângerea interpretării ce se serveşte 
de actul ostensiv asemenea unei abrevieri ilustrative. Os tensiunea este atunci interpretare 
în acelaşi sens în care traducerea, bunăoară, rezumă rezultatul unei interpretări sau aşa 
cum lectura bună a unui text va fi decis deja întrebările interpretării, căci se poate citi doar 
ceva ce a fost înţeles. Înţelegerea şi interpretarea sunt îngemănate în mod inseparabil. 

Faptul că conceptul interpretării nu se aplică doar asupra interpretării ştiinţifice, ci şi 
asupra reproducerii artistice (cum ar fi performarea muzicală sau scenică) , are de a face în 
mod evident cu încrus tarea interpretării în înţelegere. Am arătat mai sus că o astfel de 
reproducere nu constituie o creaţie independentă situată înapoia celei dintâi, ci ea este cea 
care aduce opera de artă către apariţia ei propriu-zisă. Ea nu face decât să actualizeze 
scrierea semnică sub forma căreia se  înfăţişează un text muzical sau o dramă. Chiar şi 
recitarea este un proces de acest tip, şi anume unul în care se produce trezirea şi 
transpunerea unui text într-o nemijlocire nouăI 3 

Rezultă, însă, de aici că acelaşi lucru trebuie să fie valabil şi pentru orice întelegere în 
cadrul lecturii mute. În principiu, lectura include deja, la rândul ei, mereu o in�erpretare. 
Prin aceasta nu vrem să spunem că înţelegerea prin lectură constituie un fel de performare 
interioară în care opera de artă ar dobândi o existenţă la fel de autonomă ca şi cea 
conferită de performarea publică - chiar dacă această existenţă ar fi durabilă doar în 
intimitatea interiorităţii sufleteşti. Dimpotrivă, acest lucru îns eamnă mai curând că până şi 
o performare plasată în exterioaritatea spaţiului şi a timpului nu dispune în realitate de o 
existenţă autonomă şi este capabilă să devină una de acest fel doar prin intermediul unei 
distincţii secundare de natură estetică. Interpretarea dată muzicii sau poeziei prin faptul că 
sunt performate nu este diferită din punct de vedere hermeneutic de comprehensiunea 
unui text în lectură: înţelegerea conţine mereu o interpretare. Travaliul ftlologului constă 
în mod similar în efortul de a face ca textele să devină lizibile şi inteligibile, respectiv de a 
le asigura. Nu există, aşadar, o diferenţă de principiu între interpretarea ce îi revine unei 
opere prin reproducerea ei şi cea pe care o realizează ftlologul. Un artist ce reproduce 
poate, fără îndoială, să considere drept secw1dară justificarea interpretării sale prin cuvânt 
şi vorbire şi să o respingă drept neartistică - însă el nu va putea tăgădui faptul că 
13 �n legătură cu distinc�a dintre "lectură" şi "reproducere" vezi "Zwischen Phănomenologie 
und Dialektik - Versuch ciner Selbstkritik" în Ces. Werke, Bd. 2, pp. 3-23 şi lucrarea publicată 
acolo, "Text und Interpretation", p. 330 sq.] 
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interpretarea reproductivă este capabilă în principiu de o astfel de dare de seamă. Şi el 
trebuie să  vrea ca concep�a pe care o are să fie corectă şi convingătoare şi, nu îi va trece 
prin cap, de pildă, să tăgăduiască ataşarea fa�ă de textul care i se Înfă�şează. Insă acest text 
este acelaşi care formulează sarcina ce îi revine interpretului ştiin�fic. Astfel că nu va 
putea aduce nici o obiec�e împotriva faptului că propria sa înţelegere a unei opere, 
înfă�şată prin intermediul unei interpretări reproductive, poate fi înţeleasă la rândul ei, 
adică justificată interpretativ, iar o astfel de interpretare se va efectua sub formă lingvis
tică. Nici ea nu este atunci o nouă crea�e de sens. Acestui lucru îi corespunde şi faptul că 
ea dispare din nou ca interpretare şi îşi confirmă adevărul în nemijlocirea înţelegerii. 

Analiza îngemănării interne a interpretării şi comprehensiunii este de asemenea 
potrivită pentru a distruge romantizarea falsă a nemijlocirii pe care artiştii şi spiritele 
rafinate au cultivat-o şi o mai cultivă încă sub semnul esteticii geniului. Interpretarea nu 
doreşte să ia locul operei interpretate. Ea nu vrea, bunăoară, să atragă aten�a asupra sa 
prin forta poetică a propriului enunţ. Ea păstrează mai curând o accidentalitate de principiu. 
Insă acest lucru nu este valabil doar pentru cuvântul care interpretează, ci în aceeaşi 
măsură şi pentru interpretarea reproductivă. Cuvântul tâlcuitor are as tfel mereu ceva 
accidental în măsura în care este motivat de întrebarea hermeneutică, nu doar în sensul 
unui pretext pedagogic asupra căruia a fos t  res trânsă interpretarea în epoca Aufklar
ung-ului, ci pentru că înţelegerea este întotdeauna un eveniment autenticl4 Interpretarea 
care este reproducere este de asemenea accidentală într-un sens principial, cu alte cuvinte 
nu doar atunci când un lucru este mimat, exemplificat, tradus sau lecturat cu un scop 
didactic îngroşându-i-se trăsăturile. Faptul că în astfel de cazuri reproducerea este 
interpretare Într-un sens special, deictic, şi anume incluzând o hiperbolizare şi o supra
expunere didactică, nu constituie în realitate o diferenţă es en�ală, ci doar una graduală 
faţă de orice altă interpretare reproductivă. Chiar dacă poezia sau compozi�a muzicală 
sunt ele însele cele care dobândesc prin performare prezenta lor mimică, orice performare 
trebuie să plaseze propriile ei accente. In acest sens diferenta faţă de accentuarea 
demonstrativă cu ,scop didactic nu este nicidecum chiar atât de mare. Orice performare 
este interpretare. In orice interpretare este con�nută o supraexpunere. 

Motivul pentru care acest lucru nu iese îndeajuns în evidentă este doar acela că el nu 
dispune de o fiinţă durabilă şi se pierde în opera pe care o reproduce. Însă dacă vom apela 
de exemplu la fenomene similare din domeniul artelor plastice, cum ar fi schiţele realiza,te 
de un mare artist după vechi maeştri, vom găsi aici aceeaşi interpretare supraexpozitivă. In 
mod similar ar putea fi evaluat, probabil, şi efectul produs de reluarea unor filme vechi, 
dar chiar şi efectul pe care îl provoacă un film reluat nemijlocit într-un moment în care ne 
mai este încă proaspăt în memorie. Jocul actorilor ne apare drept mult prea os tentativ. 
Există aşadar motive întemeiate să vorbim în cazul oricărei reproduceri despre o 
concep�e aflată la baza acesteia, iar aceasta trebuie să fie capabilă să ofere o justificare de 
principiu. Concep�a în întregul ei se compune din nenumărate decizii mărunte ce se vor 
toate corecte. Justificarea şi interpretarea argumentativă nu trebuie să constituie problema 
proprie a artistului. Dincolo de aceasta, explicitat ea interpretării linguale va dispune 
principial doar de o corectitudine aproximativă şi va rămâne în mod esen�al în urma 
concretizătii împlinite pe care reproducerea "artistică" o atinge ca atare; raportarea 
lăuntrică a oricărei înţelegeri asupra interpretării şi posibili tatea de principiu a interpretării 
în cuvânt rămân cu toate acestea neatinse de acest lucru. 

14 Vezi p. 234 sq. [precum şi studiile mele în Ges. Werke, Bd. 2, IV.] 
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Întâietatea principială a lingualităţii pe care o afirmăm trebuie înţeleasă în mod corect. 
Desigur, limba pare adesea prea pupn capabilă să exprime ceea ce sim�m. Având în 
vedere prezenţa copleşitoare a unor opere de artă, sarcina de a cuprinde în cuvinte ceea ce 
acestea ne comunică pare asemenea unei întreprinderi nesfârşite iniţiată dintr-o depărtare 
lipsită de orice speranţă. Astfel, faptul că voinţa noastră şi putinţa noastră de � înţelege ne 
îndeamnă dincolo de orice enunţ atins ar putea motiva o critică a limbajului. Insă aceasta 
nu schimbă cu nimic întâietatea de principiu a lingualităţii. Posibilităţile noastre de 
cunoaştere par cu mult mai individuale decât posibilitatea de exprimare pe care ne-o pune 
la dispoziţie limba. Având în vedere tendinţa nivelatoare motivată social prin care limba 
forţează înţelegerea în anumite tipare înguste, voinţa noastră de cunoaştere caută să se 
sustragă critic acestor schematizări şi anticipări. Superioritatea critică pe care o reven
dicăm în ceea ce priveşte limba nu se referă, însă, nicidecum la convenpa exprimării 
lingvistice, ci la convenţia a ceea ce este vizat (des Meinens) sedimentată în limbă. Ea nu esAte 
îndreptată, aşadar, împotriva înlănţuirii es en�ale dintre înţelegere şi lingualitate. In 
realitate ea este aptă să confirme ea însăşi această conexiune esenţială. Căci orict: astfel de 
critică ce se ridică, pentru a întelege, dincolo de schematismul enunturilor noastre îşi 
găseşte expresia în formă liniristică. În acest sens, limba depăşeşt� toate obiecţiile 
îndreptate împotriva competenţei sale. Universalitatea ei ţine pasul cu universalitata 
ratiunii. Conştiinta hermeneutică participă aici doar la un lucru ce constituie relatia 
u�iversală dintre 'limbă şi raţiune. Dacă orice înţelegere se plasează într-un raport de 
echivalenţă necesar faţă de interpretarea sa posibilă şi dacă înţelegerea nu este în principiu 
limitată, atunci surprinderea linguală a acestei înţelegeri în cadrul interpretării trebuie să 
poarte la rândul ei în sine o nesfârşire ce depăşeşte orice bariere. Limbajul este limba 
ratiunii înseşi. , 

Desigur că astfel de afirmaţii nu pot fi făcute fără a provoca un impas. Căci cu aceasta 
limba dobândeşte o asemenea proximitate fată de ratiune, cu alte cuvinte, însă, fată de 
lucrurile pe care aceasta le numeşte, încât &vine d� neînţeles însuşi faptul exist�nţei 
limbilor diferite, având în vedere că toate par să fie caracterizate de aceeaşi proximitate 
fată de ratiune şi lucruri. Cel care trăieşte într-o limbă este umplut de sentimentul 
adecvării de neîntrecut a cuvintelor pe care le foloseşte fată de lucrurile la care se referă. 
Pare să fie aproape exclus ca alte cuvinte din alte limbi să fie capabile să denumească 
aceleaşi lucruri la fel de adecvat. Cuvântul nimerit pare să fie întotdeauna cel propriu şi 
este întotdeauna unic, asemenea lucrului vizat în mod respectiv. Până şi truda traducerii se 
sprijină în cele din urmă pe faptul că termenii originalului par să fie inseparabili de 
conţinuturil e vizate, astfel încât pentru a face un text inteligibil acesta trebuie adesea 
circumscris interpretativ pe larg în loc să fie tradus. Cu cât conştiinţa noastră is torică 
reacţionează mai sensibil, cu atât pare să resimtă mai acut intraductibilitatea elementului 
străin. Cu aceasta, însă, unitatea intimă între cuvânt şi lucru devine un scandal herme
neutic. Cum poate fi posibil să înţelegem o tradiţie străină dacă suntem în acelaşi timp 
într-o asemenea măsură cap tivi în limba pe care o vorbim? 

Suntem nevoifi să de{păluim natura iluzorie a acestui rafionament. Sensibilitatea conştiinţei 
noastre mărturiseşte, în realitate, h;crul contrar. Efortul de înţelegere şi cel de interpretare 
rămân întotdeauna pline de sens. In aceasta se vădeşte universalitatea superioară cu care 
raţiunea se ridică deasupra barierelor oricărei constituţii de limbă (SprachveifassuniJ 
Experienţa hermeneutică este corectivul prin care raţiunea gânditoare se sustrage magi ei 
lingualităţii şi are ea însăşi o constituţie linguală. 

Potrivit acestui aspect problema limbii se formulează de la bun început într-un sens 
diferit de cel în care ea este interogată de filozofia limbqjului. Fără îndoială, pluralitatea 
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limbilor a căror varietate este investigată de către lingvistică ne confruntă la rândul nostru 
cu o întrebare. Însă această întrebare este doar aceea cum de fiecare limbă este capabilă în 
ciuda diferenţierilor faţă de celelalte să spună (sa gen) tot ce îşi propune. Fap,tul că fiecare 
limbă face acest lucru în modul ei propriu ne este cunoscut din lingvistică. In ceea ce ne 
priveşte, ne putem întreba cum se face că în varietatea acestor modalităţi de a spune 
acţionează, totuşi, peste tot aceeaşi unitate a gândirii şi vorbirii şi anume astfel încât orice 
transmitere scripturală poate fi în principiu înţeleasă. Ceea ce ne interesează pe noi este, 
aşadar, opusul a ceea ce caută să cerceteze lingvistica. 

Unitatea intimă a limbii şi gândirii este premisa de la care porneşte la rândul ei şi 
lingvistica. Ea a putut deveni doar as tfel o ştiinţă. Abstracţiunea prin care cercetătorul 
transformă de fiecare dată limba ca atare în obiectul său este profitabilă doar datorită 
existentei acestei unităti. Herder şi Humboldt au Învătat să privească limbile drept forme 
ale un�r perspective �supra lumii (Weltanfichten) do�r despărţindu-se de prejudecăţile 
convenţionaliste ale teologiei şi raţionalismului. Recunoscând unitatea dintre gândire şi 
limbă, aceştia au descoperit sarcina comparării modulaţiilor diferite ale acestei unităţi. 
Pornim la rândul nos tru de la aceeaşi idee, însă parcurgând în acelaşi timp traseul invers. 
Vom Încerca, în ciuda oricărei diferenţieri a modalităţilor de a spune ceva (SagUJeisen) , să 
reţinem unitatea indisolubilă a gândirii şi limbii aşa cum ne întâmpină aceasta ca unitate a 
întelegerii şi interpretării, în cadrul fenomenului hermeneutic. , , 

Intrebarea care ne călăuzeşte este aşadar cea referitoare la conceptualitatea OIicărei 
comprehensiuni. Aceasta este doar în aparenţă o problemă secundară. Căci am văzut că 
interpretarea conceptuală constituie modalitatea de efectuare a experienţei hermeneutice 
înseşi. Dificultatea acestei probleme este dată tocmai de aces t lucru. Interpretul nu este 
conştient de faptul că participă la interpretare introducându-se  în ea pe sine însuşi şi 
propriile sale concepte. Formularea linguală este într-atât de imanentă acelui ceva care 
este avut în vedere (daf Meinen) de interpret, încât aceasta nu se obiectivează în nici un fel 
pentru acesta. Este astfel uşor de înţeles că aceas tă latură a efectuării hermeneutice a 
rămas cu totul ignorată. La aceasta se mai adaugă, însă, în mod special faptul că această 
stare de lucruri a fost disimulată prin intermediul unor teorii inadecvate ale limbajului. Este 
evident că o semiologie instrumentalistă care consideră cuvântul şi conceptul în chip de 
unelte disponibile sau care trebuie să fie pus e la dispoziţie ratează fenomenul herme
neutic. Dacă ne orientăm în raport cu ceea ce se petrece în cuvânt, în vorbire şi, înainte de 
toate, în orice dialog cu tradiţia pe care îl poartă ştiinţele spiritului, va trebui să 
recunoaştem că în interiorul acestuia se consumă o formare conceptuală continuă. Acest 
lucru nu îns eamnă, de exemplu, că interpretul foloseşte termeni noi sau neobişnuiţi. Însă 
utilizarea termenilor comuni nu rezultă din actul subsumării logice prin care un element 
particular a fost subordonat generalităţii conceptului. Să ne amintim, mai curând, că 
înţelegerea include în permanenţă o aplicare şi înfăptuieşte în acest sens o evoluţie 
continuă a formării conceptuale. Va trebui să luăm în considerare acest lucru şi în cazul de 
faţă dacă ne  propunem să eliberăm lingualitatea proprie înţelegerii de prejudecăţile 
aşa-numitei ftlozofii a limbajului. Interpretul nu se slujeşte de cuvinte şi concepte 
asemenea m eşteşugarului de uneltele sale. Va trebui mai curând să dezvăluim urzeala 
conceptuală internă a înţelegerii şi să respingem orice teorie care refuză să admită unitatea 
intimă dintre cuvânt şi lucru. 

Situaţia este însă şi mai dificilă. Căci se impune întrebarea dacă acel concept de limbă de la 
care pornesc lingvistica modernă şi filozofia limbajului satisface, în fond, această stare de 
lucruri. S-a afirmat recent, pe bună dreptate, din zona lingvisticii, faptul că conceptul 
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modern de limbă presupune o conştientă a limbii (Sprachbewttjlthei� care ar fi la rândul ei 
un rezultat istoric şi nu ar fi valabilă pentru începuturile procesului istoric, în special 
pentru ceea ce era limba pentru gred Ar exista un traseu care duce de la conştienţa 
deplină a limbii care ar fi prezentă în lumea clasică elenă până la devalorizarea instru
mentalistă modernă a limbajului, iar acest proces al conştientizării - care include în acelaşi 
timp o modificare a comportamentului lingvistic - ar fi cel care face posibil ca "limba" ca 
atare - adică potrivit formei sale, desprinsă de orice conţinut - să ajungă fie luată în 
considerare în mod autonom. 

Se poate pune la îndoială faptul că relaţia dintre comportamentul lingvistic şi teoria 
,limbajului este caracterizată astfel corect; rămâne însă indiscutabil că lingvistica şi 
filozofia limbaj ului operează potrivit premisei că tema lor unică este forma limbii. Este 
oare adecvat conceptul de formă în acest context'? Este limba o formă simbolică, aşa cum 
a numit-o Cassirer? Este astfel satisfăcută unicitatea ce rezidă în faptul că lingualitatea 
cuprinde în ceea ce o priveşte tot ce Cassirer numeşte în rest formă simbolică: mitul, arta, 
dreptul etc?!G 

Am descoperit pe parcursul analizei noas tre a fenomenului hermeneutic funcţia 
universală a lingualitătii. Dezvăluindu-se potrivit caracterului său lingual, fenomenul , A 

hermeneutic posedă la rândul său o semnificatie de-a dreptul universală. Intelegerea şi 
interpretarea ţin în mod specific de tradiţia li�gvistică. Însă ele păşesc în a�elaşi timp 
dincolo de această atribuire nu doar întrucât toate creatiile culturale ale umanitătii - chiar 
şi cele nelinguale - se vor înţelese astfel, ci într-un m�d mult mai fundamentai, căci tot 
ceea ce este inteligibil trebuie să fie accesibil înţelegerii şi interpretării. Ceea ce este valabil 
în cazul limbii este valabil şi în cel al înţelegerii. Ambele trebuie să  fie concepute nu doar 
ca un factum ce poate fi investigat empiric. Cele două nu sunt niciodată simple obiective, 
ci cuprind tot ce poate deveni vreodată un obiectl7 

Recunoscând această înlănţuire principială între lingualitate şi înţelegere, nu vom mai 
putea considera traseul ce duce de la inconştienţa privitoare la limbă (SpraclJtlnbewuJlthei� 
trecând prin conştiinţa limbajului (Sprachbewttjltsein) la devalorizarea limbajului (Sprachent
wertuniJ l drept un proces istoric univoc. După cum s e  va dovedi, această schemă nu pare 
satisfăcătoare nici măcar pentru istoria teoriilor limbajului, fără să mai vorbim în ceea ce 
priveşte viaţa limbii în efectuarea ei vie. lJmba vie în vorbire care cuprinde întreaga 
înţelegere - chiar şi cea a interpretului de texte - este într-atât de adânc încrustată în 
efectuarea gândirii, respectiv a interpretării, încât ne alegem cu mult prea puţin dacă vom 
ignora ceea ce limbile ne transmit şi vom gândi limba doar ca formă. Inconştienţa 
privitoare la limbă nu a Încetat să fie modalitatea de a fi propriu-zisă a vorbirii. De aceea, 
ne vom adresa mai curând grecilor, care nu aveau un cuvânt pentru ceea ce noi numim 
limbă în momentul în care au observat caracterul problematic şi astfel demn de a fi gândit 
al unităţii atotstăpânitoare a cuvântului şi limbii, şi vom discuta apoi rejlec,tia creştină 
medievală care a regândit îndemnată de un interes dogmatic-teologic taina acestei unităţi. 

15 J. Lohmann în Lexis III. 
16 Vezi Ernst Cassirer, Wesen und Wil'kung des SymbolbegriJfs, 156 (care contine înainte de toate 
studiile publicate în Bibliothek Warburg. Critica lui R. Hbnigswald, Phifosophie und Sprache, 1 937, 
porneşte tocmai de la acest punct. 
17 Honigswald formulează acest lucru în felul următor: limba nu este doar un fact, ci în acelaşi 
timp şi un principiu. 
18 Iată cum descrie J. Lohmann, ap. cit., evoluţia. 
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303 

Unitatea intimă Între cuvânt şi lucru este atât de firească pentru orice epocă timpurie încât 
numele adevărat este resimţit ca o parte a purtătorului acestui nume, dacă nu chiar drept 
acesta însuşi ca o reprezentare a sa. Este caracteristic pentru aceasta faptul că termenul 
grecesc pentru cuvânt, onoma, înseamnă în acelaşi timp "n�me" şi nume propriu, adică 
apelativ. Cuvântul este înţeles mai întâi pornind de la nume. Insă numele este ceea ce este 
prin faptul că cineva se numeşte aşa şi răspunde la numele acesta. El aparţine purtătorului 
său. Potrivirea numelui îşi află confirmarea în faptul că cineva răspunde la acesta. El pare 
aşadar să tină de fiinta însăşi. 

Ei bin�, filozofia greacă începe cu adevărat odată cu ideea potrivit căreia cuvântul este 
doar nume, cu alte cuvinte, că nu reprezintă fiinţa adevărată. Acesta este momentul în care 
interogaţia filozofică irumpe în prejudecata la început necontestată datorată numelor. 
Credinţa în cuvânt (Wort-G/aube) şi îndoiala faţă de cuvânt (Wort-Zweife� caracterizează 
situaţia problematică în care gândirea iluminismului grec vedea raportul dintre cuvânt şi 
lucru. Prin aceasta modelul numelui devine o imagine opozitivă. Numele care este dat, 
care poate fi schimbat motivează indoiala privind adevărul cuvântului. Se poate vorbi 
despre o potrivire a numelor? Dar nu trebuie, oare, să vorbim mai curând despre 
potrivirea cuvintelor, cu alte cuvinte, să stimulăm unitatea dintre cuvânt şi lucru? Şi n-a 
descoperit Heraclit, cel mai profund dintre primii gânditori, profunzimea j ocului de 
cuvinte? Acesta este fundalul din care se ridică Craţylos al lui Platon, scrierea fundamentală 
a gândirii greceşti despre limbă, care cuprinde întreaga amplitudine a problemelor, astfel 
încât dezbaterea greacă ulterioară pe care o cunoaştem doar lacunar nu mai adaugă 
aproape nimic semnificativ19 

Două din teoriile discutate în Craţylos încearcă să determine pe căi diferite raportul 
dintre cuvânt şi lucru. Teoria convenţionalistă vede în uoivocitatea uzului limbii - potrivit 
modului în care este atinsă prin acord şi exerciţiu - singurul izvor al semnificaţiilor 
lexicale. Teoria opusă acesteia afirmă o corespondenfă naturală între cuvânt şi lucru, 
desemnată tocmai prin conceptul potrivirii (ortho!es) . Este limpede că aceste �două poziţii 
constituie extreme şi de aceea nu se exclud nicidecum în mod obligatoriu. In orice caz, 
individul care vorbeşte nu are cunoştinţă de întrebarea privitoare la "potrivirea" cuvân
tului pe care o presupune această poziţie. 

Modalitatea de a fi a limbii pe care o numim "uzul general al limbii" mărgineşte ambele 
teorii. Limita convenfionalismului este următoarea: pentru ca limba să fie nu putem modifica 
arbitrar ceea ce cuvintele semnifică. Problema "limbaj elor speciale" vădeşte condiţiile sub 
care se plasează astfel de "rebotezări" Hermogenes dă el însuşi un exemplu în Craţy/os: 
rebotezarea unui sclav20 Dependenta internă a lumii vietii sclavului, coincidenta dintre , , , 

19 Valoroasă rămâne în continuare prezentarea acesteia de către Hermann Steinthal, Die Geschichte 
der Spmchwimnschajt bei den Griechen und Riimem mit besonderer Riicksicht au] die Logik, 1 864. [Amintim 
aici cartea reprezentativă pentru multe altele a lui K Gaiser (Name und sache in Platons "Kratylos" 
(Abhandl. Der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philos.-histor. Klasse Abh. 3, Jg. 
1974) Heidelberg 1 974) . ] 
20 Crat. 384d. 
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persoana şi func�a sa face posibil ceea ce eşuează în alte condiţii lovindu-se de preten�a 
persoanei la o existenţă pentru sine, de a-şi păstra demnitatea. Tot astfel copiii şi 
îndrăgostiţii au limba "lor" în care comunică în lumea ce le apar�ne doar lor, Însă nici 
acest lucru nu se petrece prin intermediul unei stabiliri arbitrare, cât prin formarea unei 
deprinderi lingvistice. Comunitatea unei lumi - chiar dacă este doar una simulată - este 
întotdeauna cea care constituie premisa "limbii". 

Limita teoriei asemănării este însă de asemenea evidentă: în ceea ce priveşte lucrurile 
vizate nu se poate formula o critică la adresa limbii potrivit căreia cuvintele nu redau 
corect lucrurile. Limba nu se înfă�şează nicidecum ca o simplă unealtă la care recurgem, 
pe care ne- o  ajustăm, pentru a comunica şi a diferen�a cu ajutorul acesteia21 Ambele 
interpretări ale cuvintelor pornesc de la existenţa şi faptul lor de a fi la îndemână 
(Zuhandenseil1) şi lasă lucrurile să fie pentru sine în calitate de lucruri ştiute în prealabil. 
Tocmai de aceea, ele pornesc de la bun început prea târziu. Astfel că ne vedem nevoi� să 
ne întrebăm dacă Platon, care demonstrează inconsistenta internă a ambelor pozitii , , 
extreme, nu urmăreşte cu aceasta să conteste o premisă comună celor două. Ei bine, 
inten�a lui PlatOn mi se pare cât se poate de clară - iar acest lucru nu poate fi accentuat 
îndeajuns având în vedere neîncetata uzurpare a lui Cratylos în slujba problemelor 
sis tematice ale filozofiei limbajului: PlatOn vrea să arate prin această discutare a teoriilor 
limbajului contemporane lui faptul că în limbă, în preten�a potrivirii limbii (orthores 10n 
onoma1OI1), nu poate fi atins un adevăr obiectiv (a!etbeia 10n on1Ol1) şi că ceea ce ftinţează 
trebuie cunoscut fără cuvinte (aneu iOn onoma1On), ci doar din sine însuşi (auta ex beauiOn) 22 

Este vorba despre o deplasare radicală a problemei la un nou nivel. Dialectica asupra 
căreia �nte�te aceasta pretinde în mod evident ca gândirea să se bizuie doar pe ea însăşi şi 
să se deschidă înspre adevăratele ei obiecte, "ideile", astfel încât să fie depăşită pe această 
cale forţa cuvintelor (cfynamis 10n ol1omaiOn) şi tehnicizarea lor demonică în tehnica 
argumentativă a sofiştilor. Supralicitarea domeniului cuvintelor (onomata) prin dialectică 
nu înseamnă, fireşte, că ar exista cu adevărat o cunoaştere lipsită de cuvinte, ci doar că nu 
cuvântul este cel care deschide accesul către adevăr, ci invers, că "adecvarea" cuvântului 
ar trebui judecată abia din perspectiva cunoaşterii lucrurilor. 

Vom admite acest lucru regretând cu toate acestea, în acelaşi timp, absenp unui lucru: 
PlatOn dă înapoi în mod evident în faţa raportului dintre cuvânt şi lucru. El declară 
întrebarea privitoare la modul în care poate fi cunoscut ceea ce fiinţează drept una mult 
prea mare, iar acolo unde vorbeşte despre acest lucru, aşadar acolo unde descrie dialectica 
în adevărata ei esenfă - bunăoară în excursul Scrisorii a VII_a2J - lingualitatea este 
abordată doar ca un factor exterior ce dispune de o ambiguitate problematică. Aceasta se 
numără printre pretextualităfile (proteinomena) ce caută să atragă aten�a şi pe care 
adevăratul dialectician trebuie să le lase în urmă, asemenea aparenţei senzoriale a 

lucrurilor. Gândirea pură a ideilor, dianoia, este mută (aneu phones) în calitate de dialog al 
sufletului cu sine însuşi. Logos ul24 este curentul ce izvorăşte dintr-o astfel de gândire şi 
răsună din gură (rbeuma dia tou slomatoJ meta pbthol1g0U) . Faptul că materializarea fooică nu 
revendică o semnifica�e de adevăr proprie este evident. Este neîndoielnic că Platon 1111 
refiectează asupra faptului că efectuarea gândirii atunci când este înţeleasă ca dialog al 
sufletului implică la rândul său o constrângere lingvistică, iar dacă citim totuşi câte ceva 
21 Cra!. , 388c. 
22 CraI. 438d-439b. 
23 Smsoarea a VII-a, 342 sq. 
24 S oph. 263 e, 264 a. 



III, 2. Formularea conceptului de "limbă" în istoria gândirii occidentale 305 

referitor la acest lucru în Scrisoarea a VII-a acesta se petrece în legătură cu dialectica 
cunoaş terii, adică cu faptul de a fi rândui t asupra Unului (auto) a întregii mişcări a 
cunoaşterii. Chiar dacă acolo se recunoaşte în principiu faptul de a fi legat de limbă, acesta 
nu se reliefează totuşi potrivit însemnătăţii sale. El este doar unul din factorii cunoaşterii 
care se dezvăluie în totalitatea lor potrivit provizoratului lor dialectic dinspre lucrul însuşi 
asupra căruia se îndreaptă cunoaşterea. Va trebui aşadar să formulăm drept concluzie că 
descoperirea ideilor de către Platon ocultează şi mai puternic esenţa proprie a limbii decât o 
taceau toreticienii sofişti care şi-au dezvoltat propria artă (techn?j în utilizarea şi abuzul limbii. 

Oricum ar fi, chiar şi acolo unde Platon păşeşte dincolo de nivelul discuţiei din Craţylos 
prefigurându-şi dialectica, constatăm aceeaşi raportare faţă de limbă ca cea discutată deja 
la acest nivel: ea este unealtă, copie, confec�onare şi judecare a acesteia din perspectiva 
prototipului , a lucrurilor însele. El respectă aşadar - chiar dacă nu concede domeniului 
cuvintelor (onomata) o funcţie de cunoaştere autonomă şi tocmai prin faptul că solicită 
depăşirea acestui domeniu - orizontul interogativ în care se formulează întrebarea 
privitoare la "potrivirea" numelor. Chiar dacă nu vrea să audă despre o potrivire naturală 
a numelor (de pildă în Scrisoarea a VII-a), el reţine, totuşi, drept criteriu un raport de 
asemănare (homoion) : copia şi prototipul constituie pentru el modelul metafizic în 
interiorul căruia gândeşte orice raportare la noetic. Arta meşteşugarului asemenea celei a 
tauritorului divin, cea a oratorului la fel de bine ca şi cea a dialecticianului filozofic, 
reproduce în mediul ei fiinp adevărată a ideilor. Există întotdeauna o distan�ă (apechez) -
chiar dacă dialecticianul veritabil depăşeşte în ceea ce îl priveşte această distanţă. 
Elementul rostirilor adevărate rămâne cuvântul (onoma şi rhema) - acelaşi cuvânt în care 
adevărul se ascunde devenind de nerecunoscut şi pe deplin ineficace2' 

Dacă vom plasa pe acest fundal disputa în jurul "dreptei potriviri a numelor" aşa cum 
este ea aplanată de Craţy/os, teoriile aduse în discuţie aici dobândesc dintr-o dată o 
relevantă ce trece dincolo de Platon şi de intentia acestuia. Căci ambele teorii pe care 
Socrateie platonician le face să eşueze nu s unt cu'mpănite potrivit întregii lor ponderi de 
adevăr. Teoria convenţionalistă derivă "potrivirea" a cuvintelor dintr-o numire, oarecum 
dintr-o botezare a lucrurilor cu un nume. Potrivit acestei teorii numele nu contine în mod 
evident nici un fel de pretenţie privitoare la o cunoaştere a lucrurilor, iar Soc�ate îi arată 
adeptului acestei perspective lucide greşeala acestuia admiţând - pornind de la distincţia 
dintre logosul adevărat şi cel fals - diferenţierea componentelor logosului, a numelor 
(onomata) drept adevărate sau false şi raportează în mod similar faptul de a numi ca o parte 
a vorbirii la dezvăluirea fiinţei (ousia) ce se petrece în vorbire2G Aceasta este o afirmaţie 
atât de incompatibilă cu teza convenţionalistă, încât, invers, deducerea pornind de aici a 
unei "naturi" dătătoare de măsură pentru numele adevărate şi numire devine cât se poate 
de facilă. S ocrate însuşi recunoaşte faptul că în�elegerea dobândită astfel privitoa�e la 
"potrivire" duce la un delir etimologic şi la consecin�e dintre cele mai absurde. - Insă 
lucrurile stau ciudat şi în ceea ce priveşte tratarea tezei opuse, potrivit căreia cuvintele ar fi 
de la natură (physez) . Vom fi amăgiţi dacă ne vom aş tepta la o infirmare a teoriei adverse 
prin dezvăluirea defectuozităţii raţionamentului ce conduce dinspre adevărul rostirii către 
cel al cu vântului - rectificarea factuală privitoare la acest lucru o găsim în Sofistul- din care 
aceasta a fost derivată. Analiza se men�ne mai curând în întregime în interiorul 
premiselor principiale ale teoriei "naturale", şi anume conformându-se principiului 
2; [Vezi, totuşi, infra, p. 94 sq. ,  în legătură cu mimesis, precum şi trecerea semnificativă de la 
"mimesis" la "methexis" ce apare în Metaji�ca lui Aris totel, A 6, 98 b 10-1 3.] 
26 CraI. 385b, 387c. 
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asemănării, desftinţându-l pe acesta doar printr-o limitare progresivă. Căci dacă "potri
virea" numelor se întemeiază cu adevărat pe aflarea corectă a numelor, cu alte cuvinte pe 
cea potrivită lucrurilor, atunci există chiar şi într-un asemenea caz - în mod similar 
oricărei astfel de apropximări - grade şi nuan�e ale potrivirii. Dacă ceea ce este putin 
potrivit mai reproduce în sine trăsăturile (ţypos) lucrului, aceasta poate fi îndeajuns pentru 
utilizarea sa27 Insă va trebui să ne dovedim şi mai îngăduitori. Un cuvânt poate fi înţeles 
de bună seamă prin deprindere şi convenţie - chiar şi atunci când conţine litere ce nu 
prezintă nici o asemănare cu lucrul - astfel încât întregul principiu al similarităţii ajunge să 
se clatine şi este infirmat pe baza unor exemple cum ar fi folosirea cuvintelor pentru cifre. 
Aici nu poate fi vorba de nici un fel de asemănare fie şi pentru că numerele nu ţin de 
lumea vizibilă şi schimbătoare, astfel încât pentru ele principiul convenţiei este în mod 
evident singurul valabil. 

Această abandonare a teoriei despre p!Jchei se înfăţişează suspect de conciliatoare, şi 
anume prin afirmaţia că principiul convenţiei ar trebui să intervină acolo unde principiul 
ascmănării dă greş. Din câte se pare, Platon vrea să spună că principiul asemănării ar fi 
unul rezonabil chiar dacă menit unei utilizări extrem de liberale în ceea ce priveşte 
aplicarea sa. Convenpa care se înfăţişează în uzul practic al limbii şi care constituie singură 
potrivirea cuvintelor se poate servi după posibilităp de principiul asemănării, însă ea nu 
este legată de acesta2B Avem de a face cu o poziţie extrem de moderată, însă una ce 
implică premisa de principiu potrivit căreia cuvintele nu dispun de o semnificape 
cognitivă - un rezultat ce trimite dincolo de întreaga sferă a cuvintelor şi a întrebării 
privitoare la potrivirea lor către cunoaşterea lucrului . Acesta este de bună seamă singurul 
lucru care îl preocupă pe Platon. 

Cu toate acestea, argumentapa socratică împotriva lui Cratylos înăbuşă - agăţându-se 
de schema găsirii şi instituirii numelor - o serie de idei cărora le este imposibil să se 
impună. Faptul că cuvântul este o unealtă pregătită în vederea tratării instructive şi 
diferenpatoare a lucrului, deci o ftinţare ce poate fi mai mult sau mai pupn adecvată şi 
corespunzătoare, stabileşte deja întrebarea privitoare la esenţa cuvântului într-un mod ce 
nu este incontestabil. Acea tratare a lucrului despre care este vorba aici este învederarea 
(OJfenbarmachuniJ lucrului vizat. Cuvântul este potrivit atunci când înfăpşează lucrul, 
aşadar atunci când este o imitape (mimesis) . Desigur că nu este vorba despre o reprezentare 
imitativă în sensul unei reproduceri nemijlocite în care este reprodusă manifestarea fonică 
sau vizibilă; cuvântul este menit să învedereze ftin�a (ousia) , acel ceva ce este considerat a fi 
demn de a fi numit ca fUnd (einat) . Se pune însă întrebarea dacă conceptele folosite în 
dialog, mimema, respectiv delOma înţeles ca mimema, sunt potrivite. 

Faptul că un cuvânt ce numeşte un obiect îl numeşte drept cel care el este, deoarece 
cuvântul însuşi are tocmai această semnificatie prin care este numit ceea ce este vizat, nu 
include câtuşi de pupn în mod necesar un raport reproductiv. În esen�a lui mimema rezidă 
în mod cert faptul că în el accede la reprezentare şi altceva decât reprezintă el însuşi. 
Simpla imitape, "a fi ca", conţine prin urmare întotdeaupa posibilitatea incipientă a 
reflectării asupra distantei de fUntă dintre imitatie şi model. Insă cuvântul numeşte lucrul 
într-un mod mult mai i��m sau' mai spiritual 'pentru ca aici să-şi mai găsească locul o 
distanţă a asemănării (Ahnlichkeitsabstand), un mai mult sau mai puţin al reproducerii 
potrivite. Cratylos are dreptate atunci când se declară împotriva acestui lucru. El are întru 
totul dreptate şi atunci când spune că atâta timp cât un cuvânt este un cuvânt acesta 
27 Crat. 432 a sq. 
28 CraI. 434 e. 
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trebuie să fie unul "potrivit", unul bine "aşezat". Dacă nu este aşa, cu alte cuvinte dacă nu 
are o semnificatie, atunci acesta nu e decât "un bronz pus în vibratie,,29 Nu are, 
într-adevăr, nici un sens să vorbim într-un asemenea caz despre ceva "fals" 

Se poate întâmpla, desigur, să nu ne adresăm cuiva cu numele lui corect deoarece îl 
confundăm cu altcineva şi tot astfel se poate întâmpla să nu folosim "cuvântul potrivit" 
pentru un lucru pentru că îl interpretăm greşit. Dar în astfel de cazuri nu cuvântul este 
nepotrivit ci,utilizarea sa. Acesta nu mai este potrivit decât în aparen�ă lucrului pentru care 
este folosit. In realitate, cuvântul se potriveşte unui lucru diferit şi este potrivit ca atare. Şi 
cel care învaţă o limbă străină şi memorează în acest scop lexicul acesteia, adică 
semnificatia cuvintelor ce îi sunt necunoscute, presupune faptul că acestea au semnificatia 
lor adevărată pe care dicţionarul a extras-o din uzul limbii. Aceste semnificatii pot fi 
confundate, dar aceasta înseamnă întotdeauna o întrebuinpre greşită a cuvintelor "co
recte". Este astfel rezonabil să vorbim despre o peifecfiune absolută a cuvântului, în măsura în 
care între manifestarea sa evidentă şi semnificatia sa nu există nici un fel de raport sensibil 
şi, implicit, nici o distanţă. De aceea CratY,..los nu ar avea nici un motiv să se lase readus sub 
jugul schemei reflectării (Abbildschema) . In cazul copiei este valabil faptul că aceasta se 
aseamănă cu prototipul (Urbild) fără a fi simplă dublare a acestuia, adică drept ceva ce este 
diferit şi care trimite la celălalt pe care îl reproduce prin asemănarea sa imperfectă. Cu 
toate acestea, este evident că acest lucru nu este valabil şi pentru raportul cuvântului taţă 
de semnificaţia sa. Prin urmare, atunci când Socrate concede cuvintelor - spre deosebire 
de picturi (zoa) - calitatea de a fi nu doar potrivite, ci şi adevărate (afeth?j, acest lucru 
corespunde unei străfulgerări a unui adevăr umbrit în întregime30 "Adevărul" cuvântului 
nu rezidă fără îndoială în potrivirea sa, în adecvarea sa potrivită la lucru. Aces ta rezidă mai 
curând în spiritualit�tea (Geistigkeil) sa deplină, cu alte cuvinte în ex-punerea sens ului 
cuvântului în sunet. In acest sens sunt "adevărate" toate cuvintele, adică fiinta lor Se se 
deschide în semnificaţia lor, în timp ce copiile sunt doar mai mult sau ' mai puţin 
asemănătoare şi de aceea - potrivit înfătişării exterioare a lucrului - mai mult sau mai 
pUEn potrivite. 

Insă aşa cum se întâmplă mereu la Platon, faptul că Socrate se dovedeşte a fi atât de 
orb în privinţa acelui lucru pe care îl in firmă are un motiv obiectiv. Cratylos nu este 
lămurit în întregime în ceea ce priveşte faptul că semnificaţia cuvintelor nu este pur şi 
simplu identică cu lucrurile numite şi cu atât mai puţin - iar acest lucru întemeiază 
superioritatea discretă a Socratelui platonician - în ceea ce priveşte faptul că logosul, 
rostirea şi vorbirea, precum şi ex-punerea efectuată în acesta a lucrurilor este ceva diferit 
de vizarea s emnificatiilor ce rezidă în cuvinte - şi că abia aici este situată cu adevărat 
posibilitatea propriu�zisă a limbii de a comunica ceva potrivit şi adevărat. Nesocotirea 
acestei posibilităti de adevăr efective a rostirii - de care tine în mod esential "falsitatea" 
(pseudos) ca posibilitate contrară - dă naştere tocmai ab�zului sofist. Da�ă logosul este 
înţeles ca reprezentare a unui lucru (delOma) , ca ex-punere a acestuia, fără ca această funcţie 
să fie distinsă în mod principial de caracterul semnificant al cuvintelor, se creează astfel 
posibilitatea unei confuzii ce este proprie limbii. S-ar putea crede atunci că dispunem de 
lucru în cuv,ânt. Orientarea în funcţie de cuvânt apare acum drept calea legitimă a 
cunoaşterii. Insă atunci este valabil şi invers, că acolo unde dispunem de cunoaştere 
adevărul rostirii trebuie să se clădească din adevărul cuvintelor ca elemente ale acestuia. Şi 
aşa cum presupunem "potrivirea" acestor cuvinte, adică adecvarea lor naturală la lucrurile 
29 Crat. 429 bc, 430 a. 
30 Crat. , 430 d5• 
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pe care le denumesc, tot astfel va trebui să fie posibilă şi o interpretare a elementelor 
acestor cuvinte, a literelor, în ceea ce priveşte funcţia lor reflexivă în raport cu lucrul. Iată 
concluzia la care Socrate îşi împinge partenerul de dialog. 

Însă în toate acestea este nesocotit un lucru, şi anume că adevărul lucrurilor rezidă în 
rostire, adică, în fond, în vizarea unei opinii unitare privitoare la lucruri şi nu în cuvintele 
luate câte unul - şi nici în întregul fond de cuvinte al unei limbi. Această interpretare 
greşită este cea care îi permite lui Socrate să contrazică obiecţiile atât de juste ale lui 
Cratylos privitoare la adevărul cuvântului. El mizează împotriva acestuia pe uzul cuvin
telor, cu alte cuvinte, însă, pe rostire, pe logos şi putinţa sa de a fi adevărat sau fals. 
Numele, cuvântul apare drept adevărat sau fals în măsura în care este folosit adevărat sau 
fals, adică în măsura în care este atribuit potrivit sau nepotrivit fiinţării. O astfel de 
atribuire nu mai este însă nicidecum una a cuvântului ci deja logos şi îşi poate găsi expresia 
adecvată într-un astfel de logos. De pildă, a numi pe cineva "Socrate" implică faptul că 
acest om se numeşte Socrate. 

Atribuirea care este logos este aşadar mult mai mult decât simpla corespondenţă a 
cuvintelor şi lucrurilor - aşa cum ar corespunde ea în fond teoriei eleate despre fiinţă şi 
aşa cum este ea presupusă în cadrul teoriei reflectării. Cu atât mai mult, deoarece adevărul 
ce rezidă în logos nu este cel al simplei ascultări (noein) , al simplei iviri a fiinţei , ci plasează 
întotdeauna fiinfa într-o anumită perspectivă, îi conferă şi îi insuflă ceva, nu cuvântul 
(onoma) , ci logosul este purtătorul adevărului (şi fără îndoială şi al neadevărului) . Rezultă 
de aici cu necesitate că faptul de a fi enunţat şi, prin urmare, faptul de a fi dependent de 
limbă sunt cu totul secundare pentru ac�astă structură de relaţii în care logosul descom
pune lucrurile interpretându-Ie astfel. Inţelegem astfel că nu cuvântul ci numărul este 
paradigma propriu-zisă a noeticului, numărul a cărui denumire este în mod vădit pură 
convenţie şi a cărui "exactitate" constă tocmai în faptul că fiecare număr este definit prin 
pozitia sa în şir, fiind aşadar o configuratie pură a inteligibilităţii, ens rationis, nu în sensul 
valabilitătii sale de a fi, ci în sensul rationalitătii sale perfecte. Acesta este rezultatul 
propriu-�is către care este adus Craţylo� şi ace;t rezultat are o consecinţă extrem de 
semnificativă care influentează în realitate orice reflectie ulterioară asupra limbii. 

Dacă domeniul logos�ui reprezintă domeniul ndeticului în pluralitatea atribuirilor 
sale, atunci cuvântul devine, asemenea numărului, un simplu semn al unei fiinţe bine definite 
şi astfel ştiute în prealabil. Cu aceasta, problema este practic răsturnată. Acum nu se mai 
investighează flÎnp şi conditia instrumentală a cuvântului pornind de la lucru, ci, pornind 
de la ins trumentul cuvântului, ceea ce acesta transmite şi modul în care transmite ceva, şi 
anume celui care îl foloseşte. Rezidă în esenta semnului faptul că îşi are fiinta în functia sa 
utilitară şi anume astfel încât aptitudinea sa r�zidă exclusiv în caracterul său 'referential. De 
aceea, el trebuie să se detaşeze potrivit acestei funcţii pe care o are de mediul în care 
urmează să fie întâlnit şi considerat ca sens pentru a-şi suprima tocmai prin aceasta 
propria sa rei tate (Dingsein) şi pentru a se pierde (a dispărea) în semnificatia sa. El este 
abstractiunea referirii înseşi. 

Prin urmare semnul nu este ceva ce afirmă un continut propriu. El nu trebuie nici să 
prezinte o asemănare cu acel c�va pe care îl indică, iar dacă prezintă totuşi vreuna ea nu 
poate fi decât una schematică. Insă acest lucru înseamnă că o dată în plus orice continut 
propriu vizibil este redus la un minim capabil să suspnă functia sa referentială. Cu cât 
denumirea printr-un lucru-semn (ZeichendiniJ este mai univocă, semnul este la rândul său 
cu atât mai mult semn pur, cu alte cuvinte se epuizează în atribuirea sa ca atare. Semnele 
grafice, bunăoară, sunt atribuite anumitor indentităti fonice, iar semnele numerice 
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anumitor numere şi sunt cele mai spirituale (die geistigsten) dintre semne deoarece atribuirea 
lor este una totală, una care le epuizează în întregime. Semnele mnemotehnice, în semnele, 
semnele prevestitoare, indiciile etc. dispun de spiritualitate în măsura în care sunt 
considerate drept semne, adică generalizate către fiinF lor referenţială (Verweisendsein) . 
Existenţa semnică este legată aici de prezenţa unui lucru diferit care, în calitate de 
lucru-semn, există pentru sine şi are Ît; acelaşi timp o semnificaţie proprie, diferită de ceea 
ce semnifică în calitate de semn. In asemenea cazuri este valabil următorul lucru: 
semnificatia de semn revine semnului doar în relatie cu un subiect ce receptează semnele 
- "el nu-şi are semnificatia absolută în sine însuşi, cu alte cuvinte în el subiectul nu este 
abolit,,3! :  el mai rămâne 'încă ceva ce ftinţează nemijlocit. Îşi mai are încă realitatea în 
înlăntuirea sa cu o altă fiintare. Chiar şi semnele grafice au o valoare ornamentală într-un 
cont�xt decorativ. Semnul' este în acelaşi timp ideal şi referenţial abia pe baza fllnţei sale 
nemijlocite. Diferenta dintre fllnta şi semnificatia sa este una absolută. 

Lucrurile stau altfel în cazul �xtremei opus� ce intervine în determinarea cuvântului: 
copia (Abbild) . Copia conţine desigur aceeaşi contradicţie între fllnţa şi semnificaţia sa, dar 
astfel încât anulează în sine această contradictie tocmai în virtutea asemănării ce rezidă în 

A , 
ea însăşi. Işi dobândeşte funcţia referenţială sau de reprezentare nu din partea subiectului 
receptor, ci din propriul conţinut . Ea nu este doar un simplu semn , căci în ea ceea ce este 
reprodus este reprezentat el însuşi, statornicit şi prezent. Tocmai din acest motiv ea poate 
fi judecată potrivit asemănării sale, cu alte cuvinte în funcţie de măsura în care face ca ceea 
ce �ste absent să fie prezent în ea însăşi. 

Intrebarea îndreptăţită dacă cuvântul nu este nimic altceva decât un "semn pur", sau 
dacă nu poar�ă totuşi în sine ceva din trăsăturile unei "imagini" este discreditată principial 
prin Cratylos. In măsura în care faptul că cuvântul este o copie este dus acolo ad absurdum, 
singura posibilitate rămasă este cea potrivit căreia el este un semn. Acest lucru se 
desprinde ca rezultat - chiar dacă fără o distincţie apăsată - din discuţia negativă din 
Craţylos şi este pecetluit prin expulzarea cunoaşterii în sfera inteligibil ului, astfel încât de-a 
lungul întregii reflecţii asupra limbajului conceptul imaginii (eikos) este înlocuit de cel al 
semnului (semeion, respectiv semainon) . Nu avem de a face doar cu o modificare termi
nologjcă, ci cu expresia unei decizii privitoare la modul de a gândi limba care a făcut 
epocă32. Faptul că fiinfa adevărată a lucrurilor (Dinge) trebuie investigată "fără nume" vrea 
să însemne tocmai că accesul către adevăr nu rezidă în fiinţa proprie (Eigensein) a 
cuvântului ca atare - chiar dacă orice căutare, interogare, răspuns, învăţare şi diferenţiere 
nu se petrece, fireşte, fără mijloace lingvistice. Cu alte cuvinte: gândirea se dispensează 
într-o asemenea măsură de fllnF proprie a cuvintelor, le foloseşte ca simple semne prin 
care ceea ce este denumit, gândul, lucrul este adus în câmpul privirii, încât cuvântul aj unge 
într-un raport cu totul secundar faţă de lucru. Este o simplă unealtă a comunicării ca 
scoatere în afară (expherein) şi expunere (logos prophorikos) în mediul vocii a ceea ce este 
vizat. Una din consecinţele ce decurg de aici este aceea că un sistem de semne ideal a cărui 
raţiune unică este atribuirea univocă face ca forţa cuvintelor (qynamis Ton onomaTon), 
spectrul de variabilitate al contingentului ce rezidă în limbile dezvoltate istoric, concret, să 
apară drept o simplă perturbare a utilităţii acesteia. Ceea ce se naşte de aici este idealul 
unei charakteristica universalis. 

31 Hegel, Jenenser Realphilosophie I, 210. [Acum în Ces. Werke Bd. 6, Jenaer Systementwiirfe I, 
Hamburg 1975, p. 287.] 
32 Importanţa gramaticii stoice şi a formării unei termin ologii latine în vederea reproducerii celei 
greceşti este accentuată de către J. Lohmann, Lexis II. 
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Eliminarea a ceea 'ce o limbă "este" ca stofă a semnului (Zeichen-Zeui) , dincolo de 
funcţionarea ei practică potrivit unei finalităţi, aşadar depăşirea de sine a limbii printr-un 
sistem de simboluri artificiale definite univoc, acest ideal al iluminismului secolelor al 
XVIII-lea şi al XIX-lea, reprezenta limba ideală întrucât acesteia i-ar corespunde întregul 
univers al cognoscibilului, ftin�a ca obiectualitate disponibilă în mod absolut. Faptul că 
nici un astfel de limbaj matematic nu poate fi conceput fără o limbă care introduce 
convenţiile acestuia nu poate reprezenta nici măcar o obiecţie de principiu. Această 
proble�ă a unui "metalimbaj" este probabil de nerezolvat deoarece implică un proces 
iterativ. Insă imposibilitatea împlinirii acestui proces nu constituie un argument împotriva 
recunoaşterii principiale a idealului de care s e  apropie. 

Trebuie să admitem, de asemenea, că orice elaborare a unei termin ologii ştiinţifice -
oricât ar rămâne de parţială utilizarea acesteia - reprezintă o fază a acestui proces. Căci ce 
este un termen tehni2 Un cuvânt a cărui semnificatie este delimitată univoc,' întrucât 
desemnează o notiune definitivă. Un termen tehcic este întotdeauna o constructie 
artificială în măsur� în care fie cuvântul însuşi este format artificial, fie - cum se întâmplă 
cel mai adesea - un cuvânt aflat deja în circulaţie este decupat din pluraliAtatea şi vastitatea 
raporturilor sale semantice şi fixat asupra unui anumit sens conceptual .. ln raport cu via�a 
semantică a cuvintelor limbii vorbite - în legătură cu care Wilhelm von Humboldt a 
demonstrat pe bună dreptate33 că acesteia îi este proprie un anumit grad de oscilaţie -
termenul tehnic este un cuvânt încremenit, iar uzul terminologic al unui cuvânt o 
violentare a limbii. Spre deosebire de limbajul pur al calculului logic, utilizarea unei 
termin ologii s-a topit, totuşi (chiar dacă adesea sub forma unui neologism) , în vorbirea 
unei limbi. Nu există o vorbire pur terminologică şi chiar şi expresiile artizanale create 
artificial şi contrar spiritului unei limbi Oucru demonstrat chiar şi de expresiile artizanale 
ale noii lumi a reclamei) se reîntorc în viaţa limbii. Acest lucru este confirmat indirect de 
faptul că uneori o distincţie terminologică nu reuşeşte să se impună şi este dezavuată 
permanent de spiritul limbii. Acest lucru înseamnă în mod evident că este obligată să se 
încline în faţa exigenţelor limbii. Să ne gândim bunăoară la pedanteria neputincioasă cu 
caJ;e folosirea termenului "transcendental" pentru "transcendent" a fost discreditată de 
către neokantianism, sau la utilizarea termenului de "ideologie" într-un sens pozitiv 
dogmatic care s-a impus în general în ciuda accepţi unii sale originare polemic-instru
mentaliste. Va trebui, de aceea, să luăm mereu în calcul, chiar şi în calitate de interpreti ai 
unor texte ştiinţifice, alăturarea dintre uzul' terminologic şi cel liber al unui cuvâ�e4 
Interpreţii moderni ai unor texte antice înclină cu uşurinţă să subaprecieze această 
exigenţă deoarece conceptele ce fac parte din uzul ştiinţific modern sunt mai artificiale şi 
prin urmare mai bine fixate decât în perioada antică ce nu cunoaşte încă neologismele şi 
doar câţiva termeni de specialitate. 

Ridicarea principială deasupra contingenţei limbilor istorice şi indeterminarea concep
telor acestora ar putea fi posibilă doar prin simbolismul matematic: în combinatorica unui 
astfel de sistem semiotic ar putea fi dobândite - şi aceasta fusese ideea lui Leibniz - noi 
adevăruri ce ar dispune de o certitudine matematică deoarece acea ordo reflectată printr-un 
astfel de sistem ar dispun� de un corespondent În toate limbile35 Este de bună seamă 
33 W. von Humboldt, Uber die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaus, §9. 
34 Să ne gândim de exemplu la utilizarea aristotelică a lui <p p 6 v 1] o t <;,  a cărui apari�e netermi
nologică periclitează siguranp unor concluzii privind istoria evolu�ei, după cum am Încercat să 
arăt acest lucru odinioară împotriva lui W. J aeger (vezi "Der aristotelische Protreptikos", Hermes 
1928, p. 1 46 sq.). [Vezi acum în Ces. Werke Bd. 5, pp. 164-1 86] 

35 Vezi Leibniz, Erdm., p. 77. 
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evident că o astfel d e  pretenţie a unei characleriJtica universaliJ de a fi o arJ invendi, aş a cum 
este ea formulată de către Leibniz, se întemeiază tocmai pe caracterul artificial al acestui 
simbolism. Acesta face posibil un calcul, cu alte cuvinte o detectare a unor relaţii pornind 
de la legităţile formale ale combinatoricii, indiferent dacă experienF ne conduce către 
lucruri înaintea unor conexiuni corespunzătoare. Gândind astfel anticipativ într-un 
imperiu al posibilităţilor, raţiunea gânditoare este adusă ea însăşi la perfecţiunea ei 
absolută. Nu există pentru ratiunea omenească o adecvare mai înaltă a cunoaşterii decât 
nofitia numerorum36, iar orice calcul procedează potrivit acestui model. Însă imperfecţiunea 
umană nu permite în general, a priori, o cunoaştere adecvată, iar experienţa este indis
pensabilă. Cunoaşterea prin as tfel de simboluri nu este clară şi distinctă, căci simbolul nu 
semnifică o flintare dată concretă. O astfel de cunoaş tere este "oarbă" întrucât simbolul 
păşeşte în locul 'cunoaşterii reale indicând doar posibilitatea dobândirii acesteia. 

Idealul de limbă pe care îl examinează Leibniz este aşadar o "limbă" a raţiunii, ana!yJiJ 
notionum, care ar elabora, pornind de la conceptele "prime", întregul sistem al conceptelor 
veritabile şi ar realiza o reflectare a totali tătii ftintării aşa cum ar corespunde aceasta 
raţiunii divine37 Spiritul omenesc ar recalc�a as�fel geneza lumii ca şi calcul al lui 
Dumnezeu ce calculează cea mai bună dintre posibilitătile fiintei. 

În realitate acest ideal este cel care scoate la iveală faptul că limba este altceva decât un 
simplu limbaj ce serveşte denumirii totalitătii obiectuale. Cuvântul nu este doar un semn. 
Într-un sens extrem de dificil de surprins el 'este totuşi aproape ca un fel de copie. Trebuie 
doar să cumpănim posibilitatea radicală a unui limbaj artificial pur pentru a recunoaşte 
într-o asemenea teorie arhaică a limbajului o dreptate relativă. Cuvântului îi revine într-un 
mod misterior o conexiune cu "ceea ce este reprezentat în imagini", o apartenenţă la fiinţa 
a ceea ce este reflectat. Acest lucru este înţeles principial şi nu în sensul că relaţia mimetică 
ar participa într-o anumită măsură la formarea lingvistică. Căci acest lucru este incontes
tabil. Platon gândea dej a de bună seamă potrivit aces tui sens mediator şi astfel gândeşte şi 
cercetarea lingvistică de azi atunci c�nd mai concede încă expresiei onomatopeice o 
anumită funcţie în cadrul etimologiei. Insă în principiu limba este gândită într-o decuplare 
totală de fiinta gândită, ca un instrumentar al subiectivitătii. Acest lucru îns eamnă că se 
urmează o tr�iectorie de abstractizare la capătul căreia se ;flă constructia ratională a unui , , 
limbaj artificial. 

În realitate, prin ace;tsta ne mişcăm, după cum mi se pare, într-o direcţie ce ne 
îndepărtează de esenţa limbii38• Lingualitatea săIăşluieşte într-o măsură atât de deplină în 
gândirea lucrurilor încât înseamnă că avem de a face cu o abstracţiune atunci când 
sis temul adevărurilor este gândit ca sis temul dat în mod anticipat al unor posibilităţi de a fi 
căruia i-ar trebui atribuite semnele pe care le foloseşte un subiect ce recurge la aceste 
semne. Cuvântul lingual nu este un semn la care se recurge însă nu este nici un semn pe 
care îl facem (machen) sau îl dăm (geben) altuia, un lucru ce fiinţează (seiendes DiniJ, care este 
receptat şi încărcat cu idealitatea semnificării pentru a face astfel vizibilă o altă ftinţare. 
Idealitatea semnificatiei rezidă mai curând în cuvântul însuşi. Acesta este dintotdeauna , 

36 - Leibniz, De cognitione, veritate el ideis (1 684) Erdm., p. 79 sq. 
37 După cum se ştie, Descartes a elaborat deja în scrisoarea către Mersenne din 20. 1 1 .  1629 -
cunoscută lui Leibniz - ideea unui astfel de limbaj al ra�unii care ar cuprinde întreaga fIlozofIe, 
pornind de la formarea semnelor numerice. O formă preliminară a acestuia - e drept că potrivit unei 
limitări platonizante a acestei idei - se găseşte daja la Nicolaus Cusanus, Idiola de mente III, cap. VI. 
38 An. Post. B 1 9. 
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semnifica�e. Însă acest lucru nu înseamnă, de cealaltă parte, că cuvântul precede orice 
experienţă a ceea ce fiinţează şi se alătură în mod exterior unei exprienţe deja făcute, 
subordonând-o. Experienţa nu este mută pentru a fi transformată apoi prin denumire în 
obiect al reflectiei, bunăoară sub forma subsumării sale generalitătii cuvântului. Tine mai 
curând de exp�rienp însăşi faptul că ea caută şi află cuvintele c�re o exprimă. '  Cautăm 
cuvântul potrivit, adică acel cuvânt ce apar�ne cu adevărat lucrului, astfel încât acesta 
însuşi prinde glas într-în sul. Chiar dacă stăruim asupra ideii că acest lucru nu implică un 
raport reflexiv, cuvântul �ne totuşi de lucru în măsura în care nu este atribuit ulterior 
lucrului în chip de semn. Analiza aristotelică discutată mai sus a formării conceptuale prin 
induc�e oferă o mărturie in directă în acest sens. Deşi Aristotel însuşi nu leagă în mod 
explicit problema formării cuvintelor de învăţarea limbii, Themistius o poate exemplifica 
fără doar şi poate în parafraza sa cu privire la modul în care copiii învaţă o limbă39; Într-atât 
limba se situează în interiorul logosului. 

Dacă fIlozofia greacă refuză să admită acest raport între cuvânt şi lucru, vorbire şi 
gândire, motivul acestui refuz este acela că gândirea trebuia să se apere împotriva raportul 
strâns dintre cuvânt şi lucru în care trăieşte omul vorbitor. Domina�a "celui mai grăibil 
dintre graiuri" (Nietzsche) asupra gândirii era atât de masivă încât efortul esen�al al 
filozofiei era dedicat eliberării din acesta. Astfel, fIlozofii greci au combătut de la bun 
început în "onoma" seducerea şi rătăcirea gândirii, rămânând credincioşi, împotriva 
acesteia, idealizării efectuate permanen t în limbă. Acest lucru se vădeşte deja la Parmenide 
care gândea adevărul lucrului pornind de la logos şi este pe deplin valabil începând cu 
cotitura platoniciană către "vorbiri" (Reden), urmată şi de orientarea aristotelică a formelor 
fllnţei în raport cu formele enunţului (sch'emâta fes kafegorias) . Fiinţa proprie a limbii nu 
putea fi concepută aici decât ca o rătăcire a cărei proscriere şi stăpânire constituia 
obiectivul principal al străduinţei gândirii, deoarece direc�onarea către eidos era gândită 
ca ftind elementul determinant al logosului. Critica potrivirii numelor efectuată în Cratylos 
reprezintă de aceea primul pas într-o direc�e la capătul căreia se află teoria 
instrumentalistă modernă a limbii şi idealul unui sistem semiotic al ratiunii. Strâmtorată 
între imagine şi semn, ftinp limbii nu putea fi nivelată decât în ftinţa p�ră de semn (reines 
Z eichensein) . 

b) limbă si verbum , 

Există însă o idee ce nu este una a grecilor şi care satisface mai bine ftinţa limbii, astfel 
încât uitarea de limbă (Sprachvergessenhei� a gândirii, occidentale nu poate deveni una 
deplină. Este vorba despre ideea creştină a întrupării. Intruparea nu este în mod evident o 
încarnare. Nici reprezentarea despre suflet şi nici reprezentarea despre Dumnezeu care se 
leagă de o astfel de încorporare nu corespund conceptului creştin al întrupării. 

Raportul dintre suflet şi trup aşa cum este el gândit în aceste teorii, cum ar fi filozofia 
platonic-pitagoreică, şi aşa cum corespunde el reprezentării religioase privitoare la 
migraţia sufletelor, opune mai curând alteritatea deplină a sufletului faţă de trup. Sufletul 
îşi păstrează fiinţa pentru sine în toate încarnările, iar desprinderea de trup trece drept o 
purificare, adică o restaurare a ftinţei sale adevărate şi propriu-zise. Chiar şi apariţia 
divinului în făptură omenească, care face din religia greacă una atât de omenească, nu are 

39 [Nu nesocotesc aici faptul că aşa-numita "linguistic turn" despre care nu avusesem cunoştin�ă 
în anii 50, a descoperit acelaşi lucru. Vezi referirea mea Ia acest lucru în lucrarea intitulată "Die 
phănomenologische Bewegung" (KI. Schr. III, pp. 1 50, 1 89; acum în Ces. Werke, Bd. 3.)] 
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nimic de a face c u  întruparea. Aici Dumnezeu n u  devine o m  ci s e  înfăţişează oamenilor în 
faptură omenească păstrându-şi în întregime făptura supraomenească. Spre deosebire de 
aceasta, întruparea lui Dumnezeu în omul Isus include - potrivit învăţăturii creştine -
sacrificiul pe care crucificatul îl ia asupra sa ca Fiu al omului, adică un raport diferit, plin 
de mister, a cărui tălmăcire teologică are loc în doctrina trinităţii. 

Această componentă centrală a gândirii creştine oferă un bun punct de orientare cu 
atât mai mult cu cât întruparea se leagă şi pentru gândirea creştină în modul cel mai 
strâns de problema cuvântului. Tălmăcirea tainei trinită{ii - de bună seamă cea mai 
importantă sarcină cu care se confrunta gândirea evului mediu creştin, se sprijină dej a la 
părinţii bisericii şi în cele din urmă în desăvârşirea si stematică a augustinismului în 
cadrul scolasticii pe raportul uman dintre vorbire şi gândire. Dogmatica urmează prin 
aceasta înainte de toate prologul Evangh eliei după Ioan şi chiar dacă mijloacele cu care 
încearcă să rezolve propriile ei sarcini teologice sunt de sorginte greacă, cu toate acestea 
gândirea fIlozofică dobândeşte prin intermediul ei o dimensiune inaccesibilă gândirii 
greceşti. Dacă cuvântul devine carne iar realitatea spiritului se împlineşte abia în această 
întrupare, atunci logosul este eliberat odată cu aceasta din spiritualitatea sa ce semnifică 
în acelaşi timp poten�ialitatea sa cosmică. Unicitatea evenimentului mânturii determină 
emergenţa fiinţei istorice în gândirea occidentală şi, de asemenea, ieşirea fenomenului 
limbii din cufundarea sa în idealitatea s ensului, oferindu-se astfel gândirii filozofice. 
Căci spre deos ebire de logosul grec, cuvântul este survenire pură (verbum proprie dicitur 
personaliter tantum) 40 

Desigur că limbajul omenesc este ridicat odată cu aceasta doar în mod indirect la 
rangul de obiect al reflecţiei. Contrastul întruchipat de cuvântul omenesc este menit doar 
să evidentieze problema teologică a cuvântului, a lui verbum dei, şi anume cea a unitătii 
dintre Ta�ă şi Fiu. Însă tocmai acest lucru este cel care are o importanţă hotărâtoa�e 
pentru noi: misterul acestei unităţi îşi află oglindirea în fenomenul limbii. 

Chiar şi modul în care patristica leagă speculaţia teologică prin intennediul misterului 
întrupării de gândirea elenistică este caracteristic pentru noua dimensiune către care 
ţinteşte. Se încearcă astfel, la început, aplicarea conceptului stoic al logosului interior şi 
exterior (logos endiathetos - prophorikost Această distincţie era menită iniţial să degajeze 
principiul universal stoic al logosului de exterioritatea simplei îngânări42 Pentru credinţa 
creştină a revelaţiei devine acum semnificativă în mod pozitiv direcţia opusă. Analogia 
dintre cuvântul interior şi cel exterior, devenirea întru sunet a cuvântului în vox 
dobândeşte acum o valoare exemplară. 

Căci geneza prin cuvântului lui Dumnezeu se petrece o singură dată. Astfel primii 
părinţi ai bisericii a? recurs la miracolul cuvântului pentru a face imaginabi1ă ideea străină 
grecilor a creaţiei. Insă lucrul descris pornind de la cuvânt în chiar prologul Ioanian este 
înainte de toate fapta mântuitoare propriu-zisă, trimiterea Fiului, misterul întrupării. 
Exegeza interpretează devenirea întru sunet a cuvântului tot ca un miracol asemenea 
devenirii Întru carne a lui Dumnezeu. Devenirea despre care este vorba în cele două 
cazuri nu este una prin care dintr-un lucru devine altceva. Nu este vorba nici despre o 
retezare a unuia de celălalt (kate apokopen) , nici despre o împuţinare a cuvântului interior 
prin ivirea sa în exterioritate şi nici despre o transformare în general, astfel încât aceasta să 

40 Toma 1. 
41 Mă refer în cele ce urmează la instructivul articol "Verbe" din Dictionaire de Thc.ologie catholique, 
precum şi la Lebreton, Histoitre du dogme de la Trinite. 
42 Die Papageien: Sex!. dv. math. VIII, 275. 
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ducă la consumarea cuvântului interior'3 Se observă deja în primele recursuri la gândire a 
greacă o nouă orientare către unitatea enigmatică dintre Tată şi Fiu, Spirit şi Cuvânt. Iar 
dacă referirea directă la exteriorizare, la devenirea întru sunet a cuvântului este repudiată 
la rândul ei până la urmă în dogmatica creştină odată cu respingerea subordona
tionismului, tocmai această decizie este cea datorită căreia devine necesară o reexaminare 
filozofică a misterului limbii şi a înlănţuirii ei cu gândirea. :Miracolul şi mai mare al limbii 
nu rezidă în faptul că cuvântul devine carne şi păşeşte într-o fiinţă exterioară, ci în faptul 
că ceea ce păşeşte astfel în afară şi se exteriorizează în expresie este dintotdeauna cuvânt. 
Faptul că cuvântul este în mod veşnic la Dumnezeu este învăţătura biruitoare a bisericii 
împotriva subordonaţionismului care face ca problema limbii să poposească în întregime 
înlăuntrul gândirii. 

Cuvântul exterior, şi odată cu acesta întreaga problemă a pluralităţii limbilor este 
devalorizată în mod explicit dej a de către Augustin care o discută, totuşi, cel puţin 44 
Cuvântul exterior, asemenea cuvântului exterior reprodus lăuntric, este legat de un 
anumit idiom (Iingua) . Faptul că verbul (verbum) este spus în fiecare limbă în mod diferit 
înseamnă cu toate acestea doar că este incapabil să se arate idiomului omenesc în fiinţa sa 
adevărată. Augustin afirmă în spiritul unei desconsiderări întru totul platoniciene a 
manifes tării sensibile: non dicitur, sicuti est, sed sicut potest videri audirive per corpus. 
Cuvântul "adevărat", verbum cordis, este cu totul independent de o astfel de manifestare. 
Nu este nici prolativum, nici cogitativum in similitudine soni. Astfel, cuvântul interior 
este oglinda şi imaginea cuvântului dumnezeiesc. Atunci când Augustin şi scolastica 
tratează problema verbului pentru a dobândi mijloacele conceptuale solicitate de taina 
trinităţii, este tematizat în exclusivitate acest cuvânt interior, cuvântul inimii, şi raportul 
acestuia cu intelligentia. 

Prin aceasta iese la lumină o latură bine precizată a esentei limbii. Taina trinitătii 
, , 

găseşte în miracolul limbii o oglindă a sa întrucât cuvântul care este adevărat, pentru că 
spune cum este lucrul, nu este ceva pentru sine şi nu se vrea a fi ceva pentru sine: nihil suo 
habens, sed totum de illa scientia de qua nas ci tur. Îşi are fiinţa sa în faptul că este revelat. 
Acest lucru este valabil întocmai în ceea ce priveşte misterul trinităţii. Nici aici nu este 
importantă ca atare apariţia pământească a Mântui to rului , ci mai curând divinitatea sa 
deplină, identitatea sa de esenţă cu Dumnezeu. Sarcina teologică este de a gândi, cu toate 
acestea, în această identitate de esenţă existenţa independentă ca persoană a lui Cristos. Spre 
aceasta este mobilizat raportul omenesc ce devine vizibil pe baza cuvântului Spiritului, 
verbum intellectus. Este vorba aici despre mai mult decât despre o simplă metaforă, căci 
raportul uman dintre gân�e şi vorbire corespunde totuşi, în ciuda imperfec�unii sale, 
raportului divin al trinită�. Intre cuvântul interior şi spirit există o identitate de esenţă tot 
astfel cum Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Tatăl sunt identici în mod esential. 

Ne întrebăm însă dacă nu cumva asistăm aici la explicarea a' ceva ininteligibil 
(Unvertstăndliches) prin imposibilitatea de a înţelege (Unverstăndlichkei�. Ce fel de cuvânt 
este unul care rămâne dialog interior al gândirii şi nu dobândeşte o făptură sonoră? Este, 
în fond, posibil aşa ceva? Nu evoluează, oare, gândirea noastră dintotdeauna pe traiec
toriile unei anumite limbi şi nu ştim oare prea bine că trebuie să gândim într-o limbă dacă 
43 Assumendo non consumendo, Aug. De T rin. 1 5, 1 1 .  
44 Vezi în cele ce urmează înainte de toate Augustin, De trinitate XV, 10-1 5. [G. Ripanti a dovedit 
Între timp Într-un studiu excep�onal că De doctrina christiana con�ne liniile directoare ale unei 
hermeneutici a Bibliei ce nu este o metodologie teologică, ci descrie modul de experimentare a 

lecturii biblice. Vezi G. Ripanti, Agostino teoretico dell'interpretazjone, Brescia, 1980.] 
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vrem s ă  o vorbim c u  adevărat? Chiar dacă avem î n  ved ere libertatea p e  care raţiunea 
noastră o păstrează în fa�a constrângerii linguale a gândirii noastre, fie inventând şi 
uitlizând limbaje artificiale, fie fllnd capabilă să traducă dintr-o limbă în alta - o inipativă 
ce presupune în mod similar o ridicare dincolo de faptul de a fi legat de limbă către sensul 
vizat -, cu toate acestea orice ascensiune de acest fel este ea însăşi, după cum am văzut, 
din nou una ce tine de limbă. "Limba ratiunii" nu este o limbă pentru sine. Ce sens ar 
avea, aşadar, avâ�d în vedere imposibilitat�a de a aboli faptul de a fi legat de limbă propriu 
nouă, să vorbim despre un "cuvânt interior" rostit în limba pură a raţiunii? Prin ce anume 
se dovedeşte cuvântul raţiunii (dacă redăm aici prin raţiune intellectus) a fi un "cuvânt" 
real (wirklich) dacă el rămâne totuşi unul ce nu prinde glas în mod real, ce nu este nici 
fantasma unui astfel de cuvânt, ci ceea ce este semnificat de acesta printr-un semn, cu alte 
cuvinte, însă, însuşi ceea ce este vizat şi gândit? 

Deoarece teoria cuvântului interior este menită să susţină prin analogia sa interpre
tatrea teologică a trinităţii, întrebarea teologică în sine nu ne poate fi de ajutor aici. Va 
trebui, mai curând, să ne îndreptăm atenpa asupra întrebării referitoare la ce anume ar fi 
acest "cuvânt interior". Nu poate fi logosul grecesc, dialogul pe care sufletul îl poartă cu 
sine însuşi. Simplul fapt că "logos" este redat atât prin "ratio" cât şi prin "verbum" indică 
o scoatere în relief mai puternică a fenomenului limbii în cadrul prelucrării scolastice a 
metafizicii greceşti decât cea făcută de grecii înşişi. 

Dificultatea deosebită de a fructifica gândirea scolastică în favoarea întrebării for
mulate de către noi constă în faptul că accepţiunea creştină a cuvântului aşa cum o găsim 
la părinpi bisericii - pe de o parte in prelungirea, iar pe de alta ca remodelare a unor idei 
ale antichităţii târzii - a fost reapropiată odată cu receptarea filozofiei aristotelice în 
perioada de vârf a scolasticii de conceptul de logos al filozofiei clasice greceşti. Astfel, 
Toma d'Aquino realizează o conciliere sistematică Între doctrina creştină elaborată pe 
baza Prologului Evangheliei după Ioan şi Aristotel45 Este semnificativ că acesta nu 
vorbeşte aproape deloc despre pluralitatea limbilor pe care Augustin o discută totuşi, 
chiar dacă eliminând-o în favoarea "cuvântului interior" Teoria despre "cuvântul 
interior" constituie pentru el premisa de la sine În�eleasă sub care examinează înlăn�rea 
dintre forma şi verbum. 

Cu toate acestea, logos şi verbum nu se suprapun pe deplin nici la Toma. Deşi 
cuvântul nu este evenimentul pronun�ării, această deferire irevocabilă a propriei gândiri 
altcuiva, caracterul de fllntă al cuvântului este cu toate acestea o survenire. Cuvântul 
interior rămâne raportat 1; exteriorizarea sa potenţială. Conţinutul material (5 achgeha/�, 
aşa cum este el aprehendat de către intelect, este ordonat în acelaşi timp în vederea 
sonorificării (Verlautbarun� sale (similitudo rei concepta in intellectu et ordin ata ad 
manifestationem vel ad se vel ad alterum) . În mod cert, cuvântul interior nu se raportează, 
aşadar, la o limbă anume şi nu este caracterizat nicidecum de un fel de năzărire a 
cuvintelor �e răsar din memorie, ci el este starea de lucruri gândită până la capăt (forma 
excogitata). Intrucât este vorba despre o ducere-până-la-capăt-a-gândului (Zuendedenken), 
va trebui să recunoaştem şi în aceasta o componentă procesuală. Comportamentul său 
este per modum egredientis. Nu este exteriorizare, ci gândire, Însă în această rostire sieşi 
(5ich-5agen) se atinge perfecpunea gândirii . Exprimând gândirea, cuvântul interior repro
duce aşadar, oarecum, finitudinea rapunii noastre discursive. Deoarece intelectul nostru 
45 Vezi Comm. În ] oh. cap. 1 :  "de differentia verbi divini et humani" şi opusculul dificil şi dens 
compilat din texte tomis te autentice, De natura verbi intellectus, pe care ne vom sprijini înainte de 
toate în cele ce urmează. 
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nu cuprinde ceea ce ştie Într-o privire reflexivă unică, el trebuie să dirijeze de fiecare dată 
în extetj.or ceea ce gândeşte şi să şi-l plaseze în faţă ca într-o lămurire interioară cu sine 
însuşi. In acest sens orice gândire este o rostire sieşi. 

Acest lucru îl ştia, desigur, şi ftlozofia greacă a logosului. Platon descrie gândirea ca un 
dialog lăuntric al sufletului cu sine însuşi46, iar nesfărşirea efortului dialectic pe care îl 
pretinde din partea ftlozofului este expresia discursivităţii intelectului nostru limitat. Chiar 
şi Platon a recunoscut mereu, oricât ar fi reclamat o "gândire pură", că mediul constituit 
de onoma şi logos rămâne indispensabil pentru gândirea lucrului. Însă dacă teoria despre 
cuvântul interior nu se referă decât la discursivitatea gândirii şi vorbirii umane, atunci cum 
ar putea "cuvântul" să constituie o analogie în raport cu procesul persoanelor divine 
despre care vorbeşte doctrina trinitătii? Atunci nu este tocmai opozitia dintre intuitie şi 
discursivitate cea care stinghereşte? ' " 

Este adevărat că raportului dintre persoanele divine nu îi revine nici un fel de 
temporalitate. Cu toate acestea, linearitatea proprie discursivităţii gândirii umane nu este 
nici ea un raport temporal. Dacă gândire a omenească trece de la un lucru la altul, cu alte 
cuvinte gândeşte un lucru apoi altul, ea nu este preluată, cu toate acestea, de la unul la 
celălalt. Nu gândeşte în simpla succesiune a linearităţii mai întâi un lucru apoi altul - ceea 
ce ar însemna că prin aceasta se modifică permanent pe sine însăşi. Dacă gândeşte un 
lucru apoi altul aceasta indică mai curând faptul c� ştie ce face cu aceasta, iar acest lucru 
semnifică capacitatea ei de a lega un lucru de altul. In acest sens, nu avem de a face, aşadar, 
cu un raport temporal, ci cu un proces spiritual, o emanatio intellectualis. 

Toma d'Aquino încearcă să descrie cu ajutorul acestui concept neoplatonic caracterul 
de proces al cuvântului interior şi totodată procesul trinităţii. Prin aceaşta se pune în 
valoare un lucru care nu era într-adevăr cuprins în ftlozofia platoniciană a logosului. 
Conceptul de emanape conpne în neoplatonism dintotdeauna ceva mai mult decât 
fenomenul fizic al efluviului (AusjlieJSen) ca proces dinamic. Metafora care apare înainte de 
toate este cea a izvorului47• În emanatie, unul , acel ceva din care se se revarsă ceva, nu este 
privat de ceva şi nu se împupnează. Acest lucru este valabil în mod similar pentru naşterea 
Fiului din Tatăl, care nu consumă astfel ceva din sine, ci îşi adaugă ceva. Insă acest lucru 
este valabil şi pentru naşterea spirituală ce se efectuează în procesul gândirii, al rostirii 
sieşi. O astfel de naştere constituie în acelaşi timp o rămânere în sine (Insichbleiben) totală. 
Dacă raportul divin între cuvânt şi intelect poate fi descris astfel încât cuvântul îşi are 
originea nu doar în parte ci cu totul şi cu totul (totahter) în intelect, atunci este valabil şi 
pentru noi că un cuvânt se naşte totaliter din altul. Cu alte cuvinte: îşi are originea în spirit 
aşa cum consecinţele unei inferenţe se originează în premise (ut conc/usio ex principiis) . 
Procesul şi naşterea gândirii nu este, astfel, un proces de modificare (motus) , aşadar nu este 
o trecere de la potenpal la act, ci o ieşire în afară (Hervorgehen) ut actus ex actu: cuvântul nu 
este format abia după ce cunoaşterea este împlinită, ca să vorbim în termeni scolastici, 
după cAe s-a încheiat informarea intelectului prin species, ci este efectuarea cunoaşterii 
îns�şi. In consecinţă, cuvântul este identic cu această formare (formatio) a intelectului. 

Intelegem astfel că zămislirea cuvântului a fost înteleasă ca o reflectare veritabilă a 
trinităţii. Este vorba despre o generatio reală, o naşte�e reală, deşi aici nu există o parte 
receptoare pe lângă cea zămislitoare. Tocmai acest caracter intelectual (intellektua� al 

4U Platon, Sophist. 263e. 
47 Vezi disertapa nepublicată a lui Christoph Wagner: Die vie!en Metaphem und das eine Mode!! der 
p!otinischen Metaphysik (Heidelberg), care investighează metaforele relevante ontologic ale lui Plotin 
(1 95) .  În legătură cu conceptul "izvorului" vezi "Exkurs V" (Ces. Werke, Bd. 5, p. 383 sq.). 
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zămislirii cuvântului este, totuşi, decisiv pentru funcpa s a  teologică d e  model. Există 
într-adevăr un element comun între procesul persoanelor divine şi procesul gândirii. 

Cu toate acestea, va trebui să ne concentrăm într-o măsură şi mai mare decât asupra 
acestei concordan�e asupra deosebirilor ce există între cuvântul dumnezeiesc şi cel 
omenesc. Un fapt cât se poate de acceptabil din punct de vedere teologic. :Misterul 
trinităţii menit să fie elucidat prin analogia cu cuvântul interior rămâne cu toate acestea 
până la urmă ininteligibil din perspectiva gândirii omeneşti. Dacă în cuvântul dumne
zeiesc este rostită totalitatea spiritului divin, atunci componenta procesuală a aces tui 
cuvânt semnifică un lucru privitor la care orice analogie pare neputincioasă. În măsura în 
care spiritul divin, cunoscându-se pe sine, cunoaşte în acelaşi timp întreaga flinţare, 
cuvântul lui Dumnezeu este cuvântul spiritului ce contemplă şi creează totul într-o privire 
(intuitius). Naşterea dispare în actualitatea în�elepciunii supreme divine. Nici geneza n-ar 
fi, prin urmare, un proces real, ci interpretează doar structura ordonată a cosmosului 
potrivit unei scheme temporale'8 Dacă dorim să surprindem cu o mai mare precizie 
componenta procesuală a cuvântului, relevantă în ceea ce priveşte întrebarea noastră 
legată de înlănţuirea dintre lingualitate şi comprehensiune, nu vom putea să ne mulţumim 
cu această concordantă cu problema teologică, ci va trebui să zăbovim asupra imperfec
punii spiritului uman şi asupra deosebirii faţă de divin. Îl vom putea urma şi aici pe Toma 
d'Aguino, care subliniază trei diferenţe: 

1 .  Mai întâi, cuvântul omenesc este potenpal înainte de a tI actualizat. El este formabil, 
dar nu este format. Procesul gândirii se inipază prin faptul că ne vine în minte ceva din 
memorie. Şi acest lucru constituie deja o emanape, întrucât memoria nu este jefuită, 
bunăoară, şi nu resimte o pierdere. Dar ceea ce ne vine astfel în minte nu este încă ceva 
împlinit şi gândit-până-Ia-capăt. Mai curând, acesta este momentul în care se inipază 
mişcarea propriu-zisă de gândire în care spiritul zoreşte de la una la alta, se rostogoleşte 
încolo şi încoace, cumpăneşte una-alta şi caută astfel mai întâi prin modalitatea cercetării 
(inquisitio) şi chibzuirii (cogitatio) expresia desăvârşită a gândurilor sale. Cuvântul împlinit 
este aşadar format mai întâi în gândire şi în această măsură asemenea unei unelte, însă 
când el este prezent ca perfecpune deplină a gândului, nu se mai produce nimic cu 
ajutorul său. In el este prezent apoi lucrul. Deci nu este o unealtă propriu-zisă. Toma a 
găsit o imagine strălucită pentru acest lucru. Cuvântul este asemenea unei oglinzi în care 
este văzut lucrul. Proprietatea specială a acestei oglinzi este, însă, aceea că nu trece 
niciunde dincolo de imaginea lucrului. In el nu se oglindeşte nimic altceva în afara aces tui 
lucru anume, astfel încât el nu redă fiind întregul care este decât imaginea (similitudo) 
acestuia. Comparapa este extraordinară deoarece cuvântul este surprins aici în întregime 
ca reflexie perfectă a lucrului, deci ca expresie a lucrului, şi a lăsat în urma sa traseul 
gândirii căruia îi datorează, totuşi, în exclusivitate existenţa sa. Spiritul divin nu cunoaşte 
aşa ceva. 

2. Spre deosebire de cuvântul dumnezeiesc, cel omenesc este în mod esenpal 
nedesăvârşit. Nici un cuvânt omenesc nu poate exprima în mod desăvârşit spiritul nostru. 
Dar după cum am aflat deja din metafora oglinzii, aceasta nu este propriu-zis imperfec
punea cuvântului însuşi. Cuvântul redă în totalitate ceea ce este vizat de spirit. Imperfec-
48 Este neîndoielnic că interpretarea patristică şi cea scolastică a genezei reia într-o anumită 
măsură discu�a privitoare la interpretarea corectă a lui Timaios purtată între discipolii lui Platon. 
[Vezi studiul meu "Idee und \Xfirklichkeit in Platos Timaios" (Sit�ngsberichte der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften, Philo.f.-/�i:Jtor. Klasse, 2. Abh. Heidelberg, 1 974; acum în Ces. Werke, Bd. 
6, pp. 242-270;] 
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�unea spiritului uman este mai curând cea care nu dispune niciodată de prezenp sa de 
sine (S elbstgegemvar!), ci este dispersată în vizarea unui lucru sau a altuia. Din această 
nedesăvârşire esentială a sa rezultă că cuvântul omenesc nu este asemenea celui divin unul 
singur, ci trebuie ;ă fie în mod necesar mai multe cuvinte. Pluralitatea cuvintelor nu 
înseamnă aşadar nicidecum că cuvântul singur ar avea o deficienţă ce ar putea fi 
remediată, întrucât el nu exprimă în totalitate acel ceva ce este vizat de spirit, ci pentru că 
intelectul nostru este imperfect - cu alte cuvinte, nu îşi este sieşi prezent în totalitate în 
ceea ce ştie - el are nevoie de pluralitatea cuvintelor. El nu ştie cu adevărat ce anume ştie. 

3. De acest fapt se leagă cea de-a treia deosebire. În timp ce Dumnezeu exprimă în 
cuvânt natura şi substanţa sa într-o actualitate pură şi total, fiecare gând pe care îl gândim 
- şi cu aceasta fiecare cuvânt în care se împlineşte această gândire - este un simplu 
accident al spiritului. Cuvântul gândirii omeneşti �nteşte un lucru însă cu toate acestea nu 
îl poate con�ne în sine ca un întreg. Gândirea urmează astfel în continuare drumul către 
noi şi noi conceppi şi nu poate fi desăvârşită în nici t;lna dintre ele. Reversul imposibilităţii 
desăvârşirii sale îl constituie faptul că acesta reprezintă în mod pozitiv adevărata 
nelimitare a spiritului care se depăşeşte pe sine în cadrul unor procese spirituale mereu 
reînnoite şi găşeşte tocmai în acestea libertatea de a elabora proiecte mereu noi. 

Rezumând elementele utile nouă ale teologi ei verbului vom reţine pentru început un 
aspect care a trecut aproape neobservat în cadrul analizei anterioare, dar care are cu toate 
acestea o importanţă hotărâtoare pentru fenomenul hermeneutic care ne interesează. 
Unitatea lăuntrică între gândire şi rostirea sieşi ce corespunde misterului trinitar al 
întrupării cuprinde în sine faptul că cuvântul interior al spiritului nu se formează printr-un act 
reflexiv. Cel care gândeşte ceva, adică îşi spune ceva, vizează cu aceasta acel ceva pe care îl 
gândeşte, lucrul. El este aşadar centrat retrospectiv asupra propriei gândiri atunci când 
formează cuvântul. Cuvântul este de bună seamă produsul muncii spiritului său. Acesta 
şi-l dezvoltă în sine în măsura în care elaborează şi duce gândul până la capăt. Spre 
deosebire de alte produse (Prodllkte) , el rămâne în întregime în sfera spiri tului. Se creează 
astfel apaArenţa unei raportări faţă de sine însuşi, iar rostirea sieşi apare astfel drept o 
reflecţie. In realitate lucrurile nu stau aşa, Însă  această structură a gândirii stă fără îndoială 
la temeiul capacităţii gândirii de a se îndrepta către sine însăşi în mod reflexiv şi de a se 
obiectiva în faţa ei înseşi. Interioritatea cuvântului ce constituie unitatea intimă a gândirii 
şi vorbirii este motivul pentru care este nesocotit caracterul direct, nereflectat al "cuvân
tului". Cel ce "gândeşte" nu păşeşte de la una la alta, de la gândire la rostirea sieşi. Cu
vântul nu ia fllnţă într-un domeniu încă liber de gândire al spiritului (in aliquo sui nudo) . 
Iată de ce se naşte impresia că formarea unui cuvânt se origir;ează într-o îndreptare
de-sine-asupra-lui-însuşi (Sicb-aujsich-selbst-Ricbten) a spiritului. In realitate la formarea 
cuvântului nu participă nici o reflecţie. Căci cuvântul nu exprimă de fapt spiritul, ci lucrul 
vizat. Punctul de pornire al formării cuvântului este con�nutul obiectual însuşi (species) 
care umple spiritul. Gândirea care îşi caută expresia se raportează la lucru şi nu la spirit. 
Astfel, cuvântul nu este expresia spiritului, ci vizează similitudo rei. Starea de lucruri (species) 
gândită şi cuvântul sunt cele două elemente ce ţin unul de altul în modul cel mai strâns. 
Unitatea lor este atât de strânsă încât cuvântul nu pune mâna pe un loc în cadrul spiritului 
în calitate de element secund alături de species, ci este acel ceva în care se împlineşte 
cunoaşterea, adică în care species sunt gândite în întregime. Toma trimite aici la faptul că 
cuvântul se aseamănă luminii care face abia ea ca o culoare să devină vizibilă. 

Însă gândire a scolastică are să ne învete şi un al doilea lucru. Diferenta între unitatea 
cuvântului dumnezeiesc şi pluralitatea c�vintelor omeneşti nu epuiz�ază chestiunea. 
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Unitatea şi pluralitatea intre�n mai curând în mod fundamental un raport dialectic. 
Dialectica acestui raport domină întreaga esenţă a cuvântului. Nici cuvântul dumnezeiesc 
nu poate fi separat pe deplin de conceptul multitudinii. Deşi acesta este într-adevăr un 
cuvânt unic venit în lume în făptura Mântuitorului, în măsura in care rămâne totuşi o 
survenire - şi acesta este cazul, după cum am văzut, în ciuda oricărei respingeri a 
subordonării - odată cu aceasta există o relatie de esentă intre unitatea cuvântului , , 
dumnezeiesc şi manifestarea sa in biserică. Vestirea izbăvirii, con�nutul mesajului cristic, 
este ea însăşi o survenire proprie în sacrament şi predi�ă, fără să exprime, totuşi, decât 
ceea ce s-a petrecut prin fapta izbăvitoare a lui Cristos. In acest sens este un cuvânt unic 
despre care se propovăduieşte, totuşi, mereu în cadrul predicii. În mod evident, în 
caracterul său de mesaj rezidă deja trimiterea la pluralitatea propovăduirii sale. Sensul 
cuvântului nu poate fi separat de evenimentul propovăduirii. Caracterul de a fi o survenire 
aparţine mai curând sensului însu!i. Este asemenea unui blestem care este la rândul său 
inseparabil de faptul că este proferat de cineva asupra altcuiva. Ceea ce se poate în1elege la 
el nu este un sens logic ce poate fi abstras al enunţului, ci împletirea ce se consumă în el49 
Acelaşi lucru este valabil pe�tru unitatea şi pluralitatea cuvântului propovăduit de către 
biserică. Moartea pe cruce şi Invierea lui Cristos este acel continut al vestirii izbăvirii care 
este propovăduit în fiecare predică. Cristos cel inviat şi cel pre'dicat sunt unul şi acelaşi. În 
special teologia protestantă modernă a fos t  cea care a elabora't caracterul escatologic al 
credinţei ce se întemeiază pe acest raport dialectic. 

Invers, în cuvântul omenesc raportarea dialectică a pluralită�i cuvintelor faţă de 
unitatea cuvântului se arată în lumina sa nouă. Platon a fost cel care a descoperit faptul că 
cuvântul omenesc este rostire, cu alte cuvinte că exprimă unitatea unei opinii prin 
corelarea unei pluralită� de cuvinte, şi a dezvoltat în mod dialectic această structură a 
logosului. Aristotel a arătat apoi struc}:urile logice ce constituie propozi�a, respectiv 
judecata, sau fraza, respectiv inferenţa. Insă problema nu este epuizată odată cu aceasta. 
Unitatea cuvântului ce se expune în pluralitatea cuvintelor face vizibil dincolo de acest 
lucru ceva ce nu se dizolvă în structura esen�ală a logicii şi afirmă caracterul de survmire al 
limbii: procesul formării conceptelor. Elaborând teoria despre verb, gândirea scolastică nu se 
mulţumeşte să gândească formarea conceptuală ca o reproducere a ordinii esen�ale. 

c) Limba şi formarea conceptelor 
Faptul că formarea naturală a conceptelor ce însoţeşte limba nu urmează nicidecum întot
deauna ordinea esen�aIă, ci formarea cuvintelor se efectuează adesea pe baza unor 
accidente şi rela�, se confirmă,la orice examinare !l diviziunii conceptuale platoniciene 

. sau a definitiilor aristotelice. Insă întâietatea ordinii esentiale logice determinată de 
conceptele d'e accident şi substanţă face ca formarea natur�ă a conceptelor ce �ne de 
limbă să apară doar drept o imperfecpune a spiritului nostru finit. Se afirmă că deoarece 
ne sunt cunoascute doar accidentele, acestea sunt cele pe care le urmăm în cadrul formării 
conceptelor. Chiar dacă acest lucru este corect, din această imperfecpune rezultă totuşi un 
avantaj particular, iar Toma d'Aguino pare să fi recunoscut acest lucru în mod corect, şi 
anume, libertatea formării conceptuale nelimitate şi a pătrunderii progresive în acel ceva 
la care se face referire5U Conceperea procesului gândirii ca proces al explicitării în cuvânt 
face să iasă la lumină o performanţă logică a limbii ce nu poate fi înţeleasă pe deplin din 

49 Observafil excelente în legătură cu acest lucru pot fi găsite la Hans Lipps, Untersuchungen zu einel 
hermeneutischen Logik (1 938) şi Austin, How to do things with words. 
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perspectiva unei ordini a lucrurilor aşa cum se înfăpşează ea înaintea unui spirit infinit. 
Subordonarea formării naturale a conceptelor prin limbă faţă de structura esenpală a 
logicii promov�tă de Aristotel şi - urmându-l pe acesta - de d'Aquino are, aşadar, doar un 
adevăr relativ. In teologia cre[tină pătrunsă de ditre ideea greacă a logicii încolfefle mai curând ceva nou: 
mijlocul limbii în care se afirmă caracterul mediator a evenimentului în/rupării în adevărul său deplin. 
Cristologia devine deschizăto area de drumuri a unei noi antropologii ce mediază într-un 
mod nou raportul dintre spiritul uman în finitudinea sa şi infinitatea divină. Aici îşi va găsi 
temeiul său veritabil acel lucru pe care l-am numit experienţă hermeneutică. 

Va trebui, prin urmare, să ne îndreptăm atenpa către formarea naturală a conceptelor 
care se petrece într-o limbă. Este evident că vorbirea, chiar dacă include o subordonare a 
ceea ce este vizat la un moment dat faţă de generalitatea unei semnificapi date în prelabil a 
unui cuvânt, trebuie gândită doar drept o combinare a unor astfel de acte subsumtive prin 
care se subordonează de fiecare dată un element particular unui concept general. Cel care 
vorbeşte - iar acest lucru înseamnă că foloseşte semnificapi lexicale generale - este 
îndreptat într-o asemenea măsură asupra particularităpi unei contemplări a lucrului încât 
tot ce �?une ajunge să se împărtăşească din circumstanţele particulare pe care le are în 
vedere 

Dar acest lucru înseamnă, invers, că acel concept general care este vizat de către 
formarea cuvântului se îmbogăţeşte la rândul său prin contemplarea lucrului, astfel încât 
se naşte în cele din urmă o nouă formapune mai specifică, ce corespunde într-o mai mare 
măsură particularităţii co ntemplării lucrului. Pe cât de sigur este că vorbirea presupune 
utilizarea unor cuvinte date în prelabil care au semnificapa lor generală, cu toate acestea 
viaţa semantică a limbii evoluează ea însăşi, în acelaşi timp, printr-un proces permanent 
de formare conceptuală. 

În schimb schema logică a inducpei şi abstractizării este derutantă în măsura în care în 
cadrul conştiinţei lingvistice nu are loc o reflecpe explicită asupra elementului comun a 
ceea ce este diferit, iar utilizarea cuvintelor potrivit semnificapei lor generale nu înţelege 
ceea ce este denumit şi caracterizat prin ele ca un caz subsumat generalităţii. Generalitatea 
genului şi formarea conceptuală taxonimică sunt cât se poate de străine conştiinţei 
lingvistice. Chiar dacă facem abstracpe de toate generalităţile formale ce nu au de a face cu 
conceptul generic, este valabil că în cazul în care cineva efectuează transferarea unei 
expresii de la un lucru asupra altuia el va avea în vedere un element comun, însă acesta nu 
trebuie să fie nicidecum o generalitate generică (Gattungsallgemeinhei� . El urmează mai 
curând experienta sa care se amplifică şi care suprinde similitudini ce tin fie de mani
festarea lucrurilo'r, fie de relevanţa lor pentru noi. În aceasta rezidă genialitatea conştiinţei 
lingvistice, şi anume în faptul că este capabilă să exprime asemenea similitudini. Numim 
aceasta metaforica sa principială şi vom încerca să demonstrăm că declasarea utilizării 
figurate a unui cuvânt la rangul de utilizare improprie reprezintă prejudecata unei teorii 
logice străină de natura limbii'2 

50 După cum mi se pare, interpretarea lui G. Rabeau, Species Verbum (1938) ,  subliniază pe bună 
dreptate acest lucru. 
51 Acest lucru este accentuat pe bună dreptate de către Theodor Litt: Das A/Igemeine im Aujbau de,. 
geisteswissenschajt/ichen Erkenntnis (Ber . d. săchs. Akademie der Wiss. 93, 1 ,  1 941). 
52 Acest lucru a fost remarcat mai ales de L. Klages. Vezi în legătură cu aceasta şi K. L6with, Das 
Individuum in der Rolle des Mitmenschen, 1928, p. 33 sq. [precum şi recenzia mea în Logos 1 8  (1 929), pp. 
436-440; Ces. Werke, Bd. 4] 
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Este de la sine înţeles că particularitate a unei experienţe îşi găseşte expresia într-un 
astfel de transfer şi nu este nicidecum rodul unei formări conceptuale prin abstracţiune. 
Dar este la fel de firesc şi faptul că pe această cale se obţine în acelaşi timp şi o cunoaştere 
privitoare la elementul comun. Gândirea se poate astfel apleca în propriul ei folos asupra 
acestei rezerve cu care a fost înzestrată de limbă53 Platon a făcut acest lucru în mod 
explicit prin "refugierea în logoi"·". Dar chiar şi logica taxonimică apelează la performanţa 
logică prealabilă îndeplinită de limbă în folo sul acesteia. 

O privire aruncată asupra preistonei acesteia, In special asupra teoriei formării concep
telor în cadrul Academiei platoniciene, va confirma acest lucru. Am putut să constatăm 
deja că revendicarea lui Platon referitoare la necesitatea ridicării deasupra numelor 
presupune principial independenţa universului ideilor faţă de limbă. Cu toate acestea, în 
măsura în care ridicarea deasupra numelor se produce având în vedere ideea şi se 
defineşte ca dialectică - adică drept privire-laolaltă (ZusalJltJlen.sehen) In unitatea contem
plării, drept zărire a elementului comun din manifestările schimbătoare - ea urmează 
direc�ei naturale în care se formează limba însăşi. Ridicarea deasupra numelor înseamnă 
doar că adevărul lucrului nu sălăşluieşte în acestea însele. Ea nu înseamnă că gândirea s-ar 
putea dispensa de utilizarea numelui şi logosului. Platon admite mai curând întotdeauna 
necesitatea acestor medieri ale gândirii, deşi acestea ar trebui considerate întotdeauna ca 
ceva ce poate fi depăşit. Ideea, adevărata fiinţă a lucrului, nu poate fi cunoscută decât prin 
străbaterea acestor medieri. Dar există o cunoaştere a id eii însăşi ca acest lucru anume şi 
.particular? Nu este esenţa lucrurilor o totalitate în acelaşi mod în care şi limba este un 
întreg? Aşa cum în unitatea vorbirii cuvintele singulare îşi dobândesc semnificapa şi 
univocitatea relativă, tot astfel cunoaşterea adevărată a esenţei poate fi atinsă doar în 
întregul structurii rela�onale a ideilor. Aceasta este teza din Parmenide. Dar de aici rezultă 
următoarea întrebare: nu trebuie să cunoa ştem întregul pentru a defini fie chiar şi o 
singură idee, cu alte cuvinte pentru a putea să o detaşăm potrivit acelui lucru care este ea 
de tot ceea ce este în rest? 

Ne vom putea sustrage doar cu mare dificultate acestei concluzii�5 dacă gândim 
cosmosul ideilor, asemenea lui Platon, drept structura adevărată a fiinţei. Într-adevăr, 
Speusip, succesorul lui Platon la conducerea Academiei, mărturiseşte că a tras această 
concluzie. Aflăm că acesta cultiva In special investigarea asemănătorului (homoia) , depă
şind cu mult ceea ce se înţelegea prin generalizare potrivit unei logici a genurilor operând 
cu ajutorul analogiei, a corespondenţei propor"�onale ca metodă de cercetare. Capacitatea 
dialectică de a descoperi similitudini şi de a privi laolaltă lucruri numero ase în perspectiva 
unuia singur este aici încă foarte apropriată de universalitatea liberă a limbii şi principiilor 
formării conceptelor în cadrul acesteia. Elementul comun al analogiei căutat peste tot de 
Speusip, corespondenţe de tipul: ceea sunt aripile pentru o pasăre sunt înotătoarele 
pentru peşte, slujesc definirii conceptelor deoarece o astfel de corespondenţă reprezintă 
în acelaşi timp unul dintre cele mai importante principii formative ale formării cuvintelor 
limbii. Transferul dintr-un domeniu în altul nu are doar o funcpe logică, ci acestuia îi 
corespunde metaforica principială a limbii înseşi. Figura stilistică a metaforei este doar 
varianta retorică a acestui principiu formativ universal în acelaşi timp lingual şi logic. 

53 Această imagine se creează involuntar şi confirmă demostra�a heideggeriană a aproprierii 
semantice dintre A C  y e t v = a vorbi şi AC y 1: t V = a culege, a aduna (formulată pentru prima oară în 
"Heraklits Lehre vom Logos", Festschrift fiir H. Jal1tzen) . 
54 Platon, Phaid. 9ge. 
55 Vezi articolul important al lui J. Stenzel despre Speusip în RE. 
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Aristotel poate astfel afirma de-a dreptul: ,,0 metaforă reuşită implică o percepţie intuitivă 
asupra asemănării celor diferite56". Topica aristotelică oferă în general numeroase confir
mări privitoare la caracterul indisolubil al înlănft1irii dintre concept şi limbă. Punerea 
definitorie a .penului comun este derivată acolo în mod explicit din considerarea a ceea ce 
este comun' . La începutul logicii genurilor stă astfel performanţa prealabilă a limbii. 

Această constatare concordă cu faptul că Aristotel acordă peste tot o importanţă 
deosebită modului în care ordinea lucrurilor devine vizibilă în vorbirea despre lucruri. 
("categoriile" - şi nu doar ceea ce se numeşte astfel în mod explicit la Aristotel - sunt 
forme ale enunfUIui. ) Formarea conceptelor realizată de limbă nu este doar întrebuinţată 
de gândire a ftlozofică, ci şi dusă mai departe în direcţii determinate. Ne-am referit deja 
mai sus la faptul că teoria aristotelică a formării conceptelor, teoria d�spre epagoge, a 
putut fi ilustrată cu ajutorul modului în care copiii învaţă să vorbească,8. Intr-adevăr, chiar 
şi Aristotel rămâne prins în întregime în interiorul unităţii vorbirii şi gândirii, deşi acest 
lucru motiva propria sa elaborare a Logicii şi chiar dacă năzuia la o aplicare conştientă a 
logicii definiţiei, în special în cadrul descrierii clasificatorii a naturii, la o reproducere a 
ordinii esenţelor şi desprinderea acestora de orice aleatoriu lingvistic. 

Puţinele pasaje în care vorbeşte despre limbă ca atare sunt de aceea departe de a izola 
sfera de semnificaţie lingvistică de universul material care este denumit prin intermediul 
ei. Atunci când Aristotel afirmă despre sunete, respectiv despre semnele grafice, că 
acestea desemnează în momentul în care devin Mimb% n, acest lucru Înseamnă că ele nu tin :/. , 
de natură, ci există potrivit unei convenţii (kata .ryntheken). Insă aici nu este implicată 
nicidecum o semiotică instrumentală. Convenţia - potrivit căreia sunetele sau semnele ar 
semnifica ceva - nu este o convenire asupra unui mijloc de comunicare - aşa .. ceva ar 
presupune deja întotdeauna limba -, ci ea este faptul-de-a-fi-ajuns-la-un-acord (Ubereinge
kommensein) pe care se întemeiază comunitatea dintre oameni, acordul acestora în ceea ce 
priveşte ceea ce este drept şi buns9 Faptul-de-a-fi-ajuns-Ia-un-acord în privinţa utilizării 
lingvistice a sunetelor şi semnelor este doar o expresie a acelei conveniri fundamentale cu 
privire la ceea ce trece drept bun şi drept. Grecii au înţeles ceea ce trece drept bun şi dt;.ept, 
aşadar ceea ce ei numeau nomoi, ca legiferare şi performanţă a unor bărbap divini. Insă 
pentru Aristotel şi această origine a nomosului caracterizează mai mult valabilitatea sa 
decât naşterea sa propriu-zisă. Acest lucru nu înseamnă că Aristotel nu mai recunoaşte 
tradiţia religioasă, ci că aceasta, asemenea orică�ei întrebări privitoare la naştere, este o 
cale către cunoaşterea fiintei şi valabilitătii. Conventia despre care vorbeşte Aristotel cu , , , 
privire la limbă caracterizează aşadar modalitatea de a fi a limbii şi nu spune nimic despre 
naşterea acesteia. 

Acest lucru poate fi atestat şi prin recurs la analiza lui "epagoge,,60 După cum am 
văzut, Aristotel a lăsat Într-un mod cât se poate de inspirat deschisă întrebarea privitoare 
la modul propriu-zis în care se ajunge la formarea conceptelor generale. Realizăm acum că 
el ia astfel în considerare faptul că formarea conceptuală naturală a limbii se derulează 
necontenit. De aceea, formarea conceptuală lingivistică dispune şi potrivit lui Aristotel de 
o libertate cu totul nedogmatică în care ceea ce e extras ca element comun în experienţă 

56 Poet. 22, 1 459 a 8. 
57 Top. A 1 8, 108 b 7-31 tratează explicit t o i)  0 11010u 6 t: w pilX .  
58 Supra, p .  421 .  
59 Aşadar, afltIIlafiile tenninologice despre 1t t: P i e p 11 1') \1 e i  IX i c; vor trebui privite în lumina 
Politicii (Polit. A 2) . 
60 An. Post. B 19, vezi supra, p. 265 sq. 
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din ceea ce ne întâmpină şi ne conduce astfel către general are caracterul unei simple 
operaţii prealabile care, deşi se află la începutul ştiinţ�i (Wissenschaj/), nu este încă ştiinţă. 
Acesta este lucrul pe care îl scoate la lumină Aristotel. In măsura în care ştiinţa fonnulează 
drept ideal demonstra?a irefutabilă, ea trebuie să depăşească astfel de modalită? de a 
proceda. Aristotel critică astfel teoria lui Speusip despre elementul comun (dos Gemein
same) precum şi dialectica diairetică a lui Platon din perspectiva idealului său demon
strativ. 

Consecinţa acestei raportări la idealul logic al demonstrapei este însă aceea că critica 
aristotelică a abolit legitimitatea ştiinţifică a performanţei logice a limbajului. Ea este 
recunoscută doar din perspectivă retorică şi este înţeleasă acolo drept mijlocul artistic al 
metaforei. Idealul logic al supra şi sub-ordonării conceptelor este cel care se înstăpâneşte 
acum asupra metaforicii vii a limbii pe care se sprijină, totuşi, orice fonnare naturală a 
conceptelor. Căci doar o gramatică orientată către logică va distinge semnificaţia pro
priu-:(jsă a cuvântului de semnificaţia sa figurată. Ceea ce constituie iniţial temeiul vieţii 
limbii şi productivitatea sa logică, descoperirea genial-inventivă a elementelor comune 
prin care se ordonează lucrurile este marginalizat acum ca metaforă şi instnunentalizat în 
chip de figură retorică. Lupta dintre ftlozofie şi retorică a cărei miză este formarea 
tineretului elen - decisă prin victoria filozofiei atice - prezintă şi această latură potrivit 
căreia meditaţia asupra limbii devine o problemă a gramaticii şi retoricii care au 
recunoscut dintotdeauna idealul formării ştiinţifice a conceptelor. Odată cu aceasta sfera 
semnificaţiei lingvistice începe să se desprindă de lucrurile ce ne întâmpină în cadrul 
modelării linguale. Logica stoică vorbeşte prima despre acele semnificaţii imateriale prin 
intennediul cărora se petrece vorbirea despre lucruri (to lekton) . Este extrem de carac
teristic faptul că aceste semnificaţii sunt plasate pe aceeaşi treaptă cu topos, adică cu 
spa?ul61 • Aşa cum spaţiul gol devine acum un dat pentru gândire62 - în eliminarea reflexivă 
a lucrurilor ce se ordonează unul fată de celălalt în acesta - tot astfel "semnificatiile" ca 

, , 
atare sunt gândi te pentru sine şi dobândesc un concept, !acându-se abstracţie de lucrurile 
denumite prin intennediul semnificaţiei cuvintelor. Şi semnifica?ile sunt asemenea unui 
spatiu în care lucrurile se ordonează unul în functie de celălalt. , , 

Astfel de idei devin posibile, în mod evident, abia în momentul în care raportul 
natural, adică unitatea intimă dintre vorbire şi gândire, este perturbat. Se poate aminti aici, 
după cum a arătat Lohmann63, corespondenţa dintre gândirea stoică şi perfecţionarea 
gramatical-sintactică a limbii latine. Faptul că bilingualismul incipient al oicumenei 
elenistice a jucat un rol stimulativ pentru reflecpa asupra limbii este de bună seamă 
indiscutabil. Este posibil însă ca originile acestei evoluţii să se situeze cu mult mai în urmă, 
iar naşterea ştiinţei să fie cea care declanşează acest proces. Atpnci începuturile acesteia se 
întind în unnă până în epoca timpurie a ştiinţei greceşti. In favoarea acestei ipoteze 
vorbeşte formarea conceptuală ştiin?fică în domeniile muzicii, metafizicii şi fizicii, fiindcă 

61 Stoic. veto Fragm. Amim II, p. 87. 
62 Vezi teoria despre O \(l O't"1l1J.(� respinsă încă de Aristotel (Phys. A 4, 21 1 b, 1 4  sq.). 
63 J. Lohmann a publicat de curând observaţii interesante potrivit cărora descoperirea universului 
,,ideal" al sunetelor, figurilor şi numerelor a determinat un tip propriu de formare a cuvintelor şi 
odată cu aceasta o primă ivite a unei conştiente linguale. Vezi lucrările luiJ. Lohmapn în: Arrh. F. 
M/lsikwi.rs. XN, 1957, pp. 14-1 55, XVI, 1959, pp. 148-173, 261-291, Lexis N, 2 precum şi recent: 
Uber den paradigmatischen Charakter der griechischen Kult/lr (Fest.rchrift fiir Gadamer, 1960). [Se mai poate 
face referire între timp la volumul Mmikl, /Ind Loga.r, Stuttgart, 1970, care satisface, însă, doar în 
mică măsură dezideratul unei antologii a celor mai importante lucrări ale lui Johannes Lohmann.l 



324 Partea a treia: Reorientarea ontologică 

acolo este delimitat un câmp de obiectualităp ra�onale a căror producere constructivă 
cheamă la viată relaţii corespunzătoare ce nu mai pot fi numite propriu-zis cuvinte. Se 
poate afirma în principiu că peste tot unde cuvântul preia o func�e pur semiotică 
înlănţuirea originară între vorbire şi gândire care ne interesează este transformată într-un 
raport instrumental. Acest raport transformat Între cuvânt şi semn se află la baza întregii 
formări ştiinpfice a conceptelor şi a devenit atât de firesc pentru noi, încât devine necesar 
să ne reamintim că pe lângă idealul ştiin�fic al desemnării univoce viata limbii însăşi curge 
nes'chimbată mai departe. 

Dacă vom examina istoria ftlozofiei vom observa, totuşi, că astfel de reamintiri nu 
lipsesc. Am arătat modul în care relevanta teologică a problemei limbajului retrimite 
mereu în cadrul gândirii medievale asupra problemei unităţii dintre gândire şi vorbire, 
afirmând în acelaşi timp o componentă ce nu a fost gândită sub această formă în cadrul 
ftlozofiei greceşti clasice. Faptul că cuvântul este un proces în care unitatea a ceea ce este 
vizat accede la expresie deplină - aşa cum se concepe acest lucru în specula�a asupra 
verbului - înseamnă o noutate în raport cu dialectica platoniciană a unului şi multiplului. 
Căci pentru Platon logosul însuşi se mişcă în interiorul acestei dialectici şi nu este nimic 
altceva decât suferirea (Er/eiden) dialecticii ideilor. Problema propriu-zisă a interpretării 
este absentă aici în măsura în care mijloacele acesteia, cuvântul şi discursul (Rede) , sunt 
depăşite în permanenţă de spiritul gânditor. Spre deosebire de aceasta, am descoperit în 
cadrul specula�ei trinitare că procesul persoanelor divine cuprinde în sine interoga�a 
neoplatoniciană privitoare la desfăşurarea, cu alte cuvinte la naşterea din unul, reu�ind 
astfel să dea socoteală pentru prima oară şi de caracterul procesual al cuvântului. Insă 
deplina lansare a problemei limbii a putut avea loc abia în momentul în care medierea 
scolastică a gândirii creştine cu ftlozofia aristotelică s-a îmbogă�t cu o nouă componentă 
care urma să reconvertească pozitiv distincpa dintre spiritul omenesc şi cel divin, 
dobândind o importantă excep�onală pentru epoca modernă. Este vorba despre elementul 
creator (das S chopftrische). Iată ce anume distinge după părerea mea pozi�a atât de intens 
discutată în ultima vreme a lui Nicolaus de Cusanu/ 

Analogia dintre cele două moduri ale faptului de a fi creator are desigur anumite limite 
ce corespund diferenţelor descrise mai sus Între cuvântul dumnezeiesc şi cel omenesc 
Cuvântul dumnezeiesc creează lumea, însă nu în cadrul succesiunii temporale a unor 
gânduri creatoare şi cea a zilelor genezei. Spiritul uman dispune, dimpotrivă, de totalitatea 
gândurilor sale doar într-o derulare temporală. Nu este vorba, fireşte, despre un raport 
pur temporal, după cum ne-a arătat Toma d'Aquino, iar Cusanus subliniază acest lucru în 
mod corespunzător. Lucrurile stau ca şi în cazul şirurilor numerice. Nici producerea 
acestora nu constituie în mod propriu-zis o survenire temporală, ci o mişcare a ra�unii. 
Cusanus observă ac�unea aceleiaşi mişcări a rap unii acolo unde genurile şi speciile - aşa 
cum acestea cad sub cuvânt - sunt elaborate din sensibil şi desfăşurate în conceptele şi 
cuvintele singulare. Şi acestea sunt entia rationis. În ciuda ecourilor platonician-neo
platonice ale unui asemenea discurs despre desfăşurare, Cusanus a depăşit în realitate 
64 Vezi K. Volkmann-Schluck, care Încearcă să determine poziţia lui Nicolaus Cusanus În istoria 
igândirii pornind în primul rând de la ideea "imaginii": Nicolaus Cusanus, 1957; în special p. 146 sq. 
[precum şi J. Koch, Die ars coniecturalis des Nicolaus Cusanus (Arbeitsgemeinschaft fUr Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen, Heft 16) şi lucrările mele: "Nicolaus von Cues und die 

'Philosophie der Gegenwart" (KI. Schr. III, pp. 80-88; Ges. Werke Bd. 4) şi "Nicolaus von Cues in 
rder Geschichte des Erkenntnisproblems" (Cusanus-Gesellschaft 1 1  (1 975), pp. 275-280; Ges. 
Werke, Bd. 4)] 
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schema emanaţionistă a teoriei neoplatonice a explicării, şi anume opunându-i doctrina 
creştină a verbului65 Pentru el cuvântul nu este o fllnţă ce este alta decât spiritul, o 
manifestare diminuată sau slăbită a acestuia., Conştiinţa acestui fapt constituie superiori
tatea filozofului creştin fată de platonicieni. In mod corespunzător, pluralitatea în care se 
desfăşoară spiritul uman nu reprezintă pur şi simplu o decădere de la adevărata unitate şi 
nici pierderea patriei sale. Caracterul finit al spiritului omenesc trebuia, dimpotrivă, să-şi 
dobândească legitimarea pozitivă, chiar dacă acesta rămâne raportat mereu la unitatea 
infinită a fiinţei absolute. Acest lucru rezidă în conceptul de complicatio, iar pornind de aici 
fenomenul limbajului se îmbogăţeşte la rândul său cu un aspect nou. Spiritul omenesc 
este cel care înmănunchează şi desfăşoară în acelaşi timp. Desfăşurarea în varietatea 
discursivă nu este doar una a conceptelor, ci se întinde până în interiorul lingualităţii. 
Pluralitatea denumirilor posibile - potrivit diversităţii limbilor - este cea care potenţează 
suplimentar diferenţierea conceptuală. 

Cu aceasta problema limbii păşeşte, odată cu disoluţia nominalistă a logicii clasice a 
esenţelor, într-un stadiu nou. Faptul că lucrurile pot fi articulate în mod diferit (chiar dacă 
nu arbitrar) potrivit potrivirii şi diferenţei dintre acestea are dintr-o dată o semnificaţie 
,pozitivă. Dacă raportul dintre gen şi specie poate fi legitimat pornind nu doar dinspre 
natura lucrurilor - pe baza modelului speciilor "veritabile" din cadrul edificării de sine a 
naturii - ci şi printr-o modalitate diferită În raport cu omul şi suveranitatea sa dătătoare de 
nume, atunci limbile evoluate istoric permit interpretarea etimologiei, precum şi a grama

i ticii şi sintaxei lor ca forme de variaţie a unei logici a experienţei, a unei experienţe 
naturale, cu alte cuvinte istorice (care o mai include ea însăşi pe cea supranaturală) . Lucrul 
însuşi este limpede dintotdeauna66 Diviziunea cuvintelor şi lucrurilor efectuată de orice 
limbă în modul ei specific reprezintă peste tot o primă formare naturală a conceptelor 
aflată foarte departe de sistemul formării ştiinţifice a conceptelor. Aceasta se orientează în 
,întregime în funcţie de aspectul omenesc al lucrurilor, de sistemul nevoilor şi intereselor 
sale O comunitate lingvistică este capabilă să atribuie ceea ce este esenţial pentru ea 

-privitor la un lucru unei denumiri unitare - de altfel şi împreună cu alte lucruri eventual cu 
totul diferite - cu condiţia ca toate să posede aceeaşi latură esenţială pentru ele. Instituirea 
numelor (impoJition nominiJ) nu corespunde nici�ecum conceptelor esenţiale ale ştiinţei şi 
sistemului ei taxinomic al genurilor şi speciilor. In raport cu acestea, semnificaţia generală 
ia unui cuvânt derivă adesea mai curând din accidente. 

Se poate constata totuşi, de bună seamă, o anumită influenţă a ştiinţei asupra limbii. 
jDe exemplu, în zilele noastre nu se vorbeşte despre balenă ca peşte ["Walfisch'1, ci 
, despre "Wal" [balena ca cetaceu] , deoarece toată lumea ştie că balenele sunt mamifere. Pe 
',de altă parte, mulţimea denumirilor populare este nivelată din ce în ce mai puternic, fie 
" sub influenţa raporturilor sociale moderne, fie prin intermediul standardizării ştiinţi-
fico-tehnice, tot astfel cum fondul lexical în genere, utilizat efectiv, nu se lărgeşte ci se 

, restrânge. Există, se spune, un idiom african ce dispune de 200 de expresii diferite pentru 
a denumi cămila în functie de circumstantele reale în care este plasată cămila de locuitorii 

_ deşertului. Pe baza semcificaţiei dominan'te pe care "cămila" o păstrează în toate, aceasta 
" apare drept o altă ftinţare677 Se poate spune că în asemenea cazuri tensiunea dintre 
�, noţiunea generică şi denumirea lingvistică este deosebit de flagrantă. Vom putea afirma c'ă 

65 Philosophi quidem de Verbo divino et maxima absoluta sufficienter instructi non erant . . .  
, Non sunt igitur formae actu nisi in Verbo ipsum Verbum . . . De Doct. Ign. II, cap. IX. 

66 Vezi supra, p. 319. 
67 Vezi Cassirer, Philosophie der .rymbolischen Formen I, 1923, p. 258. 
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pretenţia nu-şi atinge în nici o limbă pe deplin felul între tensiunea către generalitatea 
conceptuală şi cealaltă, către semnificaţia pragmatică. De aceea, măsurarea contingenfei 
formării naturale a conceptelor în funcţie de adevărata ordine esenţială şi înţelegerea celei 
dintâi ca fUnd doar accidentală apare drept artificială şi contrară naturii limbajului. O 
astfel de contingenţă ia ftintă în realitate prin intermediul totalităţii necesare şi legitime a 
variapilor în care spiritul uman este capabil să articuleze ordinea esenţială a lucrurilor. 

Faptul că evul mediu latin nu investighează cu adevărat această latură a problemei 
limbajului, în ciuda semnificaţiei biblice a stării babilonice a limbilor omeneşti, se explică, 
probabil, înainte de toate prin dominaţia de la sine înfeleasă a latinei erudite, precum şi 
prin perpetuarea teoriei greceşti a logosului. Abia în Renaştere, unde laicul devine relevant 
şi limbile naţionale pătrund în formaţia erudită, se răsfrânge în mod rodnic asupra 
raportului acestora fafă de cuvântul interior, respectiv faţă de vocabula "naturală". 
Trebuie, cu toate acestea, să ne ferim să presupunem numaidecât în acest caz prezenţa 
problematicii ftlozofiei moderne a limbajului şi a conceptului instrumental de limbă cu 
care aceasta operează. Insemnătatea primei apariţii a problemei limbajului în Renaştere se 
datorează mai curând faptului că moştenirea greco-latină era încă în vigoare în mod firesc. 
Acest lucru este cât se poate. de limpede în cazul lui Nicolaus Cusanus. Conceptele ce cad 
în cuvinte păstrează totuşi, în calitate de desfăşurări ale spiritului, un raport cu un cuvânt 
natural (vocabulum naturale) a cărui răsfrângere este �rezentă în fiecare dintre ele (reluce� 
chiar dacă denumirea individuală este una arbitrară 8 (impositio nominis fit ad be,!placitum). 
Ne-am putea Întreba ce fel de raport şi cu ce fel de cuvânt natural ar fi acesta. Insă faptul 
că cuvintele singulare ale unei limbi dispun de o concordanţă ultimă în raport cu cele ale 
oricărei alte limbi, întrucât toate limbile sunt desfăşurări ale unităţii unice a spiritului are 
un sens metodic corect. 

Atunci când vorbeşte despre cuvântul natural, nici chiar Cusanus nu se referă la cuvintele 
unei limbi originare care ar ft precedat încurcarea limbilor. Ideea unei astfel de limbi 
adamice în sensul unei teorii a diferentei este departe de el. Nicolaus Cusanus porneşte 
mai curând de la inexactitatea principială a oricărei cunoaşteri omeneşti. Aceasta con
stituie, după cum se ştie, epistemologia sa în care se încrucişează motive platoniciene şi 
nominaliste: orice cunoaştere omenească e simplă conjectură şi opinare (conice/ura, 
opinio)69 Aceasta este teoria pe care o aplică asupra limbii. El poate astfel să admită 
caracterul diferenţiat al limbilor naţionale şi aparenta arbitraritate a lexicului acestora fără 
să cadă astfel pradă unei teorii pur convenţionaliste a limbajului şi unei concepţii 
instrumentaliste asupra acestuia. Limba este similară cunoaşterii umane, în mod esenţial 
"inexactă", cu alte cuvinte permite o aproximare. Ceea ce dispune de expresia sa proprie 
(propria vocabula) Într-o limbă are în alta o expresie mai barbari şi mai îndepărtată (magis 
barbar a e/ remotiora vocabula). Există, aşadar, expresii mai mult sau mai puţin proprii (propria 
vocabula). Toate denumirile factice sunt într-un anumit sens arbitrare şi dispun cu toate 
acestea de un raport necesar cu expresia naturală (nomen naturale) care corespunde lucrului 
însuşi iforma). Orice expresie este nimerită (congruum), însă nu oricare este exactă (precisum). 

O astfel de teorie a limbajului presupune faptul că nici lucrurile iformae) cărora le sunt 
atribuite cuvintele nu aparţin unei ordini date în prelabil a unor prototipuri de care 
·cunoaşterea umană se aproprie într-o măsură mai mică sau mai mare, ci această ordine se 
formează din datele lucrurilor prin diferenţiere şi sinteză. În această privinţă gândire a 

68 Mărturia cea mai importantă la care ne referim in continuare este Nic. Cus., Imota De Mente III, 
2: "Quomodo est vocabulum naturale at aliud impositum secundum illud citra praecisionem." 
69 Vezi recent prezentarea instructivă a lui ]. Koch; vezi p. 324, nota 64. 
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Cusanului a asimilat cotitura nominalistă. Dacă genurile şi speciile (genera el species) sunt 
astfel ele însele ftinţă inteligibilă (ens rationis), atunci se înţelege de ce cuvintele pot fi 
concordante cu contemplarea lucrului pe care îl exprimă, chiar dacă în limbi diferite se 
folosesc cuvinte diferite. Căci atunci nu este vorba despre varia�uni ale expresiei, ci 
despre variapuni în contemplarea lucrurilor şi în formarea conceptelor ce o urmează pe 
aceasta şi totodată despre o inexactitate esenpală ce nu exclude faptul că în acestea mai 
rezidă încă, cu toate acestea, o răsfrângere a lucrului însuşi (jorma) . O asemenea inexac
p.tate poate fi depăşită, de bună seamă, doar dacă spiritul se ridică înspre ceea ce este infinit. 
In infinit există, atunci, un singur lucru (jorma) şi un singur cuvânt (voeablllllm), şi anume 
tocmai cuvântul de nerostit al lui Dumnezeu (verbllm Dez) care se răsfrânge în toate (re/llce�. 

Dacă vom gândi astfel spiritul omenesc ca fUnd raportat prin reflectare la prototipul 
divin, atunci vom putea admite spectrul de varia�uni al limbilor omeneşti. Există o 
apropiere reală între cuvânt şi concept care este gândită atât la început, în discupa legată 
de cercetarea analogică din cadrul Academiei platoniciene, cât şi la sfârşitul certei 
medievale a universaliilor. Concluziile relativiste formulate de gândirea modernă pornind 
�e la varietatea limbilor asupra concep�or asupra lumii sunt aici încă foarte îndepărtate. 
In ciuda oricăror diferen�e există o concordanţă care se păstrează şi care îl interesează pe 
platonici anul creştin: esen�ală pentru el este relapa cu lucrul prezentă în toate limbile şi nu 
într-atât faptul de a fi legat de limbă propriu cunoaşterii omeneşti a lucrurilor. Aceasta 
reprezintă doar o refrac�e prismatică în care străluceşte unicul adevăr. 

3. Limba ca orizont al unei ontologi i hermeneutice 

a) Limba ca experienţă mundană 
Dacă ne-am adâncit astfel în câteva din fazele istoriei problemei limbajului, am făcut 

acest lucru sesizând câteva puncte de vedere străine de ftlozofia modernă a limbajului şi 
de lingvistica modernă. Reflecpa modernă asupra limbii este dominată, începând cu 
Herder şi Humboldt, de un interes cu totul diferit. Aceasta îşi propune să studieze modul 
în care naturaleţea limbajului uman - o idee smulsă cu greu raponalismului şi ortodoxiei -
se desfăşoară în toată amploarea empirică a diversităpi construcpei limbajului omenesc. 
Identificând în fiecare limbă un organism, aceasta încearcă să studieze din perspectivă 
comparatistă bogă�a mijloacelor de care s-a slujit spiritul uman pentru a-şi exercita 
facultatea linguală. Cusanul era încă foarte departe de astfel de problematizări compa
ratiste empirice. El rămâne un platonician în ceea ce priveşte ideea că diferenţele a ceea ce 
este inexact nu conpn un adevăr propriu şi �unt de aceea demne de interes doar atâta timp 
cât concordă cu "ceea ce este adevărat". In cazul său interesul fa�ă de particularităp1e 
naţionale (natione/� ale limbilor naponale aflate în devenire, care îl îmboldeşte pe 
Humboldt, lipseşte cu desăvârşire. 

În acelaşi timp, este necesar chiar şi în cazul lui W. von Humboldt - creatorul ftlozofiei 
moderne a limbajului - să menpnem o anumită rezervă pentru a-l judeca echitabil in 
raport cu răsunetul uriaş al comparatismului şi etnopsihologiei pe care acesta le inau
gurează. La el însuşi problema privitoare la "adevărul cuvântului,,7 nu este încă deformată 
în întregime. Humboldt interoghează diversitatea empirică a construcţiei limbajului 
omenesc nu doar pentru a pătrunde pornind de la acest câmp palpabil al exprimării 

70 [Vezi studiul meu cu acelaşi titlu în Gu. Werke, Bd. 8.] 
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umane în particularitatea individuală a popoarelor71 Preocuparea sa legată de individua
litate nu trebuie interpretată nicidecum asemenea celei a epocii sale ca o părăsire a 
generalităţ:ii conceptului. Pentru el există mai curând o înlănţuire indisolubilă între 
individualitate şi natura generală. Odată cu sentimentul individualităţii este dată întot
deauna şi presimtirea unei totalităti72, iar adâncirea în individualitatea manifestării lin
gvistice este astf�l ea însăşi înţele�să ca o cale către introspec�a întregului constitu�ei 
linguale a omului. 

El porneşte de la ideea că limbile sunt produse ale "forţei s.pirituale" (Geisteskraff) a 
omului. Peste tot unde există limbaj ac�onează facultatea linguală originară a spiritului 
omenesc şi orice limbă ştie să atingă scopul general ce este inten�onat odată cu această 
facultate naturală a omului. Acest lucru nu exclude, ba legitimează chiar, faptul că un 
examen comparativ al limbilor necesită un criteriul al perfecţiunii potrivit căruia acestea se 
diferentiază. Căci "năzuinta de a dobândi o existentă în realitate pentru ideea desăvârşirii 
limbajului" este comună ' tuturor limbilor, iar li�gvistul se îndeletniceşte tocmai cu 
cercetarea măsurii în care şi a mijloacelor cu care diferitele limbi se apropie de această 
idee. Pentru Humboldt există, aşadar, fără doar şi poate diferenţe în ceea ce priveşte 
perfec�unea limbilor. Dar aici nu este vorba despre un criteriu preconceput aplicat forţat 
asupra diversităţii fenomenelor. Humboldt extrage acest criteriu din natura interioară a 
limbii înseşi şi din bogă�a manifestărilor acesteia. 

Interesul normativ din perspectiva căruia acesta compară structura limbilor omeneşti 
nu suprimă, aşadar, recunoaşterea individualităţii, cu alte cuvinte, a perfec�unii relative a 
fiecăreia dintre ele. După cum se ştie, Humboldt a învăţat să Înfeleagă fiecare limbă drept 
o perspectivă proprie asupra lumii cercetân? .forma interioară potrivit căreia se diferen�ază 
evenimentul originar al formării limbajului. In spatele acestei teze se află nu doar filozofia 
idealistă ce scoate în evidenţă participarea subiectului la aprehendarea lumii, ci şi metafizica 
individualităfii elaborată de către Leibniz. Acest lucru se manifestă atât în conceptul forţei 
spirituale căreia îi este atribuit fenomenul limbii, cât şi cu deosebire în faptul că Humboldt 
apelează la această energie spirituală ca simţ lăuntric al limbii pentru diferen�erea limbilor 
pe lângă deosebirea fonetică a acestora. El vorbeşte despre "individualitatea simţului 
lăuntric în manifestare" şi se referă cu aceasta la "energia fortei" cu care simtul lăuntric 
acţionează asupra sunetului73 Faptul că această energie nu po�te fi peste tot ;ceeaşi este 
pentru el un lucru de la sine înţeles. După cum se vede, Humboldt împărtăşeşte principiul 
metafizic al iluminismului şi vede în principiul individua�ei apropierea de ceea ce este 
adevărat şi desăvârşit. Diversitatea structurii limbajului omenesc se înscrie în universul 
monadologic al lui Leibniz. 

Calea investigativă pe care păşeşte Humboldt este determinată acum de abstractizarea 
către .formă. Chiar dacă el dezvăluie astfel însemnătatea limbilor omeneşti ca oglinzi ale 
Particularitătilor spirituale ale natiunilor, cu toate acestea universalitatea înlăntuirii dintre 

" , 
limbă şi gândire este redusă astfel la formalismul unei capacită�. 

Humboldt surprind� semnifica�a principială a problemei atunci când afirmă urmă
toarele despre limbă: "In faţa ei se întinde în mod cât se poate de propriu un domeniu 
infinit şi cu adevărat neţărmurit, întruchiparea a tot ce poate fi gândit. De aceea, ea trebuie 
să dea o întrebuinţare nelimitată unor mijloace finite şi este capabilă de acest lucru 

71 Vezi în cele ce urmează: Uber clie Verschiedenbeit des menscblicben Sprachbaus (tipărit pentru prima 
oară în 1 836) . 
72 Loc. cit. § 6. 
73 Loc. cit. § 22. 
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datorită fortei ce dă naştere identitătii dintre gânduri şi limbă"". A da o întrebuintare 
nelimitată u�or mijloace finite, iată na�ra propriu-zisă a forţei care este conştientă de �ine 
însăşi. Ea cuprinde totalitatea lucrurilor la care este capabilă să participe în mod activ. 
Astfel şi facultatea linguală este superioară tuturor aplicapilor ce pn de conpnut. În 
calitate de formalism al capacităpi ea poate fi desprinsă de aceea de orice determinape de 
continut a rostitului. Humboldt datorează acestui lucru observatii geniale cu atât mai mult 
cu cât el nu nesocoteşte faptul c.:::ă oricât de mică ar fi forp individului în raport cu puterea 
limbii, între individ şi limbaj există un raport reciproc care îi lasă omului o anumită 
libertate în raport cu limba. El sesizează şi faptul că această libertate este una limitată în 
măsura în care fiecare limbă constituie o exis tenţă specifică în raport cu ceea ce este rostit 
la un moment dat, astfel încât pe baza acestora se poate percepe cu o claritate deosebită şi 
în mod viu "modul în care chiar şi trecutul îndepărtat se mai leagă încă de sensibilitatea 
prezentului deoarece limba a străbătut simţămintele generaţiilor trecute păstrând 
parfumul acestora,,75 Humboldt mai poate Încă zări în limba înţeleasă ca formă viaţa 
istorică a spiritului. Fundarea fenomenului limbii pe conceptul facultăţii linguale conferă 
conceptului formei interioare o legitimare proprie adecvată dinamicii istorice a viepi lim
bajului. 

Cu toate acestea, potrivit scopurilor pe care le urmărim, un astfel de concept al limbii 
reprezintă o abstracpune ce trebuie desftinţată. Forma lingvistică fi confinutul mOftem! prin 
tradzţie nu pot fi separate în cadrul experientei hermeneutice. Dacă fiecare limbă este o viziune 
asupra lumii, ea nu este un astfel de lucru fiind înainte de toate un anumit tip de limbă 
(potrivit modului în care lingvistul consideră limba), ci prin ceea ce este rostit, respectiv 
transmis prin această limbă. 

Să lămurim cu ajutorul unui exemplu modul în care această problemă este deplasată 
sau mai bine zis rânduită aşa cum trebuie - odată cu recunoaşterea unităţii dintre limbă şi 
traditie. Wilhelm von Humboldt spune la un moment dat că învătarea unei limbi străine 
treb�ie să însemne dobândirea unui punct de vedere nou în inte'riorul viziunii de până 
atunci asupra lumii şi adaugă următoarele: " Succesul acesteia nu este resimpt în mod pur 
şi pe deplin doar ftindcă, într-o măsură mai mică sau mai mare, purtăm întotdeauna cu noi 
într-o limbă străină propria viziune asupra lumii, ba chiar şi cea asupra limbajului. , ,76 Ceea 
ce este afirmat aici drept o limitare şi o deficienţă - pe bună dreptate, din punctul de 
vedere al lingvistului ce are în vedere propria s,a cale de cunoaştere - reprezintă în realitate 
modalitatea de efectuare a experientei hermeneutice. Nu Învătarea unei limbi străine ca 
atare, ci uzul acesteia - fie în conta�t nemijlocit cu un străin, fie în studiul unei literaturi 
străine - este ceea ce transmite un punct de vedere nou "în interiorul perspectivei de până 
atunci asupra lumii". Transpunerea într-o spiritualitate străină nu duce la uitarea propriei 
perspective asupra lumii şi a limbii. Cealaltă lume care ne întâmpină nu este doar una 
străină; ea nu are doar propriul ei adevăr în sine, ci şi un adevăr propriu pentru noi. 

Cealaltă lume a cărei experienţă o facem nu este pur şi simplu un obiect al cercetării, al 
unei priceperi şi al unei competenţe. Cel care întâmpină tradiţia literară a unei limbi străine 
ce se îndreaptă către el, astfel încât aceasta ajunge să prindă glas pentru el, nu întreţine un 
raport obiectual cu limba ca atare, asemenea călătorului care s e  serveşte de ea. Compor
tamentul său este cu totul diferit de cel al filologului pentru care moştenirea lingvistică 
oferă materialul istoriei limbii şi studiului comparatist al aces teia. Cunoaştem bine acest 

74 Loc. cit. § 13. 
75 Loc. cit. § 9. 
76 Loc. cit. § 9. 



330 Partea a treia: Reorientarea ontologicA 

lucru din cazul învăţării unei limbi străine şi din acea mortificare a operelor literare cu 
ajutorul cărora şcoala ne introduce în universul unor limbi străine. Este evident că nu 
vom putea în�elege o tradi�e transmisă prin tematizarea limbii ca atare. Dar la fel de 
important este şi faptul că nu vom înţelege nici ceea ce aceasta ne spune şi ceea ce aceasta 
are de spus dacă spusa ei nu pătrunde într-un mediu cunoscut şi familiar ce trebuie să 
realizeze o mediere cu enuntul textului. Învătarea unei limbi este de aceea o lărgire a ceea 
ce poate fi învătat. Această înlăntuire se ' poate înfătişa doar la nivelul reflexiv al 
cercetătorului 1irJ{bii sub o formă potrivit căreia reuşita învăţării unei limbi "nu este 
resim�tă în mod pur şi pe deplin". Experienţa hermeneutică însăşi afirmă contrariul: a fi 
învăţat o limbă străină şi a o înţelege - acest formalism al aptitudinii - nu înseamnă nimic 
altceva decât a fi în situa�a de a ni se spune ceea ce se spune în ea. Exercitarea acestei 
înţelegeri înseamnă dintotdeauna o solicitare intensă din partea a ceea ce este spus, iar 
aceasta este imposibilă fără o angajare a "propriei perspective asupra lumii ba chiar şi a 
celei asupra limbii". Modul în care Humboldt însuşi lasă să transpară în interiorul 
orientării abstractizante către limba ca atare familiaritatea sa concretă cu traditia literară a , 
pOp'oarelor ar merita să fie cercetat odată separat. 

Insemnătatea sa pentru problema hermeneuticii se plasează altundeva: în demon
strarea viiiunii asupra limbajului ca viiiune asupra lumii. El a descoperit efectuarea vie a 
vorbirii, energeia care �ne de limbă, ca fUnd esenţa limbii, sfărâmând astfel dogmatismul 
gramaticienilor. Pornind de la conceptul de fo�ă care călăuzeşte întreaga sa medita�e 
asupra limbii, el a rectificat în special întrebarea privitoare la originea limbii împovărat în 
mod deosebit de considerente teologale. Humboldt a arătat cât de falsă este această 
întrebare în măsura în care ea implică construirea unui univers uman lipsit de limbă a cărui 
ridicare la lingualitate s-ar fi petrecut cândva şi într-un loc oarecare. El subliniază pe bună 
dreptate împotriva unei astfel de construcp.i faptul că limbajul este omenesc de la 
începuturile sale77 Această constatare nu modifică doar sensul întrebării privitoare la 
originea limbii, ea este fundamentul unei viziuni antropologice cu consecinţe ample. 

Limba nu este doar una din înzestrările ce îi revin omului existent în lume; pe ea se 
întemeiază şi în ea se înfă�şează faptul că oamenii au în genere o lume. Pentru om lumea 
este existentă ca lume, a,re o existenţă de care aceasta nu dispune pentru nici o altă făptură 
vie existentă pe lume. Insă această existenţă a lumii este întocmită lingual. Acesta este 
miezul propriu-zis al propozi�ei pe care Humboldt o formulează cu o inten�e cu totul 
diferită spunând că limbile sunt viziuni asupra lumii76 Prin aceasta el vrea să spună că 
limba afirmă un fel de existen�ă autonomă în raport cu individul care apar�ne unei 
comunită� lingvistice şi îl ini�ază pe acesta - care creşte înlăuntrul ei - într-o anumită 
rela�e mun�ană (Weltverhăltnis) şi într-un anumit raport mundan (Weltverhalten) . Mai 
important este însă ceea ce se află la baza acestui enun�: faptul că limba nu afirmă în ceea 
ce o priveşte o existenţă autonomă în raport cu lumea care accede în ea la limbă. Nu se 
spune numai că lumea este lume doar în măsura în care accede la limbă; limba are o 
existenţă proprie doar prin faptul în ea se înfă�şează lumea. Umanitatea originară a limbii 
semnifică, aşadar, în acelaşi timp lingualitatea originară a faptului-de-a-fi-în-Iume 
(In-der-Welt-Sein) al omului. Va trebui să investigăm raportul dintre limbă fi lume pentru a 
dobândi orizontul adecvat lingualităţii experientei hermeneutict 

TI Loc. cit. § 9, p. 60. 

78 Loc. cit. § 9, p. 59. 
79 [Vezi studiile mele publicate sub titlul Ergjjn�ngen în Ge!. Werke, Bd. 2, pp. 121-218]. 
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A avea lume înseamnă o raportare la lume. Raportarea la lume pretinde, însă, o 
distanţă faţă de ceea ce ne întâmpină dinspre lume astfel încât aceasta să poată fi plasată în 
faţă aşa cum este. Această capacitate înseamnă în acelaşi timp a-ave a-lume (Welt-haben) şi 
a-avea-limbă (Sprache-haben) . Conceptul de lume (We/� se plasează astfel în opozipe faţă de 
conceptul de lume înconjurătoare (Umwe/� aşa cum aceasta revine tuturor făpturilor existente 
pe lume. 

Conceptul de lume înconjurătoare a fost folosit mai întâi pentru a denumi lumea ce 
înconjoară omul. Lumea înconjurătoare este "mediul" în care cineva trăieşte, iar semni
ficapa lumii înconjurătoare derivă din influenţa acesteia asupra caracterului şi modului său 
de viaţă. Omul nu este independent de aspectul particular pe care i-l înfăpşează lumea. 
Astfel, conceptul lumii înconjurătoare este la origine un concept social menit să exprime 
dependenta individului de universul social, aşadar unul raportat doar la om. Cu toate 
acestea, a{:est concept al lumii înconjurătoare poate fi aplicat într-un sens cuprinzător 
asupra a tot ce este viu pentru a rezuma condiţiile de care depinde existenţa sa. Însă 
tocmai pe această cale devine limpede că omul are "lume" spre doesebire de toate 
celelalte vietuitoare, în măsura în care acestea nu au în acelaşi sens o relatie cu lumea ci 
sunt lăsate, 

'
ca să spunem aşa, în lumea ce le înconjoară. Lărgirea conceptului de lume 

înconjurătoare asupra a tot ceea ce este viu a modificat în realitate sensul acestuia. 
Se consideră de acum că, spre deosebire de tot ce este viu în rest, relapa mundană a 

omului se caracterizează printr-o liber/ate fală de lumea înconjurătoare (Umweltfreihei�. O 
asemenea libertate fată de lumea înconjurătoare implică întocmirea linguală a lumii. 
Ambele îşi au locul împreună. Ridicarea deasupra aflunetei a ceea ne întâmpină venind 
dinspre lume înseamnă a avea limbaj şi a avea o lume. Antropologia ftlozofică modernă a 
elaborat în această fonnă - în raport polemic cu Nietzsche - plasamentul special al 
omului şi a arătat că întocmirea linguală a lumii este departe de a semnifica exilarea 
raportului !I1undanal omului într-o lume înconjurătoare schematizată prin limbă80• Dim
potrivă, înălţarea sau survolul nu sunt date doar în raport cu asaltul lumii peste tot unde 
există limbă şi oameni. Această libertate fată de lumea înconjurătoare este de asemenea o 
libertate fată de numele pe care le dăm lucrurilor, potrivit mărturiei profunde a Genezei, 
care ni-l înfăpşează pe Adam primind de la Dumnezeu puterea de a numi. 

Devenind conştienp de aceasta potrivit amplorii sale vom înţelege motivul pentru care 
relapei mundane linguale generale a omului i se opune, cu toate acestea, diversitatea 
diferitelor limbi. Odată cu libertatea sa faţă de lumea ce il înconjoară, omului îi este dată 
facultatea sa linguală liberă în general şi odată cu aceasta fundamentul diversităţii istorice 
cu care vorbirea umană se raportează la lumea care este una. Dacă mitul vorbeşte o limbă 
originară şi despre survenirea unei încurcări a limbilor, o astfel de reprezentare mitică 
reflectă în mod profund enigma pe care pluralitatea limbilor o constituie pentru rapune, 
însă potrivit înţelesului ei adevărat, acestă relat�re mitică răstoarnă lucrurile imaginând 
unitatea originară a omenirii în .ceea ce priveşte folosirea unei limbi originare ca fiind 
sIaşiată de încurcarea limbilor. In realitate, omul dispune liber de varietatea exercitării 
facultăpi sale linguale. 

Ridicarea deasupra lumii înconjurătoarte are aici de la bun început un sens uman, cu 
alte cuvinte unul lingual. Animalele îşi pot părăsi mediul şi pot străbate lumea întreagă fără 
a-şi arunca astfel în aer dependenta lor de lumea înconjurătoare. Pentru om, ridicarea 
deasupra lumii înconjurătoare reprezintă, dimpotrivă, o înălfare la lume (Erhebung �r We/� 
şi nu înseamnă părăsirea lumii înconjurătoare, ci o plasare diferită faţă de aceasta, un 
80 Max Scheler, Helmuth Plessner, Arnold Gehlen. 
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comportament liber, distantat, a cărui efectuare este de fiecare dată una ce tine de limbă. 
Un limbaj al animalelor exi;tă doar per aequi vocationem. Căci limba este o posibilitate liberă 
în utilizarea ei şi variabilă a omului. Pentru el limba nu este variabilă doar în sensul că 
există şi alte limbi ce pot fi învăţate. Ea este variabilă pentru el şi în sine în măsura în care li 
oferă posibilităti diferite de enuntare a aceluiaşi lucru. Chiar şi în cazul unor fenomene de 
sincopă, cum �r fi cazul surda'-muti1or, limba nu este un limbaj mimic propriu-zis 
expresiv, ci reproducerea substitutivă a limbajului vocal articulat prin întrebuinprea la 
rândul ei articulată a unor gesturi. Posibilităti1e comunicării între animale nu cunosc o 
astfel de variabilitate. Acest lucru înseamnă, ontologic vorbind, că acestea se înţeleg între 
ele, însă nu comunică privitor la stări de lucruri ca atare a căror întruchipare este lumea. 
Aristotel a observat deja acest lucru cu mare claritate: în timp ce chemarea animalelor 
iniţiază făpturile de aceeaşi specie Într-un anumit comportament, înţelegerea prin limbă 
expune prin logos ftintarea însăşi61 

Din relaţia mundană a limbii decurge călăuzjrea după lucru (Sachlicbkeif) care li este 
proprie. Stările de lucruri sunt cele care acced la limbă. Un lucru care se prezintă într-un 
fel sau altul - în aceasta rezidă recunoaşterea alterităţii autonome ce presupune o distanţă 
proprie a celui ce vorbeşte faţă de lucru. Pe această distanţă se întemeiază faptul că este 
capabil să se detaşeze în chip ?e stare de lucruri particulară şi să devină conţinutul unui 
enunţ pe care îl înţeleg şi alţii. In structura stării de lucruri care se detaşează rezidă faptul 
că în ea există în permanenţă şi un element negativ. Caracterul determinat al oricărei 
ftinţări este dat de faptul că este un lucru şi nu altul. Există aşadar în principiu şi stări de 
lucruri negative iar acestea au fost gândite pentru prima oară de către greci. Gândirea 
greacă urma deja călăuzirea după lucru fundamentală a limbii în cadrul monotoniei mute a 
principiului eleat al corelării dintre fiinţă şi noein, iar Platon a descoperit apoi, depăşind 
conceptul eleat al ftinţei, neftinţa în fUnţă drept ceea ce face posibil în mod efectiv 
discursul despre fiinţare. După cum am văzut, gândire a greacă era dominată într-o măsură 
atât de mare de căIăuzirea după lucru a limbii, încât întrebarea privitoare la ftinţa limbii nu 
se poate nici măcar explia cu adevărat în cadrul desfăşurării cvadruple a logosului 
eidosului. Investigând experienţa naturală a lumii potrivit modelării lingvistice a acesteia, 
gândirea greacă concepe lumea ca fiind fiinţa. Tot ce ea gândeşte ca ftind se detaşează în 
chip de logos, ca stare de lucruri enunţabilă, din totalitatea cuprinzătoare ce formează 
orizontul mundan al limbii. Ceea ce este gândit astfel ca fUnd nu este propriu-zis un obiect 
(Gegenstand) al enunţurilor, ci "accede la limbă în enunţuri" şi dobândeşte cu aceasta 
propriul său adevăr, condiţia sa de a fi manifest în gândirea umană. Gândind esenţa limbii 
pornind dinspre enunţ, ontologia greacă se întemeiază astfel pe călăuzirea după lucru a 
limbajului. 

Se poate, desigur, obiecta aici că limba îşi are fiinţa sa propriu-zisă abia în dialog, 
aşadar în exercitare;.a întelegerii cu celălalt (VerstăndiguniJ. Nu este vorba aici despre o indicare 
a scopului limbii. Inţelegerea cu celălalt nu e o simplă activitate, o acţiune funcţională, 
cum ar fi producerea unor semne prin care transfer voinţa mea asupra altora. Comu
nicarea ca atare nu necesită mai curând nici un fel de instrumente în sensul propriu al 
termenului. Ea este un proces de viaţă in care o comunitate de viaţă se trăieşte pe sine. În 
această privintă intelegerea cu celălalt în cadrul dialogului nu este diferită de modul în care 
animalele co�uni�ă între ele. Însă limbajul omenesc trebuie să fie considerat drept un 
proces de viată special şi unic în măsura în care în cadrul întelegerii linguale cu celălalt se 
manifestă o "iume"; Înţelegerea cu celălalt prin limbă plase;ză acel ceva asupra căruia are 
61 Arist., Polit. A 2, 1 253 a 10 sq. [Vezi şi voI. 2, p. 146] . 
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loc înţelegerea în faţa celor care comunică asemenea unui obiect de dispută aşezat la 
mijloc între cele două păr�. Lumea este în acest fel terenul comun, necălcat de nici unul 
dintre ei şi recunoscut de către to�, care îi uneşte pe to� cei care vorbesc unul cu celălalt. 
Toate formele umane ale unei comunităti de viată sunt forme ale comunitătii de limbă, ba 
mai mult: ele formează limba. Căci limba este p�trivit naturii ei limbă a di�ogului. Ea îşi 
formează singură propria realitate prin efectuarea înţelegerii cu celălalt. Iată de ce ea nu 
este un simplu mijloc de comunicare. 

Prin urmare, sistemele inventate ale comunicării artificiale nu sunt niciodată limbi. 
Căci limbajele artificiale, de pildă cele secrete sau simbolismele matematice, nu se 
întemeiază pe o comunitate de limbă sau de viaţă, ci sunt introduse şi aplicate doar în chip 
de mijloace şi unelte ale înţelegerii cu celălalt. Acest lucru implică faptul că ele presupun 
dintotdeauna înţelegerea vie cu celălalt care este una linguală. După cum se ştie, conven�a 
prin in!ermediul căreia este utilizat un limbaj artificial apar�ne în mod necesar de o altă 
limbă. In schimb, într-o comunitate de limbă reală nu se ajunge în prealabil la o conventie; 

. aici am ajuns deja dintotdeauna la o convenpe, după cum arăta Aristotel82• Înţelegerea' cu 
celălalt are loc asupra lumii care ni se înfătişează în viata comună, care cuprinde totul; 
mijloacele lingvistice nu constituie pentru ;ine obiectul �cesteia. Înţelegerea asupra unei 
limbi nu este cazul propriu-zis al înţelegerii cu celălalt, ci excep�a unei conveniri asupra 
unui instrument, asupra unui sistem de semne ce nu-şi are filnţa în dialog, ci serveşte 
drept un mijloc cu scop informativ. Lingualitatea experienţei omeneşti a lumii oferă 
analizei noastre a experienţei hermeneutice un orizont lărgit. Se confirmă aici ceea ce s-a 
dovedit deja pe baza exemplului traducerii şi a posibilită�i înţeleg.erii cu celălalt dincolo de 
graniţele propriei limbi: propriul univers lingvistic în care trăieşte cineva nu este o barieră 
ce împiedică cunoaşterea filnţei în sine, ci cuprinde în principiu întregul domeniu în care 
priceperea noastră se poate lărgi şi înălţa. Desigur, cei educa� po trivit unei anumite tradi�i 
lingvistice şi culturale văd lumea altfel decât cei care apar�n altor tradiţii. Fireşte că 
"lumile" is torice ce se succed în cursul is toriei sunt diferite una de cealaltă şi de lumea de 
azi. Cu toate acestea lumea care se înfătişează într-o traditie, oricare ar fi aceasta, este , A 
Întotdeauna una omenească, adică una întocmită lingual. In calitate de lumi întocmite 
lingual, fiecare dintre acestea este deschisă de la sine oricărei examinări posibile şi cu 
aceasta oricărei Iărgiri a propriei sale reprezentări a lumii şi în mod corespunzător 
accesibilă altora. 

Acest lucru are, însă, o importanţă fundamentală. Căci astfel utilizarea conceptului de 
"lume în sine" devine problematică. Măsura extinderii progresive a propriei imagini asupra 
lumii nu este dată de "lumea în sine" plasată în afara oricărei lingualită�. Perfectibilitatea 
infinită a experienţei umane a lumii înseamnă mai curând că nu ajungem niciodată - în 
orice limbă ne-am mişca - la altceva decât un aspect tot mai extins, la o "privelişte" a 
lumii. Astfel de perspective asupra lumii nu sunt relative în sensul că acestora li s-ar putea 
opune "lumea în sine", ca şi cum perspectiva corectă ar putea fi capabilă să o întâInească 
în filnp ei pornind de la un amplasament posibil în afara lumii uman-linguale. Este 
neîndoielnic că lumea poate exista şi fără om şi va exista poate fără acesta. Acest lucru 
rezidă în însăşi vizarea unui sens în care trăieşte orice perspectivă întocmită uman-lingual 
asupra lumii . În fiecare perspectivă asupra lumii este vizată filnţa în sine a lumii. Aceasta 
este întregul la care se rapC?rtează experien�a schematizată prin limbă. Diversitatea unor 
astfel de perspective asupra lumii nu înseamnă o relativizare a "lumii". Mai curând ceea ce 
este lumea însăşi nu este ce,;a diferit de perspectivele în care aceasta se înfăVşează. 
82 Vezi supra, p. 322 sq. [şi voI. 2, p. 16 , 74]. 
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Raportul este asemănător cu cel cu care are avem de a face în cazul percep�ei 
lucrurilor. Aşa cum a arătat Husserl, din punct de vedere fenomenologic "lucrul în sine" 
nu constă în nimic altceva decât în continuitatea procesului Erin care schi ţările per
spectivice ale percep�ei lucrului se transferă dintr-una în cealaltă 3. Cel care opune "fIinp 
în sine" acestor "privelişti" gândeşte fie teologic - iar atunci fIinp în sine nu îi este 
rezervată lui, ci doar lui Dumnezeu -, fie luciferic, ca unul care doreşte să-şi dovedească 
propria dumnezeire facând ca întreaga lume să-i dea ascultare - iar atunci întreaga fIinţă în 
sine a lumii este pentru el o limitare a atotputerniciei închipuirii saleM Se poate vorbi 
într-un sens asemănător despre "schi prea linguală" pe care lumea o suferă în diferitele 
universuri lingvistice. Rămâne totuşi ca o deosebire caracteristică faptul că fiecare 
"schiţă" (Abschattun� a lucrului percep�ei este diferită în mod exclusiv de oricare alta şi 
participă la constituirea "lucrul în sine" ca şi continuum al acestor schi ţări, în timp ce în 
cazul schi ţării perspectivelor linguale asupra lumii fiecare dintre acestea le con�ne 
poten�al în sine pe celalalte, cu alte cuvinte, fiecare este capabilă să se lărgească pe sine în 
fiecare dintre celelalte. Este capabilă să înţeleagă şi să surprindă pornind de la sine 
"priveliştea" lumii aşa cum se oferă aceasta într-o altă limbă. 

Re�nem aşadar că dependenp linguală a experienţei noastre mundane nu semnifică o 
perspectivitate exclusivă. Dacă păşind în universuri de limbă străine depăşim preju
decătile şi barierele experientei noastre mundane de până acum, acest lucru nu înseamnă , , . 
nicidecum o părăsire şi o negare a propriei nostre lumi. In chip de călători ne reÎntoarcem 
acasă îmbogătiti cu noi experiente; dacă vom fi asemenea unor emigranti ce nu se reîntorc , " , 
niciodată nu vom putea totuşi uita în întregime. Chiar dacă, fIind infonna� istoric, suntem 
conştienti în principiu de conditionarea istorică a întregii gândiri umane a lumii, acest " . 
lucru nu înseamnă că ne-am deplasat către o pozi�e lipsită de condi�onare. In special 
presupunerea unei astfel de condiponări principiale nu este infirmată de faptul că această 
presupunere vrea să fie ea însăşi pur şi simplu şi în mod necondi�onat adevărată, cu alte 
cuvinte de faptul că nu poate fi aplicată asupra ei înseşi în mod noncontradictoriu. 
Conştiinta conditionării nu aboleşte nicidecum conditionarea însăşi. Tine de preJ·udecătile , , " ,  
ftlozofiei reflexive faptul că aceasta înţelege drept un raport propozi�onal ceea ce nu se 
plasează nicidecum la acelaşi nivel logic. Astfel argumentul reflexiv este inadecvat aici. 
Căci nu este vorba despre raporturi între judecăti ce trebuie ferite de contradictie, ci . '  , 
despre despre circumstanţe de viaţă. Intocmirea linguală a experienţei noastre a lumii este 
capabilă să cuprindă cele mai variate circumstanţe de viaţă85 

Astfel, pentru noi soarele nu a încetat să apună, chiar şi după ce explica�a copernicană 
a lumii s-a integrat în cunoaşterea noastră. Din câte se pare, re�nerea aparenţei este 
compatibilă fără doar şi poate cu conştienp simultană a absurdităpi acesteia în lumea 

83 Ideen 1, § 41 . 
84 De aceea recursul la fiinţa în sine a lumii împotriva idealismului - împotriva fIlozofiei 
transcendentale sau a celei "idealiste" a limbajului - rezultă dintr-o simplă neînţelegere. Aceasta 
nesocoteşte sensul metodic al idealismului, a cărui formă metafizică poate fi cponsiderată depăşită 
începând cu Kant (vezi "Widerlegung des Idealismus" în Kritik der reinen Vemllnjt, B 274 sq.) . 
85 K-O. Apel, Der philosophische Wahrheitsbegrilf eÎner inhaltlich orientierten 5prachwissenschajt, Fest
schrift fur Weisegerber, p. 25 sq. [acum în: K -O. Apel, Transformation der Philosophie, 2 Bde., 
Frankfurt, 1 973, în Bd. 1, pp. 106-137], arată corect că discursul omului despre sine însuşi nu 
trebuie înţeles nicidecum ca afirmare fixată obiectual a faptului de a fi astfel (50sein), astfel încât o 
infirmare a unor astfel de enunţuri prin demonstrarea reflexivităp.i lor logice şi a caracterului lor 
contradictoriu este lipsită de sens. 
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intelectului. Şi nu este în realitate limba cea care participă ctitorind şi conciliator la aceste 
circumstan�e de viaţă stratificate? Atunci când vorbim despre apusul soarelui nu o facem 
în mod arbitrar, ci enuntăm o aparentă reală (einen wirklichen 5chein) . Este vorba despre 
aparen�a care i se oferă c�lui care stă el însuşi nemişcat. În acest sens apusul soarelui este o 
realitate pentru privirea (Anschauen) noastră. (Este "relativă la Dasein".) Ne putem elibera 
raţionând de o astfel de evidenţă a privirii prin construirea unui model diferit, iar pentru 
că putem face acest lucru suntel!l capabili, de asemenea, să enunţăm perspectiva 
intelectuală a teoriei copernicane. Insă ar fi lipsit de sens să vrem să anulăm sau să 
infirmăm aparenta naturală cu "ochii" acestui intelect ştiintific. Acest lucru este absurd nu , , 
doar pentru că aparen�a este pentru noi o realitate autentică, ci şi pentru că adevărul pe 
care ni-l spune ştiinţa este la rândul său relativ la un anumit raport mundan şi nu poate 
pretinde nicidecum că este întregul. De bună seamă însă că limba este cea care deschide 
'într-adevăr întregul nostru raport mundan, iar aparenţa îşi păstrează legitimarea în această 
totalitate a limbii, tot astfel cum ştiinţa şi-o află pe a sa în aceasta. 

Desigur că acest lucru nu înseamnă că limba ar fi cauza unei astfel de persisten�e 
spirituale, ci doar că nemijlocirea cu care contemplăm lumea şi pe noi înşine, asupra căreia 
stăruim, se păstrează şi este metam�rfozată în aceasta deoarece, fiind flln�e finite, venim 
de departe şi ne întindem departe. In ea devine vizibil ceea ce este adevărat dincolo de 
conştiinţa fiecăruia în parte. 

Aşadar în surveni rea linguală îşi găseşte sălaşul nu doar ceea ce este persitent, ci şi 
mersul lucrurilor. Putem astfel observa schimbarea moravurilor şi a valorilor, bunăoară, 
pornind de la degradarea cuvintelor. Cuvântul "virtute", de J'ildă, supravieţuieşte în 
universul nostru lingvistic aproape exclusiv cu un accent ironic . Atunci când folosim în 
locul acestuia alte cuvinte ce formulează discret dăinuirea normelor morale într-un mod 
ce a întors spatele universului unor convenpi stabile, acest proces e o oglindă a ceea ce 
este cu adevărat. Chiar şi cuvântul poetic devine adesea o piatră de încercare pentru ceea 
ce este adevărat prin faptul că poezia trezeşte o viaţă secretă în cuvintele sleite care par 
istovite şi ne învaţă despre noi înşine. Limba este capabilă de toate acestea deoarece ea nu 
este o creaţie a gândirii reflexive, ci participă ea însăşi la efectuarea raportului mundan în 
care trăim. 

Se confirmă astfel în mare ceea ce am constatat mai sus: în limbă se înfăţişează lumea 
însăşi. Experien�a linguală a lumii este "absolută". Ea se ridică dincolo de toate rdativi
tăţi1e instituirii existenţei (5 einsset�n� pentru că ea cuprinde orice fiinţă în sine, oricare ar 
fi raporturile (relativităţi1e) în care se manifestă. Lingualitatea experienţei noastre mun
dane are întâietate în faţa a tot ce este cunoscut şi abordat ca fllnd. De aceea, raportul 

judamental dintre limbă fi lume nu Înseamnă că lumea devine obiect al limbii. Ceea ce este obiect al 
cunoaşterii şi al enunţului este cuprins mai curând deja dintotdeauna de către orizontul 
mundan al limbii. Lingualitatea experienţei mundane a omului ca atare nu se referă la 
reificarea lumii87 

Obiectitatea (Gegenstăndlichkeil) pe care o cunoaşte ştiinţa şi prin intermediul căreia îşi 
primeşte obiectivitatea face parte, dimpotrivă, din relativităţi1e ce sunt cuprinse de 
raportul mundan al limbii. Conceptul "fiinţei în sine" - ce constituie esenţa "cunoaşterii" 
- dobândeşte în această obiectualitate caracterul unei determina, tii volitive (Willensbestim
mun�. Ceea ce este în sine e independent de propria voinţă şi alegere. Cu toate acestea, 
86 Vezi eseul lui Max Scheler, "Zur Rehabilitierung derTugend", în Vom Ursprung der Werle, 1919. 
87 [Următoarele trei pagiru au fost uşor modificate. Vezi "Zwischen Phănomenologie und 
Dialektik - Versuch einer Selbstkritik,,, in Ges. Werke, Bd. 2, p. 3 sq. ] 



336 Partea a treia: Reorientarea ontologică 

ftind cunoscut aşa cum este în sine, acest lucru este făcut disponibil tocmai prin faptul că 
îl putem lua în calcul, adică integra propriilor noastre scopuri. 

Acest concept al fl.În�ei în sine este, după cum se vede, doar un echivalent aparent al 
conceptului grecesc al kath ' hauto. Acesta din urmă se referă în primă instan�ă la diferenţa 
ontologică dintre ceea ce o ftinţare este potrivit substanţei şi esenţei sale şi ceea ce îi poate 
fi propriu şi este schimbător. Ceea ce tine de esenta durabilă a unei fl.Întări este cu 
siguranţă şi cognoscibil într-un sens eminent, cu alt� cuvinte este atribuit deja dintot
deauna în prealabil spiritului uman. Ceea ce "este în sine" potrivit ştiinţei moderne nu are 
nimic de a face cu această diferentă ontologică între esential şi neesential, ci se defineşte ca 
o cunoaştere asigurată ce perrn3.te stăpânirea lucruril�r. Faptele �erte sunt asemenea 
obiectului şi rezistentei de care trebuie să tinem seama. Ceea ce este în sine este aşadar, 
după cum a arătat 'în special Max Sch�ler, relativ faţă de o anumită modalitate a 

• • • • .HH cunoaşteru Şl VOInţeI 
Acest lucru nu înseamnă că este o ştiinţă determinată orientată în mod special către 

stăpânirea fl.Înţării şi care determină pornind de la această voinţă de dominare sensul 
corespunzător al fUntei în sine. Deşi Scheler a subliniat pe bună dreptate că modelul de 
lume al mecanicii se ;eferă în mod special putinţa de a face89, acest model era cu siguranţă 
unul mult prea unilateral. Cunoaşterea ştiinţelor moderne ale naturii în totalitatea lor este 
cunoaştere dominatoare. Acest lucru este valabil şi pentru conştiinţa de sine a cercetării 
fizico-chimi ce a vieţii ce ia amploare în ultima vreme, cât şi pentru teoria evolupei aflată în 
ascensiune. El poate fi indicat cu deosebită claritate acolo unde propunerea unor noi 
ţeluri ale inve.stigapei este însoptă de o nouă mentalitate a cercetării. 

De pildă în cercetările dedicate mediului ale biologului von Uexhuell se vorbeşte 
despre un univers al vieţii ce nu ar fi cel al fizicii: un univers în care diversele universuri de 
viaţă ale plantelor, animalelor şi cel al omului se îmbină. 

Această problematică biologică pretinde o depăşire metodică a antropocentrismul 
naiv al studiului comportamentului animal. explorând arhitectura mediilor în care trăiesc 
ftinţele vii. Chiar şi lumea în care trăieşte omul ar fi construită în mod similar, asemenea 
lumilor înconjurătoare în care trăiesc animalele, din repere accesibile simţurilor omeneşti. 
Dacă "lumile" trebuie să fie gândite în acest mod drept proiecte biologice prin elaborarea 
principiilor selective potrivit cărora cele mai diferite vieţuitoare îşi construiesc lumea din 
materialul " fl.Întării în sine", atunci lumea fiintei în sine devenită accesibilă pare să fie fără 
îndoială presup�lsă. Universul biologic este da'bândit sub această formă printr-o restilizare 
şi o presupune pe aceasta în mod indirect. Desigur că avem de a face aici cu o interogape 
nouă. Est� vorba despre o direcţie de cercetare recunoscută azi în mod general ca 
etiologie. In consecinţă aceasta include şi specia umană. Aceasta a elaborat o fizică cu 
ajutorul căreia perspectiva umană asupra spapului şi timpului este înţeleasă drept cazul 
special al orientării specific umane în cadrul unor structuri matematice cu mult mai 
complicate, în mod similar modului în care examinăm azi universul albinelor, bunăoară, 
după ce am reuşit să derivăm capacitatea lor de orientare din sensibilitatea acestora la 
razele ultraviolete. 

Lumea fizicii pare aşadar să cuprindă atât universul uman cât şi universul animal. Se 
creează astfel impresia că "lumea fizicii" ar fi lumea adevărată, cea care fiinţează în sine, 
88 Acest lucru rămâne corect chiar dacă Scheler interpretează greşit sensul idealismului transcen · 
dental numindu-l un idealism generativ (Erzeugullgsidealismus) . 
89 Vezi înainte de toate studiul lui Scheler: "Erkenntnis und Arbeit", în Die Wissensj017nen und die 
Gese//schaft, 1 926. [Acum în voI. 8 al Operelor sale complete] . 
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realul absolut faţă de care se raportează comportamentul tuturor ftinţelor vii, şi anume 
fiecare specie în modul ei propriu. 

Este, însă, într-adevăr adevărat că această lume este una a fiintei în sine care lasă în 
urmă orice relativitate existentială şi a cărei cunoaştere ar trebui �ă constituie o ştiintă , " absolută? Nu este oare chiar şi conceptul unui "obiect absolut" unul oximoronic? In 
realitate nici universul biologic şi nici cel fizic nu pot tăgădui relativitatea existen�ală ce le 
revine. Fizica şi biologia av în acest sens acelaşi orizont ontologic dincolo de care nu pot 
păşi în calitate de ştiinţe. Ele cunosc ceea ce este şi ce înseamnă, după cwn arăta Kant, aşa 
cum este acesta dat în spa�u şi timp şi ftind obiect al experienţei. Tocmai acest lucru 
defineşte progesul cunoaşterii care este realizat în ştiinţe. Lumea fizicii nici nu poate să 
vrea să fie întregul ftinţării. Chiar şi o ecua�e globală care ar reproduce tot ce ftinţează 
astfel încât observatorul sistemului să figureze la rândul său în ecua�ile sistemului ar 
presupune încă existenţa fizicianului care, fiind cel care calculează, nu este obiectul 
calculului. O fizică ce s-ar calcula pe ea însăşi şi ar fi propria ei calculare ar rămâne o 
contradicpe în sine. Acelaşi lucru este valabil în cazul unei biologii care cercetează lumile 
în care trăiesc oamenii şi modurile de comportament ale acestora. Cunoştinţele dobândite 
în cadrul acesteia sunt valabile cu sigurantă şi în cazul cercetătorului, căci acesta e o ftintă 
vie şi un om. De aici nu rezultă însă nicidecum că biologi a însăşi nu este nimic altce�a 
decât un mod al comportamentului uman şi este luată în considera�e ca atare. Ea este şi 
cunoaştere (sau eroare) . Biologul cercetează asemenea fizicianului ceea ce este şi nu este el 
însuşi ceea ce cercetează. 

Fiinţa în sine asupra căreia este îndreptată cercetarea acesteia, fie că este vorba despre 
biologie sau fizică, este relativă la instituirea unei existenţe ce rezidă în interoga�a acesteia. 
Nu există nici cel mai neînsemnat motiv să dăm dreptate dincolo de aceasta unei pretentii , , a fizicii potrivit căreia aceasta ar cunoaşte ftinp în sine. In calitate de ştiinţe, atât una cât şi 
cealaltă şi-au proiectat anticipativ domeniul lor obiectual a cărui cunoaştere înseamnă 
stăpânirea acestuia. 

Găsim o stare de lucruri cu totul diferită acolo unde relatia mundană a omului este 
vizată în întregul său, aşa cum rezidă aceasta în efectuare� linguală. Lumea care se 
manifestă şi este întocmită lingual nu există în sine şi nu este relativă în acelaşi sens în care 
este un obiect al ştiinţelor. Ea nu este în sine în măsura în care ea nu dispune nicidecum de 
obiectualitat�. Fiind întregul cuprinzător care este, ea nu este dată niciodată în cadrul 
experienţei. Insă fiind lumea care este, ea nu este nici relativă la o anumită limbă. Căci a 
trăi într-o lume linguală, aşa cum o facem în calitate de membri ai unei comunită� de 
limbă, nu înseamnă că suntem introduşi într-o lume înconj urătoare aşa cum sunt lăsate 
artimalele în lumile în care vieţuiesc. Ne este imposibil să examinăm în mod cores
punzător lumea linguală privind de sus. Căci nu există un amplasament situat în afara 
experienţei linguale a lumii din perspectiva căruia aceasta însăşi ar putea deveni un obiect. 
Fizica nu oferă acest amplasament deoarece ea nu cercetează şi nu calculează drept obiect 
al ei lumea, adică totalitatea fiinţării. Lingvistica comparată, care studiază limbile potrivit 
alcătuirii acestora, cunoaşte într-o măsură la fel de mică un loc liber de limbă pornind de 
unde însinele fiinţării ar putea fi cunoscut şi pentru care diferitele forme ale experienţei 
linguale a lumii ar fi reconstruibile în chip de selecpe schematizantă din ceea ce ftinţează 
în sine - în mod analog fată de lumile de viată ale animalelor care sunt cercetate în ceea ce 
priveşte principiile const;uc�ei acestora. Î� fiecare limbă rezidă mai curând o referire 
nemijlocită la infirtitatea ftintării. A avea limbă semnifică tocmai o modalitate de a fi cu 
totul diferită de faptul de a d legat de lumea înconjurătoare propriu artimalelor. Învăţând 
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limbi străine oamenii nu îşi modifică rela�a mundană, cum se întâmplă de plidă cu un 
animal acvatic care devine unul terestru. Păstrându-şi propria rela�e mundană, aceştia şi-o 
extind şi o îmbogăţesc prin universul lingvistic străin. Cel care are limbă "are" lumea. 

Dacă vom re�ne acest lucru, nu vom mai confunda căIăuzirea după lucru a limbii cu 
obiectivitatea {fiintei. Distanta care rezidă în relatia mudană linguală nu determină ca atare 
deja acea obiectivitate pe'  care o înfăptuiesc ştunfele naturii prin eliminarea elementelor 
subiective ale cunoaşterii. Distanţa şi căIăuzirea după lucru proprie limbii este cu 
siguranţă şi ea o performanţă veritabilă ce nu se realizează de la sine. Cunoaştem 
contribu�a surprinderii linguale a unei experienţe la stăpânirea acesteia. E ca şi cum 
nemijlocirea amenintătoare şi copleşitoare ar fi îndepărtată, plasată în proportii şi gonită 
prin transformarea ei în ceva comunic abil. Însă o astfel de stăpânire a experie�ţei este în 
mod evident diferită de prelucrarea acesteia prin intermediul ştiinţei care o obiectivează şi 
o plasează la dispozi�a unor scopuri aleatorii. Prin descoperirea legită� un� proces 
natural cercetătorul naturii se alege cu ceva şi poate încerca să-I reconstruiască. In cadrul 
experienţei mundane naturale impregnată lingual nu este vorba despre aşa ceva. A vorbi 
nu înseamnă nicidecum a pune la dispozi�e (Veifiigbarmache11) şi a face previzibil, calculabil 
ceva (Berechenbarmachen) . Enunţul şi judecata sunt simple forme particulare în cadrul 
diversităţii raportului lingual şi rămân ele însele împletite în raportul faţă de viaţă. ştiinp 
obiectivatoare resimte prin urmare modelarea linguală a experienţei mundane naturale ca 
o sursă de prejudecă�. ştiinţa nouă ar trebui, după cum ne spune exemplul lui Bacon, să-şi 
elibereze cu ajutorul metodicii sale ce măsoară matematic spa�ul menit propriei plănuiri 
constructive a cercetării tocmai împotriva pre-judecătii limbii şi împotriva teleologiei 

• • 9U ' 
naive a acesteIa 

Pe de altă parte, există o conexiune pozitivă obiectivă între călăuzi rea după lucru a 
limbii şi capacitatea ştiin�fică a omului. Acest lucru devine deosebit de limpede în cazul 
ştiinţei antice a cărei provenienţă din experienţa linguală a lumii constituie distinc�a şi 
slăbiciunea specifică a acesteia. Pentru a depăşi slăbiciunea, antropocentrismul ei naiv, 
ştiinta modernă a renuntat şi la marca ei distinctivă, cu alte cuvinte la rostuirea/integrarea , , 
sa în comportamentul mundan natural al omului. Conceptul de teorie poate ilustra foarte 
bine acest lucru. Ceea ce se numeşte teorie în cadrul ştiintei moderne nu are de a face din 
câte se pare aproape deloc cu acea atitudine a contemplării şi cunoaşterii cu care grecii 
primeau ordinea lumii. Teoria modernă este un mijloc constructiv prin care experienţele 
sunt rezumate unitar şi car� face posibilă controlarea acestora. Teoriile se "formează", 
după cum ne spune limba. In aceasta rezidă deja faptul că o teorie o schimbă pe alta şi 
fiecare pretinde de la bun început doar o valabilitate condi�onată, şi anume până în 
punctul în care experienţa ce progresează nu ne face să vedem altfel lucrurile. Theoria 
antică nu este un mijloc în acelaşi sens, ci scopul însuşi, modalitatea ce a mai înaltă a 
faptului de a fi om91 

Există cu toate aceastea şi o înlănţuire strânsă între cele două. Interesul practic-prag
matic care vede tot ce îi apare în cale în lumina propriilor inten� şi scopuri este depăşit în 
ambele. Aflăm de la Aristotel că atitudinea teoretică a putut să apară abia acolo unde toate 
cele trebuincioase vie� se aflau deja la dispozi�e92 Nici atitudinea teoretică a ştiinţei 
moderne nu îşi îndreaptă întrebarea asupra naturii în func�e de anumite scopuri practice. 
90 Vezi supra, p. 264. 
91 [Vezi lucrarea mea "Lob der Theorie" în volumul ce poartă acelaşi titlu, Frankfurt, 1 983, pp. 
26-50; CeI. Werke, Bd. 10.] 
92 MeI. A 1 .  
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Este adevărat că modul în care aceasta îşi formulează întrebările şi în care efectuează 
cercetarea urmăreşte dominarea fiintării şi trebuie numită de aceea una practică în sine. 
Însă aplicarea cunoştinţelor este sec�ndară pentru conştiinţa cercetătorului considerată 
în măsura în care aceasta derivă din aceste cunoştinte dar este totuşi ulterioară acestora 
astfel încât cel care cunoaşte nu trebuie să ştie da�ă ceea ce a fost cunoscut poate fi 
utilizat la ceva şi cu ce scop. Cu toate acestea diferenta poate fi identificată deja, în ciuda 
oricăror corespondente, în semnificatia cuvintelor "teorie" şi "teoretic" Potrivitul , , 
uzului modern, conceptul teoreticului este aproape unul privat. Ceva este gândit doar 
teoretic în cazul în care nu dispune de obligativitatea determinantă în mod curent a 
scopurilor acţiunii. Invers, teoriile însele elaborate aici sunt apreciate potrivit po
sibilităţilor aplicării acestora, cu alte cuvinte, cunoaşterea teoretică însăşi este gândită 
din perspectiva dominării premeditate a fiinţării şi nu ca scop, ci drept mijloc. Theoria 
în sens antic este dimpotrivă cu totul altceva. Nu este vorba doar despre contemplarea 
unor ordini existente; theoria înseamnă mai curând dincolo de aceasta participare la însăşi 
totalitatea ordinii"3 

Această diferenţă între theoria grecească şi ştiinta modernă îşi află mo tivarea pro
priu-zisă, după cum mi se pare, în raportul diferit faţă de experienfa linguală a lumii. 
Cunoaşterea grecească îşi avea locul într-o asemenea măsură în aceasta, era atât de expusă 
seducţiilor limbii, încât lupta acestei cunoaşteri împotriva dynamis !oon onomaron nu a 
condus niciodată la elaborarea unui limbaj ideal menit să depăşească puterea limbii, ca în 
cazul ştiintei moderne şi al orientării acesteia asupra stăpânirii fiintării. Atât simbolismul 
alfabetic cu care Aristotel operează în logică, cât şi modul de descriere proporţional şi 
relativ al derulării unor procese la care recurge în cadrul fizicii sunt în mod evident cu 
totul diferite de felul în care este aplicată matematica în secolul al XVII-lea. 

Acest lucru nu trebuie pierdut din vedere în ciuda oricărei invocări a provenienţei 
greceşti a ştiinţei. A venit vremea să renunţăm să luăm drept criteriu metoda ştiinţifică 
modernă, a venit vremea să renunţăm la interpretarea lui Platon în perspectiva lui Kant, la 
interpretarea ideii în perspectiva legii naturale (aşa cum făcea neokantianismul) sau la 
elogierea gândirii lui Democrit drept un demers promiţător ce anunţă adevărata cu
noaştere "mecanică" a naturii. Chiar şi invocarea depăşirii hegeliene a punctului de vedere 
al intelectului pe baza firului călăuzitor al ideii vieţii arată limita unei asemenea pef
spective94 Heidegger a elaborat apoi în Sein und Zei!, din câte mi se pare, acel punct de 
vedere sub care poate fi gândită atât diferenţa cât şi ceea ce uneşte ştiinţa greacă şi cea 
modernă. Demonstrând conceptul realităţii nemijlocite a lucrurilor (Vorhandetlhei� drept 
un modus deficient al ftinţei şi descoperind în conceptul subiectivităţii al epocii moderne 
fundalul metafizicii clasice şi al perpetuării acesteia, el urma o conexiune corectă 
ontologic între theoria greacă şi ştiinţa modernă. În orizontul interpretării sale temporale 
a ftinţei, metafizica clasică este în întregul ei o ontologie a ceea ce este în chip nemij�ocit 
(das Vorhandetle), iar ştiinta modernă, fără să bănuiască aces t lucru, moştenirea ei. Insă 
93 Vezi supra, p. 103 sq. 
94 Aşadar prezentarea sincronică a lui Hegel a punctului de vedere al intelectului ce cuprinde în 
aceeaşi privire ideea lui Platon ca imperiu al legilor şi cunoaşterea naturii a mecanicii moderne, 
corespunde întocmai aspectului neokantian (vezi discursul meu comemorativ dedicat lui Paul 
Natorp în: Paul Natorp, Phtlosophische Syte111atik, XVII, şi Philosophirche Lehtjahre, p. 60 sq. - cu 
observatia că ceea ce pentru Hegel dispunea doar de un adevăr ce trebuie depăşit este ridicat acolo 
la rangui ideal de metodic ultim). �n legătură cu teoria atomistă vezi micul J;l1eu studiu din 1934, 
,.Antike Atomtheorie", Ces. Werke, Bd. 5, pp. 263-279.] 
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theoria greacă mai conţinea încă, în mod cert, ceva. Theoria nu surprinde într-atât ceea ce 
este în chip nemijlocit, cât mai curând realitatea însăşi care mai are încă demnitatea de 
"lucru" (DiniJ. Faptul că experienţa lucrului are de a face tot atât de puţin cu simpla 
posibilitate de a constata faptul de a-fi-în-chip-nemijlocit pur cât şi cu experienţa 
aşa-numitelor ştiinţe empirice a fost subliniat ulterior de Heidegger însuşi, cel de după 
Kehr/5 Va trebui astfel să eliberăm - asemenea demnităţii lucrului - şi călăuzi rea după 
lucru a limbii de prejudecata împotriva ontologiei a ceea ce este în chip nemijlocit şi odată 
cu aceasta de conceptul obiectivităţii. 

Pornim de la ideea că în cadrul cuprinderii linguale a experienţei umane a lumii nu are 
loc o calculare sau o măsurare a ceea ce este în chip nemijlocit, ci o accedere la cuvânt, 
fIinţarea care i se înfăţişează omului ca fiind şi având o semnificaţie. În aceasta se poate 
recunoaşte înţelegerea practicată în ştiinţele spiritului şi nu în idealul metodic al con
structiei rationale. Dacă am caracterizat mai sus modul efectuării conştiintei eficacitătii 
is tori�e prin lingualitate, am făcut acest lucru deoarece lingualitatea �aracterizea;ă 
experienţa noastră umană a lumii în genere. În aceasta "lumea" nu este reificată tot astfel 
cum istoria efectelor nu este un obiect al conştiinţei hermeneutice. 

Tradiţia este readusă la limbă prin înţelegerea şi interpretarea ei tot astfel cum lucrurile 
- aceste unităţi ale experienţei nostre mundane constituite prin aptitudine şi semnificaţie 
- acced la cuvânt. Lingualitatea acestei accederi la limbă este identică cu lingualitatea 
experienţei umane a lumii în genere. Acest lucru este cel ce a condus în cele din urmă 
analiza noastră a fenomenului hermeneutic la discutarea raportului dintre limbă şi lume. 

b) Centrul l imbii �i structura sa speculativă 
Lingualitatea experienţei umane a lumii era după cum se ştie firul călăuzi tor al elaborării 
gândirii despre fIinţă în cadrul metafizicii greceşti începând cu "refugierea în logoi" a lui 
Platon. Va trebui aşadar să întrebăm în ce măsură răspunsul dat acolo - ce ajunge până la 
Hegel - satisface interogaţia care ne călăuzeşte. 

Acest răspuns este unul teologic. Gândind fiinţa fIinţării, metafizica greacă a înţeles 
această fIinţă ca o fIintare care se împlineşte pe sine în gândire. Această gândire este 
gândirea nous-ului care este gândit drept fIinţarea supremă şi cea mai adevărată ce 
reuneşte în sine fIinta a tot ce fIintează. Articularea logosului aduce către limbă structura 
fIinţării, iar această �ccedere la li�bă nu este pentru gândire a greacă nimic altceva decât 
prezenţa fIinţării înseşi, aletheia acesteia. Nemărginirea acestui prezent este cea cu privire 
la care gândirea omenească se înţelege pe sine în perspectiva po sibilităţii ei depline, a 
caracterului ei divin. 

Nu vom urma extraordinara uitare de sine a acestei gândiri şi va trebui să ne întrebăm 
în ce măsură poate fi urmată reînnoirea acesteia pe baza conceptului modern al 
subiectivităţii reprezentat de către idealismul absolut al lui Hegel. Căci pe noi ne 
călăuzeşte fenomenul hermeneutic. Temeiul determinant al acestuia este însă finitudinea 
experienfei noastre istorice. Pentru a o satisface am urmărit făgaşul limbii în care urzeala fiinţei 

95 Vezi în legătură cu "Ding" Vonrăge undAufsiitze, p. 164 sq. Cuprinderea sumară a lui "theoria" 
cu "ştiinţa despre ceea ce este în chip nemijlocit" întreprinsă în Sein und Zeit este dizolvată aici de 
către interoga�a ulterioară a lui Heidegger (vezi şi idem, p. 51 sq. ). [Vezi de asemenea şi postfap 
mea la M. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerks, Stuttgart, 1 960 (Redam) , pp. 102-125, acum în 
Heideggers Wege. Studien zum Spătwerk, Tubingen, 1 983, pp. 81-92; Ces. Werke, Bd. 3. ] 
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nu se reflectă doar, ci în traiectoriile căruia ordinea şi urzeala experienţei noastre înseşi se 
formează în primă instanţă şi schimbându-se în permanenţă. 

Limba este făgaşul finitudinii nu datorită diversităţii existente a structurii limbajului 
omenesc, ci fiindcă fiecare limbă se formează şi se dezvoltă în continuare pe măsură ce 
aduce către limbă experienţa ei a lumii. Ea nu este finită deoarece nu este în acelaşi timp 
toate celelalte limbi, ci pentru că este limbaj. Am examinat câteva momente decisive ale 
meditatiei occidentale asupra limbii, iar această experientă ne-a învătat că survenirea 
limbii �orespunde finitudinii omului într-un sens mult mai' radical decât cel ln care acest 
lucru este afirmat de către meditaţia creştină asupra "verbului". Centrul limbii este cel 
pornind de la care se desfăşoară întreaga noastră experienţă mundană şi în special 
experienţa hermeneutică. 

Cuvântul nu este pur şi simplu perfecţiunea acelei species, după cum credea gândirea 
medievală. Dacă în spiritul gânditor se înfăţişează fiinţarea, atunci aceasta nu este 
reflectarea (Abbilduni) unei ordini a fiinţei dată în prealabil, a cărei stare adevărată se oferă 
privirii unui spirit infinit (spiritului creator) .  Cuvântul nu este însă nici un instrument 
capabil să construiască asemenea limbajului matematicii un univers reificat, pus la 
dispoziţie prin calcul, al filnţării. Experienţa fIinţei adecvată finitudinii noastre nu poate fi 
supralicitată nici de un spirit infinit şi nici de o voinţă in finită. Centrul limbii este singurul 
care - raportându-se la întregul filnţării - mediază natura finit-istorică a omului cu sine 
însuşi şi cu lumea. 

Marea enigmă dialectică a Unului şi a pluralităţii care îl preocupa intens pe Platon sub 
forma întâmplării (Wideifahrnis) logosului şi care a fost adeverită în mod misterios în 
cadrul speculaţiei medievale asupra trinităţii dobândeşte abia acum adevăratul ei temei şi 
teren. Platon a făcut doar un prim pas descoperind că cuvântul limbii este un lucru şi în 

- acelaşi timp mai multe. Ceea ce ne spunem unul altuia şi ceea ce ni se spune este 
întotdeauna un cuvânt (teologic vorbind: "cuvântul lui Dumnezeu") însă unitatea acestui 
cuvânt se desfăşoară din timp în timp, după cum am văzut, în vorbirea articulată. Această 
structură a logosului şi a verbului, aşa cum a fost ea surprinsă de dialectica platoniciană şi 
de cea augustină, este simpla oglindire a con ţinuturilor ei logice. 

Există şi o altă dialectică a cuvântului care atribuie fiecărui cuvânt o dimensiune 
interioară a multiplicării: fiecare cuvânt izbucneşte parcă dintr-un centru şi întreţine un 
raport cu un întreg prin care el este cuvânt. Orice cuvânt permite astfel, ca survenire a 
clipei sale, şi prezenţa nerostitului la care se raportează răspunzând şi aluziv. Ocazio
nalitatea vorbirii umane nu este o imperfecţiune sporadică a forţei expresive a acesteia, ci 
mai curând expresia logică a virtualităţii vii a rostirii care aduce în joc o totalitate de sens 
fără a o putea rosti în întregime% Vorbirea omenească este finită în sensul că în ea este 
plasată o infinitate a sensului menit a fi desfăşurat şi interpretat. De aceea, fenomenul 
hermeneutic poate fi elucidat pornind doar de la această constituţie fundamentală finită a 
fiinţei care este una întocmită lingual din temeliile ei. 

Dacă am vorbit mai sus despre apartenenţa interpretului la textul său şi caracterizam 
relatia intimă dintre traditie şi istorie reunită în conceptul conştiintei eficacitătii istorice, 
vo� putea determina ac�m cu mai mare precizie conceptul apart�nenţei porcind de pe 
fundamentul experientei mundane întocmite lingual. 

Ajungem astfel în ;ona unor întrebări pe care ftlozofia le cunoaşte din vechime. În 
inetafizică apartenenta semnifică raportul transcendental dintre filnţă şi adevăr potrivit 
96 Este meritul lui Hans Lipps (Hermeneutische Logik) de a fi sfarâmat strâmtorarea logicii 
i:radi�onale şi de a fi dezvăluit dimensiunea hermeneutică a fenomenelor logice. 
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căruia cunoaşterea este un factor a fiinţei înseşi şi nu în mod primar un comportament al 
subiectului. O asemenea implicare a cunoaşterii în fIinţă constituie premisa gândirii antice 
şi a celei medievale. Ceea ce este este adevărat potrivit esenţei sale, cu alte cuvinte: se află 
în prezen�a unui spirit infInit, iar cunoaşterea fl.În�ării este posibilă pentru gândirea 
finit-umană doar din acest motiv. Nu se porneşte, aşadar, de la conceptul unui subiect 
care ar exista pentru sine şi ar transforma toate celalalte în obiecte. Dimpotrivă, fllnţa 
"sufletului" este determinată la Platon de faptul că participă la fl.Înp adevărată, adică 
apar�ne aceleiaşi sfere a esenţei ca şi ideea, iar Aristotel afirmă despre suflet că acesta ar fi 
într-un anumit sens tot ce fl.Înţează97 Această gândire nu vorbeşte nicidecum despre 
faptul că un spirit lipsit de lume (Iveltlos) care este sigur de sine ar trebui să caute calea către 
o fiinţă mundană (welthaJlJ; cele două �n în mod originar unul de celălalt. Elementul 
primar este rela�a. 

Gândirea mai veche a �nut seama de acest lucru prin intermediul func�ei ontologice 
universale pe care a conferit-o ideii teleologiei. Căci în cadrul raportului final medierile 
prin care se ob�ne ceva nu sunt adecvate întâmplător scopului, ci sunt selectate şi 
întrebuin�ate de la bun început ca mijloace potrivite scopului. Atribuirea mijloacelor unui 
scop este aşadar una prealabilă pe care o numim Eunc�onalitate (Zlveckmi:iţigkei�. După 
cum se ştie Eunctională în acest mod nu este doar actiunea umană; chiar şi acolo unde nu 
este vorba desp;e fixarea unor scopuri şi alegerea �jloacelor, cum se întâmplă în cazul 
circumstantelor de viată, acestea pot fi gândite doar potrivit ideii functionalitătii ca 
armonizare' a tuturor p�r�or între ele98 Conceptul adaptării trebuie folosi; cu pre�au�e 
chiar şi în cadrul teoriei evolu�oniste, în măsura în care acesta presupune inadaptarea 
drept raport natural - ca şi cum fl.Înţele vii ar fi plasate într-o lume căreia ar trebui să se 
adapteze ulterior99• Aşa cum aici adaptarea constituie raportul de viaţă însuşi, tot astfel 
conceptul cunoaşterii se determină sub domina�a ideii de finalitate drept corelarea 
naturală a spiritului uman cu natura lucrurilor (Dinge) . 

O astfel de reprezentare metafizică privitoare la apartenenţa subiectului cunoscător la 
obiectul cunoaşterii este lipsită de legitimitate în cadrul ştiinţei modernellJ() Idealul ei de 
metodă asigură pentru fiecare dintre paşii pe care îi efectuează recursul la elementele din 
care îşi clădeşte cunoaşterea şi, invers, unită�e de semnifica�e teleologice de tipul 
"lucrului" sau al întregului organizat îşi pierd legitimitatea pentru metodica ştiinţei. Critica 
verbalismului ştiinţei aristotelic-scolastice, pe care am atins-o mai sus, a fost în primul 
rând cea care a dizolvat vechea corelare dintre om şi lume pe care se întemeia fllozofia 
logosului. 

Atâta doar că ştiinţa modernă nu şi-a tăgăduit niciodată pe deplin descendenţa ei 
grecească, oricât ar fi devenit de conştientă de sine - începând cu secolul al XVII-lea - şi 
de posibilită�e nemărginite care i se deschid. Adevăratul tratat despre metodă al lui 
Descartes, Regulile sale, manifestul veritabil al ştiinţei moderne a apărut, după cum se ştie, 

97 Platon, Phaid., 72; Aristotel, De an. III 8, 431 b 21. 
98 Chiar şi critica kantiană a facultăţii de judecare teleologice admite, după cum se ştie, existenF 
acestei necesităti subiective. 
99 Vezi H. Upps despre teoria culorilor (Farbenlehre) a lui Goethe în Die Wirklichkeit des Menschen, 
p. 108 sq. 
100 [Considerarea "inexactităpi" valabile în fizica cuantică - care se sprijină pe acpunea "energiei" 
ce porneşte dinspre observator asupra a ceea ce este observat şi care figurează la rândul ei în 
valorile măsurate - drept "participare a subiectului" este după părerea mea rezultatul unei simple 
confuzii.] 
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cu mult după moartea sa. Dimpotrivă, meditapa sa îngândurată asupra compatibilităpi 
�unoaşterii matematice a naturii cu metafizica a formulat sarcina unei epoci întregi. 
Intreaga filozofie germană, de la Leibniz şi până la Hegel, a încercat mereu să întregească 
noua ştiin�ă a fizicii printr-o ştiin�ă filozofică şi speculativă în care s-ar fi reînnoit şi 
confirmat moştenirea lui Aristotel. Amintesc aici doar obiecpa lui Goethe îndreptată 
împotriva lui Newton şi împărtăşită în acelaşi mod de către Schelling, Hegel şi 
Schopenhauer. 

De aceea nu poate să ne surprindă reînnodarea acestei tradipi după încă un secol de 
experienţe critice pe care ni le-a transmis ştiinţa modernă şi în special reflecpa despre sine 
a ştiinţelor istorice ale spiritului. Hermeneutica ce pne de ştiinţele spiritului, care apare 
mai întâi ca o temă secundară şi derivată, un capitol modest al masivei moşteniri a 
idealismului german, ne conduce în mod necesar înapoi în dimensiunea problematică a 
metafizicii clasice. 

Acest lucru este indicat deja de rolul jucat în filozofia secolului al XIX-lea de către 
conceptul dia/ectidi. Acest rol mărturiseşte despre continuitatea problematicii Începând cu 
originile sale greceşti. Prinşi cum suntem în aporiile subiectivismului, grecii se află cu mult 
înaintea noastră în ceea ce priveşte în�elegerea puterilor suprasubiective ce domină istoria. 
Aceştia n-au Încercat să fundamenteze obiectivitatea cunoaşterii pornind de la subiec
tivitate şi în favoarea acesteia. Gândirea lor se considera de la bun început mai curând ca 
un moment al fiintei înseşi. Parmenide vedea în el una dintre indicatoarele cele mai 
Însemnate pe cale� ce duce către adevărul fiinţei. Dialectica, această întâmplare a 
logosului, nu era pentru greci o mişcare efectuată de gândire, ci mişcarea lucrului (Sache) 
însuşi ce poate fi experimentată de aceasta. Observapa potrivit căreia o astfel de 
exprimare aminteşte de Hegel nu constituie o modernizare greşită, ci atestă o înlănţuire 
istorică. Plasându-se în contextul caracterizat mai sus al gândirii moderne, Hegel a reluat 
în mod conştient modelul dialecticii greceştilOl De aceea, cel care ar dori să meargă la 
şcoala grecilor a trecut deja întotdeauna prin şcoala lui Hegel. Dialectica sa a determi
napi\or cognitive, precum şi cea a formelor (Ces/a/ten) cunoaşterii reiau într-o efectuare 
explicită medierea totală între gândire şi fiinţă care era odinioară elementul natural al 
gândirii greceşti. Căutând să afirme îngemănarea dintre surveni re şi în�elegere, teoria 
noastră hermeneutică va trimite înapoi nu doar la Hegel, ci până la Parmenide. 

Această plasare a conceptului apartenen�ei - pe care l-am obpnut din aporiile 
istorismului - pe fundalul metafizicii generale nu înseamnă o încercare de reînnoire a 
doctrinii clasice despre inteligibilitatea fiinţei sau transferarea acesteia asupra lumii 
istorice. Aşa ceva ar constitui o simplă reluare a lui Hegel ce nu ar putea face faţă nu doar 
lui Kant şi punctului de vedere empiric al ştiinţei moderne, ci înainte de toate experientei 
istoriei înseşi ce nu mai este călăuzită de o cunoaştere soteriologică. Trecând dincolo de 
conceptului obiectului şi al obiectivităpi comprehensiunii în direcpa co-apartenentei 
subiectivului şi obiectivului, nu facem decât să urmăm o necesitate a problemei. Critica 
conştiinţei estetice şi a celei istorice a fost cea care ne-a obligat şi ne-a determinat să ne 
desprindem de fundarea carteziană a �tiintei moderne şi să reînnoim unele elemente 
privitoare la adevăr ale gândirii greceşti. Insă nu-i vom putea urma pur şi simplu pe greci şi 
nici filozofia identităpi a idealismului german: gândim pornind de la centrul limbii. 

Conceptul apartenenţei nu se mai determină pornind de aici ca raportare teleologică a 
spiritului la urzeala esenpală a flÎnţării, aşa cum este el gândit în metafizică. Faptul că 
J OI Vezi între timp în legătură cu aceasta studiul meu: "Hegel und die antike Dialektik", în 
Hegel-SluJim 1 şi în Hegels Dialektik (1 971 , 21980), pp. 7-30. [Ces. Werke, Bd. 3. ] 
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experienţa hermeneutică dispune de modalitatea de efectuare a limbii, faptul că între 
tradipe şi interpretul acesteia are loc un dialog reprezintă mai curând un fundament cu 
totul diferit. Decisiv este că aici se petrece ceva'02 Conştiinţa interpretului nu stăpâneşte 
ceea ce ajunge până la el sub forma cuvântului tradipei, iar ceea ce se petrece aici nu poate 
fi descris în mod adecvat drept cunoaşterea progresivă a ceea ce este astfel încât un 
intelect nemărginit ar conpne tot ce a fost vreodată capabil să rostească ceva în întregul 
tradiţiei. Privind din perspectiva interpretului, survenirea nu înseamnă că, fiind cel care 
cunoaşte, el îşi caută obiectul, "scoate la iveală" cu mijloace metodice ee ea ce este avut în 
vedere de fapt şi cum stăteau de fapt lucrurile, chiar dacă este oarecum împiedicat şi 
tulburat de propriile prejudecăţi. Acesta este doar un aspect superficial al evenimentului 
hermeneutic propriu-zis. El motivează disciplina metodică indispensabilă cu care ne 
confruntăm pe noi înşine. Însă astfel Se creează doar posibilitatea survenirii propriu-zise, 
şi anume prin faptul că cuvântul îndreptat către noi sub forma tradipei şi căruia trebuie 
să-i dăm ascultare ne atinge într-adevăr de parcă ni s-ar adresa nouă şi ne-ar viza pe noi 
înşine. Am elaborat mai sus această latură a problemei sub forma logicii hermeneutice a 
întrebării şi am arătat modul în care cel care întreabă devine cel întrebat şi modul în care 
evenimentul hermeneutic survine în cadrul dialecticii întrebării. Amintim aici aceste 
lucruri pentru a determina corect acel sens al apartenenţei ce corespunde aici experienţei 
noastre hermeneutice. 

Căci pe de altă parte, din perspectiva "obiectului", această survenire semnifică intrarea 
în j oc, etalarea de sine a continutului traditiei în posibilitătile sale de sens şi de rezonare 
mereu noi şi mereu extinse d� către celălal; receptor. În ndua accedere la limbă a tradipei 
se iveşte şi există de acum încolo ceva ce nu fusese înainte. Putem ilustra acest lucru cu 
ajutorul oricărui exemplu istoric. Indiferent dacă ceea ce s-a transmis prin tradipe este o 
operă de artă poetică sau transmite vestea unui eveniment important, oricum ar sta 
lucrurile ceea ce se mijloceşte aici pe sine a păşit în chip nou în Dasein. Atunci când Iliada 
homerică sau campania indiană a lui Alexandru Macedon ne adresează cuvântul lor nu se 
produce doar sporirea dezvăluirii unei fiinţe în sine. Lucrurile se petrec ca în cazul unui 
dialog veritabil în care iese la iveală şi ceva pe care nici unul dintre parteneri nu-l cuprinde 
de la sine. 

Dacă dorim să determinăm corect conceptul apartenenţei care ne interesează aici, va 
trebui aşadar să luăm în considerare dialectica particulară ce rezidă în auz (Ho·ren) . Nu este 
vorba doar despre faptul că cel care aude este interpelat, ca să spunem aşa. Cel care este 
interpelat trebuie să audă fie că vrea sau nu. El nu poate să-şi întoarcă urechea către 
altceva tot aşa cum ne întoarcem privirea de la celălalt uitându-ne într-o altă direcpe. 
Această deosebire între a vedea şi a auzi este importantă pentru noi deoarece procesul 
auzirii se află la temelia fenomenului hermeneutic după cum observase dej a Aristotel,03 
Nu există nimic inaccesibil auzului prin intermediul limbii. În timp ce toate celelalte 
simruri nu se  împărtăşesc nemijlocit din universalitatea experienţei linguale a lumii, ci îşi 
deschid propriile câmpuri, auzul este o cale către întreg pentru că eSte capabil să dea 
ascultare logosului. Această veche idee privitoare la preeminenp auzului în raport · cu 
102 �n legătură cu întâietatea dialogului în raport cu orice enunţ vezi "Completările" (Ergănzungen) 
oferite în Ces. Werke, Bd. 2, pp. 121-127. ) 
103 Aristotel, De sensu 473 a 3 şi MeI. 980 b 23-25. Întâietatea auzului înaintea văzului este una 
mijlocită de universalitatea logosului care nu contrazice întâietatea specifică a văzului în raport cu 
celelalte simţuri asupra căreia stăruie Aristotel (MeI. A 1 ş. a. ) . [Vezi "Sehen, Hăren, Lesen", FS 
Suhltel, Heidelberg, 1 984. ] 
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văzul dobândeşte în lumina interogapei noastre hermeneutice o pondere cu totul nouă. 
Limba din care se împărtăşeşte auzul nu este universală doar în sensul că în ea totul poate 
accede la cuvânt. Sensul experienţei hermeneutice este mai curând acela că, spre 
deosebire de orice altă experien�ă mundană, limba deschide o dimensiune cu totul nouă, 
dimensiunea profundă din care tradipa îi ajunge pe cei care trăiesc în prezent. Aceasta este 
dej a dintotdeauna, de dinaintea aparipei scrisului, adevărata esenţă a auzului, şi anume că 
cel care aude este capabil să dea ascultare mitului, adevărului strămoşilor. Transmiterea 
literară a tradipei, aşa cum o cunoaştem, nu semnifică dimpotrivă nimic nou, ci modifică 
doar forma şi îngreunează sarcina adevăratei auziri. 

Însă tocmai atunci conceptul apartenenţei se defineşte într-un mod nou. Aparpnător 
(zugehO'rij) este ceea ce este ajuns de interpelarea tradipei. Cel care se situează astfel în 
tradipe - iar acest lucru este valabil, după cum ştim, chiar În cazul celor slobozip prin 
intermediul conştiin�ei istorice Într-o nouă libertate aparentă - trebuie să de ascultare 
acelui ceva care aj unge la el dinspre aceasta. Adevărul tradipei este asemenea prezentului 
care se înfăţişează nemijlocit sim�urilor. 

Felul de a fi (Seinsarl) al tradipei nu este, fireşte, unul nemijlocit sensibil. Ea este limbă, 
iar auzul care o înţelege cuprinde adevărul ei într-un raport mundan lingual propriu 
interpretând textele. Această comunicare linguală între prezent şi tradipe era, după cum 
am arătat, survenirea care îşi trasează traiectoria în orice comprehensiune. Experien�a 
hermeneutică trebuie să-şi asume în calitate de experientă veritabilă tot ce i Se actua
lizează. Ea nu are libertatea de a alege şi respinge în pre�abil. Însă ea nu poate nici să 
afirme o libertate absolută În faptul-de-a-Iăsa-în-suspensie (Dahingestelltseinlassen) ce pare 
specific înţelegerii lucrului înţeles. Ea nu poate considera petrecutul (das Geschehene) care 
este ea ca şi cum acesta nu s-ar fi petrecut. 

Această structură a experien�ei hermeneutice care contrazice în mod fundamental 
ideea de metodă a ştiin�ei se sprijină în ceea ce o priveşte pe caracterul de survenire al 
limbii pe care l-am prezentat pe larg. Uzul limbii şi formarea continuă a mijloacelor 
linvistice este un proces în faţă căruia nu se situează nici o conştiin�ă care ştie şi alege. Este 
de aceea literalmente mai corect să spunem că limba ne vorbeşte decât că noi suntem cei 
care o vorbim (astfel încât pornind de la limbajul unui text se poate determina mai exact 
momentul naşterii sale, de pildă, decât autorul său) .  Mai important este însă, iar acest 
lucru a fost reliefat în permanen�ă, că limba nu constituie evenimentul hermeneutic 
propriu-zis - care este în acelaşi timp apropriere (Aneignunj) şi interpretare (Auslegunj) -
ca limbă, nici în chip de gramatică sau dicponar, ci prin accederea la limbă a ceea ce este 
rostit în tradipe. Aici se poate spune, aşadar, pe bună dreptate că această survenire nu este 
lucrarea (Tun) noastră asupra lucrului, ci lucrarea lucrului însuşi. 

Cu aceasta se confirmă aproprierea deja anunţată a întrebării pe care am formulat-o 
către Hegel şi antichitate. Nemulţumirea legată de conceptul modern de metodă a fost cea 
de la care au pornit cercetările noastre. Cea mai importantă justificare ftlozo-fică a acestei 
insatisfacţii vine însă din partea recursului explicit al lui Hegel la conceptul grecesc de metodă. 
Acesta a criticat prin conceptul "reflexiei exterioare" conceptul unei metode care s-ar 
efectua asupra lucrului în chip de activitate străină lucrului. Adevărata metodă ar fi 
lucrarea lucrului însuşi\U4 Desigur că odată cu aceasta nu se afirmă că cunoaşterea 
ftlozofică nu ar fi la rândul ei o activitate, una care pretinde chiar un efort, "strădania 
conceptului". Însă această activitate şi această strădanie constau în evitarea unei năvăliri 
.arbitrare cu propriile idei în necesitatea imanentă a gândului, recurgând la una sau alta 
104 Hegel, Logik II, p. 330 (Lasson). 



346 Partea a treia: Reorientarea ontologică 

dintre reprezentările aflate la dispozipe. Lucrul (Sacbe) îşi urmează mersul şi nu evoluează 
fără ca noi să gândim, însă a gândi înseamnă a desfăşura un lucru potrivit propriilor sale 
consecinte. De aceasta tine mentinerea la distantă a reprezentărilor "ce obişnuiesc să , " , 
survină" şi stăruirea asupra consecvenţei gândului. Numim acest lucru de la greci încoace 
dialectică. 

Pentru a descrie metoda adevărată care este lucrarea lucrului însuşi Hegel îl invocă pe 
Platon, care îl înfăpşează pe Socrate în dialog cu tineri, deoarece aceştia sunt dispuşi să 
urmărească întrebările consecvente ale lui Socrate fără a lua în seamă opiniile încetăţenite. 
Şi-a ilustrat propria metodă a dezvoltării dialectice cu aj utorul acelor "tineri plastici" 
(plastische Jiinglinge) care se abpn să se precipite în mersul lucrului şi nu se fălesc cu ideile ce 
le vin. Aici dialectica nu este nimic altceva decât arta purtării unui dialog şi în special cea 
de a dezvălui prin consecvenţa actului întrebării şi a continuării acesteia caracterul 
inadecvat al opiniilor. Aşadar dialectica este aici negativă, încurcă opiniile. O asemenea 
încurcătură semnifică însă în acelaşi timp o clarificare, căci eliberează privirea potrivită 
asupra lucrului. Aşa cum sclavul este condus în faimoasa scenă din Menon din încurcă tura 
sa către solupa adevărată a problemei matematice care i-a fost pusă, după destr}marea 
tuturor preconcepţiilor sale inconsistente, tot astfel negativitatea dialectică cupI"i ndt o 
creionare obiectivă (sachlich) a ceea ce este adevărat. 

Urmărirea consecvenţei în raport cu lucrul este singura prin care poate ieşi la iveală 
ceea ce tine de un lucru, nu doar în cadrul oricărui dialog pedagogic, ci în orice gândire. Ea 
însăşi este cea care se afirmă pe sine atunci când cineva se bizuie pe deplin pe forţa 
gândirii şi nu admite în legătură cu nimic firescul contemplării şi al opiniei. Platon a legat 
astfel dialectica eleată - aşa cum o cunoaştem înainte de toate de la Zenon - de arta 
socratică a dialogării, ridicând-o în Parmenide la o nouă treaptă de reflecpe. Faptul că 
lucrurile (Dinge) se răstoarnă pe neobservate în consecvenţa gândului şi devin contrariul 
lor, faptul că gândirea dobândeşte forţa "de a trage, punându-Ie la încercare, concluziile 
din presupoziţii contrare fără a cunoaşte acel ceva anume (Was) ,,105

, aceasta este expe
rienţa gândirii pe care o invocă conceptul de metodă al lui Hegel ca desfăşurare de sine a 
gândului pur către totalitatea sistematică a adevărului. 

Experienţa hermeneutică pe care căutăm să o gândim pornind din centrul limbii nu 
este, desigur, în acelaşi sens o experienţă a gândirii precum această dialectică a conceptului 
ce pretinde o eliberare totală de sub puterea limbii. Cu toate acestea, vom găsi chiar şi în 
experienţa hermeneutică ceva asemănător unei dialectici, o lucrare a lucrului însuşi, o 
activitate care - în opozipe cu metodica ştiinţei moderne - este o pătimire (Erleiden) , o 
înţelegere care este un eveniment. 

Căci experienţa hermeneutică are şi ea o consecinţă: cea a auzului de netulburat. 
Lucrul (Sache) nu i se înfăţişează nici acestuia fără o strădanie proprie a sa şi chiar şi acest 
efort constă în "a fi negativi împotriva noastră înşine" Cel care caută să înţeleagă un text 
trebuie la rândul său să tină ceva la distantă de sine, şi anume tot ce se afirmă dinspre , , 
propriile sale prejudecăp sub forma unei expectapi de sens deîndată ce acest lucru este 
refuzat de sensul textului însuşi. Chiar şi experienţa răsturnării (Umschlai), această 
întâmplare a răsturnării ce nu se învecheşte nicicând, care este experienţa propriu-zisă a 
dialecticii îşi are corespondentul în aceasta. Desfăşurarea întregului de sens către care este 
îndreptată comprehensiunea ne forţează către necesitatea de a interpreta (auslegen) şi de a 
retracta. Abia auto suprimarea (Selbstauflebuni) interpretării desăvârşeşte afirmarea de sine 
a lucrului însuşi, a sensului textului. Mişcarea interpretării nu este dialectică în special 
J05 Aristotel, MeI. M 4, 1 078 b 25. Vezi supra p. 370. 
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deoarece unilateralitatea oricărui enunţ poate fi completată dintr-o altă perspectivă - acest 
lucru este, după cum vom vedea, un fenomen secundar în cadrul interpretării - , ci înainte 
de toate pentru că cuvântul care nimerţ:şte interpretând sensul textului aduce la limbă 
întregul acestui sens, aşadar determină întruchiparea finită a unei infinităp a sensului în 
sme. 

Faptul că avem de a face aici cu o dialectică gândită din centrul limbii şi modul în care 
această dialectică se deosebeşte de dialectica metafizică a lui Platon şi Hegel necesită o 
discupe mai atentă. Recurgând la o formulare ce poate fi găsită la Hegel vom spune că 
elementul comun dintre dialectica metafizică şi cea hermeneutică este speculativuL Spe
culativ semnifică aici raportul de oglindire106 Oglindirea este o substituire permanentă. 
Faptul că ceva se oglindeşte în altceva, castelul în lac bunăoară, înseamnă că lacul reflectă 
imaginea castelului. Imaginea în oglindă este legată în mod esenpal prin centrul obser
vatorului de priveliştea însăşi. Ea nu are o fllnfă pentru sine, este asemenea unei "aparipi" 
ce nu este ea însăşi şi care face să apară cu toate acestea prin reflexie priveliştea însăşi. Este 
asemenea unei dublări care nu este totuşi decât existenţa unuia dintre lucruri. Misterul 
veqtabil al oglindirii este tocmai intangibilitatea imaginii, plutirea redării pure. 

Intrebuinţarea pe care o dăm cuvântului "speculativ" potrivit sens ului conferit 
acestuia de către fllozofie în jurul anului 1 800 - numind pe cineva o minte speculativă sau 
socotind o idee drept foarte speculativă - se întemeiază pe ideea oglindirii. Speculativul 
semnifică contrariul dogmatismului experienţei cotidiene. Speculativ este cel care nu se 
lasă nemijlocit în voia robustepi fenomenelor sau a ceea ce este vizat în determinarea sa 
fixă, ci capabil de reflecpe - hegelian vorbind: cel care cunoaşte însine1e drept un 
pentru-mine. Iar un gând este speculativ dacă raportul enunţat în el nu se lasă gândit ca 
fiind atribuirea univocă a unei determinatii unui subiect, a unei însuşiri lucrului său dat, ci 
trebuie gândit ca un raport de oglindir� în care oglindirea însăşi nu este altceva decât 
apari�a pură a oglinditului, aşa cum unul este unul altuia, iar altul este altul unului. 

Hegel a descris r�ortul speculativ al gândirii în magistrala sa analiză a logicii 
propoziţiei ftiozoficelD El arată că propoziţia fllozofică este o judecată d?ar potrivit 
formei sale exterioare, adică alătură un predicat unui concept subiectiv. In realitate, 
propozipa fllozofică nu trece de la un concept subiectiv la un alt concept care este pus în 
legătură cu acesta, ci el exprimă sub forma predicatului adevărul subiectului. "Dumnezeu 
e Unul" nu vrea să spună că este o însuşire a lui Dumnezeu de a fi Unul, ci că ţine de 
esenţa lui Dumnezeu să fie unitatea. Mişcarea determinării nu este legată aici de baza 
subiectului de la care vine şi pleacă mişcarea. Subiectul nu este determinat ca fiind acest 
lucru precum şi celălalt, într-un fel într-o privinţă şi Într-alta altfel. Acesta ar fi modul 
propriu gândirii imaginative, nu cel al conceptului. Pătrunderea naturală a de terminării 
dincolo de subiectul prop?ziţiei este mai curând împiedicată de gândirea care înţelege şi 
"suferă o contralovitură. Incepând cu subiectul, ca şi cum acesta ar rămâne la bază, ea 
găseşte, întrucât predicatul este mai degrabă substanţa, că subiectul a trecut în predicat şi 
,prin acasta este suprimat; şi întrucât în acest fel ceea ce pare a fi predicat a devenit masa 
întreagă şi independentă, gândirea nu mai poate rătăci liberă, şi este reţinută de acest 
centru de greutate.,, 108 Forma propoziţiei se nimiceşte astfel singură, deoarece propoziţia 
106 Vezi în legătură cu derivarea acestui termen din speculum Toma d'Aquino, S. th. II, 2, qu 180 
art. 3, precum şi ilustrările inspirate ale "opozitiei speculative" la Schelling, Bruno (I, IV, 237: 
"Închipuie-ti obiectul şi imaginea reflectată de �glindă a obiectului." 
107 [Vezi "Hegels Dialektik. Sechs hermeneutische Studien", Tiibingen, 21 980, Ces. Werke, Bd. 3.] 
108 Hegel, Vorrede zur Phănomenologie, p. 50 (Hoffmeister). 
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speculativă nu enunţă ceva despre sine, ci aduce la reprezentare unitatea conceptului. 
Dubla culminare plutitoare a propozi�ei ftlozofice ce ia fiinţă prin contralovitură este 
descrisă de Hegel cu aj utorul comparaţiei ingenioase cu ritmul care rezultă în mod 
asemănător din cele două momente ale metrului şi accentului ca armonie plutitoare a 
acestora. 

Piedica neobişnuită pe care o experimentează gândirea atunci când o propozipe o 
fortează prin continutul ei să renunte la comportamentul obişnuit al cunoaşterii constituie 
înt;-adevăr natu;a speculativă a î�tregii ftlozofti. Extraordinara istorie a ftl<,?zofiei lui 
Hegel a arătat modul în care ftlozofia este de la început speculape în acest sens. In cazul în 
care ea se exprimă dub forma predicapei, adică lucrează cu reprezentări stabile despre 
Dumnezeu, suflet şi lume, atunci ea îşi nesocoteşte propria esenţă şi practică o "con
templare intelectuală unilaterală a obiectelor rapunii". Potrivit lui Hegel aceasta este 
esenţa meta�zicii dogmatice prekantiene şi caracterizează în general "epocile mai noi ale 
neftlozofiei. In orice caz, Platon nu este un astfel de metafizician, iar Aristotel cu atât mai 
Putin, deşi câteodată se crede contrariul"w9 ,. 

Insă pentru Hegel importantă eSte reprezentarea explicită a piedicii lăuntrice pe care 
gândire a o experimentează atunci când conceptul întrerupe obişnuinţa acesteia de a 
continua pe firul reprezentărilor. Acest lucru îl poate pretinde oarecum şi gândirea 
ne speculativă. Aceasta are "dreptatea ei care este valabilă, dar neluată în considerare în 
modalitatea propozitiei speculative". Ceea ce el poate cere este ca nimicirea de sine a 
proprozipei să fie e;)primată. "În restul cWlOaşterii, demonstraţia constituie acea latură a 
interiorităpi exprimate. După ce însă dialectica a fost despărptă de demonstra pe, con
ceptul demonstrapei filozofice a fost de fapt pierdut." Oricare ar fi sensul acestei 
sintagme a lui Hegel"o, cert este că el urmăreşte o restaurare a sensului demonstrapei 
filozofice. Acest lucru se petrece în reprezentarea mişcării dialectice a propozipei. Ea este 
speculativul veridic, iar reprezentare speculativă eSte doar exprimarea acesteia. Raportul 
speculativ trebuie să treacă aşadar într-o reprezentare dialectică. Ceea ce Se numeşte aici 
expresie şi reprezentare nu este, rară îndoială, în mod propriu-zis un travaliu demostrativ, 
ci lucrul însuşi se dovedeşte pe sine exprimându-se şi reprezentându-se  astfel. Astfel este 
experimentată în mod real dialectica, şi anume prin faptul că gândirea suferă schimbarea 
subită în contrariul ei ca pe o răsturnare de neînţeles. Tocmai stăruirea asupra consec
venţei este cea care duce la mişcarea surprinzătoare a schimbării subite. Bunăoară cel aflat 
în căutarea dreptăpi experimentează modul în care stăruirea riguroasă asupra ideii de 
dreptate devine "abstractă" şi se dovedeşte a fi cea mai mare nedreptate (summum ius 
summa iniuria) . 

Hegel face aici o anumită diferenţă între speculativ şi dialectic. Dialectica este expresia 
speculativului, înfăpşare� a ceea ce rezidă de fapt în speculativ şi în această măsură "cu 
adevărat" specula tivul. Insă întrucât reprezentarea nu este, după cum am văzut, un 
travaliu suplimentar, ci ieşirea la iveală a lucrului însuşi, demonstratia filozofică însăşi 
aparţine la rândul ei de lucru. Aceasta rezultă, după cum am văzut, di�tr-o revendicare a 
�eprezentării obişnuite; este aşadar reprezentare pentru reflecpa exterioară a intelectului. 
In ciuda acestora o astfel de reprezentare nu este în realitate nicidecum una exterioară. Ea 
se consideră doar una de acest fel atâta timp cât gândirea nu ştie că la capătul reflecpei 
109 Hegel, En?jkl. § 36. 
1 1 0 Vorrede �r Phăl1omenologie, p. 53 (Hoffmeister). Se face ·oare trimitere la Aristotel sau laJacobi şi 
romantism? Vezi "Hegels Dialektik", p. 7 sq. ; Ces. Werke, Bd. 3. În legătură cu conceptul expresiei 
vezi supra p .. 255 şi "Exkurs VI" (Ces. Werke, Bd. 2, p. 348 sq.). 
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lucrului se dovedeşte pe sine însăşi în sine. Acest lucru concordă cu faptul că Hegel 
accentuează deosebirea dintre speculativ şi dialectic doar în prefa�a Fellomellologiei. Deoa
rece această deosebire se aboleşte în fond singură, ea nu mai este repnută ulterior de 
Hegel când se aj unge la punctul de vedere al cunoaşterii absolute. 

Acesta este punctul în care apropierea dintre propria noastră interogape şi dialectica 
speculativă a lui Platon şi Hegel se loveşte de o barieră de principiu. Abolirea diferenţei 
dintre speculativ şi dialectic pe care o găsim în ştiinţa speculativă a conceptului a lui Hegel 
arată cât de conştient este acesta că el este cel care desăvârşeşte ftlozofia greacă a 
logosului. Ceea ce el numeşte dialectică şi ceea ce este numit de Platon dialectică se 
sprijină pe subordonarea limbii în faţa "enunţului" Conceptul enunţului, radicalizarea 
dialectică ce duce la contradictie se află Însă într-o opozitie extremă fată de esenta 
experienţei hermeneutice şi a li�gualităpi experienţei munda�e a omului în genere. Deşi 
dialectica lui Hegel urmează în realitate spiritul speculativ al limbii, potrivit conştiinţei de 
sine a acestuia el nu vrea decât să intercepteze jocul reflexiv al determina�ilor de gândire 
ale limbii şi să ridice gândirea pe calea medierii dialectice în totalitatea cunoaşterii ştiute 
către conştiinta de sine a conceptului. Cu aceasta el rămâne în dimensiunea enuntatului 
(das Ausgesagt�) şi nu atinge dimensiunea experienţei linguale a lumii. Iată crei�narea 
sumară a modului în care se înfăpşează esenţa dialectică a limbii pentru problema 
hermeneutică. 

Căci limba are ceva speculativ într-un sens cu totul diferit şi nu doar în sensul vizat de 
Hegel al unei preconfigurări (Vorbilduni) instinctive a reporturilor reflexive logice, ci ca 
efectua re de sens, ca survenire a vorbirii, a înţelegerii cu celălalt, a comprehensiunii. O 
astfel de efectuare eSte speculativă în măsura în care posibilităp1e finite ale cuvântului sunt 
atribuite sensului vizat ca unei direcpi înspre infinit. Cel care are de spus ceva caută şi 
găseşte cuvintele prin care se face apoi înţeles celuilalt. Acest lucru nu înseamnă că el 
formulează "enunţuri". Oricine a fost supus unui interogatoriu, fie şi doar ca martor, ştie 
ce înseamnă a formula enunturi şi cât de putin este aceasta o rostire a ceea ce vrem să 
spunem. Orizontul de sens ' a ceea ce treb�e spus de fapt este acoperit cu precizie 
metodică în enunt. Ceea ce rămâne este sensul "curat" a enuntatului. Acesta este 
înregistrat. Însă redus astfel asupra enunţatului el este deja întotdea�na un sens mutilat. 

A spune ceea ce vrei să spui, a te face înţeles reuneşte dimpotrivă ceea ce este spus cu o 
infinitate a nerostitului în unitatea unui sens şi îl face astfel să fie în�eles. Cel care vorbeşte 
în acest mod va putea totuşi să aducă la limbă ceea ce este nerostit şi trebuie spus, chiar 
dacă şi tocmai prin faptul că foloseşte cuvintele cele mai uzuale şi mai banale. Cel care 
vorbeşte se comportă speculativ în măsura în care cuvintele sale nu reflectă o fiinţare, ci 
exprimă şi aduc către limbă un raport cu întregul ftinţei. De acest lucru se leagă faptul că 
cel care spune mai departe un lucru spus - asemenea celui care înregistrează în procesul 
verbal declarapile - nici măcar nu trebuie să  deformeze conştient şi va modifica totuşi 
sensul a ceea ce a fost spus. Devine astfel vizibilă chiar şi în efectuarea cea mai banală a 
vorbirii o trăsătură esenpală a oglindirii speculative: caracterul impalpabil a ceea ce este 
totuşi redarea cea mai pură a sensului. 

Toate acestea se regăsesc într-un sens potenpt în cuvântul poetic. Aici este fără 
îndoială legitim să se surprindă realitatea propriu-zisă a rostirii poetice în "enunţul" 
poetic. Căci aici are într-adevăr un sens să spunem că sensul cuvântului poetic se enunţă 
în spusa ca atare fără nici un recurs la cunoaşterea ocazională. Dacă enunţul era în cadrul 
survenirii interumane a înţelegerii cu celălalt o denaturare a acesteia, aici conceptul 
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enuntului ajunge la împlinire. Desprinderea spusei de orice vizare subiectivă şi de trăire a 
autorclui constituie realitatea cuvântului poetic. Însă ce declară acest enunţ? 

Este limpede că tot ce constituie vorbirea de zi cu zi este capabil să se reîntoarcă în 
cuvântul poetic. Dacă operele poetice il înfăpşează pe om în dialog, atunci în enunţul 
poetic nu este reluată "declarapa" pe care o înregistrează un proces-verbal, ci întregul 
dialogului există în mod misterios ca şi cum ar fi prezent. Cuvintele puse în gura unei 
figuri literare sunt speculative în acelaşi sens în care este şi vorbirea (Sprechen) viepi 
cotidiene: vorbitorul aduce la limbă în vorbire, după cum am amintit mai s us,  o relape 
cu fiinţa. Fireşte că atunci când vorbim despre un enunţ poetic nu ne referim la 
declarapa care este pusă în gura cuiva într-o operă literară, ci enunţul care este opera 
literară însăşi în calitate de cuvânt poetic. Prin urmare, enunţul poetic ca atare este 
speculativ în măsura în care survenirea linguală a cuvântului poetic exprimă la rândul ei 
un raport propriu cu fiinţa. 

Dacă vom urmări "modul de a proceda al spiritului poetic", descris bunăoară de 
Holderlin, va deveni deîndată limpede care este sensul în care survenirea linguală a operei 
poetice este una speculativă. Holderlin a arătat că aflarea limbii unei poezii presupune 
disolupa totală a oricăror cuvinte şi formulări cu care suntem obişnuip. "Căci poetul, 
simpndu-se cuprins în întreaga sa viaţă lăuntrică şi exterioară cu sunetul pur al sentimen
tului său originar şi aruncând o privire împrejur în lumea sa, o resimte pe aceasta la fel de 
nouă şi de necunoscută, drept sumă a tuturor experienţelor sale, a cunoaşterii şi a 
contemplării sale, a gândirii sale, artă şi natură, aşa cum se înfăpşează aceasta în el şi în 
afara lui, totul este ca pentru întâia oară şi tomai de aceea de necuprins, nedeterminat, 
dizolvat în materie şi viaţă, proaspăt în mintea sa. Şi are o importanţă eminentă faptul ca el 
să nu presupună nimic ca fUnd dat, să nu pornească de la nimic pozitiv, ca natura şi arta 
aşa cum le-a învăţat înainte şi aşa cum le vede - să nu vorbească înainte să existe o limbă 
pentru el." (Să observăm apropierea de critica lui Hegel a pozitivităpi. ) Poezia ca operă 
reuşită şi creatie nu este idealul, ci spiritul readus la viată din viata nemărginită. (Şi acest 
lucru aminteşte de Hegel.) În ea nu este denumită s�u semnificată o fiinţare, ci este 
deschisă o lume a divinului şi umanului. Enunţul poetic este speculativ în măsura în care 
nu reflectă o realitate ce fiinţează deja, nu redă priveliştea unor species în ordinea ftinţelor, 
ci înfăpşează priveliştea nouă a unei lumi noi în mediul imaginar al invenpei poetice. 

Am demons trat structura speculativă a survenirii linguale atât pe baza rostirii cotidiene 
cât şi a celei poetice. Corespondenţa interioară care s-a vădit aici şi care reunea cuvântul 
poetic ca radicalizare a vorbirii cotidiene cu aceasta a fost deja descoperită în ceea ce 
periveşte latura ei psihologic-subiectivă în ftlozofia idealistă a limbajului şi în cadrul 
reînnoirii acesteia de către Croce şi Vossler1 1 1 Dacă în ceea ce ne priveşte stăruim asupra 
asupra celeilalte laturi, asupra accederii la limbă ca [tind procesul propriu-zis al survenirii 
limbii, nu facem altceva decât să pregătim as tfel locul experienţei hermeneutice. Modul în 
care tradipa este înţeleasă şi accede mereu din nou la limbă este, după cum am văzut, o 
survenire autentică asemenea dialogului viu. Ceea ce o deosebeşte este doar faptul că 
productivitatea raportului lingual cu lumea găseşte o nouă aplicare asupra unui conpnut 
lingual deja mijlocit. Relapa hermeneutică este la rândul ei o relape speculativă, însă una 
care se deosebeşte principial de desfăşurarea dialectică de sine a spiritului, aşa cum este ea 
des�risă de ştiinţa filozofică a lui Hegel. 

In măsura în care experienţa hermeneutică cuprinde un eveniment lingual ce cores
punde reprezentării dialectice la Hegel, ajunge şi ea să se împărtăşească dintr-o dialectică, 
11 1 Vezi de pildă Karl Vossler, Gnll1d�lge eimr idealistischen Sprachphilosophie (1 904). 
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şi anume din dialectica dezvoltată mai sus a întrebării şi răspunsului"2 Înţelegerea unui 
text transmis conpne după cum am văzut o raportare esenpală la interpretarea sa, iar dacă 
aceasta este mereu o mişcare relativă şi neîncheiată, întelegerea îşi află totuşi în ea 
împlinirea sa relativă. În mod corespunzător, conpnutul speculativ al enunţurilor filozo
fice necesită, ne spune Hegel, reprezentarea dialectică a contradicpilor ce rezidă în acesta, 
în cazul în care e să fie o ştiinţă veritabilă. Există aici o corespondenţă reală. Interpretarea 
participă la discursivitate a spiritului omenesc ce nu este capabil să gândească unitatea 
lucrului decât în succesiunea unuia sau altuia. Interpretarea are prin urmare structura 
dialectică a întregii fiinţe finit-istorice, în măsura în care orice interpretare trebuie să 
înceapă undeva şi năzuieşte să abolească unilateralitatea pe care o provoacă prin 
intervenpa sa. Interpretul pare să aibă nevoie de ceva care să fie spus şi făcut explicit. În 
acest sens orice interpretare este motivată şi îşi dobândeşte sensul din contextul ei 
motivaponal. Unilateralitatea ei duce la o s uprapondere a unei laturi astfel încât pentru 
echilibrarea acesteia trebuie să fie spuse şi altele, ceva diferit. Aşa cum dialectica filozofică 
aduce la reprezentare întregul adevărului în autosuprimarea tuturor instituirilor unila
terale, pe calea radicalizării şi suprimării contradicpi1or, efortul hermeneutic are la rândul 
său drept sarcină dezvăluirea unei totalltăti de sens în omnilaterall tatea relatiilor sale. 
Totalltăpi determinapilor cognitive îi core�punde individualitatea sensului vi�at: Să ne 
gândim bunăoară la Schleiermacher, care şi-a întemeiat dialectica pe metafizica indivi
dualitătii şi a construit în cadrul teoriei sale hermeneutice metoda interpretării din directii 
de gândire antitetice. 

' 

Cu toate acestea, corespondenţa dintre dialectica hermeneutică şi cea filozofică - aşa 
cum pare să rezulte acest lucru din construirea dialectică a individualităţii la Schleier
macher şi din construirea dialectică a totalităpi la Hegel - nu este una reală. Căci o astfel 
de coordonare interpretează greşit natura experientei hermeneutice şi finitudinea radicală 
ce se află la temeiul acesteia. Desigur că interpretar�a trebuie să pornească de undeva. Însă 
iniperea acesteia nu este arbitrară. Nu este nicidecum un început veritabil. Am văzut deja 
că experien�a hermeneutică implică întotdeauna faptul că textul interpretat se rosteşte 
pătrunzând într-o situape determinată de preconcep�e. Nu este vorba despre o defor
mare regretabilă ce prejudiciază puritatea înţelegerii, ci despre condipa posibilităţii 
acesteia pe care am caracterizat-o ca fiind situapa henneneutică. Textul ne poate împărtăşi 
o experienţă hermeneutică doar fiindcă Între cel care înţelege şi textul său nu există o 
potrivire firească. Există ceva de spus celui care vrea înfelegerea doar pentru ca un text 
trebuie să fie transferat din alteritatea sa în ceva ce este apropriat. Aşadar se ajunge la 
interpretare doar fiindcă textul revendică acest lucru şi doar potrivit felului în care el 
revendică acest lucru. Începutul aparent tetic al interpretării este în realitate un răspuns, 
iar sensul unei interpretări se determină asemenea oricărui răspuns prin intermediul 
întrebării care este pusă. Prin urmare, dialectica întrebării fi răspunsului a venit dqa dintotdeauna 
În întâmpil1area dialecticii intetpretării. Ea este cea care difinqte întelegerea ca o sU1'venire. I , Reiese din această reflecpe că hermeneutica nu poate cunoaşte o problemă a începutului, 
aşa cum logica hegeliană, de pildă, cunoaşte problema începutului ştiinţei1l3 Problema 
începutului se pune în realitate peste tot unde se pune problema sfârşitului. Acest lucru 
poate conduce pornind de la premisa cunoaşterii nelimitate, premisa dialecticii spe
culative, la problema principial insolubilă privitoare la acel ceva cu care ar trebui început. 

1 12 Vezi p. 280 sq. 
113 Hegel, Logik I, p. 69 sq. 
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Orice început este sfârşit şi orice sfârşit este început; oiicum, în cazul unei astfel de 
împliniri rotunde, întrebarea privitoare la începutul ştiinţei fllozofice se pune principial 
vorbind din perspec tiva desăvârşirii acesteia. 

Situatia este cu totul alta în cazul conştiintei eficacitătii istorice, în care se desăvârşeşte 
experien'ta hermeneutică. Aceasta are cunoşJntă de des�hiderea de neîncheiat a survenirii 
sensului ia care participă. Există, desigur, şi aici' o măsură a fiecărei înţelegeri la care acesta 
se raportează şi astfel o desăvârşire posibilă - conpnutul tradipei înseşi este singurul care 
oferă un criteriu şi care se aduce pe sine la limbă. Dar nu există nici o conştiinţă potenpală 
- am subliniat acest lucru în mod repetat şi pe aceasta se sprijină istoricitatea compre
hensiunii -, chiar dacă ar fi vorba de una nelimitată, în care "lucrul" transmis prin tradipe 
să apară în lumina eternităpi. Fiecare apropriere a tradipei este una diferită istoric - ceea 
ce nu înseamnă că fiecare dintre ele este doar o sesizare tulbure a acesteia: fiecare dintre 
ele este mai curând experienp unei "privelişti" a lucrului însuşi. 

A fi unul şi acelaşi lucru şi totuşi unul diferit, acest paradox valabil pentru orice 
conpnut al tradipei vădeşte orice interpretare drept una în realitate speculativă. Herme
neutica trebuie de aceea să recunoască înlăuntrul ei dogmatismul unui "sens în sine" , tot 
astfel cum filozofia critică a recunoscut dogmatismul experienţei. Prin aceasta nu vrem, 
fireşte, să spunem că fiecare interpret este speculativ pentru propria sa conştiinră, cu alte 
cuvinte, însă, că dispune de o conştiinţă a dogmatismului ce rezidă în propria sa intenpe 
interpretativă. Ceea ce vrem să spunem este, mai curând, că orice interpretare, dincolo de 
conştiinp de sine metodică a acesteia, este speculativă în efectuarea ei în fapt şi acest lucru 
esţe ceea ce iese la lumină pe baza linguali tăpi interpretării . Căci cuvântul interpretării este 
cuvântul interpretului şi nu limba şi enciclopedia textului intepretat. Acest lucru exprimă 
faptul că aproprierea nu este o simplă re trăire gând sau o simplă îngânare a textului 
transmis, ci asemenea unei creapi noi a comprehensiunii. Caracterul egocentric al oricărui 
sens care a fost scos în evidenţă - şi pe bună dreptatel l4  - înseamnă pentru fenomenul 
hermeneutic că orice sens al tradipei îşi găseşte acea concretizare în care este înţeleasă în 
ra��rtarea asupra eului care înţelege şi nu în reconstruirea unui eu al intenpei de sens 
ongmare. 

Unitatea intimă dintre înţelegere şi interpretare se co nfirmă aşadar tocmai în faptul că 
interpretarea des!aşoară implicaţiile de sens ale unui text şi le face explicite sub formă 
lingvistică, ea pare să constituie o creatie nouă în raport cu textul dat, însă nu afirmă cu 
toate acestea o existenţă proprie alături de înrelegere. Am !acut dej a referire mai sus "5 la 
faptul că conceptele interpretative sunt suprima te în efectuarea comprehensiunii deoa
rece ele sunt menite să dispară. Cu aceasta vrem să spunem că ele nu sunt instrumente 
auxiliare arbitrare la care recurgem şi de care ne debarasăm după ce le utilizăm, ci ele 
aparpn structurării interioare a lucrului (care este sens). Pentru cuvântul interpretării este 
valabil, ca în cazul oricărui cuvânt care se împlineşte în gândire, faptul că nu este obiectual 
ca atare. În chip de efectuare a comprehensiunii el este actualitatea conştiinţei eficacită�i 
i storice şi cu adevărat speculativ ca atare: impalpabil potrivit propriei sale fiinţe şi totuşi 
răsfrângând imaginea care i se înfăpşează. 

Limba interpretului este cu siguranţă un fenomen secundar al limbii în comparape cu, 
bunăoară, nemijlocirea înţelegerii între oameni sau cuvântul poetului. Ea Se referă la 
1 1 4 Vezi frumosul studiu al lui StenzeJ, accesibil acum Într-o edi�e nouă, TJber Sim1) Bedeutung, 
BegriJ!, Defil1ition (Wiss. Buchgesellschaft, Darmstadt, 1 958). 
1 1 5  P. 297 sq. 
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rândul ei la ceva lingual. Şi cu toate acestea limba interpretului este manifestarea largă a 
lingualităpi în genere care cuprinde în sine toate formele uzului şi configura�ei limbii. Am 
pornit de la această lingualitate cuprinzătoare a comprehensiunii, de la raportarea acesteia 
la ra�unea în genere şi vedem acum că întreaga noastră cercetare se reuneşte sub acest 
aspect. Dezvoltarea problemei hermeneuticii, pe care am expus-o de la Schleiermacher, 
trecând prin Dilthey, până la Husserl şi Heidegger, reprezintă o confirmare din perspec
tivă istorică a ceea ce a rezultat aici: reflec�a de sine metodică a ftlologiei ne îmboldeşte 
:către o interoga�e sistematică a ftlozofiei. 

c) Aspectul universal al hermeneuticii 
Faptul că limba este un centru în care se împreunează eul şi lumea sau, mai bine zis: se 
prezintă în apartenenţa lor originară, a constituit gândul căIăuzitor al reflecţiilor noastre. 
Am elaborat de asemenea modul în care acest centru speculativ al limbii reprezintă o 
survenire [mită în raport cu medierea dialectică a conceptului. În toate cazurile 
analizate, atât în limba dialogului şi a poeziei, cât şi în cea a interpretării, structura 
speculativă a limbii s-a dovedit a nu fi reflectarea unui entită�i date stabil, ci o 
accedere-la-limbă în care se anunţă o totalitate de sens. Tocmai acest lucru ne-a purtat 
în vecinătatea dialecticii, deoarece şi în aceasta era vorba despre o lucrare a lucrului 
însuşi pe care o "suferă" gândirea şi nu despre o activitate metodică a subiectului. 
Această lucrare a lucrului însuşi este mişcarea speculativă propriu-zisă care îl cuprinde 
pe cel ce vorbeşte. Am identificat reflexul subiectiv al acesteia în vorbire. Ne dăm seama 
acum că această reorientare dinspre lucrarea lucrului Însuşi, dinspre accederea-Ia-limbă 
a sensului, trimite către o structură universal-ontologică, şi anume către constituţia 
fundamentală (GrundverjassunlD a totalităţii acelora asupra cărora se poate îndrepta 
înţelegerea. Fiinfa ce poate fi înfeleasă este limbă. Fenomenul hermeneutic răsfrânge aici, 
într-un fel, propria sa universalitate asupra constituţiei de fiinţă (SeinsverjassunlD a ceea ce 
este Înţeles definind-o pe aceasta din urmă într-un sens universal drept limbaj, iar 
propria sa raportare la fiinţare drept interpretare. Astfel, nu vorbim doar despre un 
limbaj al artei, ci şi despre un limbaj al naturii, ba chiar despre o limbă în genere pe care 
o vorbesc lucrurile (Dinge) . 

A 

Am re�efat deja. mai .�us î.mpletirea Rr,articulară d�ntre 
v
cu�oaştere� �aturii şi .ftlologie �e 

lllsoţeşte lllceputunie ştllnţel moderne . De aceasta data ajungem alci la temeIul acesteIa. 
[Nu este întâmplător că se vorbea despre "Cartea naturii" care ar con�ne tot atâta adevăr 
cât Cartea căr�or. ] Ceea ce poate fi înţeles este limbă. Cu alte cuvinte: este astfel încât se 
înfă�şează de la sine înţelegerii. Structura speculativă a limbii se confirmă şi dinspre 
-această latură. A-accede-Ia-limbă nu Înseamnă a primi un al doilea Dasein. Acel lucru drept 
care se înfăţişează ceva �ne mai curând de propria sa fiinţă (Sein) . În cazul tuturor celor de 
acest fel este vorba, aşadar, despre limbă, de spre o unitate speculativă, o d.istinc�e în sine, 
a fi şi a se reprezenta, o distinc�e care tocmai că nu trebuie să fie una. 

Felul de a fi speculativ al limbii îşi dovedeşte cu aceasta semnifica�a sa ontologică 
universală. Ceea ce accede la limbă este cuvânt doar prin ceea ce accede la limbă în el. Este 
prezent în ftinţa sa sensibilă doar pentru a se suprima în ceea ce se spune. Invers, nici acel 
ceva ce accede la limbă nu este un dat prealabil lipsit de limbă (sprachlos) , ci îşi primeşte în 
cuvânt propria sa determina�e. . 

l lG Vezi supra, p. 142, 184 sq. 
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Realizăm acum că mişcarea speculativă a fost cea pe care am avut-o în vedere atât în 
cadrul criticii conştiinţei estetice cât şi a celei istorice, prin care am prefaţat analiza nostră 
a experienţei hermeneutice. Fiinţa operei de artă nu era o fIinţă în sine de care se distinge 
redarea sa sau contingenţa manifestării sale; la o astfel de "distincţie estetică" se ajunge 
doar în cadrul unei tematizări secunde atât a uneia cât şi a celeilalte. Tot astfel, ceea ce 
întâmpina - istoric sau ftlologic - dinspre tradi�e sau sub forma tradi�ei cunoaşterea 
nostră istorică, era semnifIca�a unui eveniment (Ereignis) sau sensul unui text şi nu un 
obiect stabil ce fllntează în sine ce trebuie doar constatat. Conştiinta istorică includea la 
rândul ei, în realita�e, medierea trecutului cu prezentul. IdentifIcâ�d lingualitatea drept 
mediul universal al unei astfel de medieri, interoga�a noastră, care pornea de la critica 
adresată conştiinţei estetice şi celei istorice, precum şi hermeneuticii menite să ia locul 
acestora, s-a extins devenind o directie interogativă universală. Căci relatia mundană a , , 
omului este linguală şi, cu aceasta, inteligibilă în mod absolut şi din temeliile ei. 
Hermeneutica este în această privinţă, după cum am văzut, un aspect universal al filozofiei şi 
nu doar o bază metodică a aşa-numitelor ştiinţe ale spiritului. 

Cunoaşterea naturală ce procedează reifIcator şi conceptul fIinţei în sine ce cores
punde intenţiei întregii cunoaşteri, s-a dovedit a fi, pornind de la centrul limbii, rezultatul 
unei abstractizări. Reflectată în afara relaţiei mundane originare dată în constitu�a linguală 
a experienţei noastre .a lumii, aceasta încearcă să se asigure de fllnţare organizându-şi 
metodic cunoaşterea. In mod consecvent ea declară drept eretică orice cunoaştere ce nu 
permite o astfel de asigprare şi care nu este capabilă, prin urmare, să servească dominării 
progresive a naturii. In ceea ce ne priveşte, am încercat, dimpotrivă, să eliberăm 
modalitatea de a fi a artei şi istoriei, precum şi experienţa ce corespunde acestora, de 
prejudecata ontologică ce rezidă în idealul de obiectivitate al ştiinţei şi am fost conduşi 
având în vedere experienţa artei şi cea a istoriei către o hermeneutică universală ce privea 
relaţia mundană generală a omului. Formularea acestei hermeneutici universale pornind 
de la conceptul· limbii nu a fost menită doar respingerii unui fals metodologism ce 
contaminează conceptul de obiectivitate din ştiinţele spiritului; se dorea astfel şi o evitare 
a spiritualismului idealist al unei metafIzici a infmităpi În stil hegelian. Experienp 
hermeneutică fundamentală s-a articulat nu doar prin intermediul tensiunii între alteritate 
şi familiaritate, neînţelegere şi înţelegere, aşa cum domina ea proiectul lui Schleiermacher. 
Ni s-a părut, mai curând, că prin teoria perfecţiunii divinatorii a comprehensiunii locul lui 
Scheleirmacher este, până la urmă, în vecinătatea lui Hegel. Pornind de la lingualitatea 
comprehensiunii, noi subliniem dimpotrivă finitudinea survenirii linguale în care înţele
gerea se concretizează de fIecare dată. Limba pe care o vorbesc lucrurile - oricare ar fi 
felul acestor lucruri - nu este logo! ousias şi nu se împlineşte în contemplarea de sine a unui 
intelect infInit. Ea este limba pe care o aude (vemimmf) natura noastră fInit-istorică atunci 
când învăţăm să vorbim. Acest lucru nu este mai puţin valabil pentru limba pe care o 

vorbesc textele tradiţiei, ceea ce explică formularea sarcinii unei hermeneutici cu adevărat 
istorice. Acelaşi lucru este valabil şi pentru experienţa artei cât şi pentru experienţa 
istoriei; conceptele de "artă" şi "istorie" sunt ele însele forme ale conceperii (AujJassungs
formen) ce se desprind mai întâi ca forme ale experienţei hermeneutice din modalitatea de a 
fI universală a fIintei hermeneutice. 

Din câte se par�, faptul că o operă de artă îşi are fiinţa în reprezentarea Sa nu constituie 
o determinatie specială a acesteia, iar faptul de a fi înteleasă în semnificatia sa constituie cu , " 
atât mai puţin o particularitate a fllnţei istoriei_ Reprezentarea de sine şi faptul de a fi 
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înţeles nu pn doar una de cealaltă, astfel încât unul se transformă în celălalt şi opera de artă 
este identică cu istoria efectelor sale, iar ceea ce este transmis istoric cu prezentul 
înţelegerii sale. Speculativă, distingându-se şi reprezentându-se pe sine, limbă ce enunţă 
un sens, nu este doar opera şi istoria, ci întreaga ftinpre în măsura în care poate fi 
înteleasă. Constitutia de ftintă speculativă ce întemeiază hermeneutica are aceeaşi cu prin-, " 
dere universală ca cea a ratiunii şi a limbii. 

Odată cu reorientarea �ntologică pe care a suferit-o interogaţia noastră hermeneutică 
ajungem în vecinătatea unui concept metafizic a cărui semnificaţie trebuie să o facem din 
nou rodnică întorcându-ne la originile sale. Conceptul frumosului, care era obligat să împartă 
cu cel al sublimului poziţia centrală în cadrul problematicii estetice în secolul al XVIII-lea 
şi care urma să fie eliminat cu totul în cursul secolului al XIX-lea prin intermediul criticii 
estetice la adresa clasicism ului, era odinioară, după cum se ştie, un concept metafizic 
universal şi avea în cadrul metafizicii - adică a doctrinei universale despre ftinţă - o 
funcţie ce nu era mărginită nicidecum doar asupra esteticului în sens restrâns. Vom vedea 
că acest vechi concept al frumosului este capabil să servească şi unei hermeneutici 
cuprinzătoare aşa cum s-a dezvoltat ea din critica la adresa metodologismului ştiinţelor 
spiritului. 

Analiza semantică a cuvântului arată deja că conceptul frumosului este strâns înrudit 
cu interogaţia pe care am elaborat-o. Cuvântul grecesc pentru germanul "schăn" 
(frumos) este kalon. Germana nu cunoaşte un corespondent total pentru acesta, nici dacă 
l-am invoca pe pulchrum. Însă gândirea greacă a exercitat o anumită influenţă determi
nantă asupra etimologiei cuvântului german, astfel încât există câteva componente 
semantice comune celor două cuvinte. Vorbim, bunăoară, despre artele "frumoase". 
Determinativul "schăn" serveşte la distingerea de ceea ce numim tehnică, cu alte 
cuvinte, înainte de toate de artele "mecanice" ce se ocupă cu producerea unor lucruri 
utile. Lucrurile stau asemănător în cazul unor forme cum ar fi: scMne Siltlichkeit 
(moralitatea frumoasă) , scMne Literatur (beletristica), schijngeistig (estetism). În toate 
aceste expresii termenul se află într-o opoziţie asemănătoare celei dintre grecesul kalon 
şi conceptul de chr!1.simon. Tot ce nu ţine de ceea ce este necesar în viaţă, ci vizează modul 
(Wie) vieţii, eu �n; aşadar tot ce grecii Înţelegeau prin paideia se numeşte ka/on. Lucrurile 
frumoase sunt cele a căror valoare este evidentă pentru sine Însăşi. Ele nu pot fi 
chestionate cu privire la scopul lor; sunt eminente de dragul lor (di§. hauto haireton) şi nu 
asemenea utilului de dragul a altceva. Uzul limbii permite aşadar dej a identificarea 
rangului superior de fiinţă a ceea ce este numit ka/os. 

Insă şi opoziţia comună ce determină conceptul frumosului, cea faţă de urât (aischron), 
trimite în aceeaşi direcţie. Aischron (urât) este ceea ce nu rabdă nici o privire. Frumos este 
ceea ce îşi poate arăta faţa, înfăpşarea impunătoare în sensul cel mai larg al termenului. 
Cuvântul german "Ansehnlich" este la rândul său o expresie pentru măreţie. Şi într-ade
văr, folosirea cuvântului "schăn" reclamă - atât În germană cât şi în greacă - o anumită 
impozantă. Trimitând către întreaga sferă a cuviinciosului, a moralei, directia de sens către , , , 
ceea ce este impunător se apropie în acelaşi timp de articularea conceptuală dată prin 
opoziţia faţă de util (chresimon). 

Conceptul frumosului intră de aceea într-o relaţie sttânsă cu cel al binelui (agathon) , în 
măsura în care acesta, ftind ceva ce trebuie ales de dragul său însuşi, un scop, îşi 
subordonează toate celelalte ca mijloace utile. Căci ceea ce este frumos nu este privit ca un 
mijloc ce serveşte pentru altceva. 
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Găsim astfel în ftlozofia lui Platon o legătură strânsă şi nu arareori o substituire a ideii 
binelui cu cea a frumosului. Ambele sunt dincolo de tot ce condi�onează şi de pluralitate: 
frumosul în sine întâmpină sufletul îndrăgostit drept Unul la capătul unui drum ce duce 
prin frumosul variat, drept ceea-ce-are-o-singură-formă (das Eingestaltige) , exuberantul 
(Sjmposion), tot astfel cum ideea binelui care se află dincolo de tot ce condi�onează şi de 
pluralitate, dincolo de tot ce nu este bun decât într-o anumită privinţă (Politeia) . Frumosul 
în sin� se arată a fi dincolo de orice ftinţare, asemenea binelui în sine (epekeina) . Ordinea 
ţ1i;ntării, care constă in rânduirea către binele care este unul, coincide aşadar cu ordinea 
fru�o�ului. Calea dragostei pe care ne-o învaţă Diotima duce trecând prin trupurile 
frumoase către sufletele frumoase şi de acolo către îndeletnicirile, moravurile şi legile 
frumoase, iar în cele din urmă către ştiinţe (de pildă către raporturile numerice frumoase 
despre care are cunoştinţă teoria numerelor) ,  către "marea cea largă a vorbirilor fru
moase,, 1 17 - şi conduce dincolo de toate acestea. Ne putem întreba dacă păşirea dincolo de 
sfera vizibil ului sensibil înspre "inteligibil" semnifică Într-adevăr o diferenţiere şi o 
Potentare a frumusetii frumosului şi nu doar una a fiintării care este frumoasă. Dar " , 
Platon se referă de bună seamă la faptul că ordinea teleologică a fiinţei este şi o ordine a 
frumuseţii, că frumuseţea se manifestă în domeniul inteligibilului cu mai multă puritate 
şi limpezime decât în cel al vizibil ului care ar fi tulburat de ceea ce contravine măsurii şi 
este imperfect. În mod similar, ftlozofia medievală a legat strâns conceptul frumosului 
de cel al binelui, bonum, şi anume atât de strâns încât un pasaj aristotelic clasic referitor la 
kalon a rămas indescifrabil evului mediu deoarece traducerea reda aici kalon pur şi simplu 

. b 1 1 8  pnn onum 
La temeiul legării strânse a ideii frumosului de cea a ordinii teleologice a fllnţei se află 

conceptul pitagoreic-platonician al măsurii. Platon defineşte frumosul prin măsură, 
potrivire şi propor�onalitate, Aristotel numeşte drept factori (eidg) ai frumosului ordinea 
(taxis) , buna propor�onare (symmetria) şi certitudinea (hQ.rismenon) şi le găseştea pe acestea 
date în mod exemplar în matematică. Înlăntuirea strânsă dintre ordinile esentiale mate
matice ale frumosului şi ordinile celeste îns�amnă mai precis că modelul înt;egii bunei 
orânduiri vizibile, cosmosul, este în acelaşi timp exemplul suprem de frumuseţe în 
domeniul vizibilului. Potrivirea de măsură, simetria, este condiţia decisivă a faptului de a fi 
frumos (Schijnsein) . 

După cum se vede, o astfel de definire a frumosului este una universală, ontologică. 
Natura şi arta nu formează aici nici un fel de opoziţie. Acest lucru înseamnă, fireşte, că 
Întâietatea naturii este necontestată tocmai cu privire la frumuseţe. Arta este capabilă să 
fructifice posibilităti de modelare artistică neexploatate în interiorul totalitătii confi-
guratiei ordinii nat�rii şi să perfectioneze astfel natura frumoasă a ordinii fti�tei. Însă , , , 
1 17 Symp. 210 d; vorbiri = raporturi. [ Vezi "U nterwegs zur Schrift", Ces. Werke 7] (pasajul 
respectiv din traducerea românească a lui C. Papacostea sună în felul următor: "Dimpotrivă, 
strămutat pe marea cea largă a frumosului şi contemplându-l nemijlocit, el va da la iveală gânduri şi 
vorbe frumoase, măreţe . . .  "; în Platon, Dialoguri, Editura pentru Literatură Universală, Bucureşti, 
1968, p. 295 - n. t.) 
1 1 8  Aristotel, Met. M 4, l078a 3-6. Vezi introducerea lui Grabmann la Ulrich von StraBburg, De 
pulchro, p. 31 ab. d. bayer. Akad. d. Wiss. 1 926), precum şi valoroasa introducere a lui G. 
Santinellos la Nicolaus Cusanus, Tota pulchra es, (Atti e Mem. Della Academia Patavina, LXXI). 
Nicolaus revine asupra lui Dionysios şi a lui Albert care determină reflec�a medievală asupra 
frumosului. 
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acest lucru nu înseamnă nicidecum că "frumuseţile" pot fi găsite în primul rând în artă. 
Cât timp ordinea fiintării este înteleasă ca fiind ea însăşi divină sau drept creatie a lui , , , 
Dumnezeu - iar această din urmă variantă este valabilă până în secolul al XVIII-lea -
exceptia artei poate fi înteleasă doar în orizontul acestei ordini a fiintei. Am descris mai 

" , 
sus faptul că problematica estetică se deplasează către punctul de vedere al artei abia În 
secolul al XIX-lea. Vedem acum că la baza acestei mişcări se află un proces metafizic. O 
asemenea reaşezare asupra punctului de vedere al artei presupune ontologic o masă de 
flln�ă (Seinsmasse) amorfă, respectiv una guvernată de legi mecanice. Spiritul tehnologic 
omenesc care formează ceva util prin construc�e mecanică va înţelege până la urmă şi tot 
ce este frumos pornind de la opera propriului său spirit. 

Acest lucru concordă cu faptul că ştiinta modernă şi-a reamintit de valenta de a fi , , 

autonomă a "formei" (Gesta/� abia când a ajuns la limitele edificabilităţii mecanice a 
fllntării şi introduce acum ideea de formă - dar şi a unor simetrii mult mai formale - ca un 
pri�cipiu de cunoaştere complementar în explica�a naturii, înainte de toate în explicarea 
naturii vii (biologie, psihologie) . Ea nu renunţă as tfel la atitudinea ei principială, ci 
urmăreşte doar să-şi atingă scopul - stăpânirea ştiin�fică a fllnţării - pe o cale mai subtilă. 
Acest lucru trebuie subliniat împotriva perceptiei de sine a cercetării moderne a naturii1 19  
În acelaşi timp, însă, ştiinţa admite la proprille-i hotare, la hotarul dominării naturii pe care 
o realizează, valabilitatea frumusetii naturii şi a frumusetii artei care servesc unei satisfactii 
dezinteresate. Am descris pe baz; răsturnării raportul�i dintre frumosul natural şi cel 'al 
artei procesul de reordonare prin care frumosul natural ajunge în cele din urmă să-şi 
piardă întâietatea într-o asemenea măsură încât este gândit ca reflex al spiritului. Am fi 
putut adăuga că conceptul de "natură" însuşi şi-a dobândit accep�unea care îi este proprie 
începând de la Rousseau abia în răsfrângere dinspre conceptul artei. El devine un concept 
polemic ca Altul spiritului, non-eul, şi ca atare nu îi mai revine nimic din demnitatea 
ontologică care îi era proprie cosmosului ca ordine a lucrurilor frumoasel2o 

Desigur că nimeni nu se va putea gândi pur şi simplu la o anulare a acestei evolupi şi la 
o restaurare a rangului metafizic al frumosului, aşa cum îl găsim în filozofia greacă, prin 
reînnoirea ultimei ipostaze a acestei tradi�i, estetica perfec�unii a secolului al XVIII-lea. 
Oricât ne-ar fi apărut de nesatisfăcătoare evolu�a către subiectivism în cadrul esteticii 
moderne inaugurată de Kant, acesta a demonstrat convingător inconsistenţa ra�onalis
mului estetic. Atâta doar că nu este corectă o întemeiere a metafizicii frumosului doar pe 
ontologia măsurii şi ordinea teleologică a fllnţei, pe care o invocă în fond aparenţa 
clasicistă a esteticii ra�onaliste a regulii. Metafizica frumosului nu coincide în realitate cu o 
asemenea aplicare a ra�onalismului estetic. Recursul la Platon ne lasă mai curând să 
desluşim o latură cu totul diferită a fenomenului frumosului şi aceasta este cea care ne 
interesează în ceea ce priveşte interoga�a noastră hermeneutică. 

Oricât de strâns ar fi legată ideea frumosului de cea a binelui, Platon are în vedere şi o 
diferentă între cele două, iar această diferentă contine opreeminentă ajrumosului. Am văzut 

, " J  

1 1 9 [Prezentarea de mai sus ar trebui diferenfiată suplimentar. Despre ceea ce are caracter de 
formă (das Gestalthafte) nu este vorba doar în ştiinţa despre om. "Simetriile", "configura�ile ordo
nării", "systemele" nu pot fi nici ele în!elese pornind de la conceptul construcfiei macanice. Şi 
totuşi această "frumuse!e" care îl răsplăteşte pe cercetător nu este o Întâlnire a omului cu sine 
însuşi. ] 
1 20 [Vezi prelegerile din Viena, "Die Philosophie und die Wissenschaft vom Menschen" (1984), şi 
Lund, "Naturwissenschaft und Hermeneutik" (1 986). ] 
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deja că impalpabilitatea binelui îşi găseşte corespondentul în frumos, adică în propor
tionalitatea fllntării şi în caracterul deschis (a/§.theia) ce tine de aceasta, în măsura în care şi 
;cestuia îi revi�e o ultimă exuberanţă (Uberschweng/ichkeif). Însă Platon poate să spună ge 
lângă aceasta că în încercarea de a prinde binele însuşi acesta se refugiază în frumos 21 
Frumosul se deosebeşte, aşadar, de binele de-a dreptul impalpabil prin faptul că poate fi 
Prins mai curând decât acesta. Tine de esenta sa să fie ceva ce îşi face aparitia. Frumosul se " , 
arată în căutarea binelui. Aceasta constituie o primă trasă tură distinctivă a acestuia pentru 
sufletul omenesc. Ceea ce se Înfăpşează într-o formă desăvârşită atrage asupra sa dorinţa 
iubirii. Frumosul subjugă nemijlocit, În timp ce idealurile virtuţii omeneşti se pot desluşi 
cu greu doar în mediul tulbure al aparenţelor, deoarece ele nu posedă o lumină proprie 
astfel Încât cădem pradă adesea imita pilor impure şi formelor aparente ale virtuţii . 
Lucrurile stau altfel în cazul frumosului. Acesta îşi are propria sa luminozitate astfel încât 
aici nu suntem seduşi de copii distorsionate. Căci "numai frumusepi i-a fost sortit să se 
vădească atât de limpede (ekphanestatol1) , ea singură menită pentru iubirea noastră,, 122 

În această funcpe anagogică a frumosului descrisă memorabil de Platon devine vizibil 
acum un factor structural ontologic al frumosului şi cu aceasta o structură universală a 
fiintei înseşi. În mod evident, marca distinctivă a frumosului în fata binelui este aceea că , , 
frumosul se înfăpşează dinspre sine însuşi, se vădeşte nemijlocit în ftinţa sa. Cu aceasta el 
are cea mai importantă dintre funcpi1e ontologice, şi anume cea a medierii între idee şi 
aparenţă. Căci aici se află crucea metafizică a platonismului. Aceasta se condensează în 
conceptul participării (methexis) şi vizează atât raportul dintre aparenţă şi idee, cât şi 
raportul ideilor între ele. După cum de învaţă Phaidros, nu este o întâmplare că Platon 
clarifică acest raport disputat al "participării" în mod predilect pe baza exemplului 
frumosului. Ideea frumosului este cu adevărat prezentă în ceea ce este frumos, nedivizată 
şi întreagă. De aceea, exemplul frumosului oferă posibilitatea de vădi "parousia" eidosului 
la care se referă Platon şi recursul la evidenţa lucrului Împotriva dificultăp10r logice legate 
de participarea "devenirii" la "ftinţă". "Prezenţa" pne în mod convingător de ftinţa 
frumosului însuşi. Chiar dacă frumuseţea este experimentată ca fiind reflexul palid al unui 
lucru suprapământesc, ea este totuşi prezentă În vizibil. Faptul că ea este într-adevăr 
altceva, o esenţă ce pne de o altă ordine, se vădeşte în modul aparipei sale. Ea străluceşte, 
îşi aruncă lumina dintr-o dată şi piere la fel de subit, fără nici o trecere, nemijlocit. Dacă e 
să se vorbească împreună cu Platon despre un hiat (chQrismos) între sensibil şi ideal (das 
Ideelle) atunci aici este locul său şi în acelaşi timp locul în care acesta e închis. 

Frumosul apare nu doar legat de ceea ce este vizibil În mod sensibil, ci astfel încât 
acesta este prezent cu adevărat abia prin acesta, adică se ridică din toate drept unul. 
Frumosul este cu adevărat din sine însuşi "vădit cel mai limpede" (to ekphanestaton). 
Graniţa clară dintre frumos şi ceea ce nu se împărtăşeşte din frumos este, de altfel, şi o 
constatare fenomenologică bine consolidată. Aristotell23 spune despre "operele bine 
orânduite" că acestora nu le poate fi adăugat şi înlăturat nimic: măsura fragilă, exactitatea 
proporpei pne de efectivul esenpal cel mai vechi al frumosului. - Să ne gândim doar la 
sensibilitatea armonillor tonale din care se clădeşte muzica. 

121 Phileb. 64 e 5. Am analizat mai în amănunt acest pasaj în cartea mea Platos dialektische Ethik (§14) 
[Ces. Werke, Bcl. 5, p. 1 50 sq. ] .  Vezi şi G. Kriiger, Einsicht tind Leidenschaft, p. 235 sq. 
122 Phaidr. , 250 d 7. 
123 Eth. Nic. B 5, 1 1 06b9: ătev e iwtuow bnH y uv t o îc; eu  E X O \lOW E P Y O lC; ,  on oua 
,bjl e A e î v E OHV oua 1t P O O t e iv U l. 
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"Strălucirea în afară" nu este, aşadar, doar o însuşire a ceea ce este frumos. Ci 
constituie esenţa sa propriu-zisă. Marca distinctă a frumosului, atragerea nemijlocită 
asupra sa a dorinţei sufletului omenesc, se întemeiază în modalitatea sa de a fi. Caracterul 
măsurat al frumosului ce nu îl lasă doar să fie ceea ce este, ci il lasă să iasă la vedere drept 
un întreg măsurat în sine, armonios. Acesta este caracterul manifest, deschis (al§.theia), 
despre care Platon vorbeşte în Fileb, ce tine de esenta frumosului124• Frumusetea nu este 
pur şi simplu simetrie, ci ieşirea la lumină' însăşi care �e sprijină pe aceasta. Ea e;te de felul 
strălucirii. Dar a străluci înseamnă: a lumina asupra unui lucru şi de a ieşi la lumină prin 
acel ceva asupra căruia cade strălucirea. Frumuseţea are modalitatea de a fi a luminii. 

Acest lucru nu înseamnă doar că fără lumină nimic din ceea ce este frumos nu poate 
ieşi la lumină şi că nimic nu poate fi frumos; frumusetea frumosului iese la lumină ca 
lumină, ca lucire a acestuia. Ea se scoate la lumină pe sin� însăşi. Într-adevăr, modalitatea 
generală de a fi a luminii nu este luminozitatea a ceea ce ea luminează, ci este ea însăşi 
vizibilă facând ca altceva să fie vizibilă şi nu este vizibil în nici un alt mod decât făcând 
vizibil altceva. Gândirea antică a evidentiat de)' a această constitutie reflexivă a luminii125, , , 
iar acestui fapt îi corespunde acela că conceptul reflexiei (Rtjlexion) , care joacă un rol 
determinant în f.tlozofia modernă, �ne originar de domeniul opticii. 

Faptul că lumina uneşte văzul şi vizibilul astfel încât fără de lumină nu există nici 
vedere şi nici vizibil derivă în mod evident din constitutia reflexivă care constituie ftinta 
acesteia. Această observatie banală se Încarcă de consecinte deîndată ce luăm În consid�-, , 
rare raportarea luminii la frumos şi vastitatea semnificaţiei conceptului frumosului. Căci, 
Într-adevăr, lumina este cea care articulează mai întâi lucrurile vizibile făcând din ele 
forme ce sunt "frumoase" şi "bune" în acelaşi timp. Însă frumosul nu se mărgineşte la 
domeniul vizibil ului. El este, după cum am văzut, modalitatea de manifestare a binelui în 
genere, a ftinţării, aşa cum trebuie aceasta să fie. Lumina în care nu se articulează doar 
vizibilul, ci şi domeniul inteligibil, nu este lumina soarelui, ci lumina spiritului, a lui nOUI. 
La acest lucru facea aluzie deja analogia profundă a lui Platonl26, pornind de la care 
Aristotel a dezvoltat teoria despre nous, iar gândirea creştină medievală ce i-a urmat 
acestuia teoria despre i1ttellectuI agens. Spiritul care desfăşoară din sine însuşi pluralitatea 
gânditului îşi este sieşi prezent tocmai în aceasta. 

Metafizica luminii de sorginte platonician-neoplatonică este cea de la care porneşte 
Învăţătura creştină despre cuvânt, despre verbum creans, pe care am tratat-o mai sus pe larg. 
Dacă am denumit structura ontologică a frumosului drept ieşirea la lumină prin care 
lucrurile ies la iveală în profilul lor, atunci acelaşi lucru este valabil în mod corespondent şi 
pentru domeniul inteligibil. Lumina ce face să iasă totul la lumină astfel încât să fie vădit în 
sine şi inteligibil în sine este lumina cuvântului. Metafizica luminii este, aşadar, cea pe care 
este întemeiată relatia strânsă existentă între ieşirea la lumină a frumosului şi văditul 
inteligibilului1 27 Însi tocmai această relaţie a fost cea care ne-a călăuzit de-a lungul 
formulării interogapei noastre henneneutice. Reamintesc faptul că analiza ftinţei operei 
de artă a condus către interoga�a hermeneuticii şi către o lărgire universală a acesteia. 
124 Platon, Fileb, 51 d 
1 25 Stoic. veI. Fragm. II 24, 36, 36, 9. 
126 Rep. , 508 d. 
121 Întreaga traditie neoplatonică ce influentează scolastica trecând prin Dionisie Pseudo-Areo
pagitul şi Albertu's Magnus cunoaşte această re1a�e. În legătură cu preistoria acesteia vezi Hans 
Blumenberg, Licht als Metapher der Wahrheit, Studium generale 10, Heft 7, 1957. 
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Toate acestea au rezultat fără să aruncăm nici măcar o privire asupra metaftzicii luminii. 
Dacă ne aplecăm acum asupra înrudirii acesteia cu întrebarea formulată de către noi, ne 
sare în ajutor aici faptul că structura luminii poate fi desprinsă în mod evident de 
reprezentarea metafizică a unui izvor sensibil-spiritual de lumină în maniera gândirii 
neoplatonic- creştine. Acest lucru devine limpede deja pe baza interpretării dogmatice a 
Cărţii Facerii dată de Augustin. Acesta observă acolol2 că lumina este creată înainte de 
deosebirea lucrurilor şi facerea corpurilor cereşti dătătoare de lumină. El pune mare 
greutate în special pe faptul că facerea iniţială a cerului şi pământului are loc încă fără 
intervenţia cuvântului dumnezeiesc. Dumnezeu vorbefte pentru întâia oară abia în mo
mentul facerii luminii. Această vorbire prin care lumina este poruncită şi creată este 
interpretată de el ca fiind devenirea spirituală întru lumină prin care este făcută posibilă 
deosebirea între lucrurile plăsmuite. Caracterul amarf al masei create prima de cer şi 
pământ devine modelabilă către forme diverse abia prin lumină. 

Recunoaştem în profunda interpretare augustiniană a Facerii preludiul acelei interpre
tări speculative a limbii pe care am elaborat-o în cadrul analizei structurale a experienţei 
hermeneutice a lumii, potrivit căreia pluralitatea gânditului ia ftinţă abia din unitatea 
cuvântului. Cu aceasta recunoaştem în acelaşi timp faptul că metafizica luminii pune în 
valoare o latură a conceptului antic al frumosului care îşi afirmă dreptatea chiar şi 
desprinsă din contextul metafizicii substanţei şi din raportarea metafizică asupra spiritului 
divin infinit. Analiza noas tră a poziţiei frumosului în cadrul ftlozofiei greceşti clasice are 
aşadar drept rezultat faptul că acestui aspect al metafizicii îi este încă proprie o 
semnificaţie productivă pentru noil29 Pentru că ftinţa e reprezentare de sine şi întreaga 
comprehensiune este o survenire, această înţelegere primă şi ultimă trece dincolo atât de 
orizontul metafizicii substanţei cât şi de metamorfoza pe care a parcurs-o conceptul 
substantei către cele ale subiectivitătii şi obiectivitătii ştiintifice. Astfel, metafizica frumo
sului ar� consecinţele ei pentru int�rogaţia noastri. De �ceastă dată nu mai este vorba 
despre justificarea din perspectiva unei teorii a ştiinţei, a pretenţiei de adevăr a artei şi a 
artisticului - fie şi cea a istoriei şi a metodicii ştiinţelor spiritului - aşa cum acest lucru 
apărea drept o sarcină în cadrul dezbaterii ce a avut loc în secolul al XIX-lea. Acum este 
vorba mai curând despre sarcina cu mult mai generală a afirmării fundalului metodologic 
al experienţei hermeneutice a lumii. 

Pornind de la metafizica frumosului vom pune în lumină în special două elemente ce 
rezultă din relaţia dintre ieşirea la lumină a frumosului şi vădirea inteligibilului. Este 
vorba, pe de o parte, despre faptul că atât manifestarea frumosului cât şi modalitatea de 
a fi a înţelegerii au caracter de eveniment, iar pe de alta, că experienţa hermeneutică în 
calitate de experienţă a unui sens transmis prin tradiţie se împărtăşeşte din l1emijlocirea 
prin care se distinge dintotdeauna experienţa frumosului cât şi, în genere, orice evidenţă 
a adevărului. 

1 .  Pornind de la fundalul pregătit de speculaţia despre lumină şi frumos a tradipei 
devine posibilă legitimarea întâietăpi pe care am conferit-o lucrării lucrului în cadrul 
experienţei hermeneutice. Se dovedeşte acum că aici nu este vorba nici despre mitologie 
şi nici despre dăinuirea unui factor străvechi al adevărului capabil să se impună în faţa 
128 În comentariul său pe marginea Genezei. 
1 29 Este demn de a fi luat în seamă aici modul în care gândirea patristică şi cea scolastică au putut fi 
interpretate productiv de către Heidegger, fapt prezentat de pildă de către Max Miiller: Sein tind 
Geist, 1940 şi ExistenifJhilosophie im geistigen Leben der Gegenwarl, 1 1 9  sq.; 1 50 sq. 
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metodicii moderne a ştiinţei. Etimologia conceptelor pe care le-am utilizat indică deja acest 
lucru, căci vorbisem despre faptul că frumosul este, asemenea oricărui lucru plin de sens, 
"vădi t" (einleuchtend). 

Conceptul vădirii ţine de tradipa retorică. Eikos, ceea ce este verisimile, vero-similul (das 
Wahr-Scheinliche) , văditul, fac parte dintr-un şir ce îşi apără propria îndreptăţire în fa�a 
adevăratului şi certului, a doveditului şi ştiutului. Reamintesc faptul că am acordat o 
însemnătate deosebită lui sensus communis130 Pe lângă aceasta poate exista un ton mistic
pietistic ce răzbate dinspre illuminatio către vădi re (das Einleuchten) (un sunet ce putea fi 
desluşit şi în sensus communis, la Oetinger bunăoarăI31) . În orice caz, prezenţa metaforicii 
luminii în ambele nu este întâmplătoare. Lucrul însuşi ne îndeamnă să vorbim despre o 
survenire sau despre o lucrare a lucrului. Ceea ce este vădit este mereu ceva rostit: o 
propunere, un plan, o supoziţie, un argument, sau altele de acest fel. Este implicat aici 
întotdeauna faptul că ceea ce este vădit nu este demonstrat şi absolut cert, ci se afirmă 
drept ceva eminent înlăuntrul posibilului şi prezumtivului. Putem astfel admite chiar că 
un argument are ceva limpede atunci când vrem să omagiem astfel un contraargument. 
Problema compatibilităpi acestui lucru cu tot ce considerăm a fi corect este lăsată aici 
deschisă şi se spune doar că este limpede, vădi t "în sine", cu alte cuvinte, că ceva înclină în 
favoarea acestuia. Conexiunea cu frumosul este limpede în cazul unei astfel de reorientări. 
Frumosul ne câştigă la rândul său în favoarea sa fără a put�a fi integrat deîndată întregului 
orientărilor şi valorizărilor noastre. Ba mai mult, aşa cum frumosul este un tip de 
experienţă ce se ridică din totalitatea experienţei nostre şi se ridică deasupra ei asemenea 
unei vrăji şi unei aventuri şi ne confruntă cu o sarcină proprie de integrare hermeneutică, 
tot astfel văditul este de bună seamă întotdeauna ceva surprinzător, asemenea unei 
străluminări prin care câmpul a ceea ce intră în vedere se lărgeşte. 

Experienta hermeneutică tine de acest domeniu deoarece şi ea este survenirea unei 
experienţe a�tentice. Faptul ci ceva devine limpede pe baza a ceva spus fără a fi asigurat, 
judecat şi decis în fiecare direcţie, este valabil într-adevăr peste tot unde suntem interpelap 
de către ceva din cuprinsul tradiţiei. Lucrul transmis prin tradiţie se afirmă potrivit 
dreptăţii sale fUnd înţeles şi deplasează orizontul care ne înconjura până atunci. Este o 
experienţă reală în sensul pe care l-am indicat. Rezultatul frumosului şi survenirea 
hermeneutică presupun în mod principial finitudinea existenţei umane. Ne-am putea 
întreba de-a dreptul dacă frumosul poate fi experimentat de către un spirit infinit aşa cum 
o facem noi. Poate acesta zări altceva decât frumuseţea întregului care i se înfăpşează? 
"Ieşirea la lumină" a frumosului pare să fie rezervată experienţei uman-finite. Gândirea 
medievală cunoaşte o problemă asemănătoare, şi anume cea a modului în care poate fi 
frumuseţe în Dumnezeu dacă acesta este Unul şi nu multe. Abia teoria lui Nicolaus 
Cusanus despre complicatio a Multiplului în Dumnezeu indică o soluţie satisfăcătoare (vezi 
"sermo de pulchritudine" citat mai sus [p. 452]). Apare astfel drept logic privind de aici că 
pentru ftlozofia lui Hegel a unei cunoaşteri nesfârşite arta este o formă a reprezentării care 
îşi găşeşte sinteza în concept şi în ftlozofie. Tot astfel, universalitatea experienţei 
hermeneutice n-ar trebui să fie, în principiu, accesibilă unui spirit infinit care desfăşoară 
tot ce este sens, no§.ton, din sine însuşi şi gândeşte tot ce poate fi gândit în autocon
templarea deplină a lui însuşi. Zeul aristotelic (chiar şi spiritul hegelian) a lăsat în urmă 
l3Q Vezi supra, p. 26 sq. 
131 [Vezj În legătură cu aceasta lucrarea mea: "Oetinger als Philosoph" (Kl. Schr. III, pp. 89-100; 
Ges. Werke, Bd. 4) . ] 
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"filozofia", această mişcare a existentei finite. Nici unul dintre zei nu fllozofează, spune 
Platon132 

' 

Faptul că îl putem invoca repetat pe Platon, deşi f.tlozofia greacă a logosului descoperă 
doar în parte solul experienţei ftlozofice, centrul limbii, îl datorăm în mod evident acestei 
alte laturi a teoriei platoniciene a frumosului care însoţeşte asemenea unui curent subteran 
istoria metaftzicii aristotelic-scolastice ce iese din când în când la lumina zilei, bunăoară în 
mistica neoplatonică şi cea creştină. Vocabularul conceptual necesar gândirii finitudinii 
existentei omeneşti a fost elaborat În interiorul acestei traditii a platonismului133• Afinitatea 
rezulta:ă între teoria platoniciană a frumo sului şi ideea ' unei hermeneutici universale 
mănuriseşte la rândul ei despre continuitatea acestei tradiţii platoniciene. 

2. Dacă pornim de la constitupa fundamentală ontologică - potrivit căreia fiinţa este 
limbă, adică reprezentare de sim - pe care ne-a dezvăluit-o experienţa hermeneutică a fiinţei, 
de aici nu decurge doar caracterul de eveniment al frumosului şi structura de survenire a 
întregii Înţelegeri. Aşa cum modalitatea de a fi a frumosului s-a dovedit a fi o creionare a 
unei constituţii generale a fiinţei, acelaşi lucru se va arăta şi în cazul conceptului de adevăr ce 
tine de aceasta. Putem porni şi aici de la traditia metafizică, Însă va trebui să ne Întrebăm şi , , 
aici ce anume rămâne valabil în ceea ce o priveşte pentru experienţa hermeneutică. 
Potrivit metafizicii tradiponal�, faptul de a fi adevărat (das Wahrsein) al ftinţării pne de o 
determinare transcedentală şi este strâns legată de faptul de a fi bun (Gutsein) - pe baza 
căruia iese la lumină de asemenea faptul de a fi frumos (SchOnsein) . Ne amintim astfel de 
afirmapa lui Toma d'Aquino potrivit căreia frumosul trebuie determinat În raport cu 
cunoaşterea, iar binele în raport cu dorinţaB� Frumos este acel ceva în a cărui privelişte 
dorinţa îşi găseşte liniştea: cuius ipsa apprehensio placet. Frumosul adaugă dincolo de faptul de 
a fi bun o rânduire către forţa de a cunoaşte: addit supra bonuln qUe11dam ordinem ad vim 
cognoscivitiam. "Strălucirea" frumosului se manifestă aici asemenea unei lumini ce lumi
nează deasupra a ceea a căpătat formă: lux sple11dens suprafol71Jatum. 

Vom încerca din nou să desprindem această afirmape din contextul metafizic al teoriei 
formei sprijinindu-ne Încă o dată pe Platon. El a fost cel care a dovedit pentru întâia oară 
existenţa lui alftheia ca un factor esenpal în cadrul frumosului şi este limpede ce anume 
voia să spună cu aceasta: frumosul, modul în care frumosul apare, se expune pe sine însuşi 
deschis în fiinta sa. Ceea ce se înfătişează astfel nu este distinct de sine însuşi reprezen
tându-se. Nu �ste ceva pentru sine 'şi altceva pentru alpi; nu este nici pe baza altuia. Nu 
este lumina revărsată asupra unei forme (Gestal!), care cade asupra sa din afară. Mai 
curând constitutia de filntă a formei înseşi este aceea de a luci astfel, de a se înfătişa astfel. 
Rezultă de aici că în perspectiva faptului de a fi frumos frumosul trebuie înţeles 
întotdeauna ontologic ca "imagine" (Bild), indiferent de faptul că apare "el însuşi" sau 
copia sa. Căci tocmai aceasta este, după cum am văzut, trasă tura distinctivă a frumosului, 
şi anume faptul că închide hiatul dintre idee şi manifestare. Este cât se poate de sigur - cu 
alte cuvinte tine de o ordine a fiintei - că "ideea" este cea care se ridică drept ceva durabil , , 
în sine deasupra şuvoiului manifestărilor. Dar tot atât de sigur este că se manifestă el 
însuşi. Aces t lucru nu înseamnă, aşa cum am văzut, nicidecum o instanţă împotriva teoriei 
ideilor, ci exemplificare a concentrată a problemei acesteia. Acolo unde invocă evidenţa 

131 Symp. 204 a 1 .  
133 Vezi Însemnătatea Scolii de la Chartres pentru Nicolaus Cusanus [subliniată înainte de toate de 
către R. Klibansky; vezi şi edipa îngrijită de E. Koch a De arfe coniectUlis, Kăln, 1 956.  ] 
134 Toma d'Aquino, S. Th. 1 q. 5, 4. 
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frumosului, Platon nu mai este nevoit să insiste asupra opozipei dintre "sinele însuşi" şi 
copie. Frumosul însuşi este cel care instaurează şi suprimă în acelaşi timp această opozipe. 

Evocarea lui Platon devine aici relevantă încă o dată pentru problema adevărului. Am 
încercat să demonstrăm în cadrul analizei operei de artă că reprezentarea de sine trebuie 
să fie considerată drept flinţa adevărată a operei de artă. Pentru aceasta am apelat la 
conceptul jocului, iar acesta ne-a introdus deja în conexiuni mai generale. Căci am văzut 
acolo că adevărul a ceea ce se reprezintă în joc nu este de fapt "crezut" sau "ne-crezut" 
dincolo de participarea la petrecerea j ocului13S 

În domeniul estetic acest lucru este de la sine înţeles pentru noi. Chiar şi acolo unde 
poetul este omagiat asemenea unui vizionar nu se crede cu adevărat că în poeziile sale 
poate fi descoperită o profeţie autentică: de pildă în cântarea lui Holderlin despre 
reîntoarcerea zeilor. Mai curând, poetul este un vizionar pentru că întruchipează el 
însuşi ceea ce este, a fost şi va fi, şi cu aceasta stă drept mărturie a acelui ceva despre care 
el dă de ve,ste. Este adevărat că enunţul poetic are o ambiguitate, asemenea celui al 
oracolului. Insă tocmai în acest lucru rezidă adevărul său hermeneutic. Cel care vede in 
el o gratuitate artistică căreia îi lipseşte gravitatea existenţială nesocoteşte în mod 
evident cât de fundamentală este experienţa hermeneutică a lumii pentru finitudinea 
omului. Faptul că este ambiguu nu este o slăbiciune ci forţa oracolului. Tot astfel cel 
caută să-I pună la încercare pe Holderlin sau pe Rilke cercetând credinţa lor reală în zei şi 
îngeri va ţinti în gol13G 

. 

Definitia fundamentală a lui Kant a satisfactiei estetice drept o satisfactie dezinte-
, , , 

resată se referă nu doar negativ la faptul că obiectul gustului nu este nici întrebuinţat 
ca fiind utilit şi nici râvnit ca fiind bun, ci în mod pozitiv la faptul că "existenţa" nu 
poate adăuga nimic conţinutului estetic al satisfactiei, "priveliştii pure", fiindcă fllnţa 
estetică este reprezentare de sine. Interesul legat de existenţa frumosului, de pildă de 
cântecul privighetorii a cărui imitatie înşelătoare este o ofensă morală, există doar din 
punct de vedere moral. Întrebare� este de bună seamă dacă din această întocmire a 
fiinţei estetice rezultă într-adevăr că adevărul nu ar putea fi căutat aici deoarece aici nu 
ar fi cunoscut nimic. Am arătat în analizele noastre estetice îngustimea conceptului de 
cunoaştere ce condiţionează aici interogaţia kantiană şi am găsit pornind de aici 
întrebarea privitoare la adevărul artei calea ce duce către hermeneutică, în care pentru 
noi arta şi ştiinta se uneau. 

Înţelegerea �omprehensiunii doar drept efortul imanent al unei conştiinţe ftlologice 
indiferentă faţă de "adevărul" textelor sale s-a dovedit a fi chiar şi în raport cu fenomenul 
hermeneutic o îngustare nejustificată. Pe de altă parte, a devenit desigur limpede că 
înţelegerii textelor nu îi este permis să hotărască în prealabil asupra întrebării privitoare la 
adevăr de pe pozipa unei cunoaşteri specializ�te superioare şi să savureze în cadrul 
înţelegerii doar propria competenţă superioară. Intreaga demnitate a experienţei herme
neutice - chiar şi însemnătatea istoriei pentru cunoaşterea umană în genere - ni s-a părut 
că ar consta, mai curând, în aceea că aici nu se efectuează doar o ordonare sub ceea ce este 
cunoscut deja, ci în aceea că ceea ce ne întâmpină în tradipe ne spune ceva. Compre
hensiunea nu se mulţumeşte, prin urmare, cu virtuozitate a tehnică a "priceperii" a tot şi 
1 35 Vezi supra p. 88 sq. 
136 Vezi analiza citată mai sus a cărţii lui R. Guardini despre Rilke. [Vezi, de asemenea, şi lucrarea 
mea despre R. M. Rilke în Poetica - Ausgewăhlte Essf!)'s, F rankfurt, 1 977, pp. 77-102; Ges. Werke, Bd. 
9. ] 
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orice este scris. Ea este mai curând o experienţă veritabilă, adică Întâlnirea cu ceva ce se 
afirmă drept adevăr. 

Faptul că o asemenea întâlnire însăşi se împlineşte, din motivele pe care le-am discutat 
deja, în efectuarea linguală a interpretării şi că astfel fenomenul limbii şi înţelegerea se 
dovedesc a fi un model universal al fiinţei şi cunoaşterii în genere, permite acum o 
determinare mai exactă a sensului adevărului ce se află în j oc în comprehensiune. Am 
recunoscut cuvintele ce aduc un lucru către limbă drept o surveni re speculativă. Adevărul 
lor rezidă în acel ceva rostit cu ele şi nu într-o vizare închisă în neputinţa particularităţii 
subiective. Reamintim faptul că înţelegerea a ceea ce cineva spune nu este o performanţă 
empatică ce ghiceşte viaţa sufletească a vorbitorului. Fireşte că de orice înţelegere Jine 
faptul că ceea ce este rostit câştigă în precizie printr-o întregire de sens ocazională. Insă 
această precizie datorată situaţiei şi contextului ce întregeşte o vorbire către totalitatea 
sen�ului şi face ca spusa să fie spusă nu îi revine vorbitorului ci acelui ceva ce este rostit. 

In mod corespunzător enunţul poetic s-a dovedit a fi cazul excepţional al unui sens 
pătruns în întregime, încorporat în enunţ. Accederea-Ia-limbă este în poezie asemenea 
unei pătrunderi în relaţii de ordine prin care "adevărul" a ceea ce este spus este purtat şi 
chezăşuit. Orice accedere-Ia-limbă, şi nu doar cea a enunţului poetic, poartă ceva din 
trăsăturile unei astfel de mărturisiri. "Nici un lucru nu e acolo unde cuvântul se sfarmă." 
Vorbirea nu este, după cum am subliniat, niciodată doar subsumarea particularului sub 
concepte generale. Ceea ce este dat în mod plastic nu este oferit în utilizarea cuvintelor 
doar ca un caz particular al unei generalităţi, ci a devenit prezent în spusa însăşi - aşa cum 
ideea frumosului este prezentă în ceea ce este frumos. 

Ceea ce se numeşte aici adevăr poate fi determinat şi în acest caz dinspre conceptul 
jocului: modul în care greutatea lucrurilor care ne întâmpină în înţelegere se pune oarecum 
pe sine în j oc este el însuşi un proces lingual, o j oacă cu cuvintele, ca să spunem aşa, ce 
prinde în horă ceea ce este vizat. Jocurile de limbă sunt şi cele în care, fiind învăţăcei - şi 
când încetăm oare să fim astfel - ne ridicăm către înţelegerea lumii. Vom putea evoca 
aşadar constatările noastre privitoare la esenţa j ocului potrivit cărora comportamentul 
jucătorului nu are voie să fie înţeles ca un comportament al subiectivităţii, căci mai curând 
jocul este cel care joacă cuprinzându-i în sine pe jucători şi devenind astfel un rubiectum 
propriu-zis al dinamicii joculuiI37 

Prin urmare nici aici nu este vorba despre un joc cu limba sau cu conţinuturile ce ne 
interpelează ale experienţei mundane sau ale tradiţiei, ci despre jocul limbii înseşi care ne 
interpelează, ne face propuneri şi le retrage, ne întreabă şi se împlineşte pe ea însăşi în 
răspuns. 

Aşadar înţelegerea nu este un joc în sensul că cel care înţelege s-ar menţine în 
coordonate ludice şi ar refuza pretenţiei cu care este confruntat adoptarea unei poziţii 
obligative. Libertatea posesiei de sine ce ţine de capacitatea de a ne sutrage astfel nu este 
dată aici şi tocmai acest lucru doreşte să-I exprime aplicarea conceptului de joc asupra 
înţelegerii. Cel care înţelege este deja cuprins întotdeauna într-o survenire prin care. se 
afirmă ceva plin de sens. Este astfel bine întemeiat faptul că în cazul fenomenului 
hermeneutic este folosit acelaşi concept al jocului ca şi cel pentru experienţa frumosului. 
Atunci când înţelegem un text, plinul-de-sens al acestuia ne cucereşte asemenea frumo
sului. Se afirmă pe sine şi cucereşte deja întotdeauna înainte să ne venim în fire şi înainte 

137 Vezi supra p. 86 sq. şi E. Fink, Spiel als Weltsymbol (1 960), precum şi cronica mea în Ph. Rdsch. 9, 
pp. 1-8. 
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de a putea verifica pretenţia de sens cu care suntem confruntaţi. Ceea ce ne întâmpină în 
experienta frumosului şi în întelegerea sensului traditiei se aseamănă într-adevăr cu ' ,, ' , 
adevărul jocului. Intelegând suntem implicaţi într-o survenire a adevărului şi întârziem. 
într-un fel, atunci când vrem să ştim ce anume să credem. 

Nu există astfel nici o înţelegere liberă de prejudecăţi chiar dacă voinţa cunoaşterii 
noastre trebuie să ţintească mereu să se sustragă puterii prejudecăţilor noastre. S-a dovedit 
în întregul cercetării noastre că siguranţa pe care o acordă utilizarea metodelor ştiinţifice 
este insuficientă pentru a garanta adevărul. Acest lucru este valabil cu deosebire pentru 
ştiinţele spiritului, însă nu Înseamnă o diminuare a caracterului lor ştiinţific, ci, dim
potrivă, legitimarea pretenţiei referitoare la semnificaţia umană deosebită pe care o 
formuleză din vremuri străvechi. Faptul că în cunoaşterea acestora intră în joc şi ftinta 
proprie a cunoscătorului indică într-adevăr limita "metodei", însă nu şi pe cea a ştiinţei. 
Ceea ce nu reuşeşte instrumentul metodei trebuie realizat mai curând şi poate fi realizat 
într-adevăr printr-o disciplină a întrebării şi a cercetătorului ce chezăşuieşte adevărul. 
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Notă asupra traducerii 

Deşi în ultimii ani au fost traduse în limba română! mai multe pagini din opera lui 
Hans-Georg Gadamer decât în toate cele patru decenii care s-au scurs de la publicarea 
principalei sale lucrări, Adevăr fi metodă (1960) ,  contribupa majoră a filozofului a rămas 
până astăzi inaccesibilă cititorului român. Parcurgând aceste două volume, lectorul avizat 
îşi va da seama deîndată că se află în fata unuia dintre cele mai consistente demersuri 
fllozofice (prin adâncimea surselor, prin a�ploare şi prin influenţa exercitată) ale secolului 
nostru. Pentru o imagine mai precisă asupra importanţei gândirii lui Gadamer în cadrul 
filozofiei contemporane, facem trimitere la Prefafa volumului F. 

Problema dificultăţii sau, la limită, chiar a imposibilităpi de a traduce opera unui gânditor 
"original", dar şi cea a importanţei şi necesităţii unui as tfel de demers sunt mult prea 
complexe pentru a putea fi dezbătute într-o simplă Notă asupra traducerii. O analiză 
riguroasă a lor nu poate eluda parcurgerea unui lung traseu, trebuind să pornească de la 
realitatea că întreaga cultură europeană se bazează şi se nutreşte din traduceri, să zăbovească 
asupra importanţei acestora îndeosebi pentru constituirea vocabularului ftlozofic, fără a 
scăpa însă din vedere rezultatele mai recente ale ceea ce se numeşte "translatologie" sau 
"ştiinţă a traducerii", pentru ca abia în cele din urmă să poată aborda în mod adecvat 
pro blemele concrete ale traducerii, în strânsă corelatie cu "continutul" textului aflat în 
dis cu pe. Această amplă investigape rămâne sarcina u�ui viitor s�diu. Vom încerca totuşi 
ca în cele ce urmează să oferim o imagine de ansamblu asupra problemelor de traducere 
pe care le-am întâmpinat, precum şi asupra soluţiilor adoptate. Ea este completată de 
Indexul bilingv de concepte de la sfârşitul volumului, care sperăm să fie un instrument util 
pentru cititorul exigent şi pentru alp traducători. Dorim ca în felul acesta să încurajăm o 
practică pe care, ca cititori ai unor traduceri româneşti de texte ftlozofice, am resimpt-o 
adesea ca necesară, dar care din păcate este mult prea rar asumată de către traducători. 

* 

* * 

Înainte de abordarea problemelor conceptuale, care, rară a fi neapărat cele mai dificile, 
sunt totuşi cele mai importante în cazul traducerii de texte ftlozofice, ne vom opri mai 
întâi asupra problemelor stilistice şi gramaticale. "Căci întreaga precaritate a traducerii -
scrie Gadamer însuşi3 - rezidă în faptul că unitatea de opinie pe care o are o propozipe nu 
poate fi atinsă prin simpla coordonare a unor părp de propozipe cu părţile de propozipe 
corespunzătoare ale celeilalte limbi, şi în faptul că astfel se formează aceste plăsmuiri 
îngrozitoare care ne sunt propuse în general în cărţile traduse - litere fără spirit. Ceea ce 
lipseşte acolo, acesta ftind singurul lucru care constituie limba, este faptul că un cuvânt îl 
provoacă pe celălalt, că fiecare cuvânt este, aşa zicând, chemat de celălalt cuvânt, şi la 
dndul său menpne deschisă continuarea vorbirii. O propoziţie tradusă, dacă nu este atât 

Hans-Georg Gadamer, Heidegger fi grecii, traducerea textelor şi comentarii de Vasile Voia, Cluj; 
Biblioteca Apostrof, 1999; ibid. ,  Elogitt/ teoriei; MOftenirea Europei, traducere de Octavian Nicolae şi 
Val. Panaitescu, Cuvânt înainte de Ştefan Afloroaiei, Iaşi, Polirom, 1999. 
2 O succintă expunere sintetică a contextului ftlozofic în care s-a constituit gândirea lui H.-G. 
Gadamer poate fi găsită în Gabriel CerceI, "Despre temporalitatea gândirii. Hans-Georg Gadamer 
la 100 de ani", în România literară, 7/2000, pp. 20-2I . 
3 V. mai jos p. 558. 
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de temeinic transformată de către un maestru al artei traducerii, încât să nu se mai observe 
că în spatele ei s-a aflat o altă propoziţie vie, este ca o hartă în comparaţie cu peisajul 
însuşi." Asumându-ne totodată faptul că "orice traducere, chiar şi aşa-numita redare literală, 
este un tip de interpretare"4, am Încercat pe cât posibil să evităm pericolul treaducerii 
mecanice semnalat de către Gadamer. 

În cazul traducerii din limba germană, "interpretarea" stilistică şi gramaticală a textului ne 
constrânge la o intervenţie masivă, ştiut fllnd faptul că topica acestei limbi este foarte diferită 
de cea a limbii române, astfel încât traducătorul "nu poate să transfonne pur şi simplu ceea 
ce este spus din materialul lingvistic străin în propriul material lingvistic, fără ca el însuşi să 
devină din nou cel care spune. Aceasta Înseamnă Însă că el trebuie să dobândească în sine 
însuşi spaţiul infinit al spunerii care corespunde faptului spus în limba străină. Oricine ştie 
cât de dificil este acest lucru. Oricine cunoaşte felul în care o traducere face ca ceea ce este 
spus în limba străină să sune oarecum plat. El se reflectă Într-o suprafaţă plată, astfel încât 
sensul cuvintelor şi fonna propoziţiilor traducerii imită originalul, însă traducerea este oarecum 
lipsită de spaţiu. Ei îi lipseşte acea a treia dimensiune pornind de la care s-a constituit, în 
spaţiul său de sens, ceea ce a fost pus la origine, adică în original. Aceasta este o limită 
inevitabilă a tuturor traducerilor. Nici una nu poate înlocui originalul. "5 

În ciuda acestei descumpănitoare sentinţe, ne-am asumat sarcina de a face accesibilă 
cititorului român care nu are �ncă) acces la original una dintre cele mai influente gândiri a 
secolului XX. 

Acoperind un interval de peste 40 de ani, precum şi un registru stilistic foarte diversificat 
(fllnd vorba despre studii, articole polemice, conferinţe, texte auto biografice, o prefaţă şi 
o postfaţă etc.), textele reunite în volumul de faţă ne-au imp�s o diversificare corespun
zătoare a instrumentelor şi procedeelor lingvistice utilizate. In cele ce urmează le vom 
trece în revistă pe cele mai importante dintre ele: 

- acolo unde limba română nu ne-a permis să redăm ca atare frazele foarte lungi 
(aceste cazuri fUnd, de altfel, foarte rare) , am adoptat metoda consacrată a secţionării lor; 

- în câteva cazuri am unit propoziţii separate, evitând astfel o fragmentare a textului 
imposibil de menţinut în limba română sau o repetiţie supărătoare; 

- punctuaţia a fost adesea modificată, acolo unde limba germană are reguli foarte 
specifice (de pildă am adăugat semnul exclamării sau al întrebării în acest din urmă caz 
adăugând uneori şi două puncte înainte de întrebare, am eliminat barele de spaţiu, le-am 
înlocuit cu virgule sau invers); 

- în anumite situaţii am unificat timpurile verbelor în cadrul aceleiaşi fraze; de pildă la 
pagina 297, dacă am fi menţinut în traducere conjugările originalului, o frază ar fi sunat 
astfel: " . . .  că în ultimă instantă pretentia Reformei de a face din oricine un cititor al Sfintei 
Scripturi a fort (s.n.) cea car� stă (s.n.) la baza dezvoltării hermeneuticii"; 

- pentru a traduce impersonalul man, am recurs, în funcţie de adecvarea contextuală, la 
toate formele de exprimare similare ale limbii române: formulele cu "se", persoana a II-a 
singular, persoana I plural; 

- particule precum nun, doch, ja, namlich, extrem de frecvent utilizate, sunt adesea 
intraductibile; ele constituie În general acel FiIIlmaterial, acel "material de umplutură" despre 
care vorbeşte Gadamer însuşi6, şi deci le-am abordat ca atare, traducându-Ie doar acolo 
unde nuanta contextuală avea echivalent în limba română; , 
4 V. mai jos p. 703. 

V. mai jos p. 514. 

V. mai jos p. 709. 
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- conceptele străine (din greacă, latină, franceză şi engleză) nu sunt scrise în original 
conform unei reguli unice (ele apar atât cu majusculă, cât şi fără, atât cu italice, cât şi scrise 
normal); am preferat să le scriem întotdeauna fără majusculă şi cu italice; 

- titlurile unor texte clasice sunt scrise uneori prescurtat (de exemplu NT, EN, SuZ 
etc.); în traducere, ele apar în formă completă şi în limba română (Noul Testament, Etica 
Nicomahică, Fiinfă fi timp etc.) ; 

- titlurile de volume apar în traducere cu italice, iar cele de articole cu ghilimele; titlurile 
lucrărilor foarte cunoscute apar doar în limba română, iar celelalte bilingv. 

În ceea ce priveşte problemele legate de traducerea conceptelor, ele nu pot fi tratate decât 
în contextul unei abordări a înseşi gândirii lui Gadamer. Cum nu este posibil să facem 
acest lucru aici, ne rezumăm doar la a puncta câteva repere într-un teritoriu foarte vast. 

De o importanţă centrală este grupul de concepte legate etimologic de verbul verstehen ("a 
înţelege"): Verstehen, Verstiindnis, Vorverstiindnis, Selbstvestiindnis, der Verstehende, das Verstandene, 
Verstiindlichkeit, verstehend, Einverstiindnis, Verstiindigung, sich verstiindigen, Verstiindigtsein, Verstand 

Motivele pentru care în traducerea lui Verstehen şi Verstiindis am preferat echivalentul 
consacrat "înţelegere" în locul termenului mai recent "comprehensiune" sunt următoarele: 
(1) acesta din urmă are un caracter livresc şi chiar pe cel al unui termen de specialitate, 
îndepărtându-se astfel atât de simplitatea celor doi termeni germani, cât şi de semnificaţia 
lor în calitate de concepte ftlozofice, care în cadrul gândirii lui Gadamer nu vizează o 
abilitate specializată ci o aptitudine general umană; (2) s-ar naşte impresia falsă că există o 
distincţie între forma substantivală şi formele conjugate ale verbului verstehen, întrucât 
acesta din urmă nu poate fi tradus decât prin "a înţelege", varianta "a comprehenda" fiind 
în mod evident prea artificială. 

Argumentul potrivit căruia ar trebui să traducem Verstehen prin "comprehensiune" deoarece 
în felul acesta putem rezerva termenul de "intelegere" pentru Verstiindnis introduce din nou 
o falsă disEincţie. În primul rând, Gadamer ' foloseşte în mod evident cei doi termeni ca 
si'lonime. In al doilea rând, în contextul mai larg al limbii germane, singura distincţie care se 
poate face între ei este aceea dintre actul propriu-zis (în cazul lui Verstehen) şi cele două 
extremităţi ale sale: capacitatea de a-l realiza, respectiv rezultatul lui. Aceste sensuri sunt 
reunite în limba română într-un singur cuvânt: "înţelegere". La fel se întâmplă, de pildă, în 
cazul conceptelor Erkennen şi Erkenntnis, care pot fi traduse deopotrivă prin "cunoaştere". 

Cu toate acestea, am tradus verstehendprin "comprehensiv", deoarece "înţelegător" are în 
limba română în primul rând un sens etic ce restrânge sfera semantică a termenului german. 

Un alt grup compact de concepte este cel al cărui nucleu îl constituie conceptul de 
Sprache, care înseamnă atât "limbă", cât şi "limbaj" şi pe care l-am tradus în consecinţă, în 
functie de context. 

Adjectivul, respectiv adverbul sprachlich a fost tradus prin "lingvistic" sau "de factură 
lingvistică" şi nu fac trimitere la lingvistică ci la limba însăşi. 

Conceptul de Sprachlicbkeit a fost tradus prin "lingvisticitate". El se referă la faptul că 
fenomenul înţelegerii, ce are un caracter universal pentru fiinţa şi pentru experienţa umană, 
este întotdeauna structurat şi articulat lingvistic. Sprachlichkeit este corelat cu Schriftlichkeil, 
care a fost tradus prin "scripturalitate" şi se referă la determinaţia generală a limbii de a 
putea fi fixată în scris. 

Uneori, la fel a fost tradus şi termenul Rede, transpus în general prin "discurs" - nu 
doar în sensul retoric al cuvântului, ci cel mai adesea în sensul mai vast de articulare 
lingvistică individuală. 
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Acestora li se adaugă o serie întreagă de derivate: dar Miteinanderrprechen ("faptul de a 
vorbi unul cu altul"), der Sprechende ("vorbitorul", "cel care vorbeşte"), das Gerprochene 
("ceea ce este spus, vorbit") , das Gerprăch ("conversaţia") corelat cu der Dialog şi dialogirch 
(acesta din urmă tradus prin "dialogal") , das Sprachgerchehen ("proces lingvis tic"),  die 
Sprachvergmenheit ("inconştienţă lingvistică''), dar Sprachliche ("faptul/ fenomenul ling
vistic''), der Sprachnot (tradus prin "precaritate lingvistică", însă o variantă bună ar fi şi 
"impas lingvistic") etc. 

În fine, într-o situave specială se află şi termenul Sprachgebrauch, care are o diversitate 
deconcertantă de semnificatii, şi deci de echivalente: "uz/uzantă lingvistică", ,,limbă vie", 
"limbaj", "terminologie" et�. 

" 

O problemă aproape insurmontabilă o reprezintă faptul că vocabularul limbii gennane 
convne numeroase cazuri de sinonimie perfectă sau aproape perfectă, impo.�ibil de redat 
acolo unde limba română nu ne ajută. Ne vom limita la câteva exemple: UberlieJerung şi 
Tradition; Sache şi Ding, Gleichzeitigkeit şi Simultaneităt (cărora autorul le adaugă o construcve 
conceptuală proprie: Zugleichrein) ; Subrtantiv şi Hauptwort; Verb şi Tătigkeitswort; Trăne şi Zăhre; 
Gerprăch şi Dialog. Situava este foarte dificilă acolo unde cele două sinonime apar în acelaşi 
context, şi mai ales acolo unde între ele este facută o distinctie explicită. Solutiile variază, 
în aceste cazuri, în funcve de context şi de flexibilitatea limbii române, î�să aproape 
întotdeauna a fost necesară indicarea între paranteze sau în notă a originalului gennan. 

Acest lucru este valabil, de altfel, pentru toate conceptele importante şi greu traductibile, 
şi îndeosebi pentru propriile creaţii conceptuale ale autorului. Procedeul cel mai frecvent, 
deprins probabil de la Martin Heidegger, este acela al contopirii mai multor cuvinte, cu 
sau fară folosirea cratimei. Lista acestora fiind prea lungă, trimitem cititorul la textul însuşi, 
unde respectivele concepte pot fi uşor localizate, întrucât originalul german, indicat între 
paranteze, este scris cu caractere italice. 

În multe dintre aceste cazuri, am fost obligav să formăm noi înşine cuvinte inexistente 
în limba română: "lingvisticitate" pentru Sprachl{chkeit, "scripturalitate" pentru S chriftlichkeit, 
"obiectivabilitate" pe.ntru Objektivierbarkeit etc. In ciuda posibilelor disonanţe, nu am ezitat 
să recurgem la această soluve, care este singura ce poate reda fidel nu numai sensul 
cuvântului, ci uneori şi stranietatea pe care, cu certitudine, o resimte în această privinţă, la 
rândul său, şi cititorul german. 

Fără a ridica pretenva soluvonării ei, amintim în cele din urmă problema conceptelor 
gadameriene Wirkungrgeschichte şi lVirkungrgercbichtiiches BelVujftsein, probabil cele mai importante 
pentru gândirea sa. Vom spune doar că le-am tradus prin "istorie a efectelor" şi "conştiinţă 
a istoriei efectelor", însă fară a putea susvne că aceasta este varianta "corectă" sau măcar 
cea mai adecvată. Am spune chiar că acest lucru îl poate afirma doar cunoscătorul întregii 
gândiri a lui Gadamer, adică cel puvn al celor 10 consistente volume ale Operelor Complete, 
dacă nu şi al surselor din care ele se nutresc. 

În ceea ce ne priveşte, suntem pe deplin conştienv de perfectibilitatea acestei traduceri. 
De aceea, vor fi binevenite toate criticile şi sugestiile, care ne pot fi trimise la adresa de e
mail indicată mai jos. Dorim totuşi să precizăm că fiecare soluve, de la cele mai simple 
cuvinte şi expresii până la principalele concepte, a fost aleasă abia după minuvoase verificări 
bazate pe cele mai autorizate surse lexicografice germane şi româneşti şi după un efort 
personal intens şi anonim de avansare într-un teritoriu în care nu ne-am putut baza decât 
pe noi înşine. De asemenea, precizăm că traducerea nu a fost împărvtă în două între 
semnatarii ei, cum se întâmplă de obicei, ci este rezultatul comun al unei permanente 
împărtăşiri a fiecăruia din competenţa celuilalt. 
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Traducătorii ţin să le mulfUmească celor care, cu un profesionalism exemplar şi cu o 
rară dăruire, le-au facut accesibil spapul limbii şi al culturii germane, deschizându-le astfel 
calea către una dintre cele mai importante surse ale patrimoniului cultural european. 
Doamnelor şi domnilor profesori Carina şi Thomas Schreiter, Waltraut Wertheimer, Frank 
StoBer şi Silvia Plorea le adresăm aşadar un călduros Herzlichen Dank! 

Iniţierea noastră în vocabularul general al ftlozofiei germane (şi îndeosebi în dificila 
terminologie a lui Martin Heidegger, care a fost asimilată de către H.-G. Gadamer) şi în 
traducerea de texte ftlozofice este datorată domnului Prof. Dr. Gabriel Uiceanu, căruia li 
mulţumim şi pe această cale. 

Traducătorii 



Partea Întâi 

Introducere 

Între fenomenologie şi dialectică 
O Încercare de autocritică (1 985) 

După un sfert de secol, se pare că a sosit momentul ca un proiect teoretic ce a reunit în unitatea 
unui întreg filozofic cercetări initiate din directii diferite să fie verificat în privinta consistentei 
lui unitare, şi în special în privinţa' posibilităţii d� a fi percepute fisuri şi salturi la ni�elul concl�v 
al întregului. Trimit acestea din unnă la grave carenţe de construc�e sau privesc mai degrabă 
fonpa de prezentare, care în mod inevitabil trebuie că este pe alocuri învechită? 

Invechit este, cu sigurantă, faptul că în cadrul aşa-numitelor ştiinte ale spiritului se 
pune atât de mult accentul ' pe ştiinţele filologic-istorice. În epoca ştiinţelor sociale, a 
structuralismului şi a lingvisticii, această ataşare fată de moştenirea romantică a şcolii 
istorice pare a nu mai fi suficientă. Într-adevăr, limit�rea propriilor experienţe de început 
este aceea care îşi face aici simtite efectele. Intentia întregului viza totuşi, de la bun început, 
universalitatea experienţei hermeneutice, la care trebuie să se poată ajunge oricare ar fi 
pu�ctul de plecare, în măsura în care ea trebuie să fie o experienţă universală.1 

Intr-o şi mai mică masură poate rămâne valabil în mod indubitabil contramodelul pe care 
această cercetare şi-l obţine din ştiinţele naturii. Imi este limpede faptul că aici a rămas neabordat 
un întreg, un vast câmp de probleme hermeneutice, care depăşeşte propria mea rază de actiune 
în cadrul procesului cercetării ştiin�fice. Numai la nivelul ştiinţelor istoric-filologice am reuşit 
pe alocuri să particip cu o oarecare competenţă, la munca de cercetare a acestora. Acolo unde 
nu pot studia lucrări originale, nu mă simt legitimat a dori să-I fac pe cercetător conştient de 
ceea ce întreprinde şi de ceea ce se întâmplă cu el acolo. Esenţa refleqiei hermeneutice constă 
tocmai în faptul că trebuie să se ridice de la nivelul practicii hermeneutice. 

Faptul că în ştiinţele naturii este implicată o problematică hermeneutică mi-a devenit 
limpede încă din 1 934 prin critica încununată de succes a lui Moritz Schlick la adresa 
dogmei propoziţiilor protocolare.2 Însă atunci când ideile acestei cărti au fost dezvoltate 
în anii treizeci, ani în care împrejurările epocii au dus la o izolare progresivă, fizicalismul şi 
uniţy of science au constituit contramodelul care s-a impus în mod oficial. Acel linguistic turn 
al cercetării anglo-saxone nu apăruse încă la orizont. Opera târzie a lui Wittgenstein eu am 
putut-o studia abia după străbaterea propriilor mele drumuri de gândire, iar faptul că în 
critica lui Popper la adresa pozitivismului se găseau motive înrudite cu propria mea orientare 
l-am realizat, de as emenea, abia mai târziu.3 

Astfel, sunt mult prea conştient de limitarea temporală a punctelor de pornire ale 
formării gândirii mele. Este sarcina celor mai tineri să tină seama de noile conditii ale , , 

Detalii despre această temă, în volumul de faţă, îndeosebi în studiul "Retorică, hermeneutică şi 
critică a ideologiilor", mai jos p. 518  sqq. 
2 M. Schlick, "Ober das Fundament der Erkenntnis", Erkenntnis 4 (1 934) . De asemenea, în 
idem, Gesammelte Auftătze 1926-36, Wien 1938, îndeosebi pp. 290-295 şi 300-309. 
3 Cf., din perspectiva prezentului, instructiva introducere a lui J. c. Weinsheimer, Gadamet's 
Hermeneutics - A Rtading ofTruth and Method, Yale 1985. 
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practicii hermeneutice, şi elin anumite direcţii acest lucru s-a şi întâmplat. A vrea să mai 
învăt eu Însumi mi s-a părut, pentru un octogenar, un fapt îndrăzneţ. De aceea, am lăsat 
neschimbat atât textul lucrării Adevăr fi metodă, cât şi toate contribupile ulterioare, şi m-am 
limitat la a aduce numai când şi când îmbunătăpri mai mici. 

Altfel stau însă lucrurile în privinta consistentei interioare a ceea ce, în limitele sale, a , , 
fost făcut. Aici ar dori să intervină, în mod complementar, acest al doilea volum al Operelor 
mele Complete. Conpnutul său se împarte în trei secpuni: Stadii preliminare ale cărţii, care 
prin propriul lor caracter anticipativ pot fi uneori utile, Completări, care au survenit în 
decursul anilor. (Aceste două părp au fost în esenţă publicate deja în lucrarea mea Kleine 
Schriften.) Cea mai importantă parte a acestui al doilea volum con?ne DezY0ltărr, pe de o 
parte, mă aflam deja pe drumul către ele, iar pe de altă parte am fost îndrumat în această 
direc?e prin discutarea critică a ideilor mele. Mai ales teoria literaturii a fost cea care mi s-a 
înfăpşat de la bun început ca o continuare a ideilor mele, şi ea este expusă în mod detaliat, 
în strânsă legătură cu practica hermeneutică, în volumele 8 şi 9 ale acestei edi?i. Problemele 
principiale de natură hermeneutică au găsit însă, atât prin discupa cu Habermas, cât şi prin 
repetatele întâlniri cu Derrida, certe elucidări noi, a căror discutare îşi are locul aici, în 
contextul acestui volum. La sfârşit sun1! publicate în Anexă digresiunile şi completările, 
prefeţele şi postfeţele adăugate edipilor ulterioare ale lucrării Adevăr fi metodă. Finalul 
volumului de faţă îl constituie autoprezentarea mea, scrisă în 1973. Sper ca prin structura 
acestui al doilea volum să compensez lipsurile căr?i mele şi să slujesc activităţii continuatoare 
a unor forte mai tinere. 

Într-o �stfel de întreprindere, se impune luarea în considerare a rezonanţei pe care 
propriul proiect a avut-o în spa?ul criticii. Faptul că istoria efectelor (Wirkungsgeschichte) 
tine de lucrul însuşi constituie un adevăr hermeneutic pe care nu avem voie să îl neglijăm 
;Uci în acest caz. În acest sens, trebuie să facem trimitere la prefata editiei a II-a şi la , , 
postfeţele edi?ilor a III-a şi a IV-a, care sunt reeditate în anexa acestui volum. Astăzi, când 
privesc retrospectiv, mi se pare că acea râvnită consistenţă de natură teoretică nu a fost 
ob?nută pe deplin cu privire la un aspect. Nu devine suficient de clar felul cum se împacă 
cele două proiecte fundamentale care opun conceptul de joc demersului reflexiv subiectivist 
al modernitătii. Aici avem de-a face mai întâi cu orientarea către jocul artei, iar apoi cu 
întemeierea limbii pe dialog, care tratează despre jocul limbii. În felul acesta, este pusă 
următoarea, hotărâtoarea întrebare: în ce măsură am reuşit să eviden?ez dimensiunea 
hermeneutică în calitate de dincolo al conştiinţei de sine, adică să nu suspend în înţelegere 
alteritatea celuilalt, ci să o ocrotesc. iAstfel, a trebuit să reiau conceptul de joc în cadrul 
perspectivei mele ontologice extins ei prin universalul lingvisticită,tii (Sprachlichkeil). A trebuit 
să corelez mai îndeaproape jocul limbii cu jocul artei, în care am sU1prins cazul hermeneutic 
paradigmatic. Acum este desigur uşor să gândim lingvisticitatea universală a experienţei 
noastre a lumii (Weltetjahmn� după modelul jocului. Deja din prefata la edi?a a II-a a cărpi 
mele, precum şi în paginile finale ale contribu?ei mele "Die phănomenologische Bewegung/ 
Mişcarea fenomenologică"4, m-am referit la convergenra ideilor mele despre conceptul de 
joc concepute în anii treizeci cu Wittgenstein-ul târziu. 

A numi învăţarea vorbirii un proces de învăţare este totuşi numai o j4fon de parler. În 
realitate, ea este un j oc, un j oc al imita?ei şi al schimbului. Articularea sunetelor şi plăcerea 
de a articula sunete, în pornirea de a imita a copilului aflat în plin proces de asimilare, sunt 
îngemănate cu licărirea sensului. Nimeni nu poate să răspundă într-o modalitate ratională 
la întrebarea privitoare la prima înţelegere a sensului. Întotdeauna există deja în p;ealabil 
4 KJeine Schrijten III, pp. 1 50-1 89, acolo p. 185 sqq.; Ces. Werke Bd. 3. 
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experienţe prelingvistice ale sensului, şi cu atât mai mult schimbul de priviri şi de gesturi, 
astfel încât toate procesele de trecere sunt fluente. Tot atât de impalpabilă este şi perfecţiWlea 
finalului. Nimeni nu poate să construiască cAe este de fapt acel ceva pe care lingvistica 
actuală îl numeşte 'competenţă lingvistică'. In mod evident, faptul desemnat astfel nu 
poate fi reprezentat obiectiv ca sumă a ceea ce este corect din punct de vedere lingvistic. 
Mai degrabă, expresia 'competenţă' vrea să spună că facultatea lingvistică ce se dezvoltă în 
cel care vorbeşte nu poate fi descrisă ca aplicare a unor reguli şi, prin aceasta, nici ca 
simplă utilizare a limbii în conformitate cu regulile. Ea trebuie să fie privită ca fruct al unui 
proces, liber în anumite limite, al exerciţiului lingvistic, astfel încât în ultimă instanţă se 
'ştie' ce este corect ca din competenţă proprie. O parte centrală a propriei mele încercări 
de a pune în valoare în mod hermeneutic universalitatea lingvisticităţ:ii o constituie faptul 
că eu consider învătarea vorbirii şi dobândirea unei orientări În lume ca fiind textura 
indestructibilă a isto'riei formării omului. Acesta poate fi un proces care nu se încheie 
niciodată - el Întemeiază totuşi ceva de felul competentei.5 Să facem o comparatie cu 

A , , 
învăţarea limbilor străine. In general, aici putem vorbi numai despre o apropiere de 
aşa-numita competenţă lingvistică, cu excepţia cazului în c31re cineva este inserat pe o 
durată lungă şi în întregime într-un mediu lingvistic străin. In general, numai în propria 
limbă maternă, respectiv în limba care este vorbită acolo unde am crescut şi unde trăim, 
poate fi dobândită competenţa. Aceasta este o expresie a faptului că am învăţat să privim 
lumea cu ochii limbii materne şi că, invers, prima dezvoltare a propriei facultăţi lingvistice 
începe să se articuleze privind către lumea care ne Înconjoară. 

Întrebarea care se pune acum este cum se corelează jocul limbii, care este jocul lumii 
fiecăruia, cu jocul artei. Cum se raportează ele Wla la cealaltă? Este clar că în ambele cazuri 
lingvisticitatea se integrează în dimensiWlea hermeneutică. Cred că am reuşit să arăt în mod 
convingător că înţelegerea lucrului despre care se vorbeşte trebuie să fie gândită pornind de 
la situaţia de dialog, adică în ultimă instanţă pornind de la dialectica întrebării şi a răspWlsului 
în care comWlÎcăm şi prin care articulăm lumea comună.6 Am depăşit logica întrebării şi a 
răspunsului, aşa cum a fost ea deja schiţată de către Collingwood, în măsura în care orientarea 
în lume nu se constituie doar prin aceea că între vorbitori se dezvoltă întrebarea şi răspWlsul, 
ci aceasta se întâmplă şi pornind de la lucrurile (Dinge) despre care este vorba. Lucrul (5ache) 
'suscită întrebări'. De aceea, întrebarea şi răspWlsul sunt în joc şi în raportul dir.tre text şi 
interpretul său. Scripturalitatea (5chriftlichkei� ca atare nu schimbă absolut nimic din situaţia 
problemei. Este în joc lucrul despre care se vorbeşte, al său fapt-a-fi-într-un-fel-sau-altul 
(5 o-oder-anders-5 ein). Mesaje precum cele dintr-o scrisoare reprezintă continuarea cu alte mijloace 
a Wlui dialog. Astfel, 0Arice carte care aşteaptă răspWlsul cititorului este de asemenea începutul 
unui astfel de dialog. In ea se exprimă ceva. 

Cum stau însă lucrurile în cazul operei de artă literare, şi îndeosebi în cazul operei 
literare? Cum de se poate vorbi aici despre o structură dialogală a înţelegerii şi a comunicării? 
Aici nu există nici un autor ca partener care răspunde, şi nu este în discuţie nici un lucru 
care poate fi într-Wl fel sau altul. Opera sub formă de text este de sine stătătoare. Aici 
dialectica întrebării şi a răspunsului, în măsura în care ea se produce în genere, pare să 
existe numai într-o direcţie, adică pornind de la cel care caută să înţelc;:agă o operă de artă, 
care o întreabă şi se întreabă şi care caută să asculte răspunsul operei. In această calitate pe 
5 Între timp, într-o sesiune a Academiei Evanghelice din Herrenalb despre )Lingvisticitate şi 
limitele ei<, am avut o contribu�e în contextul discu�or, care poate fi găsită în Evolution und 
Sprache, Hemnalber Texte 66 (1985), pp. 89-99. 
6 Cf. Adevăr fi metodă voI. 1, p. 375 sqq. 
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care o are, el, la fel ca şi oricine care gândeşte, poate să fie totodată cel care întreabă şi cel 
care răspunde, aşa cum se şi întâmplă în dialogul real dintre două persoane. Dar acest 
dialog cu sine însuşi al cititorului care înţelege nu pare a fi totuşi un dialog cu textul, care 
este fixat, şi de aceea este dat într-o formă definitivă. Sau dimpotrivă? Există în genere un 
text dat într-o formă definitivă? 

Dialectica întrebării şi a răspunsului nu se opreşte aici. Opera de artă este caracterizată 
mai degrabă tocmai de faptul că ea nu este niciodată înţeleasă pe deplin. Acest lucru 
înseamnă că atunci când ne adresăm ei în mod interogativ nu primim niciodată un răspuns 
definitiv, în aşa fel încât atunci să 'ştim'. Nu obţinem din ea o informaţie corectă - şi atât. 
Nu putem să culegem dintr-o operă de artă informaţiile pe care le conţine, astfel încât ea 
să rămână în urma recoltării Oarecum vidă, aşa cum se întâmplă în cazul mesaj elor de care 
am luat cunoştinţă. Receptarea unei opere poetice, fie că acest lucru se întâmplă prin 
urechea reală sau prin acea ureche interioară care ascultă cu atenţie în timpul lecturii, se 
prezintă ca o mişcare circulară în care răspunsurile stârnesc din nou întrebări şi provoacă 
noi răspunsuri. Acest fapt motivează zăbovirea lângă opera de artă - de orice fel ar fi ea. 
Zăbovirea este, în mod evident, adevărata notă distinctivă în experienţa artei. O operă de 
artă nu este niciodată epuizată. Ea nu este niciodată vidă. Invers, definim orice ne-artă, 
care este imitaţie sau goană după efect ori ceva asemănător, tocmai prin aceea că o 
considerăm "vidă". Nici o operă de artă nu ni se adresează întotdeauna în acelaşi fel. 
Consecinţa este aceea că şi noi trebuie să răspundem mereu altfel. Alte disponibilităţi de 
receptare, alte disponibilităţi de atenţie, alte disponibilităţi de deschidere permit să apară 
înfăţişarea unică, proprie, unitară şi identică, unitatea mesajului artistic într-o diversitate 
de răspunsuri care nu se epuizează niciodată. Cred că se comite o eroare att;nci când 
această nesfârşită diversitate este folosită împotriva identităţii de neclintit a operei. Impotriva 
esteticii receptării a lui Jauss, precum şi împotriva deconstructivismului lui Derrida (care 
se apropie În această privinţă) mi se pare că trebuie spus următorul lucru: menţinerea 
identităţii de sens a unui text nu este nici o recădere în platonismul depăşit al unei estetici 
clasiciste, nici o bornare în metafizică. 

Se va pune totuşi întrebarea dacă propria mea încercare de a corela diferenţa înţelegerii 
cu unitatea textului sau a operei, şi dacă în special menţinerea de către mine a conceptului 
de operă în domeniul artei nu cumva presupun totuşi un concept de identitate în sensul 
metafizicii: oare dacă reflecţia conştiinţei hermeneutice recunoaşte şi faptul că înţelegerea 
înseamnă a-înţelege-întotdeauna-altfel (Immer-anders-Verstehen) , sunt cu adevărat apreciate 
în mod just împotrivirea şi imposibilitatea de a :6 interpretată exhaustiv care caracterizează 
opera de artă? Şi oare exemplul artei poate constitui cu adevărat cadrul în care se poate 
dezvolta o hermeneutică generală? 

Răspunsul meu este următorul: pentru mine, faptul că opera de artă este o provocare 
pentru înţelegerea noastră, deoarece ea se sustrage iar şi iar tuturor interpretărilor exhaustive şi 
opune transpunerii în identitatea conceptului o împotrivire insunnontabilă, a constituit toonai 
punctul de plecare al teoriei mele hermeneutice. Acest lucru poate fi învăţat, cred eu, deja din 
Critica jacultăfii dejudecare a lui Kant Tocmai prin aceasta exemplul artei exercită funcţia directoare 
pe care o deţine prima parte din Adevăr fi metodă pentru ansamblul proiectului meu al unei 
henneneutici filozofice. Acest lucru devine pe deplin limpede dacă 'arta' trebuie să fie recunoscută 
ca 'adevărată' În in:6nita multiplicitate şi diversitate a 'afirmaţiilor' ei. 

Dintotdeauna m-am declarat un sustinător al acelei infinităti 'rele' care m-a mentinut 
Într-o proximitate foarte tensionată faţi de Hegel. În orice c�z, capitolul din Ade�ăr fi 
metodă care tratează despre limitele f.tlozofiei reflexive şi trece la analiza conceptului de 
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experienţă încearcă să clarifice acest lucru. Aici merg până la a folosi împotriva lui Hegel 
însuşi conceptul de 'fllozofie reflexivă' utilizat de către Hegel în mod polemic, şi până la a 
vedea în metoda sa dialectică un compromis nefericit făcut gândirii ştiinţifice a modernităţii. 
Dacă ea preia în felul acesta reflecpa exterioară a experienţei progresive în autoreflecpa 
gândirii, ea rămâne doar o împăcare la nivelul gândurilor. 

Pe de altă parte, abia dacă ne putem sustrage coerenţei interioare a idealismului conştiinţei 
şi forţei de atracţie a mişcării reflexive care absoarbe totul în imanenţă. Oare Heidegger nu 
avea dreptate în această privinţă atunci când deja el însuşi lăsa în urmă analitica trans
cendentală a Dasein-ului şi punctul de pornire constituit de hermeneutica facticităţii? Cum 
mi-am căutat eu aici propriul drum? 

În realitate, eu am pornit de la Dilthey şi de la întrebarea privitoare la întemeierea 
ştiinţelor spiritului, şi m-am distanţat în mod critic de aceasta. Universalitatea problemei 
hermeneutice, care m-a preocupat de la bun început, am obpnut-o desigur pe această cale 
numai în mod anevoios. 

În unele locuri ale argumentapei mele se resimte îndeosebi faptul că punctul meu de 
pornire situat la nivelul ştiinţelor 'istorice' ale spiritului este unilateral. Mai cu seamă intro
ducerea semnificapei hermeneutice a distanţei temporale, oricât de convingătoare este ea 
în sine, a pregătit în mod necorespunzător semnificapa principială a alterităţii celuilalt şi, 
prin aceasta, rolul fundamental care revine limbii ca dialog. Ar fi fost mai adecvat realităţii 
dacă aş fi vorbit în primă instanţă într-o formă mai generală despre funcpa hermeneutică 
a distantei. Nu trebuie să fie vorba întotdeauna despre o distantă istorică, iar distanta 
temporală ca atare nu este nicidecum cea capabilă întotdeauna să d�păşească falsele supr�
rezonante şi aplicatiile deformante. Distanta se dovedeşte foarte bine a fi un element 

" , 

hermeneutic şi în simultaneitate, de exemplu în întrunirea dintre persoane care în cadrul 
dialogului caută mai întâi baza comună, şi mai ales în întâlnirea cu persoane care vorbesc 
pe parcursul ei limbi străine sau trăiesc în culturi străine. Fiecare astfel de întâlnire face să 
fie conştientizat ca preconceppe proprie ceva care părea cuiva atât de de la sine înţeles, 
încât asimilarea naivă cu ceea ce este propriu şi, prin aceasta, înţelegerea greşită care 
survine astfel nu puteau fi deloc observate. Aici înţelegerea semnificapei primare a dialogului 
a dobândit o importanţă şi pentru cercetarea etnologică, precum şi pentru caracterul 
îndoielnic al tehnicii chestionarelor care îi este proprie.? Totuşi, rămâne corect faptul că, 
acolo unde intră în joc distanţa temporală, aceasta furnizează un ajutor critic deosebit, 
întrucât adesea abia atunci sunt remarcate modificările şi abia atunci diferenţele devin 
accesibile observapei. Să ne gândim la dificultatea de a aprecia arta contemporană, la care 
m-am gândit îndeosebi în prezentarea mea. 

Astfel de consideratii Iărgesc în mod indiscutabil semnificatia experientei distantei. 
Totuşi, ele rămân încă î� contextul argumentativ al unei teorii a ştiinţelor s piritului. Ade
văratul imbold al ftlozofiei mele hermeneutice a fost, dimpotrivă, un altul. M-am născut în 
mijlocul crizei idealismului subiectiv, care a izbucnit în tinereţea mea odată cu reluarea 
criticii kierkegaardiene la adresa lui Hegel. Ea a indicat sensului înţelegerii o cu totul altă 
direcpe. Aici celălalt este cel care sparge centrarea mea în eu, dându-mi ceva de înţeles. 
Acest motiv m-a călăuzit dintru început. El a apărut pe deplin în lucrarea din 1943, pe care 
o prezint din nou în acest volum.8 Când Heidegger a cunoscut pe atunci această mică 
lucrare, a dat din cap aprobativ, dar a întrebat imediat, cu împotrivire: "Şi cum rămâne cu 

7 În legătură cu această temă este instructivă noua carte a lui L. C. Watson şi M.-B. Watson
Franke, Interpreting LlJe Histories, 1985 (Rutgers University Press). 

Cf. "Problema istoriei în fllozofia germană mai recentă", mai jos p. 388 sqq. 
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starea-de-aruncare (Gewotfenhei�?" Faptul că în conceptul generic al stării-de-aruncare este 
situată contrainstanţa idealului unei depline posesii de sine şi conştiinţe de sine constituia, 
evident, sensul contraîntrebării lui Heidegger. Eu aveam însă în vedere fenomenul deosebit 
al celuilalt şi încerc am în mod consecvent să întemeiez pe dialog lingvisticitatea orientării 
noastre în lume. Astfel, mi s-a deschis o sferă de probleme care mă atrăsese, încă de la 
începuturile mele, dinspre Kierkegaard, Gogarten, Theodor Haecker, Friedrich Ebner, Franz 
Rosenzweig, Martin Buber, Viktor von Weizsăcker. 

Acest lucru iese la iveală atunci când, astăzi, încerc să regândesc propriul meu raport 
faţă de Heidegger şi faptul că punctul meu de. plecare l-a constituit gândire a sa. Critica a 
privit acest raport în moduri foarte diferite . In general, a fost acceptat ca determinant 
faptul că utilizez conceptul de 'conştiinţă a istoriei efectelor' (' wirkungsgeschichtliches BewujJtsein') . 
Faptul că folosesc din nou conceptul de conştiinţă, al cărui caracter preconceput din 
punct de vedere ontologic fusese eviden�at atât de clar de către Heidegger în Fiinfă fi timp, 
înseamnă din punctul meu de vedere doar o adecvare la o uzanţă a limbii care mi se pare 
firească. Acest lucru a trezit desigur impresia de a fi rămas în întregime prizonierul modului 
de interogare al Heidegger-ului timpuriu, care porneşte de la acel Dasein preocupat de 
fiinţa sa şi privilegiat prin înţelegerea fiinţei. Heidegger-ul târziu s-a străduit să depăşească 
în mod explicit autointerpretarea transcendental-ftlozofică din Fiin!ă fi timp. Propriul meu 
motiv pentru care am introdus conceptul de conştiinţă a istoriei efectelor l-a constituit 
însă tocmai faptul de a croi drumul către Heidegger-ul târziu. Atunci când gândirea lui 
Heidegger s-a grăbit să iasă din limbajul conceptual al metafizicii, el s-a împotmolit într-o 
precaritate lingvistică ce l-a condus către o imitare a limbii lui Holderlin şi către o exprimare 
semipoetică. In volumul meu în care am adunat unele lucrări de dimensiuni mai mici 
despre Heidegger-ul târziu9, am încercat să eviden�ez faptul că manifestarea lingvistică a 
Heidegger-ului târziu nu are semnifica�a unei căderi în poezie, ci se înscrisese pe linia 
gândirii sale, gândire care m-a condus către propriile mele interoga�. 

Perioada mea de discipolat în preajma lui Heidegger s-a încheiat odată cu întoarcerea 
lui Heidegger de la Marburg la Freiburg şi cu începutul propriei mele activită� didactice la 
Marburg. Atunci au avut loc cele trei conferinre de la Frankfurt, care sunt cunoscute astăzi 
ca studiul despre opera de artă. Eu le-am ascultat în 1936. Acolo, conceptul de 'pământ' 
(Erde') era cel cu care Heidegger depăşea încă o dată, într-un mod dramatic, vocabularul 
fllozofiei moderne, pe care el îl înnoise de multă vreme pornind de la spiritul limbii 
germane şi îl completase cu însufle�re în prelegerile sale. Acest lucru venea atât de mult în 
întâmpinarea propriilor mele interoga� şi a propriei mele experienţe a vecinătă� dintre 
artă şi filozofie, încât a trezit în mine un ecou imediat. Hermeneutica mea filozofică încearcă 
tocmai să menţină direc�a interogativă a Heidegger-ului târziu şi să o facă accesibilă într-o 
nouă modalitate. M-am împăcat cu faptul că, în acest scop, am păstrat conceptul de 
conştiinţă, către a cărui func�e de întemeiere ultimă se îndreptase critica ontologică a lui 
Heidegger. Eu am încercat totuşi să delimitez acest concept în el însuşi. Fără îndoială că 
Heidegger a văzut în acest lucru o recădere în acea dimensiune a gândirii depăşită de către 
el - chiar dacă el nu a trecut poate cu vederea faptul că inten�a mea viza direc�a propriei 
lui gândiri. Nu este sarcina mea aceea de a hotărî dacă drumul pe care l-am parcurs poate 
să pretindă că ajunge Într-o oarecare măsură din urmă demersurile îndrăzneţe ale gândirii 
lui Heidegger. Dar un lucru poate că ne este astăzi permis să îl spunem, şi anume acela că 
este vorba despre o por�une de drum porrund de la care unele dintre încercările gândirii 
Heidegger-ului târziu pot fi legitimate şi spun ceva celui ce nu îl poate înso� pe Heidegger 

9 Heideggers Wege. Studien zum Spătwerk, Tiibingen 1983; Ges. Werke, Bd. 3. 
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în direcpa proprie a gândurilor sale. Capitolul meu despre conştiinţa istoriei efectelor din 
Adevăr fi metodă trebuie citit, fireşte, în mod corect. Nu trebuie văzută în ea o modificare a 
conştiinţei de sine, eventual o conştiinţă a istoriei efectelor (BewujJtsein der Wirkungsgeschichte) 
sau chiar o metodă hermeneutică ce se întemeiază pe ea. Trebuie mai degrabă ca în ea să fie 
recwlOscută limitarea conştiintei prin istoria efectelor în care ne aflăm cu totii. Ea este un , , 
fapt pe care nu îl putem niciodată străbate în întregime. Conştiinţa istoriei efectelor, după 
cum am spus pe atunci, este "mai mult fiinţă decât conştiinţă" ("mehr Sein als BewujJtsein'') . lO 

De aceea, nu pot să înţeleg, împreună cu câpva dintre cei mai buni adePti critici mai 
tineri ai hermeneuticii, împreună cu Heiner Anz, Manfred Prank sau Thomas Seebohm 11, 
faptul de a privi utilizarea în continuare a unor concepte traditionale ale filozofiei ca pe o 
inconsistenţă a proiectului gândirii mele. Acest argument a fost îndreptat în mod asemănător 
de către Derrida împotriva lui Heidegger.1 2 Lui Heidegger nu i-ar fi reuşit depăşirea 
metafizicii, pe care de fapt ar fi realizat-o Nietzsche. Receptarea franceză mai recentă a lui 
Nietzsche sfârşeşte în mod consecvent, urmând o astfel de argumentatie, în disolutia , , 
întrebării privitoare la fiinţă şi la sens în genere. 

Acum, trebuie să sustin eu însumi împotriva lui Heidegger că nu există nicidecum un 
limbaj al metafizicii. Această idee am dezvoltat-o deja în volumul omagial dedicat lui 
L6with.13 Există doar concepte ale metafizicii, al căror continut se determină pornind de 
la utilizarea cuvintelor, aşa cum se întâmplă cu toate cuvintele. Conceptele în care se mişcă 
gândirea sunt la fel de pupn dominate de o regulă rigidă a unei prestabiliri durabile ca şi 
cuvintele limbajului nostru cotidian. Limbajul filozofiei, chiar dacă poartă încă poverile 
atât de grele ale tradipei, cum s-a întâmplat deja în cazul metafizicii aristotelice transpuse 
în limba latină, încearcă mai degrabă iar şi iar o fluidizare a tuturor ofertelor lingvistice. Ea 
poate să transforme vechi direcpi semantice în unele noi chiar şi în limba latină, aşa cum 
în cazul geniului lui Nicolaus Cusanus eu admir de mult acest lucru. O astfel de transformare 
nu trebuie să se petreacă în mod necesar printr-o metodă în stilul dialecticii hegeliene sau 
al forţei şi al violenţei limbajului heideggerian. Conceptele pe care le utilizez în contextul 
meu sunt, prin folosirea lor, redefinite. De asemenea, ele nu sunt nicidecum conceptele 
metafizicii aristotelice clasice, aşa cum ni le-a făcut din nou accesibile ontoteologia lui 
Heidegger. Într-o mult mai mare măsură, ele tin de tradipa platonică. Expresii ca mimesis, 
methexis, participare, anamnesis, emanaţie, la care recurg uneori cu o uşoară modificare, de 
exemplu în cazul reprezentăriil4, sunt forme conceptuale platonice. La Aristotel, de cele 
mai multe ori, ele joacă un rol numai în sens critic şi nu aparţin aparatului conceptual al 
metafizicii, în măsura în care configuraţia scolastică a acestuia, întemeiată de către Aristotel, 
este pusă în discutie. Pac din nou trimitere la lucrarea mea sustinută în cadrul Academiei , , 
despre Ideea Bineluil5, unde încerc, dimpotrivă, să fac plauzibil faptul că Aristotel însuşi 

10 Cf. Adevăr fi metodă voI. 1, p. 273, 340 şi mai jos p. 537. 
1 1 Heinrich Anz, Die Bedeutungpoetischer Rede. Sludien zur hermeneutischen Begriindung und Kritik von 
Poetologie, Miinchen 1979; Manfred Frm, Das S agbare und dos U nsagbare. Studien iJlr neueren franziisischen 
Hermeneutik und Texttheorie, Frankfurt 1980 şi Was ist Neoslrukturalismus?, Frankfurt 1 984; Thomas 
Seebohm, Zur Kritik der hermeneutischen Vernunft, Bonn 1 972. 
1 2 Marges de la Philosophie, Paris 1972, p. 77. 
13 "Anmerkungen zu dem Thema Hegel und Heidegger", Feslschriji fiir K. uiwith, Stuttgart 1967, 
pp. 123-1 31. Şi în Heideggers Wege, p. 61-69; ef. Ces. Werke Bd. 3 
1 4 Cf. Adevăr fi metodă voI. 1, p. 62 sqq., 115 sqq., 160 sqq. 
1 5 Die Idee des Culen �ischen Plato und Aristoteles (SiliJIngsberichte der Hâd Akad d Wiss., Philos. 
histor. Klasse, Abh. 2) , Heidelberg 1 978, p. 16 [Ces. Werke, Bd. 7]. 
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era un platonici an într-o mult mai mare măsură decât se admite şi că proiectul aristotelic 
al ontoteologiei este numai una dintre perspectivele pe care le-a elaborat Aristotel pornind 
de la Fiifca sa şi care sunt reunite în cărţile Metafiifcii. 

Cu aceasta, ating punctul unei autentice abateri de la gândirea lui Heidegger, pe care o 
vizează o mare parte a activităţii mele, şi îndeosebi a studiilor mele despre Platon. 16 (Am 
avut satisfactia ca tocmai aceste lucrări să fi Însemnat ceva pentru Heidegger în ultimii ani 
ai vieţii sale. Ele pot fi găsite în volumul 6 şi în parte în volumul 7 ale acestei ediţii.) !vfi se 
pare că nu ne este permis să îl citim pe Platon ca pe precursorul ontoteologiei. Insăşi 
Metafiifca lui Aristotel are şi alte dimensiuni decât cele pe care Heidegger le-a făcut accesibile 
la vremea sa. Pentru această afirma�e, cred că mă pot baza, în anumite limite, pe Heidegger 
însuşi. Mă gândesc înainte de toate la predilec�a timpurie a lui Heidegger pentru 'celebra 
analogie'. Aşa obişnuia el să se exprime în perioada de la Marburg. Această doctrină 
aristotelică despre analogia entis era pentru el binevenită încă de timpuriu ca martor sub 
jurământ împotriva idealului întemeierii ultime, aşa cum acesta l-a călăuzit pe Husserl, 
oarecum în stilul lui Fichte. Printr-o distanţare prudentă de autointerpretarea transcendentală 
a lui Husserl, este întâlnită adesea la Heidegger expresia 'cooriginaritate' ('Gleichurspriin
glichkeif) - probabil un ecou al 'analogiei' şi o expresie au jOnd fenomenologic-henneneutică. 
Aşadar, nu doar critica aristotelică la adresa Ideii de Bine a fost cea care, pornind de la 
conceptul de phronesis, l-a îndrumat pe Heidegger pe propriile sale drumuri. Şi dinspre 
centrul Metajiifcii aristotelice înseşi şi-a primit el impulsurile, şi cu atât mai mult dinspre 
Fiifcă, după cum o arată studiul bogat în deschideri al lui Heidegger despre plzysis.1 7  Din 
această perspectivă, va deveni evident motivul pentru care am acordat un rol atât de 
central structurii dialogale a limbii. Am avut de învăţat de la marele dialogician Platon, sau 
mai degrabă de la dialogul socratic pe care Platon l-a literaturizat, faptul că structura 
monologală a conştiinţei ştiin�fice nu permite niciodată pe deplin gândirii filozofice să-şi 
atingă scopul. Interpretarea dată de către mine excurs ului din Scrisoarea a VII-a mi se pare 
a fi mai presus de orice îndoială cu privire la autenticitatea acestui fragment. Abia pornind 
de aici se poate înţelege pe deplin de ce limbajul filozofiei se dezvoltă de atunci în mod 
constant în dialog cu propria ei istorie - odinioară comentând, corectând şi variind, iar 
odată cu apari�a conştiinţei istorice se dezvoltă Într-o foarte tensionată duplicitate a 
reconstruc�ei istorice şi a transformării speculative. Limbajul metafizicii este şi rămâne 
dialogul, chiar şi atunci când acest dialog este purtat peste distanţa dintre secole şi milenii. 
Din acest motiv, textele ftlozofiei nu sunt de fapt texte sau opere, ci contribuţii la un 
dialog ce străbate timpurile. 

Poate că aici este locul să facem câteva observaţii cu privire la unele dezvoltări şi 
expuneri adverse de sine stătătoare ale problemei hermeneutice, aşa cum le-au prezentat, 
de exemplu, Hans-Robert Jauss şi Manfred Frank pe de o parte şi Jacques Derrida pe de 
altă parte. Faptul că estetica receptării, pe care a dezvoltat-o Jauss, pune într-o nouă 
lumină o întreagă dimensiune a cercetării literaturii rămâne aici necontestat. Dar oare se 
proftlează ea în mod corect împotriva a ceea ce am eu în vedere în hermeneutica mea 
ftlozofică? Ilustrarea istoricităţii întelegerii, pe care am prezentat-o luând ca exemplu 
conceptul de clasic, mi se pare a nu fi înţeleasă atunci când se consideră că aici se pledează 
în favoarea clasicismului şi a conceptului vulgar de platonism. Este adevărat contrariul. 
Exemplul clasicului trebuie să ilustreze în Adevăr fi metodă cât de mult este implicată 
mobilitatea istorică în atemporalitatea a ceea ce este numit clasic (şi care, fireşte, con�ne o 

16 Cf., în această privinţă, Ges. Werke Bd. 5, 6 şi viitorul val. 7. 
1 7 "Vom Wesen und Begriff der Pf?ysis", Aristotel, Fiiica Bl ,  Gesamtausgabe 1, 9, p. 239 sqq. 
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componentă normativă, însă nu este denumirea unui stil) ,  astfel încât înţelegerea se 
transformă şi se înnoieşte permanent. Exemplo.l clasicului nu are, aşadar, nimic de-a face 
nu numai cu idealul stilistic clasic, dar nici cu conceptul vulgar de platonism, pe care eu îl 
consider oricum o transformare a adevăratelor intentii ale lui Platon.1 8  Aici Oskar Becker 
a văzut lucrurile mai corect decât Jauss, atunci când 

'
mi-a reproşat în critica sa, la vremea 

lui, tocmai înecarea în istorie şi mi-a opus pitagorismul numărului, al sunetului şi al visului.19 
Prin aceasta, în realitate nu m-am simţit atins. Dar nu despre acest lucru este vorba aici. 
După părerea mea, estetica receptării a lui Jauss s-ar auto mutila dacă ar vrea să descompună 
opera, care se află la baza oricărei forme de receptare, în simple faţete. 

De asemenea, nu-mi este clar faptul că 'experienţa estetică' pe care Jauss încearcă să o 
impună satisface experienţa artei. Sensul ne-conceptului meu de 'indistincţie estetică� 
C ăsthătische Nichtunterscheidung') era tocmai acela că experienţa estetică nu se lasă în aşa fel 
izolată, încât arta să devină simplu obiect al plăcerii . Mi se pare că lucrurile stau într-un 
mod asemănător în cazul 'respingerii' de către Jauss a contopirii orizonturilor. Faptul că 
delimitarea orizontului în procesul cercetării hermeneutice reprezintă un element integral 
l-am accentuat eu însumi în analiza mea. Reflectia hermeneutică ne învată totuşi că, din 
motive esenţiale, îndeplinirea acestei sarcini nu r�uşeşte niciodată pe deplin şi că în acest 
fapt nu se arată slăbiciWlea experienţelor noastre. Cercetarea receptării nu poate să dorească 
să se desprindă de implicaţiile hermeneutice ce rezidă în orice interpretare. 

Şi Manfred Frank, prin lucrările sale ce se bazează pe o cWloaştere intimă a idealismului 
german şi a romantismului, a stimulat în mod esential hermeneutica filozofică. Însă nici aici 
nu-mi este totul clar. În mai multe lucrări publicat�20, el a criticat la rândul său confruntarea 
mea critică cu interpretarea psihologică a lui Schleiermacher. Pentru aceasta, el s-a sprijinit 
pe cercetările structuralismului şi ale neostructuralismului şi a acordat atenţie foarte temeinică 
interpretării gramaticale a lui Schleiermacher pornind de la teoria semiotică modernă. El 
încearcă să o valorifice împotriva interpretării psihologice. Nu este totuşi posibil, după părerea 
mea, să minimalizăm astfel interpretarea psihologică ce a constituit lucrul cu adevărat nou în 
contribuţia lui Schleiermacher. Tot atât de puţin este de dorit să reducem conceptul de 
divinatie în aşa fel, încât ea să aibă de a face doar cu 'stilul'. Ca şi cum stilul nu ar fi concretizarea 
discur�ului însuşi. În plus, conceptul de divinaţie este menţinut de către Schleiermacher până 
la sfârşit, după cum o dovedeşte hotărâtorul discurs academic din 1 829.21 

18 În lucrarea mea sus-menţionată la p. 12  despre Ideea Binelui, am încercat să arăt în mod 
convingător că această transformare începe deja odată cu Aristotel: Aristotel reinterpretează meta
matematica platonică în sensul unei meta-fizici. 
19 Philosophische Rundschau 10 (1 962), pp. 225-237. 
20 Das individue//e Allgemeine. Textstrukturierung und -interpretation nach S chleiermacher, F rankfurt 1 977, 
precum şi introducerea Ia Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik, 1977, pp. 7-66. 
21 Acolo conceptul de divinatie joacă în întregime rolul descris de mine. Desigur că în cazul 
demersului divinatoriu este va'rba despre un demers analogic. Întrebarea este însă cui trebuie să îi 
folosească acest demers al analogiei. "Orice comunicare înseamnă recunoaşterea sentimentului", 
citează Frank însuşi în lăudabila sa reeditare a Hermeneuticii lui Schleiermacher, p. 52. Interpretarea 
este de nedesăvârşit nu ca interpretare gramaticală, care, dimpotrivă, face posibilă o înţelegere 
absolut desăvârşită (EdiFa Liicke 205), ci ca interpretare psihologică. Nu în interpretarea gramaticală, 
ci în cea psihologică rezidă, deci, individualizarea, şi prin aceasta problema hermeneutică. Aceasta 
este miza, şi aceasta a fost şi miza mea. Frank, dimpotrivă, insistă pe bună dreptate împotriva lui 
Kimmerle asupra faptului că interpretarea psihologică apare Ia Schleiermacher de la bun început, 
şi datorită lui s-a impus în cadrul hermeneuticii. 
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A vorbi despre un sens pur lingvistic al interpretării gramaticale, ca şi cum ea ar exista 
fără interpretarea psihologică, nu este posibil. Problema hermeneutică apare tocmai în 
întrepătrunderea dintre interpretarea gramaticală şi cea psihologică individualizatoare, în 
care SWlt implicate condiţionările complexe ale interpretului. Recunosc cu plăcere că ar fi 
trebuit să acord o mai mare atenţie dialecticii şi esteticii lui Schleiermacher, pe care Frank 
le aduce pe bună dreptate în prim-plan. Aş fi apreciat atunci mai bine bogăţia înţelegerii 
individualizatoare la Schleiermacher. Totuşi, am recuperat ceva în această privinţă imediat 
după apariţia lui Adevăr fi metodă.22 Tocmai că nu m-a preocupat să îl apreciez pe 
Schleiermacher în privinta tuturor dimensiunilor lui, ci să îl caracterizez ca fiind initiatorul , , 
unei istorii a efectelor care începe deja cu Steinthal şi care în mod incontestabil a devenit 
dominantă în acea radicalizare de natura teoriei ştiinţei pe care a realizat-o Dilthey. Acest 
lucru a îngustat, după părerea mea, problema hermeneutică, iar această istorie a efectelor 
nu este o fictiune.23 

Între timp, lucrările mai recente ale lui Manfred Frank i-au familiarizat pe cititorii 
germani cu liniile directoare ale neostructuralismului.24 Aces t fapt mi-a clarificat unele 
lucruri. Prin prezentarea lui Frank mi-a devenit clar îndeosebi cât de puternic este orientată 
respingerea metafizicii lui presence la Derrida după critica lui Heidegger la adresa lui Husserl 
şi după critica sa la adresa ontologiei greceşti realizată sub semnul termenului-cheie de 
'simplă prezenţă' ('Vorhandenheit'). Totuşi, aici nu sunt apreciaţi pe deplin just nici Husserl, 
nici Heidegger. Husserl nu a rămas la semnificaţia-ideal-unică (ideal-eine-BedetttunJt), despre 
care vorbeşte prima Cercetare logică, ci a întreprins o legitimare a identităţii presupuse 
acolo prin a sa analiză a timpului. 

Fenomenologia conş tiinţei timpului prezintă întemeierea temporală a valabilităţii 
obiective în genere. Aceasta este intenţia neîndoielnică a lui Husserl, şi ea are propria sa 
putere de convingere. Identitatea, după părerea mea, nu este zdruncinată prin aceea că se 
respinge ideea lui Husserl a întemeierii transcendentale ultime, şi prin aceasta şi recunoaşterea 
ego-ului transcendental şi autoconstituirea sa temporală ca instanţă ultimă de întemeiere a 
Cercetărilor logice. 

Identitatea eului, la fel ca şi identitatea sensului care se constituie între partenerii de 
dialog, rămâne neatinsă de acest lucru. Ce-i drept, este indiscutabil corect faptul că nici o 
înţelegere a unuia de. către celălalt nu poate să realizeze vreodată o completă acoperire a 
ceea ce este înteles. In mod evident, aici analiza hermeneutică trebuie să elimine o falsă , . 
imagine despre înţelegere şi comunicare. In cadrul comunicării, nu se întâmplă niciodată 
ca diferenţa să se stingă în identitate. Atunci când se spune că există un acord cu privire la 
ceva, acest lucru nu înseamnă deloc că unul devine identic cu celălalt în ceea ce priveşte 
convingerile. 'Se cade de acord' ('man kommt iiberein'), cum frumos o exprimă limba noastră. 
Este o formă mai înaltă de syntheke, pentru a invoca geniul limbii greceşti. După părerea 
mea, faptul de a izola şi de a transforma în ţintă a criticii elementele discursului (Rede) , ale 
acelui discours, înseamnă o deturnare a direcţiei privirii. Acestea nu există astfel în realitate, 
şi îndreptându-ne privirea spre 'senme' înţelegem de ce trebuie să vorbim despre diffirance 
22 Cf. studiul meu "Das problem der Sprache in Schleiermachers Hermeneutik", în KJeine Schriften 
III, p. 129 sqq.; ef. Ces. Werke Bd. 4. 
23 W. Anz tocmai a relevat în Zeitschrift fiir Theologie und Kirche,Jg. 1985, pp. 1-21 , într-un important 
studiu intitulat "Schleiermacher şi Kierkegaard", elementele din Dialectica lui Schleiermacher care 
sunt productive pentru o hermeneutică filozofică. 
24 Cf. M. Frank, Das Sagbare und das Unsagbare. Studien zur neueren franzosischen Hermeneutik und 
Texttheorie, Frankfurt 1980, precum şi Was ist Neostruktura/ismus?, Frankfurt 1983. 
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sau difference. Nici un semn nu este identic cu sine în sensul absolut al semnifica�ei. Împotriva 
platonismului pe care Derrida crede că l-a găsit în Cercetările I08,ice ale lui Husserl şi în 
conceptul de inten�onalitate din Ideen 1, critica sa are dreptate. Insă acest lucru este de 
mult lămurit de către Husserl însuşi. :Mi se pare că există într-adevăr o linie clară care, 
pornind de la conceptul sintezei pasive şi de la teoria despre intenţionalităp1e anonime, 
ajunge până la experien�a hermeneutică, care probabil peste tot unde a abandonat constrân
gerea metodologică a modului de gândire transcendental ar putea să se afle în acord cu 
dictonul meu: "Se în�elege altfel, dacă se în�elege în genere".25 Locul pe care îl ocupă 
conceptul de literatură în sfera de interoga�i a hermeneuticii a constituit, timp de decenii 
după terminarea lucrării Adevăr fi metodă, o temă predilectă a studiilor mele. A se compara 
în acest volum "Text şi interpretare" şi "Destructie şi deconstructie", precum şi lucrările 
din volumele 8 şi 9. În Adevăr fi metodă, după cu� am spus în cel� de mai sus, încă nu mi 
s-a părut făcută cu precizia corectă distinc�a necesară dintre jocul limbii şi j ocul artei, şi 
într-adevăr corelatia dintre limbă şi artă nu este nicăieri atât de evidentă ca în cazul literaturii, , 
care se defineşte tocmai prin arta limbii - şi a scrisului! 

Dintotdeauna poetica apare alături de retorică, iar prin răspândirea culturii bazate pe 
lectură - deja din epoca elenismului şi pe deplin în epoca reformei - ceea ce este scris, litterae, 
devine conceptul comun în care sunt rezumate texte. Aceasta înseamnă că lectura intră în 
centrul hermeneuticii şi al interpretării. Amândouă slujesc lecturii, care este totodată 
înţelegere. Acolo unde este vorba despre hermeneutică literară, este prin urmare în joc în 
primul rând esen�a lecturii. Oricât de convins ai fi de primatul cuvântului viu, de origina
ritatea limbii care este vie în dialog, lectura trimite totuşi la o zonă de cuprindere încă şi 
mai vastă. Astfel se justifică vastul concept de literatură la care am făcut trimitere şi în 
Adevăr fi metodă, la sfârşitul primei părţi, anticipând un fapt ulterior. 

Aici pare necesar să abordăm distinc�a dintre lectură şi reproducere. Ce-i drept, eu nu 
pot să merg atât de departe ca Emilio Betti în teoria sa a interpretării, care separă complet 
înţelegerea şi reproducerea. Trebuie să insist asupra faptului că lectura, şi nu reproducerea 
constituie adevăratul mod de experienţă al operei de artă înseşi, care o defineşte ca atare. 
Acolo este vorba de 'lectură' în sensul 'eminent' al cuvântului, aşa cum textul poetic este 
un text în sensul 'eminent' al cuvântului. În realitate, lectura este forma în care se realizează 
orice întâlnire cu arta. Acest lucru se întâmplă nu doar în cazul textelor, ci în aceeaşi 
măsură şi în cazul imaginilor şi al construcpi1or.2G 

Reproducerea este altceva, acolo este vorba despre o nouă realizare în cadrul materiei 
sensibile a acordurilor şi sunetelor - şi prin aceasta despre ceva de felul unei noi creaţii. 
Desigur că o reproducere doreşte să facă să apară opera propriu-zisă, ca în cazul dramei, pe 
scenă, sau al muzicii, prin sunet, şi eu cred că această reproducere vie poartă cu îndreptăţire 
numele de interpretare (Interpn:fation) . De aceea, caracterul comun al interpretării, aici atât 
în cazul reproducerii, cât şi în cazul culturii bazate pe lectură, trebuie să fie men�nut. Şi 
reproducerea este înţelegere, chiar dacă înseamnă mai mult decât atât. Nu este totuşi 
vorba despre o creaţie pe deplin liberă, ci despre nimic altceva decât, cum o indică atât de 
frumos cuvântul, despre o 'punere în scenă' ('Auffiihnmg'), prin cat;,e înţelegerea unei opere 
fixate în mod ferm este ridicată (heraufgifiihrIJ la o nouă realitate. In cazul lecturii, situa�a 
este diferită: aici nu se întâmplă nimic altceva decât faptul că realitatea semantică a ceea ce 

25 Adevăr fi metodii, voI. 1 p. 227. 
26 Cf. contribuţia mea "Das Lesen von Bildern und Bauten" în volumul omagia! pentru M. 
lmdahl, editat de G. Boehm, Wurzburg 1986. 
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este fixat în scris se împlineşte în însăşi realizarea sensului. Astfel că aici împlinirea înţelegerii 
nu înseamnă - ca în cazul reproducerii27 - realizare într-o nouă aparige senzorială. 

Faptul că lectura este o realizare specifică a sensului, în sine desăvârşită, şi prin aceasta 
esen9al diferită de punerea în scenă din teatru sau din sala de muzică, devine evident chiar 
şi la lectura cu voce tare. Acest lucru este cu atât mai mult valabil cu privire la lectura 
tăcută, chiar dacă ea se articulează fonetic, cum era de la sine inteles în antichitatea clasică. 
Ea tocmai că este o realizare integrală a sensului, chiar dacă e;te realizată numai într-un 
mod schematizant, prin intuige. Ea rămâne deschisă pentru o completare imaginativă 
diversă. Am ilustrat acest lucru pornind de la activitatea lui Roman Ingarden, pe vremea 
când el era încă în viaţă. Astfel, şi pentru cel care citeşte cu voce tare este valabil următorul 
lucru: cel care citeşte bine cu voce tare nu are voie să uite nici o clipă că el nu este 
adevăratul vorbitor, ci slujeşte unui proces de lectură. Chiar dacă lectura sa cu voce tare 
este pentru un altul reproducere şi prezentare, adică implică o nouă realizare în cadrul 
lumii sensibile, ea rămâne totuşi inchisă în intimitatea procesului de lectură. 

Prin aceste distincţii, trebuie să-şi găsească lămurirea întrebarea, pe care am aprofundat-o 
în mod repetat intr-un alt co�text, privitoare la rolul pe care îl joacă inten�a autorului 
pentru procesul henneneutic. In vorbirea cotidiană, unde nu este vorba despre traversarea 
solidificării scripturalităţii, lucrurile sunt clare. Trebuie să îl înţeleg pe celălalt; trebuie să îl 
înţelegem pe celălalt aşa cum a gândit el. El nu s-a separat, aşa zicând, de sine însuşi, nu s-a 
oferit şi nu s-a livrat, printr-un discurs scris sau fixat în orice alt fel, unui necunoscut 
care,voit sau nu, poate că distorsionează prin neînţelegere ceea ce trebuie să înţeleagă. Mai 
mult încă: el nu s-a separat absolut deloc de celălalt, căruia i se adresează şi care îl ascultă. 

În ce măsură acest celălalt înţelege ceea ce vreau să spun reiese din felul în care el 
participă la acest lucru. Ceea ce este înţeles este ridicat astfel din ne determinarea direc�ei 
sensului său la nivelul unei determinări noi, care îti permite să te consideri inteles sau , , 
neînţeles. Acesta este adevăratul proces în cadrul dialogului: ceea ce este gândit se articulează 
devenind ceva comun. Fiecare exprimare este, aşadar, permanent integrată într-un proces 
comunicativ şi nu poate fi nicidecum înţeleasă ca fiind izolată. Discursul despre mens 
auctoris, ca şi cuvântul 'autor', joacă de aceea un rol hermeneutic numai acolo unde nu este 
vorba despre un dialog viu, ci despre exprimări fixate. Acum se pune următoarea întrebare: 
înţelegem numai întorcându-ne la autor? Înţelegem îndeajuns, atunci când ne întoarcem 
la ceea ce avea în minte autorul? Şi ce se întâmplă acolo unde acest lucru nu este deloc 
posibil, pentru că nu se ·�unoaşte nimic despre el? 

Aici mi se parc;, că hermeneutica tradi�onală încă nu a depăşit în întregime consecinţele 
psihologismului. In cazul oricărei lecturi şi înţelegeri a unei scrieri este vorba despre un 
proces prin care ceea ce este fixat în text se ridică la nivelul unei noi afirmaţii şi trebuie să 
se concretizeze din nou. Rezidă în esenţa vorbirii reale faptul că gândirea depăşeşte mereu 
ceea ce este spus. De aceea, ipostazierea gândirii vorbitorului drept criteriu al înţelegerii 
mi se pare o neînţelegere ontologică nesesizată. Ca şi cum aceasta ar putea fi produsă în 
27 O întrebare specială este aceea despre felul cum stau lucrurile în privinp. raportului dintre lectură şi 
reproducere în cazul muzicii. Se va cădea poate de acord asupra faptului că muzica nu este cu adevărat 
experimentală prin lectura notelor, şi aceasta constituie deosebirea ei fap. de literatură. Desigur că şi 
pentru dramă este valabil faptul că ea nu a fost la origine concepută pentru lectură. Chiar şi eposul era 
odinioară, într-un sens exterior, dependent de solist. Cu toate acestea, aici rămân deosebiri esentiale. 
Muzica trebuie să fie cântată (machen) , iar ascultătorul trebuie, aşa zicând, să participe (mitmachen) . În 
privinfa acestei probleme, am învăp.t mult de la Georgiades, şi fac aici trimitere la cea mai recentă operă 
a lui, Nennen u1Zd ErleJingen, care tocmai a fost publicată pe baza textelor postume (Gătti.ngen 1985). 
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primă instanţă printr-un fel de comportament reproduc tiv, şi abia apoi ar trebui să fie 
alăturată cuvintelor în calitate de criteriu. Lectura nU este totuşi, după cum am văzut, o 
reproducere care permite comparaţia cu originalul. Se întâmplă la fel ca şi în cazul teoriei 
gnoseologice depăşite prin cercetarea fenomenologică, şi anume faptul că avem în conştiinţă 
o imagine a realităţii gândi te, aşa-numita reprezentare. Orice lectură trece, dincolo de 
urma solidificată a cuvântului, către sensul faptului spus însuşi, aşadar nici nu se întoarce 
la un proces de producere originar, care ar trebui să fie înţeles ca o realizare sufletească sau 
ca desfăşurare a expresiei, şi nici nu are cunoştinţă de ceea ce este gândit în genere altfel 
decât pornind de la urma cuvântului. Acest lucru implică: atunci când cineva înţelege ceea 
ce spune un altul, acesta nu este numai un fapt gândit, ci un fapt împărtăşit, un fapt 
comun. Cine face un text să vorbească prin intermediul lecturii, fie şi fără o articulare 
sonoră proprie în timpul lecturii, integrează sensul acestuia din direcţia semantică pe care 
o are, în universul de sens spre care este deschis el însuşi. Justificarea pentru perspectiva 
romantică pe care am urmat-o rezidă în ultimă instanţă în faptul că orice înţelegere este 
deja interpretare. Schleiermacher28 a spus-o o dată în mod explicit: "Interpretarea se deose
beşte de înţelegere numai aşa cum vorbirea sonoră se deosebeşte de vorbirea interioară".29 

Acelaşi lucru este valabil şi pentru lectură. Lectura o numim lectură comprehensivă. 
Prin aceasta, lectura însăşi este deja interpretare a ceea ce a fost gândit. Astfel, lectura este 
structura fundamentală comună tuturor realizărilor sensului. 

Chiar dacă lectura nu este reproducere, orice text care este citit este totuşi realizat abia în 
înţelegere. Şi pentru textul care trebuie să fie citit este valabil, de aceea, faptul că el cunoaşte 
un adaos de flinţă, care, pentru prima dată, îi conferă operei deplina sa prezenţă. Acesta mi 
se pare a fi cazul, chiar dacă nu este vorba despre reproducerea pe scenă sau pe podium. 

Diferitele forme de text cu care are de-a face hermeneutica le-am analizat în mod 
detaliat în lucrarea "Text şi interpretare". Totuşi, cazul special al metodologiei istorice 
(Historik) face necesară o dezbatere specială. Chiar şi atunci când plecăm de la presupoziţia 
că şi cercetarea istorică este, în sens ultim, interpretare, deci realizare a sensului, trebuie să 
ne punem Întrebarea dacă raportul istoricului faţă de textul pe care trebuie să îl cerceteze, 
faţă de istoria însăşi, nu este totuşi altul decât raportul filologului faţă de textul său. Reacţia 
de opoziţie pe care istoricul o are faţă de expunerile mele din Adevăr fi metodă (p. 247 sqq.) 
îmi dă de înţeles că nu am scăpat de pericolul de a asimila aici în prea mare măsură 
specificitatea înţelegerii istorice cu cea a filologului. Aceasta nu este, după cum îmi dau 
seama acum, numai o problemă a criteriului, cum o consider în Adevăr fi metodă. Stiinţa 
istoriei nu este doar filologie la scară mare (Adevăr fi metodă, p. 257). Mai degrabă, în fiecare 
dintre cele două cazuri este în joc un alt sens al textului şi totodată al întelegerii textului. 

Întregul traditiei, care poate să reprezinte obiectul istoric, nu este text 'în acelaşi sens în 
care forma de text izolată este aşa ceva pentru filolog. Oare istoricului îi este dat vreodată 
întregul precum textul pe care îl are în faţă filologul? Pentru filolog, textul, şi ca un caz 
special şi textul poetic, se prezintă ca o măsură stabilă, care precedă orice nouă interpretare. 
Istoricul, dimpotrivă, trebuie ca mai întâi să reconstruiască textul său fundamental, istoria 
însăşi. Desigur că aici nu pot fi trasate linii de demarcatie absolute. Istoricul trebuie, 
fireşte, să înţeleagă mai întâi şi textele literare sau de altă natură pe care le întâlneşte, aşa 
cum o face ftlologul. De asemenea, filologul trebuie adesea ca mai întâi să-şi reconstruiască 
şi recenzeze textele, pentru ca ele să fie înţelese în genere, şi el va permite ca în înţelegerea 
lor de către el să se insereze cunoaşterea istorică în exact acelaşi fel ca orice alte cunoştinte , 
28 Sămtl. Werke Bd. 3, p. 384. 
29 Cf. Adevăr fi metodii, voI. 1, p. 144. 
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posibile ale ştiinţei sale. Totuşi, privirea direc�onată a în�elegerii, privirea către sens, nu 
este aceeaşi în ambele cazuri. Sensul unui text se referă la ceea ce el vrea să spună. Sensul 
unui proces istoric, dimpotrivă, este ceea ce poate fi descifrat pe baza unor texte şi a altor 
mărturii, eventual prin reevaluarea propriei lor inten� declarative. 

Aş dori să introduc aici, pentru lămurire, un sens al filologiei care ar putea constitui 
traducerea literală a cuvântului grec: filologia este bucurie pentru sensul care se exprimă. 
Indiferent dacă acesta se exprimă sub fonnă lingvistică sau sub o altă fonnă, el înseamnă 
pentru ea la fel de n;ult. Aşadar, şi arta este, fireşte, un astfel de purtător de sens, şi deopotrivă 
ştiinţa şi filozofia. Insă chiar şi acest cel mai larg sens al filologiei care înţelege sensul este 
diferit de ştiinta istoriei, oricât de mult încearcă şi aceasta să înteleagă sensul. Ca ştiinte, , 1'\ , , 
amândouă utilizează metodele ştiinţei lor. Insă în măsura în care este vorba despre text, chiar 
dacă de o statură diferită, aceste texte nu trebuie înţelese numai pe calea cercetării metodologice. 
Orice text îşi găseşte întotdeauna cititorul deja înainte ca ştiinţa să-i vină în ajutor. Deosebirea 
dintre bucuria pentru sensul care se exprimă şi cercetarea sensului care este ascuns articulează 
deja spa�ul semantic în care se mişcă cele două moduri ale în�elegerii. De o parte se află 
preten�a de sens a cititorului - iar conceptul de cititor poate fi fără dificultate extins asupra 
tuturor tipurilor de artă. De cealaltă parte se află cunoaşterea indetenninată de către cititor a 
propriei sale patrii şi origini, se află adâncimea istorică a propriului prezent. De aceea, 
interpretarea unor texte date, al căror sens se exprimă, rămâne întotdeauna corelată deja cu 
o înţelegere prealabilă, şi se împlineşte prin îmbogăţirea acesteia. 

De asemenea, textul semantic al istoriei este întotdeauna deja predeterminat, în parte prin 
istoria propriei vie�, în parte prin ceea ce este deja cunoscut de către fiecare om educat prin 
cunoaşterea istorică. Suntem fonna� într-o astfel de imagine a istoriei care cuprinde con�utul 
propriei origini, încă înainte ca cercetarea istoriei să-şi înceapă opera metodică. Cum ea 
corespunde istoricităp.i noastre a tuturor, nu se desface niciodată pe deplin legătura vitală care 
leagă tradi�a şi originea de cercetarea istorică critică. Chiar şi cel care, ca pretins spectator al 
istoriei universale, încearcă să şteargă propria sa individualitate, ca de pildă Ranke, rămâne copil 
al timpului său şi fiu al patriei sale. Nici filologul, nici istoricul nu pot să cunoască aceste 
condiţionări ale propriei lor înţelegeri care îi precedă în acest fel, şi prin aceasta ele sunt de 
asemenea condiponări care precedă autocontrolul lor metodic. Acest fapt este valabil pentru 
amândoi, şi totuşi în cazul filologului nu se întâmplă acelaşi lucru ca în cazul istoricului. Pentru 
filolog, simultaneitatea sensului care se exprimă în text se produce prin interpretarea sa (atunci 
când ea reuşeşte). Pe de altă parte, în cazul istoricului avem de-a face cu construcţia (AJghau) şi 
deconstruc�a (Abbau) de contexte semantice, iar aceasta se aseamănă cu o pennanentă corectare, 
cu o distrugere de legende, cu o descoperire de falsificări, cu o pennanentă dezintegrare de 
construcpi semantice - în vederea sensului căutat, aflat în spatele lor, care probabil că niciodată 
nu poate fi descoperit până la simultaneitatea evidenţei sensului. 

O direcţie oarecum diferită care a condus la dezvoltarea mai departe a studiilor mele 
include problemele ştiinţelor sociale şi ale ftlozofiei practice. Pentru aceasta, interesul 
critic pe care Jiirgen Habermas l-a manifestat în anii şaizeci faţă de lucrările mele a dobândit 
semnificaţie critică. Critica sa şi contracritica mea m-au făcut pentru prima dată conştient 
de dimensiunea în care intrasem în realitate atunci când am depăşit domeniul textului şi al 
interpretării în direcţia lingvis ticităţii oricărei înţelegeri. Acest lucru mi-a oferit prilejul de 
a mă adânci iar şi iar în interesul pe care retorica îl manifestă faţă de istoria hermeneuticii, 
dar pe care ea îl are într-o mult mai mare măsură pentru forma de existentă a societătii în 

A , , 
genere. In această privintă, şi în volumul de fată stau mărturie câteva studii. 

A , , 
In cele din unnă, aceeaşi direc�e problematică m-a constrâns să elaborez mai riguros 

tipul propriu de teorie a ştiinţei al unei hermeneutici ftlozofice, în care înţelegerea şi 
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interpretarea, precum şi demersul ştiinţelor hermeneutice, la rândul său, trebuie să-şi găsească 
legitimarea. Astfel, am deschis o problemă de care m-am ocupat intens de l a  primele mele 
începuturi: ce este ftlozofia practică? Cum pot teoria şi reflecpa să se îndrepte către domeniul 
practicii, dacă totuşi practica nu admite distantă, ci reclamă angajament? Această întrebare 
m-a impresionat încă de timpuriu, prin pat�sul existenpal al lui Kierkegaard. În plus, 
m-am orientat după modelul ftlozofiei practice aristotelice. Am căutat să mă eliberez de 
modelul eronat al teoriei şi al aplicării ei, model care, pornind de la conceptul modern de 
ştiinţă, a determinat în !ll0ft unilateral şi conceptul de practică. Aici Kant a introdus 
autocritica modernităţii. In Intemeierea meta.ft�cii moravurilor a lui Kant am crezut şi cred că 
am găsit un adevăr, ce-i drept parpal, adică redus la dimensiunile imperativului, însă de 
nezdruncinat în limitele sale: impulsurile iluminismului nu trebuie să se încurce într-un 
utilitarism social, atunci când ele trebuie să facă fată criticii lui Rousseau, care a fost 
det�rminantă pentru Kant, după propria sa mărturie. ' 

In spatele acestora se află vechea problemă metafizică a concretizării generalului. Acest 
lucru l-am avut deja în vedere în studiile mele timpurii despre Platon şi Aristotel. Prima 
atestare a formării gândirii mele tocmai a fost publicată, pentru prima dată, în volumul 5 al 
acestei ediţii, sub titlul "Cunoaştere practică" (scrisă în anul 1930). Acolo am elaborat esenp 
lui phronesis}n strânsă legătură cu Cartea a VI-a a Eticii Nicomahice, primind impulsurile lui 
Heidegger. In Adevăr fi metodă, această problemă devine centrală. Tradipa aristotelică a filozofiei 
practice a fost între timp reluată din multe direcţii. Mi se pare incontestabil faptul că ea este 
de o autentică actualitate. După părerea mea, acest lucru nu are nimic de-a face cu semnele 
politice prevestitoare care sunt astăzi legate, în multiple feluri, de un astfel de neo-aristotelism. 
Ce este filozofia practică rămâne pentru conceptul de ştiinţă al gândirii moderne în ansamblu 
o reală provocare, ce nu ar trebui să fie ignorată. De la Aristotel este de învăţat faptul că 
episteme, conceptul grec de ştiinţă, desemnează cunoaşterea raponală. Aceasta înseamnă că el 
îşi are modelul în matematică şi că, de fapt, nu cuprinde domeniul empiric. De aceea, ştiintei 
moderne îi corespunde nu atât conceptul grec de ştiinţă, episteme, cât conceptul de techne. In 
orice caz, cunoaşterea practică şi politică are o structură principial diferită de toate aceste 
forme de cunoaştere transmisibilă şi de aplicare a ei. În realitate, cunoaşterea practică este 
ceea ce, pornind de la sine, indică locul oricărei abilităp întemeiate pe ştiinţă. Acesta era deja 
sensul întrebării socratice despre bine, pe care l-au menţinut Platon şi Aristotel. Cine crede 
că ştiinţa, datorită incontestabilei ei competenţe, poate să înlocuiască ra�unea practică şi 
raponalitatea politică ignoră forţele dominante ale configurării vieţii umane, care, contrar 
acestei păreri, sunt singurele apte să folosească cu simţ şi cu inteligenţă ştiinţa, precum şi 
toată abilitatea umană, şi să responsabilizeze utilizarea acestora. 

Cu siguranţă că ftlozofia practică nu este ea însăşi o astfel de raponalitate. Ea este 
ftlozofie, adică o reflectie, şi anume o reflectie asupra a ceea ce trebuie să fie configurarea 
vietii umane. În acelaşi sens, hermeneutica ' filozofică nu este ea însăşi arta întelegerii, ci 
teo�ia acesteia. Însă atât una, cât şi cealaltă formă de conştientizare se ridică d� la nivelul 
practicii, fără ea rămânând o simplă pedalare în gol. Acesta este sensul special al cunoaşterii 
şi al ştiinţei ce a trebuit legitimat din nou pornind de la problematica hermeneuticii. Acesta 
a fost scopul căruia i-am dedicat activitatea mea şi după terminarea lui Adevăr fi metodă. 

Notă de corectare: între timp, discupa dintre hermeneutică şi deconstructivism este continuată cu 
însufle�re. Cf. excelenta critică a lui J. Habermas la adresa lui Derrida în 'Der philosophische Diskurs 
der Moderne', Frankfurt, 1 985, p. 191 şi urm., precum şi discutarea lucrării 'Text şi interpretare', în 
limba engleză, de către Dallmayr (pregătită în Iowa) şi de asemenea notele mele despre F. Dallmayr, 
Polis and Praxis, care completează 'Destruc�e şi deconstrucpe' (ef. mai jos p. 619 şi urm.) 
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Vorstufen 

2. Problema istoriei În fi lozofia germană 
mai recentă (1 943) 

Dacă vrem să caracterizăm specificitatea fllozofiei germane din ultimele decenii, atunci 
atitudinea ei istorică ni se înfătişează ca fUnd trăsătura sa de bază cea mai importantă. 
Observatori anglo-saxoni au nu�t-o uneori chiar o atitudine copleşitor de istori�ă şi s-au 
mirat de ce fllozofia germană se ocupă cu atâta preponderenţă de istoria filozofiei. Intr-ade
văr, acest interes al ftlozofiei faţă de propria istorie nu este un lucru de la sine înţeles şi are 
un caracter îndoielnic specific. Dacă în filozofie, ca şi în orice cunoaştere, miza o constituie 
adevărul, de ce este atunci nevoie de perceperea drumurilor şi a ocolişurilor care conduc 
la el? În plus, nouă, celor de astăzi, ne răsună în minte critica pe care Friedrich Nietzsche 
a !acut-o la adresa ştiintei istoriei în a doua Consideratie inactuală devenită celebră. Oare , , 
simţul istoric este cu adevărat acea grandioasă lărgire a lumii noastre pe care a văzut-o în 
el secolul al XIX-lea? Nu este el, mai degrabă, un semn al faptului că omul modern nu mai 
are deloc o lume proprie, de când a învăţat să privească lumea cu o sută de ochi în acelaşi 
timp? Nu dispare simţul adevărului acolo unde perspectivele schimbătoare în care acesta 
apa!e ajung la nivelul conştiinţei? 

In fapt, trebuie să întelegem felul în care caracterul istoric al existentei umane (menschliches 
Dasein) şi al cunoaşterii �ale a devenit penttl.1 noi o problemă. În Germ�a, această problemă 
este numită problema istoricităţii. Prin ea nu este formulată vechea întrebare privitoare la 
esenţa şi sensul istoriei. Faptul că realităţile umane se transformă neîncetat, că popoarele 
şi culturile se înaltă şi decad a fost dintotdeauna obiectul meditatiei filozofice. Grecii, 
primii care au con'figurat în�elegerea occidentală a lumii, au gândit' această ascensiune şi 
decădere nu ca pe esenţa fllnţei umane, ci pornind de la altceva, care se păstrează în orice 
schimbare, penttl.1 că el este adevărata ordine. Modelul după care este gândită fiinţa umană 
este natura, ordinea cosmică ce se mentine şi se înnoieşte într-o eternă reîntoarcere. Şi 
ordinea umană ar dori să fie atât de stat�rnică, iar devenirea ei trece drept decădere a ei. 
Istoria este istoria decăderii 1 . Abia odată cu creştinismul este recunoscut irepetabilul fiinţei 
umane ca fiind propria sa trăsătură esenpală. Ansamblul realităţilor umane, 'acest cosmos', 
este totuşi nefUnţa (Unwesen) faţă de fiinţa (Wesen) unică a lui Dumnezeu aflat dincolo, iar 
actul izbăvirii dă istoriei umane un nou sens. Ea este permanenta hotărâre pentru sau 
împotriva lui Dumnezeu. Omul se află în acea istorie a mântuirii determinată de actul unic 
al izbăvirii. Fiecare clipă a sa dobândeşte o greutate absolută, însă întregul destinelor 
umane rămâne ascuns în providenta lui Dumnezeu şi în aşteptarea sfârşitului lucrurilor. 
Astfel, existenta umană (menschliches Dasein) este finită, şi totuşi orientată spre infinit. Istoria 
are un sens p;opriu, pozitiv. În Occidentul creştin, de-,:t lungul unui mileniu, metafizica 
istoriei a fost gândită pornind de la această presupozipe. Intr-o formă secularizată, credinţa 
în progres a epocii iluministe face încă parte din acest context. Ba chiar şi ultima încercare 
grandioasă a unei ftlozofli a istoriei, evidenperea de către Hegel a rapunii în istorie, rămâne 

[Cf. recenzia mea la G. Rohr, "Platons Stellung zur Geschichte", Ces. Werke Bd. 5, pp. 327-331.] 
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în acest sens o metafizică. Abia odată cu prăbuşirea fundalului metafizic problema istoriei 
devine determinantă pentru conştiin�a existenţei umane (menschliches Dasein) . Ea devine 
problema istoricitătii. 

În anul 1 841 , bitrânul Schelling a fost numit la catedra de filozofie din Berlin pentru a 
contracara influen�a primejdioasă din punct de vedere politic şi ştiin�fic a lui Hegel. Critica 
sa la adresa lui Hegel reprezintă, împotriva propriei sale cunoaşteri şi voinţe, sfârşitul 
pozi�ei dominante a ftlozofiei în cultura occidentală în genere. Nu propria sa ftlozofie, ci 
preponderen�a metodologică a ştiin�elor naturii a fost cea care s-a impus. Problema istoriei 
a fost de asemenea configurată după acest model metodologic. 

Atunci când filozofia s-a ridicat din abisul hegelianismului epigonic şi al materialismului 
academic de la mijlocul secolului, ea a stat sub semnul lui Kant şi al interogapei sale 
epistemologice privitoare la întemeierea ştiin�ei. Kant răspunsese în Critica ra,tiunii pure la 
întrebarea despre cum ar fi posibilă o ştiinţă pură a naturii. Acum s-a pus mai departe 
întrebarea despre cum ar fi posibilă o ştiinţă a istoriei. S-a încercat să se alăture Critiezi" 
raţiunii pure o Critică a raţiunii istorice (pentru a folosi o expresie a lui Wilhelm Dilthey) . 
Problema istoriei se punea ca problemă a ştiin�ei istoriei. Cum îşi dobândeşte aceasta 
îndreptăprea epistemologică? A pune astfel întrebarea însemna însă a măsura ştiinţa istoriei 
după modelul ştiinţelor naturii. Cartea clasică a logicii neokantiene a istoriei poartă semnifi
cativul titlu: Die Grenzen der natunvissenschciftlichen Begriffsbildung/ Limitele formării conceptelor în 
jtiinţele naturii. Heinrich Rickert încearcă în ea să arate prin ce se caracterizează obiectul 
istoriei, de ce nu sunt căutate în ea legităp generale, aşa cum se întâmplă în ştiinţa naturii, 
ci este cunoscut particularul, individualul. Ce face ca un simplu fapt să devină o realitate 
istorică? Răspunsul sl:!;nă astfel: semnifica�a lui, adică raportarea lui la sistemul valorilor 
culturale ale omului. In cazul unei astfel de interogări, modelul cunoaşterii din ştiin�ele 
naturii rămâne, în ciuda oricărei delimitări, căIăuzitor. Problema istoriei este în întregime 
do�r problema epistemologică privitoare la felul cum este posibilă ştiin�a istoriei. 

Insă în realitate problema istoriei nu preocupă umanitatea ca o problemă a cunoaşterii 
ştiin�fice, ci ca una a propriei conştiinţe a vieţii. De asemenea, nu este vorba doar despre 
faptul că noi, oamenii, avem o istorie, adică trăim în ascensiunea, apogeul şi decăderea 
destinului nostru. Hotărâtor este mai degrabă faptul că noi căutăm sensul fiinţei noastre 
tocmai în această mişcare a destinului. Puterea timpului care ne trage înainte trezeşte în 
noi conştiinţa propriei puteri asupra timpului, prin care configurăm destinul nostru. În 
finitudinea însăşi noi, cu ajutorul întrebărilor, găsim un sens. Aceasta este problema 
istoricităţii, aşa cum preocupă ea ftlozofia. Dimensiunile acestei probleme au fost măsurate 
cu exactitate în Germania, ţara clasică a romantismului, pentru că acolo moştenirea ro
mantică a fost păstrată în mijlocul avântului ştiinţei moderne, pe care l-a adus cu sine 
secolul al XIX-lea. 

Wilhelm Dilthey, timp de multe decenii profesor de ftlozofie la Berlin :în Germania 
wilhelmiană, recunoscutul şi celebrul istoriograf al spiritului german, a fost cel care a 
perceput şi a aprofundat cu o clară luciditate această problemă a istoricităţii în epoca 
domina�ei teoriei cunoaşterii . Contemporanii săi, ba chlar şi mulp dintre discipolii şi 
prietenii săi au văzut în el numai istoricul genial, moştenitorul demn al marii tradipi a 
istoriografiei germane, care a contribuit în domeniul ftlozofiei istoriei şi al istoriei ideilor 
cu o nouă şi strălucită realizare. Scrierile sale fuseseră dispersate în !llultiple feluri, publicate 
deseori numai sub formă de articole şi în volume ale Academiei. Insă după primul război 
mondial au apărut operele sale complete, în multe volume, care au fost înmul�te prin 
importante lucrări postume. De atunci, Dilthey a devenit vizibil ca ftlozof, ca gânditor al 
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problemei istoricităţii. Ortega y Gasset a mers chiar până la a-l numi cel mai mare gânditor 
pe care l-a produs a doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

Trebuie să învăţăm, fireşte, să-I citim pe Dilthey împotriva propriei sale autointerpretări 
metodologice. Căci lucrările lui Dilthey împărtăşesc, după cât se pare, punctul de plecare 
al problematicii epistemologice a neokantianismului. Şi el a încercat să contribuie la o 
întemeiere autonomă, filozofică a ştiin�elor spiritului, evidenp.ind principiile care le sunt 
proprii. E� a văzut Într-o psihologie descriptivă şi analitică fundamentul tuturor ştiinţelor 
spiritului. Intr-o clasică lucrare din anul 1892 ce poartă titlul Ideen il' einer beschreibenden und 
zergliedernden P.rychologie/Idei pentru o psihologie desmptivă fi analitică, el depăşeşte metodologia 
ştiin�elor naturii, în domeniul psihologiei şi prin aceasta conferă ştiin�elor spiritului conştiinţa 
de sine metodologică. Astfel, şi el pare să fie dominat de problematica epistemologică ce 
întreabă cu privire la posibilitatea ştiinţei, şi nu cu privire la. ceea ce este istoria. Insă în 
realitate el nu se limitează la a reflecta asupra cunoaşterii noastre cu privire la istorie, aşa 
cum este ea disponibilă în ştiinta istoriei, ci el meditează la fiinta noastră umană, care este 
determinată de cunoaşterea sa �u privire la istoria proprie. El de�emnează caracterul funda
mental al existenţei umane (menschliches Dasein) prin 'viaţă'. Aceasta este pentru el realitatea 
originară 'centrală', către care, în ultimă instanţă, trimite înapoia sa şi orice cunoaştere 
istorică. Tot ceea ce este obiectiv în viaţa umană trimite înapoia sa la activitatea de fonnare 
a gândurilor proprie viepi, şi nu la un subiect epistemologic. Arta, statul, societatea, religia, 
toate valorile, bunurile şi nonnele neconditionate care durează în aceste sfere, îşi au originea, 
în ultimă instanţă, în activitatea de forrn'are a gândurilor proprie viepi. Atunci când ele 
revendică o valoare absolută, acest fapt se explică numai prin 'limitarea orizontului timpului', 
adică printr-o lipsă de orizont istoric. Cel care este luminat istoric ştie, de exemplu, că 
omorul nu este neapărat un delict mai mare decât furtul. El ştie că vechiul drept germanic 
sancpona furtul mai sever decât omorul, pentru că este laş şi nebărbătesc. Numai cine nu 
ştie acest lucru poate să creadă aici în caracterul necondiponat al unei ierarhii a lucrurilor. 
Luminarea istorică ne conduce astfel la întelegerea conditionării neconditionatului, conduce 
la înţelegerea relativităpi istorice. Însă Diltbey nu devine �stfel reprezent�tul unui relativism 
istoric, căci nu relativitatea, ci realitatea 'centrală' a vietii, care se află la baza oricărei 
relativităţi, este cea care preocupă gândirea sa. ' 

Cum se realizează a.ceastă activitate de formare a gândurilor proprie vieţii? Dilthey îşi 
întemeiază ftlozofia pe experienţa interioară a înţelegerii, care ne deschide.o realitate ce se 
refuză conceptului. Orice cunoaştere istorică este o astfel de înţelegere. Insă înţelegerea 
nu este doar demersul ştiintei istoriei, ci este o detenninatie fundamentală a fiintei umane. 
Ea se bazează pe faptul că 'noi avem trăiri de care sunte� conştienţi. În 'amintire', aceste 
trăiri se dezvoltă până la înţelegerea semnificaţiei. Dilthey a pornit de la idei romantice, 
atunci când a recunoscut că o astfel de întelegere a semnificatiei este structurată cu totul 
altfel decât demersul cunoaşterii din ştiint�le naturii. Aici nu s� trece de la un lucru la altul 
şi din nou la următorul, pentru a abstrage din ele generalul, ci fiecare trăire este întotdeauna 
deja un întreg al semnificaţiei, un context. Şi fiecare trăire, la rândul ei, este, ce-i drept, o 
parte a întregului curs al vietii. Şi totuşi, semnificatia ei este raportată la acest întreg Într-o . ,  , 
modalitate specifică. In mod evident, nu se întâmplă ca abia faptul ultim pe care îl trăieşte 
cineva să desăvârşească şi să determine de fiecare dată semnificatia contextului vietii. , , 
Sensul unui destin al vieţii îl constituie mai degrabă o totalitate aparte, care nu este 
configurată pornind de la sfârşit, ci pornind de la un centru generator de sens. Nu în jurul 
ultimei trăiri, ci în jurul trăirii hotărâtoare se constituie semnificaţia contextului. O clipă 
poate să devină hotărâtoare pentru o întreagă viaţă. 
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Pornind de la teorii romantice, Dilthey lămureşte adesea acest raport recurgând la 
exemplul în�elegerii muzicii. O melodie este, ce-i drept, o succesiune de sunete izolate, şi 
totuşi forma melodiei nu se construieşte în aşa fel, încât ea s-ar ivi abia odată cu vibratia 
ultimului sunet. Mai degrabă, există şi aici motive semnificative, dinspre al căror centru 'se 
realizează şi se strânge în unitate construcpa întregului. Şi în�elegerea istoriei este o astfel 
de înţelegere ce porneşte de la un centru. Este posibil ca sensul deplin al istoriei să se 
întregească abia în istoria universală. Astfel a formulat cândva Ernst Troeltsch intenţia lui 
Dilthey: 'de la relativitate la totalitate'. Dar şi aici este hotărâtor urrnătorul lucru: totalitatea 
nu este întregul desăvârşit al istoriei desfăşurate până în prezent, ci se construieşte pornind 
de la un centru, pornind de la o semnificatie centralizatoare. 

A 
, 

Insă în realitate acest context al semnificaţiei care se constituie astfel este în acelaşi timp 
un context al efectului, adic� el nu este configurat abia în în�elegere, ci totodată are efect în 
calitate de context de forţe. Intotdeauna istoria este deopotrivă semnificape şi forţă. Dilthey 
arată întrucâtva că o epocă reprezintă un context de semnificape unitar. El numeşte acest 
context 'structura' timpului. Acum este cu siguran�ă relevant să spunem că ar trebui ca toate 
fenomenele acestui timp să fie în�elese pornind de la �tructura lui. Faptul de a recunoaşte aici 
simple influen�e sau efecte ale unor timpuri sau circumstan�e străine nu poate satisface 
înţelegerea. Cunoaşte o influen�ă numai acela care este deja pregătit şi receptiv pentru ea. 
Tocmai aceas tă receptivitate a sa este structura. Invers este însă în mod evident o unilateralitate 
eronată, dacă se doreşte ca întrebarea privitoare la astfel de directii istorice ale efectelor să fie 

A , 
în întregime eliminată. In ultimă instan�ă, resimprea unor influen�e depinde şi de faptul că 
ceea ce exercită această influen�ă este apropiat şi are efect. Istoria nu este doar un context de 
semnificape, ci este un context real de forţe. Să ne clarificăm iarăşi acest fapt recurgând la 
exemplul destinului vietii umane. Desigur că un destin al vietii umane se desfăşoară după , A , 
legea după care a apărut. Insă la fel de sigur este şi faptul că circumstan�ele configurează şi 
ele acest destin; daimon şi kairos, predetenninarea şi oportunitatea se asociază. Istoria este 
întotdeauna sens şi realitate în acelaşi timp, semnificatie şi fortă. 

Dilthey nu recurge în mod întâmplător la comparapa cu în��legerea estetică. Căci întreaga 
sa doctrină despre fiinţa istorică şi despre producerea acesteia din forţă şi semnificape este 
sustinută de presupozitia că distanta întelegerii este dată, iar suveranitatea ratiunii istorice , " , , 
este posibilă. Aşa cum în�elegerea estetică se realizează printr-o distanţă comprehensivă, 
la fel şi întelegerea istoriei este întemeiată pe o astfel de distantă. Dilthey întelege ca , , , A 

mobilitate a vietii înseşi tocmai faptul că reflectia se ridică de la nivelul vietii înseşi. In sens 
negativ, acest l�cru înseamnă: via�a trebuie s ă 'se elibereze de cunoaştere� prin concepte, 
pentru a-şi forma propriile obiectivări. Există însă o astfel de libertate a în�elegerii? Această 
credinţă în eliberarea prin luminare istorică îşi are întemeierea hotărâtoare într-un element 
structural al conştiinţei istorice de sine: în faptul că conştiinp de sine se află într-un proces 
infinit şi ireversibil. Deja Kant şi idealismul porniseră de aici: orice cunoaştere dobândită 
despre sine însuşi poate redeveni obiect al unei noi cunoaşteri. Atunci când cunosc, pot 
de asemenea să cunosc în permanen�ă faptul că cunosc. Această mişcare a reflecţiei este 
infinită. Pentru conştiin�a istorică de sine, această structură semnifică faptul că spiritul 
care îşi caută conştiinta de sine îşi transformă tocmai prin aceasta propria sa fiintă. 
În�elegându-se pe sine: el a devenit deja de la bun început altul decât cel care era. Să 
lămurim acest lucru recurgând la un exemplu: atunci când cineva devine conştient de furia 
care îl stăpâneşte, această conştiinţă de sine dobândită este deja o transformare, dacă nu 
chiar o depăşire a propriei furii. Hegel a de�cris în a sa Fenomenologie a spiritului această 
mişcare a conştiinţei de sine către sine însăşi. Insă în timp ce Hegel vedea în conştiinţa de 
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sine ftlozofică sfârşitul absolut al acestei mişcări, Dilthey respinge ca dogmatică această 
pretenpe metafizică. Astfel, i se deschide nemărginirea raţiunii istorice. Înţelegerea istorică 
înseamnă creştere permanentă a conştiinţei de sine, lărgire permanentă a orizontului vieţii. 
Aici nu există oprire, şi nici întoarcere. Universalitatea lui Dilthey ca istoric al spiritului se 
bazează tocmai pe această lărgire infinită a vieţii prin înţelegere. Dilthey este gânditorul 
luminării istorice. Conştiinta istorică este sfârşitul metafizicii. 

Aici se află punctul în �are cercetarea ftlozofică este îndrumată astăzi în direcţii noi. 
Oare există această libertate a înţelegerii, se revelează în ea contextul infinit al desfăşurării 

(Geschehen) ca esenţă a istoriei (Geschichte)? Nu întrebăm cu privire la esenţa istoriei tocmai 
atunci când întrebăm cu privire la limitele conştiintei istorice de sine? Pe drumul către 
această întrebare, Nietzsche a fost Wl premergător. În 'a doua Considera fie inactuală, el întreabă 
cu privire la folosul şi daWla ştiinţei istoriei pentru viaţă: el schiţează acolo o imagine 
înspăimântătoare a maladiei istorice care s-a abătut asupra epocii sale. El arată cum toate 
instinctele care stimulează viaţa sunt prin ea afectate în modul cel mai profund, cum toate 
criteriile şi valorile necesare se pierd prin aceea că învăţăm să măsurăm cu criterii străine, 
arbitrare şi prin raportare la mereu alte scale de valori. Critica lui Nietzsche este însă în 
acelaşi timp pozitivă. Căci el proclamă criteriul vieţii, care măsoară câtă istorie poate 
suporta o cultură, fără să fie lezată. Conştiinţa istorică de sine ar pute� fi de tipuri foarte 
diferite, păstrând sau configurând un model sau resimpnd decăderea. In echilibrul corect 
al acestor moduri diferite de a practica ştiinta istoriei, ar trebui să se mentină forta modela-, , , 
toare, singura prin care o cultură este aptă să trăiască. Ea are nevoie de un orizont înconjurat 
de mituri, deci ea are nevoie tocmai de o delimitare fată de luminarea istorică. Există însă 
o cale de întoarcere? Sau poate că nu este nicidecum �ecesară o cale de întoarcere? Oare 
credinta în infinitatea întelegerii ratiunii istorice este o iluzie, o autointerpretare falsă a 
fiintei şi conştiintei noastre istorice? Aceasta este întrebarea hotărâtoare. 

Există multe probleme în raport cu care credinţa în nemărginirea rapunii istorice ne 
poate deveni îndoielnică. Amintesc întrebarea privitoare la constantele naturale ale spiritului 
istoric, despre premisele sale biologice. Amintesc Întrebarea privitoare la Începutul istoriei. 
Oare istoria există cu adevărat abia acolo unde omenirea începe să transmită o conştiinţă 
despre sine însăşi? Oare hotărârile care fac istoria nu sunt deja cu mult anterioare acesteia? 
Există cumva o faptă de o importanţă mai mare decât a fost descoperirea plugului, care 
precedă orice timp istoric? Şi ce este mitul, în care se oglindesc popoarele istorice încă 
dinainte de pragul destinului lor istoric? Însă chiar şi problema lui Dilthey a înţelegerii 
istorice ne apare astăzi într-o nouă lumină, de când cercetarea ftlozofică a făcut câtiva paşi 
hotărâtori mai departe decât el. În Fiinţă ti timp, Martin Heidegger a plasat istoricitatea 
Dasein-ului uman în contexte interogative principiale. El a eliberat problema istoriei de 
presupoziţiile ontologice sub semnul cărora Dilthey vedea Încă interogapa. Fiinţa, aşa 
cum a arătat el, nu înseamnă în mod necesar şi întotdeauna obiectualitate (Gegenstăndlichkei!) , 
ci miza este mai degrabă aceea de "a elabora diferenţa generică dintre ontic şi istoric". 
Fiinţa Dasein-ului uman este una istorică. Aceasta înseamnă Însă că ea nu este simplu 
prezentă (vorhanden) precum Dasein-ul obiectelor ştiinţei naturii, doar că mai precară şi mai 
schimbătoare decât ele. Mai degrabă, istoricitatea, adică temporalitatea, înseamnă fiinţă 
Într-un sens mai originar decât este ftinţarea simplu prezentă (das Vorhandene) pe care 
ştiinta naturii năzuieşte să o cunoască. Ratiunea istorică există numai pentru că Dasein-ul , , 
uman este temporal şi istoric. Istoria universală (Weltgeschichte) există numai pentru că 
acest Dasein temporal al omului 'are lume' (Welt hat). Cronologia există numai pentru că 
Dasein-ul istoric al omului este el Însuşi timp. 
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Din această perspectivă, doctrina lui Dilthey dobândeşte un nou aspect. În primă 
instanţă, ne putem întreba cum stau de fapt lucrurile cu această libertate a înţelegerii Nu 
este ea o simplă aparenţă? Dilthey crede intr-o eliberare a înţelegerii de cunoaşterea prin 
concepte, dar oare prin aceasta el nu avea în vedere doar conceptele unei metafizici care 
îşi pierdus<; credibilitatea? Oare înţelegerea noastră nu rămâne î� întregime călăuzită de 
concepte? Inţelegerea istorică se laudă cu lipsa ei de prejudecăţi. Insă o astfel de lipsă de 
prejudecăţi nu este mereu doar una condiţionată? Oare această pretenţie nu are întotdeauna 
doar sensul polemic de a fi liberă de o prejudecată sau alta? Ba chiar: oare pretenţia lipsei 
de prejudecăţi (după cum ne învaţă şi experienţa umană a vieţii) nu ascunde în realitate, 
întotdeauna, încăpăţânare a tenace a prejudecăţilor care ne determină fără să ne dăm seama? 
Cunoaştem îndeajuns acest lucru din modul de lucru al is toricilor. Ei pretind să fie critici, 
adică să examineze sursele şi mărturiile despre o problemă istorică cu corectitudinea 
superioară a unui judecător, pentru a ajunge în spatele chestiunii. Dar oare la baza unei 
astfel de pretinse critici nu se află deja de la bun început acpunea tacită a unor prejudecăp 
călăuzitoare? La capătul oricărei critici a surselor şi a martorilor se află întotdeauna un 
criteriu ultim de credibili tate, care nu este dependent de nimic altceva decât de ceea ce 
considerăm a fi posibil şi de ceea ce suntem dispuşi să credem. Ba chiar, în cele din urmă 
este şi mai mult de spus. Ca şi viaţa reală, aşa şi istoria ne vorbeşte numai atunci când ni se 
adresează în raport cu judecata noastră prealabilă despre lucruri şi oameni şi timpuri. 
Orice înţelegere a ceea ce este semnificativ presupune că aducem cu noi un ansamblu de 
astfel de prejudecăp. Heidegger a desemnat această stare de fapt ca fUnd cercul hermeneutic: 
înţelegem numai ceea ce ştim deja, auzim în exterior numai ceea ce noi inserăm prin 
lectură în interior. Măsurând cu criteriul cunoaşterii naturii, acest lucru pare inacceptabil. 
In realitate, numai astfel devine posibilă înţelegerea istorică. Miza nu ar fi aceea de a evita 
un astfel de cerc, ci de a pătrunde în el în modalitatea corectă. 

De aici rezultă un al doilea lucru: semnificapa nu Se deschide, cum crede Dilthey, în 
distanta întelegerii, ci prin aceea că noi înşine ne situăm în contextul de efecte (Wirkungszu-

" , 

sammenhan� al istoriei. Inţelegerea is torică este ea însăşi, întotdeauna, experienţă a efectului 
şi a exercitării mai departe a efectului (Wirkung und Weitenvirken) . Părtinirea ei înseamnă 
tocmai forţa ei istorică de a avea efect (geschichtliche WirkungskraflJ.  Ceea ce este semnificativ 
din punct de vedere istoric este de aceea accesibil într-un mod mai originar în însăşi 
realizarea activă decât în întelegere. Dasein-ul istoric are în permanentă o situatie, o 
perspectivă şi un orizont. Est� ca în pictură: perspectiva, adică ordinea luc�rilor în f��cpe 
de 'mai aproape' şi 'mai departe', implică un punct vizual ce trebuie să fie însuşit. Insă 
astfel intrăm într-un raport de fUnţă cu lucrurile şi aparţinem ordinii lor, ordonându-Ie în 
raport cu noi. Abia atunci devine reprezentabilă unicitatea unei întâmplări (Geschehen) , 
plenitudinea clipei. Pictura pre-perspectivistă, dimpotrivă, arată toate obiectele într-o 
eternitate vastă şi în perspectiva unei semnificaţii de dincolo. În mod corespunzător, adevărul 
isto,ric nu es te strălucirea unei idei, ci caracterul obligatoriu al unei hotărâri ireversibile. 

Insă acum se adaugă un al treilea element, o perspectivă care mi s-a impus mie însumi 
din ce în ce mai mult: libertatea nelimitată a înţelegerii nu este numai o iluzie descoperită 
prin reflecţie filozofică; mai degrabă, experimentăm noi înşine această graniţă a libertăţii 
înţelegerii încercând să în�elegem. Abia prin aceea că libertatea înţelegerii trebuie să se 
limiteze, înţelegerea ajunge cu adevărat la real, şi anume acolo unde ea renunţă la sine, 
adică în faţa neinteligibilului. Nu am în vedere prin aceasta vreo resemnare pioasă în faţa 
inexplorabilului, ci un element al experienţei noastre morale de viaţă, pe care îl cunoaştem 
cu totii: întelegerea în raportul dintre eu şi tu. Aici experienta ne învată: nimic nu stă în , , , , 
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calea unei autentice comunicări între eu şi tu mai mult decât faptul că cineva ridică preten�a 
de a-l înţelege pe celălalt în fUnţa sa şi în opinia sa. Faptul de a fi 'comprehensiv' înainte de 
orice replică a celuilalt nu slujeşte, în realitate, nici unui alt scop decât aceluia de a-şi Jine 
la distanţă exigenţa celuilalt. El este un mod de a nu permite să p se spună nimic. Insă 
acolo unde cineva este capabil să permită a i se spune ceva, unde el acceptă exigenţa 
celuilalt fără a-l înţelege în prealabil, şi prin aceasta a-l limita, el dobândeşte o autentică 
cunoaştere de sine. Tocmai atunci i se deschide ceva. Nu în înţelegerea suverană rezidă, 
aşadar, o autentică lărgire a eului nostru, bomat în îngustimea trăirii, cum crede Dilthey, ci 
in întâlnirea neinteligibilului. Poate că niciodată nu recunoaştem atât de mult din ftinţa 
noastră istorică proprie ca atunci când adie spre noi suflul unor lumi istorice străine. 
Caracterul fundamental al fUnţării istorice (Geschichtlichseiendes) este în mod evident acela 
de a fi semnificativ, însă aceasta în sensul activ al cuvântului; iar ftinţa î�tru istorie (5 ein zur 
Geschichte) înseamnă a permite ca ceva să aibă semnifica�e pentru ea. Intre eu şi tu creşte 
o legătură autentică numai pornind de aici, Între noi şi istorie numai aşa se formează 
caracterul necesar al destinului istoric. 

Din această perspectivă, în centrul hermeneuticii istorice intră o problemă care până 
acum avea o îndoielnică pozipe de graniţă: problema mitului. Ea este într-a-levăr cea mai 
obscură dintre toate problemele metodologiei istorice. Cum interpretăm miturile atunci 
când dorim să interpretăm în mod ştiinpfic? Care este prejudecata de la sine înţeleasă şi 
prolifică ce trebuie să fie recunoscută aici? Sensul miturilor, sensul basmelor este cel mai 
adânc. După ce se ghidează interpretarea lor? Nu devine aici cu adeyărat perceptibil faptul 
că nu există nici o metodă pentru interpretarea miturilor şi a basmelor? Iar acest lucru nu 
înseamnă oare, în ultimă instanţă şi în realitate, că nu noi suntem cei care pot să ipterpreteze 
câtuşi de pu� miturile, pentru că mai degrabă miturile ne interpretează pe noi? Intr-adevăr, 
oriunde vorbesc, ele sunt ceea ce este de fapt superior, ceea ce ştie tot, ceea ce ni se 
adresează în ciuda întregii obscuritap într-un mod simplu şi instructiv. Miturile şi basmele 
par pline de cunoaştere ca de la începutul tuturor lucrurilor, şi totuşi ele au o profunzime 
istorică proprie. Spiritul inipat în taina lor nu este acela al rapurtii noastre istorice. De 
aceea, ca oameni istorici, stăm atât de neajutora� în faţa a ceea ce copiii consideră că le 
este propriu. Totuşi, şi rapunea noastră luminată este supusă încă de forţa mitului. Istoria 
spirituală a omenirii nu este un proces al dezidolatrizării lumii, nu este o disolupe a mitului 
prin logos, prin rapune. Această schemă se bazează pe prejudecata luminării istorice, pe 
Presupozitia naivă că ratiune a a ceea ce este rational constituie temeiul suficient pentru ca , ' "  , 
acesta să învingă şi să domine. In realitate, rapunea nu se face singură posibilă. Ea însăşi 
este doar o posibilitate istorică - şi o şansă. Ea nu se înţelege pe sine însăşi, şi tot atât de 
pupn înţelege realitatea mitică, de care rămâne mai degrabă cuprinsă şi suspnută. 

Atotputernicia luminării istorice este o simplă aparenţă. Tocmai în ceea ce se opune 
acestei luminări, în ceea ce dovedeşte o durată proprie a unui prezent continuu, rezidă 
adevărata esentă a istoriei. Miturile nu sunt măşti ale realitătii istorice, pe care ratiunea ar 
putea să le smclgă de pe lucruri, pentru a se desăvârşi ca rap�ne istorică. Ele revel�ază mai 
degrabă adevărata forţă a istoriei. Orizontul propriei noastre conştiinţe istorice nu este 
pustiul gol de mituri, nesfârşit al conştiinţei luminate. Această stare de luminare este mai 
degrabă condiponată şi limitată istoric, este o fază în realizarea destinului nostru. Ea se 
înţelege pe sine în mod greşit atunci când se gândeşte pe sine ca ftind libertatea lipsită de 
destin a conştiinţei istorice. Acest lucru înseamnă însă: istoria este ceea ce noi am fost şi 
suntem dintotdeauna. Ea este faptul obligatoriu al destinului nostru. 



3. Adevărul În stii ntele spi ritu lui 
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ştiinţelor spiritului nu le este uşor să găsească, pentru tipul lor de activitate, o în�elegere 
corectă din partea unui public mai larg. Este greu de evidenţiat ceea ce este adevăr în ele, 
ceea ce iese la iveală în ele. Oricum, lucrul ar fi mai uşor în acele domenii ale ştiintelor 
spiritului ale căror obiecte au un caracter perceptibil. Dacă un specialist în econ�mia 
naţională ar trebui să vorbească astăzi despre importan�a activităţii sale pentru bunăstarea 
publică, ar fi sigur de în�elegerea generală. Acelaşi lucru s-ar întâmpla dacă un teoretician 
al artei ne-ar prezenta ceva frumos, chiar dacă ar fi vorba doar despre dezgroparea unui 
�ucru foarte vechi. Căci şi ceea ce este foarte vechi trezeşte un tip ciudat de interes general. 
Sarcina ftlozofului este, dimpotrivă, aceea de a formula în loc de rezultate vizibile sau 
general convingătoare, acel ceva care trezeşte îndoieli şi pune pe gânduri (das Bedenkliche 
und Nachdenkliche) şi care se oferă celui ce gândeşte în activitatea ştiin�elor spiritului. 

1 
Conceptul modern de ştiin�ă a fost marcat de dezvoltarea ştiin�ei naturii în secolul al 
XVII-lea. Acesteia îi datorăm o tot mai mare dominare a naturii, şi astfel se aşteaptă ca şi 
ştiinţa despre om şi despre societate să furnizeze o dominare asemănătoare a lumii 
uman-istorice. Ba chiar se aşteaptă şi mai mult de la ştiinţele spiritului, de când dominarea 
tot mai mare a naturii, pe care o datorăm ştiinţei, mai degrabă intensifică decât scade 
indispozitia fată de cultură. Metodele ştiintelor naturii nu cuprind tot ceea ce este demn de 
a fi ştiut, şi nici măcar ceea ce este cel mai ;desea demn de a fi ştiut, adică scopurile ultime, 
în slujba cărora trebuie să se afle orice dominare a mijloacelor naturii şi omului. De la 
ştiinţele spiritului şi de la ftlozofie, care se numără printre ele, se aşteaptă cunoştin�e de o 
altă natură şi de un alt nivel. Prin urmare, este uşor de înţeles faptul că, în loc să vorbim 
despre acel ceva comun tuturor ştiinţelor, pe care îl reprezintă utilizarea metodelor ştiinţifice, 
vom vorbi de această dată despre acel ceva unic pe care ştiinţele spiritului ni-l fac atât de 
semnificativ şi de demn de a fi gândit. 

1 .  Căci în ce constă de fapt ştiinţificitatea ştiinţelor spiritului? Se poate în genere aplica 
asupra lor, fără nici un adaos, conceptul de cercetare? Căci ceea ce se are în vedere prin 
acesta, adică descoperirea a ceva nou, necunoscut vreodată, croi rea unui drum sigur, 
verificabil de către toţi, către aceste noi adevăruri, toate acestea par a trece aici într-un plan 
secundar. Rodnicia unei cunoaşteri proprii ştiinţelor spiritului pare a fi înrudită mai degrabă 
cu intuitia artistului decât cu spiritul metodic al cercetării. Cu sigurantă că acelaşi lucru , , , 
poate fi afionat despre orice performan�ă genială, din orice domeniu de cercetare. Insă în 
activitatea metodică a cercetării naturii se dezvoltă totuşi, iar şi iar, o nouă perspectivă şi în 
această privinţă în utilizarea metodelor rezidă ştiinţa însăşi. 

Utilizarea de metode ţine însă cu siguranţă şi de activitatea ştiinţelor spiritului. Ea se 
deosebeşte de asemenea de beletristica de popularizare a ştiinţei printr-o anumită verifica
bilitate - însă toate acestea privesc mai degrabă materiile prime decât concluziile trase din 
acestea. Aici lucrurile nu stau în aşa fel, încât ştiinţa să poată asigura adevărul prin meto
dologia ei. Aici se poate chiar întâmpla ca în opera neşti!nţifică a diletantului să fie mai 
mult adevăr decât în valorificarea metodică a materialului. In realitate, ar putea fi evidenţiat 
faptul că, ce-i drept, dezvoltarea ştiin�elor spiritului în ultimii o sută de ani a urmărit în 
permanenţă modelul ştiinţelor naturii, însă impulsurile ei cele mai puternice şi mai esenţiale 
nu au provenit din patosul extraordinar al acestor ştiinţe experimentale, ci din spiritul 
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romantismului şi al idealismului german. În ele trăieşte o cunoaştere a limitelor iluminismului 
şi ale metodei din ştiinţă. 

2. Dar oare prin ele este cu adevărat satisfăcut acel ceva prin care ele sunt pentru noi 
atât de importante, este satisfăcută nevoia de adevăr a inimii omului? Pătrunzând prin 
cercetare şi înţelegere în spaţiile vaste ale istoriei, ele extind, ce-i drept, orizontul spiritual 
al omenirii către întregul trecutului ei, însă năzuinţa spre adevăr a prezentului nu doar că 
nu este astfel satisfăcută, ci ea îşi devine sieşi oarecum îndoielnică. Simţul istoric pe care 
ştiinţele spiritului îl dezvoltă în ele însele aduce cu sine o familiarizare cu criteriile 
schimbătoare, care duce la o nesiguranţă în utilizarea propriului criteriu. Deja Nietzsche a 
ştiut, în cea de-a doua Considera,tie inactua/ă a sa, nu doar de folosul, ci şi de neajunsul ştiinţei 
istoriei pentru viaţă. Istorismul, care vede peste tot condiţionare istorică, a distrus sensul 
pragmatic al studiilor istorice. Arta sa rafmată a înţelegerii slăbeşte forţa aprecierii necondi
ţionate, în care constă realitatea morală a vieţii. Radicalizarea sa epistemologică o reprezintă 
relativismul, iar consecinta sa nihilismul. 

Înţelegerea condiţion�rii oricărei cunoaşteri prin forţele istorice şi sociale care pun în 
mişcare prezentul nu reprezintă însă numai o slăbire teoretică a credinţei noastre în 
cunoaştere, ci înseamnă şi o reală lipsă de apărare a cunoaşterii noastre în faţa forţelor 
voluntare ale epocii. Ştiinţele spiritului sunt puse de către aceste tendinţe în slujba lor, sunt 
evaluate în perspectiva valorii de for�ă pe care cunoştinţele lor o reprezintă din punct de 
vedere social, politic, religios sau din oricare alt punct de vedere. Astfel, ele potenţează 
presiunea pe care forţa o exercită asupra spiritului. Ele sunt incomparabil mai expuse 
decât ştiinţele naturii la orice fel de teroare, pentru că în cazul lor nu există criterii care, cu 
siguranta de invidiat din ştiintele naturii, să deosebească ceea ce este autentic şi corect de 
ceea ce' este în mod voit asc�ns şi pretins. Astfel, ultima comuniune morală care le leagă 
de etosul oricărei cercetări este pusă în pericol. 

Cine înţelege, în întregul lor caracter indoielnic, aceste îndoieli legate de adevărul din 
ştiinţele spiritului va invoca bucuros, mai ales într-un cerc de cercetători ai naturii şi de 
profani a căror lume de reprezentări este determinată de ştiinţa naturii, pe un martor 
nesuspectat: marele fizician Hermann Helmholtz a vorbit odată, în urmă cu aproximativ 
o sută de ani, despre distinctia dintre ştiintele naturii şi ştiintele spiritului. Justetea şi 
superioritatea pătrunzătoare c� care el a ţinut �eama de natura sp�cifică a ştiinţelor spiritului 
merită şi astăzi consideraţie. Ce-i drept, şi el a măsurat modul de a lucra al ştiinţelor 
spiritului în funcţie de metodele ştiinţelor naturii şi l-a descris din perspectiva acestora, şi 
de aceea este de inteles faptul că scurtcircuitul plin de presimtiri cu care ele ajung la , " 
rezultatele lor nu putea să satisfacă cerinţa lui logică. Insă el şi-a dat seama că aceasta este 
modalitatea în care ştiinţele spiritului ajung realmente la adevăr, şi că prin urmare sunt 
necesare şi altfel de condiţii umane pentru a fi trase astfel de concluzii scurtcircuitate. Tot 
ceea ce tine de aceste conditii, ca de pildă memoria, fantezia, ritmul, sensibilitatea artistică 
şi experienţa de viaţă, sudt fireşte de altă natură decât aparatura de care are nevoie 
cercetătorul naturii, dar nu sunt în mai mică măsură un fel de instrumentar, atâta doar că 
el nu poate fi construit, ci creşte prin inserarea cuiva in marea tradiţie a istoriei umane. 
Aici este valabilă nu doar vechea lozincă a iluminismului: ai curajul de a te folosi de 
intelectul tău - aici tocmai că este valabil şi contrariul: autoritatea. 

Trebuie doar să gândim în mod corect ceea ce se are în vedere prin aceasta. Autoritatea 
nu Înseamnă superioritatea unei forţe care cere supunere oarbă şi interzice gândirea. 
Adevărata esenţă a autorităţii se bazează mai degrabă pe faptul că presupunerea în celălalt 
a unei înţelegeri superioare, care depăşeşte judecata proprie, nu poate fi iraţională, ba chiar 
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poate fi o poruncă a raţiunii înseşi. A te supune autorităţii înseamnă a recunoaşte faptul că 
celălalt - şi la fel şi cealaltă voce care răsună din tradiţie şi din trecut - poate vedea ceva 
mai bine decât tu însuţi. Oricine a încercat ca tânăr începător să-şi croiască un drum în 
ştiin�ele spiritului cunoaşte acest lucru din experien�ă. Eu Însumi îmi amintesc cum, ca 
începător, am polemizat cu un savant experimentat într-o problemă ştiinţifică în legătură 
cu care credeam că sunt bine informat. Atunci el mi-a spus deodată un lucru pe care eu nu 
îl ştiam, şi l-am întrebat revoltat: de unde ştiţi asta? Răspunsul lui a fost: când veţi avea 
aceeaşi vârstă ca şi mine, veţi şti şi dumneavoastră. 

Acesta a fost un răspuns corect. Dar cine oare, ca profesor de ştiinţa naturii sau ca 
student, ar considera că acesta este un răspuns? De cele mai multe ori, nu ştim să spunem 
de ce cutare sau cutare supoziţie filologică sau istorică a unui începător este 'imposibilă'. 
Este o chestiune de tact, care este dobândit prin familiarizarea neobosită cu lucrurile, dar 
care nu poate fi predat, şi nici demonstrat. Şi totuşi, într-o astfel de situaţie pedagogică, 
aproape fără excepţie este cert faptul că profesorul experimentat are dreptate, iar începătorul 
nu. De aceste condiţii de adevăr speciale se leagă desigur faptul că nici în raport cu cercetarea 
nu avem criterii absolut sigure prin care să poată fi deosebite performanţa autentică şi 
pretenţia goală, şi chiarJaptul că adesea ne îndoim faţă de noi înşine dacă ceea ce spunem 
mai conţine realmente adevărul pe care îl gândim. 

II 
A asculta traditia şi a sta în interiorul traditiei este, în mod evident, acel drum al adevărului 
care trebuie gisit în ştiinţele spiritului. Orice critică la adresa tradiţiei, la care ajungem în 
calitate de istorici, slujeşte şi ea în cele din urmă scopului de a ne racorda la .tradiţia 
autentică în care ne aflăm. Condiţionarea nu este aşadar o lezare a cunoaşterii istorice, ci 
un element al adevărului însuşi. Şi asupra ei trebuie să reflectăm, dacă nu dorim să-i cădem 
pradă 10 mod arbitrar. Tocmai aici trebuie să fie considerată 'ştiinţifică' nimicirea fantomei 
unui adevăr desprins de locul în care se situează cel care cunoaşte. Tocmai acesta este 
semnul finitudinii noastre, iar faptul de a rămâne conştienţi de ea este singurul care ne 
poate păzi de amăgire. O astfel de amăgire a fost credinţa naivă în obiectivitatea metodei 
istorice. Dar ceea ce a înlocuit-o nu este un relativism obosit. Căci nu este indiferent, şi 
nici arbitrar, ce suntem noi înşine şi ce putem să auzim din trecut. 

Ceea ce cunoaştem în mod istoric suntem în ultimă instanţă noi înşine. Cunoaşterea 
proprie ştiinţelor spiritului conţine întotdeauna un element de cunoaştere de sine. Nicăieri 
eroarea nu este atât de uşoară şi de posibilă ca în cunoaşterea de sine, nicăieri însă ceva nu 
înseamnă la fel de mult pentru ftinţa omului ca acolo unde ea reuşeşte. Astfel, în ştiinţele 
spiritului nu trebuie să ne auzim din tradi�a istorică doar pe noi înşine, aşa cwn ne cunoaştem 
deja, ci tocmai şi altceva: trebuie să primim de la ea un impuls care să ne conducă dincolo 
de noi înşine. De aceea, aici nu faptul neimpulsionant al unei cercetări care satisface pur şi 
simplu aşteptarea noastră este cel care merită adevărata noastră susţinere, ci trebuie să 
recunoaştem - împotriva noastră înşine - unde sunt date noi impulsuri. 

Reflecţia asupra acestor două îndoieli implică însă pentru activitatea noastră şi consecinte 
practice nemijlocite. Cine vrea să sprijine ştiinţele spiritului va putea doar în rare cazuri să 
dea un ajutor obiectiv. Aici oamenii pot fi ajutaţi numai cu toată nesiguranta pe care acest 
l.ucru o implică acolo unde criteriul realizării lor este atât de pupn controlabil. Iar faptul că 
,cercetarea neimpulsionantă nu merită adevărata noastră susţinere ne pune în faţa sarcir.li, 
care abia dacă poate fi rezolvat� şi căreia nu îi este suficientă nici o formă, oricât de liberă, 
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de gestionare, de a recunoaşte acel ceva nou şi fructuos pe care noi înşine nu îl vedem din 
cauză că avem în fap ochilor propriile noastre drumuri. 

III 
Însă din reflectiile noastre reiese motivul pentru care situatia ştiintelor spiritului în epoca 

, ' "  " 

maselor este deosebit de precară. Intr-o societate organizată până în cele mai mici detalii 
fiecare grup de iqterese intră în joc după măsura puterii sale economice şi politice. El 
apreciază şi cercetarea ştiinpţică după măsura în care rezultatele acesteia folosesc sau 
dăunează propriei sale puteri. In această privinţă, orice cercetare trebuie să se teamă pentru 
libertatea ei, şi tocmai cercetătorul naturii ştie că cunoştinţele sale pot avea dificultăp în a 

se impune atunci când ele sunt dăunătoare intereselor dominante. Presiunea de interese a 

economiei şi a societătii apasă asupra ştiintei. 
Însă în ştiinţele spiritului această presi�ne atacă, aşa zicând, din interior. Ele se află 

chiar în, pericolul de a considera drept adevărat ceea ce corespunde intereselor acestor 
puteri. Intrucât activităpi lor îi este inerent un element de incertitudine, asentimentul 
altora este pentru ele de o importanţă deosebită. Aceşti alpi vor fi, ca peste tot, specialiştii, 
atunci cârid sunt 'autorităp'. Dar pentru că activitatea lor este sigură de deosebitul interes 
al tuturor, concordanp cu judecata publicului, rezonan�a pe care propria cercetare o găseşte 
acolo sunt adesea şi ele gândite deja în intenpa inconştientă a cercetătorului. Astfel, de 
exemplu, interesul patriotic este deosebit de prezent în istoriografia politică. Este 
arhicunoscut cât de mult Se diferentiază acelaşi eveniment istoric chiar şi între cercetători 
serioşi de nationalităti diferite. Ace;t lucru nu se întâmplă din cauza calculării efectului, ci , , 

, 

din cauza apartenenţei interioare care prestabileşte punctul de vedere. Insă cât de uşor se 
răstoarnă această situa pe, în aşa fel încât cineva încearcă să adopte punctul de vedere care 
este favorabil efectului public! 

Acum trebuie însă să recunoaştem că aceasta nu este o denaturare întâmplătoare, aşa 
cum apare ea întotdeauna având în vedere slăbiciunea umană, ci faptul de a fi transformat 
această slăbiciune generală într-un sistem de exercitare a puterii şi a dominaţiei este tocmai 
un Semn distinctiv al epocii noastre. Cine are în mână mijloacele tehnice ale serviciului de 
informapi, acela hotărăşte nu numai ce poate fi făcut public, ci prin controlul mediatizării 
el are în acelaşi timp posibilitatea unei manipulări a opiniei publice în scopuri proprii. 
Acest mijloc al puterii are o forţă atât de demonică tocmai pentru că suntem mult mai 
dependenţi în form:(lrea judecăplor noastre decât reiese din autoaprecierea întemeiată de 
iluminism. Căci cine nu îşi recunoaşte dependenţa şi se crede liber acolo unde nu este, 
acela veghează asupra propriilor lanţuri. Chiar şi teroarea se bazează pe faptul că cei 
terorizap se terorizează pe ei înşişi. Faptul că rapunea însăşi este coruptibilă constituie 
experienţa cea mai funestă pe care a avut-o omenirea în acest secol. 

ştiin�ele spiritului, care află acest lucru în special din ele însele, au însă prin aceasta şi 
posibilitatea specifică de a se apăra de ispitele puterii şi de corup pa rapunii lor. Căci 
cunoaşterea lor de sine le împiedică să aştepte de la şi mai multă ştiinţă ceea ce ele nu au 
putut realiza încă. Idealul unei luminări desăvârşite s-a autoinfirmat, şi tocmai prin aceasta 
ştiinţele spiritului îşi dobândesc misiunea specifică: să rămână permanent conştiente în 
activitatea ştiinţifică de fmitudinea proprie şi de condiponarea istorică şi să se opună 
apoteozării de sine a �urninismului. Ele nu pot să scape de răspunderea care rezultă din 
faptul că au un efect. Impotriva oricărei manipulări a opiniei prin mediatizarea controlată 
proprie lumii moderne, ele exercită prin intermediul familiei şi al şcolii o influenţă nemijlocită 
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asupra unei umanităţi în creştere. Acolo unde în ele există adevăr, ele lasă urma de neşters 
a libertătii. 

Să ar:cintim în final o perspectivă care a fost transmisă deja de către Platon: el numeşte 
ştiinţele care constau în logoi, în discursuri, hrană a sufletului, aşa cum mâncărurile şi băuturile 
sunt hrană a trupului. ,,Ar trebui de aceea să nu fim mai puţin neîncrezători atunci când le 
cumpărăm, pentru a nu primi, fiind încântaţi cu vorba, o marfă proastă. Ba chiar există un 
mult mai mare pericol atunci când cumpărăm cunoaştere, decât atunci când cumpărăm 
mâncăruri. Căci mâncărurile şi băuturile pe care cineva le-a cumpărat de la un negustor, el 
poate să le ducă acasă în vase separate, şi înainte să le bea şi să le mănânce poate să le 
depoz.iteze acolo şi să Se sfătuiască cu un cunoscător cu privire la ceea ce ar trebui să mănânce 
sau să bea şi ce nu, în ce cantitate şi când. De aceea, pericolul nu este mare la cumpărare. 
Cunoaşterea însă nu poate fi transportată într-un vas separat, ci este inevitabil ca atunci când 
am achitat preţul să introducem cunoaşterea imediat în sufletul însuşi, plecând de acolo 
astfel instruiţi - fie spre vătămarea noastră, fie spre binele nostru."2 

Socrate-Ie platonic avertizează cu aceste cuvinte un tânăr asupra faptului de a se încrede 
fără ezitare în învătăturile unuia dintre profesorii de întelepciune admirati ai vremii sale. El , " 
vede poziţia ambiguă ce este inerentă cunoaşterii existente în logoi, în discursuri, între 
sofistică şi adevărata fllozofie. Insă el recunoaşte şi importanţa deosebită care revine aici 
deciziei corecte. 

Să aplicăm această cunoştinţă asupra întrebării privitoare la adevărul din ştiinţele spi
ritului. In ansamblul ştiinţelor, ele sunt un caz aparte prin aceea că atât cunoştinţele lor 
pretinse, cât şi cele reale detennină în mod nemijlocit toate realităţile umane, în măsura în 
care ele trec de la sine în formarea şi educaţia omului. Nu există nici un mijloc de a 
distinge ceea ce este adevărat de ceea ce este fals în ele, decât tot cel de care se slujesc ele 
însele: logoi, discursurile. Şi totuşi, în acest mijloc poate să îşi găsească locul cea mai înaltă 
treaptă de adevăr la care oamenii pot ajunge. Ceea ce constituie caracterul lor îndoielnic 
este, în realitate, adevărata lor distincţie: ele sunt iogoi, discursuri, 'doar' discursuri. 

2 [Prot. 314 ab] 



4. Ce este adevărul? (1 957) 

Înţeleasă în mod nemijlocit pornind de la sensul situapei istorice, întrebarea lui Pilat 'Ce este 
adevărul?' (Ioan 18, 38) include problema neutralităţii. Aşa cum este pronunţat cuvântul de 
către procuratorul Pilat din Pont în situapa de drept public a Palestinei de atunci, el înseamnă 
că ceea ce este afinnat ca adevăr de către un om precum Iisus nu priveşte câtuşi de pupn 
statul. Pozipa liberală şi tolerantă pe care a adoptat-o astfel puterea de stat faţă de situape are 
ceva foarte ciudat. Am căuta în zadar un fapt asemănător în lumea antică sau chiar modernă 
a statelor până în zilele liberalismului. Situapa specială de drept public a unei puteri de stat 
aflate în suspensie între un 'rege' evreu şi un procura tor roman este cea care a tacut în genere 
posibilă o astfel de atitudine de toleranţă. Poate că aspectul politic al toleranţei este întotaeauna 
unul asemănător; în acest caz, sarcina politică ce stabileşte idealul toleranţei constă în faptul 
de a produce stări asemănătoare de echilibru ale puterii de stat. 

Ar fi o iluzie dacă s-ar crede că această problemă nu mai există în statul modern pentru 
că acest stat recunoaşte în mod principial libertatea ştiinţei. Căci invocarea ei rămâne 
mereu o abstracpe periculoasă. Ea nu îl scuteşte pe cercetător de răspunderea lui politică, 
de îndată ce el iese din liniştea camerei de studiu şi din laboratorul protejat împotriva 
intrării celor neautorizap şi comunică publicului cunoştinţele sale. Pe cât de necondiponat 
şi de univoc domină ideea de adevăr viaţa cercetătorului, pe atât de limitată şi de plurivocă 
este totuşi nedisimularea cu care el vorbeşte. El trebuie să ştie şi să răspundă pentru 
efectul produs de cuvântcl său. Reversul demonic al acestei corelaţii este însă acela că el, 
privind către acest efect, cade în ispita de a spune, şi chiar de a se convinge pe sine că este 
un adevăr ceea ce în realitate îi dictează opinia publică sau interesele de putere ale statului. 
Există aici o corelape intimă între limita impusă exprimării opiniei şi lipsa de libertate în 
gândirea însăşi. Nu vrem să ne ascundem faptul că întrebarea 'Ce este adevărul?', în sensul 
în care a pus-o Pilat, determină şi astăzi viaţa noastră. 

Există însă şi o altă tonalitate în care suntem obişnuiti să auzim acest cuvânt al lui Pilat, 
tonalitatea în care l-a auzit probabil Nietzsche atunci d.nd spune că este absolut singurul 
cuvânt al Noului Testament care are valoare. Conform acestei afirmatii, din cuvântul lui 
Pilat vorbeşte o părăsire sceptică a celui 'fanatic'. Nu întâmplător l-a citat Nietzsche. Căci 
şi propria sa critică la adresa creştinismului vremii sale este critica unui psiholog la adresa 
celui fanatic. 
• Nietzsche a radicalizat acest scepticism până la scepticismul împotriva ştiinţei. 
Intr-adevăr, ştiinţa are în comun cu cel fanatic faptul că ea, pentru că cere permanent 
dovezi şi oferă dovezi, este tot atât de intolerantă ca şi el. Nimeni nu este atât de intolerant 
ca cel care vrea să dovedească faptul că ceea ce spune el trebuie să fie adevărat. După 
Nietzsche, ştiinţa este intolerantă pentru că ea ar fi în genere un simptom de slăbiciune, 
un produs tardiv al vieţii, un alexandrinism, moştenire a acelei decadenţe pe care Socrate, 
inventatorul dialecticii, a adus-o într-o lume în care nu exista încă 'indecenta demonstratiei', 
ci în care hotăra şi dicta fără dovezi o nobilă siguranţă de sine. 

' , 

Fire;te că acest scepticism psihologic faţă de afirmarea adevărului nu atinge ştiinp 
însăşi. In această direcpe, nimeni nu îl va urma pe Nietzsche. Există însă într-adevăr şi o 
îndoială cu privire la ştiin�a ca atare, îndoială care, ca un al treilea strat, se deschide pentru 
noi în spatele cuvintelor 'Ce este adevărul?'. Oare ştiinp este cu adevărat, aşa cum ea 
pre!inde despre sine, instanţa ultimă şi unicul purtător al adevărului? 

Ii datorăm ştiinţei eliberarea de multe prejudecăp şi deziluzionarea în fap multor iluzii. 
Iar şi iar, pretenpa de adevăr a ştiinţei este aceea de a face să devină îndoielnice prejudecăţile 
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neverificate, şi în acest mod de a cunoaşte ceea ce este mai bine decât a fost cunoscut până 
acum. Însă totodată, cu cât demersul ştiinţei se extinde mai mult asupra a tot ceea ce este, 
cU atât mai îndoielnic a devenit pentru noi faptul că, pornind de la presupoziţiile ştiinţei, 
este admisă în genere întrebarea privitoare la adevăr în toată vastitatea sa. Ne întrebăm cu 
îngrijorare: în ce măsură pne tocmai de demersul ştiinţei faptul că există atât de multe 
întrebări al căror răspuns trebuie să îl ştim şi pe care, totuşi, ea ni-l interzice? Ea îl interzice 
însă discreditându-l, adică prezentându-l ca lipsit de sens. Căci pentru ea are sens numai 
ceea ce satisface propria ei metodă de descoperire şi de verificare a adevărului. Această 
indispozitie fată de pretentia de adevăr a ştiintei se resimte mai ales în reliaie, în filozofie , , ' , b� 
şi în conceppa despre lume. Ele sunt instanţele pe care se bazează cei sceptici faţă de 
ştiinţă, pentru a marca graniţa specializării ştiinpfice şi granip cercetării metodice cu privire 
la întrebările hotărâtoare ale vietii. 

Dacă am străbătut astfel în �od introductiv întrebarea lui Pilat În cele trei straturi ale 
sale, atunci va deveni evident faptul că ultimul strat în care este problematizată relaţia 
intimă dintre adevăr şi ştiinţă reprezintă pentru noi stratul cel mai important. Astfel, trebuie 
să apreciem mai întâi faptul că adevărul a stabilit o legătură privilegiată cu ştiinţa în genere. 

Faptul că ştiinta este cea care constituie civilizatia occidentală în specificitatea ei şi, în 
curând, şi în unit;tea ei dominantă, îl vede oricin�. Însă atunci când vrem să înţelegem 
această corelape, trebuie să ne întoarcem la originile acestei ştiinţe occidentale, adică la 
provenienp ei greacă. Ştiinp greacă este ceva nou faţă de tot ceea ce ştiau oamenii înainte 
şi cultivau în calitate de cunoaştere. Atunci când grecii au dezvoltat această ştiinţă, au 
separat Occidentul de Orient şi l-au adus pe propriul său drum. Un avânt unic spre cunoş
tinţe, spre cunoaştere, spre cercetarea a ceea ce este necunoscut, straniu, minunat, şi un 
scepticism la fel de unic faţă de ceea ce ne povestim şi pretindem a fi adevărat, acestea 
sunt cele ce i-au determinat să creeze ştiinţa. Poate fi luată ca exemplu instructiv o scenă 
elin Homer: Telemah este întrebat cine este, iar el răspunde: 'mama mea se numeşte Penelopa, 
dar cine este tatăl meu nu se poate şti niciodată sigur. Lumea spune că este Odiseu'. Un 
astfel de scepticism care merge până la extrem revelează talentul deosebit al omului grec 
de a transforma în ştiinţă nemijlocirea setei sale de cunoaştere şi a dorinţei lui de adevăr. 

De aceea, atunci când Heidegger, în generaţia noastră, a recurs la sensul cuvântului 
grec pentru adevăr, acest lucru a mijlocit o cunoaştere izbitoare. Faptul că aletheia înseamnă 
de fapt neascundere nu a fost cunoscut pentru prima dată de către Heidegger. Însă Heidegger 
ne-a învăpt ce a însemnat pentru gândirea fllnţei faptul că starea de ascundere şi de 
tăinuire a lucrurilor sunt cele din care adevărul trebuie dobândit ca o jefuire. Starea de 
ascundere şi de tăinuire sunt strâns legate una de cealaltă. Lucrurile se mentin de la sine în 

A , 
ascundere; "naturii îi place să se ascundă", se zice că a spus Heraclit. rnsă starea de tăinui re 
pne de asemenea de fapta şi de vorbirea umană. Căci vorbirea umană nu transmite tot 
ceea ce este adevărat, ea cunoaşte şi aparenţa, înşelăciunea şi amăgirea. Există aşadar o 
corelape originară Între ftinţa adevărată şi vorbirea adevărată. Starea de neascundere a 
fllntării se exprimă în starea de netăinuire a afi rma tiei. , , 

Modul vorbirii care realizează în felul cel mai pur această corelape este discursul didactic 
(Lehre) . Trebuie să ne lămurim aici că pentru noi experienţa unică şi primară a vorbirii cu 
siguranţă nu este aceea că ea instruieşte (Iehrl), ci acea experienţă a gândirii care a fost 
gândită mai Întâi de către filozof ti greci şi care a făcut să apară ştiinp, cu toate posibilităţile 
ei. Vorbirea, logos, este adesea tradusă pe bună dreptate şi prin rapune, în măsura în care 
pentru greci a devenit repede evident că ceea ce este păstrat şi ascuns în mod primordial 
în vorbire sunt lucrurile însele în inteligibilitatea lor. Rapunea lucrurilor înseşi este cea care 
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Se lasă prezentată şi comunicată într-un mod specific al vorbirii. Acest mod al vorbirii este 
numit afirmaţie sau judecată. Expresia greacă pentru acesta este apophansis. Logica de mai 
târziu a construit pentru el conceptul de judecată. Judecata este determinată prin aceea că, 
spre deosebire de toate celelalte moduri ale vorbirii, ea vrea să fie doar adevărată, să se 
raporteze exclusiv la faptul că face vizibilă o fiin�are aşa cum este ea. Există porunca, 
există rugămintea, blestemul, există fenomenul cu totul enigmatic al întrebării, despre care 
va mai fi de spus ceva, pe scurt, există nenumărate forme de vorbire, în care, în toate, se 
află şi ceva de felul faptului de a fi adevărat. Însă nu toate îşi au determinarea exclusiv în 
faptul de a arăta fiinţarea aşa cum este ea. 

Ce fel de experienţă este aceasta care plasează în întregime adevărul la nivelul faptului de 
a arăta prin vorbire? Adevărul este stare de neascundere. Sensul vorbirii este faptul de a lăsa 
să se prezinte (Vorliegenlassen) neascunsul, faptul de a face vizibil. Este prezentat (man legt vor) 
şi, în acest mod, se prezintă (liegt vo", celuilalt fiindu-i comunicat tocmai astfel, felul în care 
ceva se prezintă el însuşi cuiva. Aristotel spune astfel: o judecată este adevărată atunci când 
ea lasă să Se prezinte (vorliegen lăţ� împreună ceea ce se prezintă împreună şi în lucru; o 
judecată este falsă dacă lasă ca în vorbire să Se prezinte împreună ceea ce nu se prezintă 
împreună în lucru. Adevărul vorbirii se detemllnă aşadar ca adecvare a vorbirii la lucru, ceea 
ce înseamnă ca adecvare a faptului de a lăsa să se prezinte (Vorliegenlassen) prin vorbire la 
lucrul care se prezintă (vorliegend). De aici provine definiţia adevărului, bine cunoscută din 
logică, conform căreia el ar fi adaequatio intelleetus ad rem. Aici este presupus ca ftind de la sine 
în�eles, rară putin�ă de îndoială, faptul că vorbirea, adică acel intellectus care se exprimă în 
vorbire, are posibilitatea de a se adecva în aşa fel, încât numai ceea ce se prezintă (vorlieg� este 
exprjmat în ceea ce spune cineva, astfel încât, aşadar, arată cu adevărat lucrurile aşa cwn sunt 
ele. In filozofie nwnim acest fapt, având în vedere că există şi alte posibilităţi de adevăr al 
vorbirii, adevăr propoziţional. Locul adevărului este judecata. 

Aceasta poate fi o afirmatie unilaterală, pentru care Aristotel nu este un martor univoc. 
Însă ea s-a dezvoltat din do�trina greacă despre logos şi stă la baza evoluţiei acesteia spre 
conceptul modern de ştiinţă. ştiinţa creată de către greci se prezintă în primă instan�ă cu 
totul altfel decât ceea ce corespunde conceptului nostru de ştiinţă. Nu ştiinţa naturii, şi cu 
atât mai puţin istoria, ci matematica este adevărata ştiin�ă. Căci obiectul ei este o ftin�ă pur 
raţională, şi de aceea ea este un model al oricărei ştiin�e, pentru că poate fi expusă într-un 
context deduc tiv închis. Pentru ştiinţa modernă, dimpotrivă, este caracteristic faptul că 
pentru ea matematica nu este exemplară prin fiinţa obiectelor ei, ci ca ftind modul de 
cunoaştere cel mai desăvârşit. Forma modernă a ştiinţei realizează o ruptură hotărâtoare 
în raport cu formele de cunoaştere ale Occidentului grec şi creştin. Ideea de metodă este 
aceea care devine acum dominantă. Metoda în sens modern, în ciuda întregii diversităţi pe 
care ea o poate avea în diferitele ştiinţe, este însă una unitară. Idealul de cunoaştere care 
este determinat prin conceptul de metodă constă în aceea că noi străbatem un drum al 
cunoaşterii într-un mod atât de conştient, încât este întotdeaun�_ posibil să îl parcurgem 
din nou. Methodosînseamnă 'drum al urmăririi'. Faptul-de-a-putea-urmări (Naehgehen-ko·nnen) 
iar şi iar felul cumAs-a mers - acest lucru înseamnă a proceda metodic şi el caracterizează 
demersul ştiinţei. Insă tocmai astfel este întreprinsă în mod necesar o limitare a ceea ce 
poate să ridice în genere pretenţia de adevăr. Dacă abia posibilitatea recontrolării - sub 
orice formă - constituie adevărul (veritas), atunci criteriul cu care este măsurată cunoaşterea 
nu mai este adevărul ei, ci certitudinea ei. De aceea, de la formularea clasică a regulii 
certitudinii a lui Descartes încoace, trece drept adevăratul etos al ştiinţei moderne faptul 
că ea admite ca satisfăcând conditiile de adevăr numai ceea ce satisface idealul certitudinii. , 
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Această esenţă a ştiinţei moderne este determinantă pentru întreaga noastră viaţă. Căci 
idealul verificării, limitarea cunoaşterii la ceea ce poate fi recontrolat, îşi găseşte împlinirea 
în imitare. Astfel, ştiinţa modernă este cea din a cărei lege procedurală creşte întreaga lume 
a planificării şi a tehnicii. Problema civilizapei noastre şi a dificultătil0r pe care ni le creează 
tehnicizarea ei nu constă în aceea că lipseşte justa instanţă intermediară între cunoaştere şi 
aplicarea practică. Tocmai modul de cunoaştere al ştiinţei înseşi este de aşa natură, încât 
face imposibilă o astfel de instantă. Ea însăşi este o tehnică. 

Însă ceea ce ne pune cu adevăr�t pe gânduri în privinţa transfonnării pe care a cunoscut-o 
conceptul de ştiinţă odată cu începutul epocii moderne este faptul că în această transfonnare 
se păstrează totuşi demersul întemeietor al gândirii greceşti a fiinţei. Fizica modernă presupune 
metafizica antică. Faptul că Heidegger a recunoscut această marcă ce vine de departe a 
gândirii occidentale constituie adevărata lui importanţă pentru conştiinţa istorică de sine a 
prezentului. Căci această cunoaştere blochează calea tuturor încercărilor romantice de 
restaurare a unor idealuri mai vechi, fie a celor medievale, fie a celor elenist-umaniste, 
constatând caracterul inevitabil al istoriei civilizatiei occidentale. Nici schema creată de către 

, 

Hegel a unei filozofIi a istoriei şi a unei istorii a filozofiei nu mai poate fi acum suficientă, 
întrucât după Hegel filozofia greacă este numai o exerSare speculativă prealabilă a ceea ce 
şi-a găsit desăvârşirea modernă în conştiinţa de sine a spiritului. Idealismul speculativ şi 
cerinta sa a unei ştiinte speculative au rămas ele însele în cele din urmă o restaurare 
neputincioasă. ştiinta e;te - cum a şi fost calificată - alfa şi omega civilizatiei noastre. 

Însă lucrurile n� stau ca şi cum ftlozofia ar începe abia astăzi s� vadi în acest fapt o 
problemă. Mai degrabă, aici se află o povară atât de mare a întregii noastre conştiinfe a 
civilizatiei, încât ştiinta modernă este urmărită de critica la adresa 'şcolii' ca de umbra ei. 
Din pe�spectivă ftloz�fică, întrebarea se pune astfel: se poate reveni, şi în ce sens şi'în ce 
mod, în spatele cunoa�terii tematizate în ştiinfe? Faptul că experienţa practică de viaţă a 
fiecăruia dintre noi realizează permanent această revenire nu are nevoie de accentuare. Se 
poate întotdeauna spera că un altul înţelege ceea ce este considerat adevărat, chiar dacă 
acest lucru nu poate fi dovedit. Ba chiar nu va fi întotdeauna permis ca drumul faptului de 
a dovedi să fie considerat ca fIind drumul corect prin care un altul este făcut să înţeleagă. 
Graniţa posibilităpi de obiectivare, de care este legată afinnapa conform formei ei logice, 
este întotdeauna depăşită de către noi top. Trăim permanent în forme de comunicare 
pentru ceea ce nu poate fi obiectivat, forme de comunicare pe care ni le pune la dispozipe 
limba, chiar şi cea a poetilor. 

Totuşi, pretenpa ştiinţei este aceea de a depăşi caracterul întâmplător al experienţei 
subiective prin cunoaştere obiectivă, iar limbajul simbolisticii plurivoce prin univocitatea 
conceptului. Întrebarea este însă: există în cadrul ştiinţei ca atare o graniţă a posibilităţii de 
obiectivare care rezidă în esenţa însăşi a judecăţii şi a adevărului propoziponal? 

Răspunsul la această întrebare nu este nicidecum de la sine înţeles. Există în ftlozofia 
actuală o mişcare foarte amplă, care cu siguranţă că nu poate fi desconsiderată în importanţa 
ei, pentru care acest răspuns este stabilit. Ea crede că întregul secret şi unica sarcină a 
oricărei filozofti ar consta în faptUl de a configura afirmapa atât de exact, încât ea să fie cu 
adevărat în stare să exprime în mod univoc ceea ce este gândit. Filozofia ar trebui să 
dezvolte un sistem de Semne care să nu depindă de plurivocitatea metaforică a limbilor 
naturale, şi nici de polilingvismul popoarelor civilizate moderne în genere, de permanentele 
posibilităp de înţelegere greşită şi de neînţelegerile care provin de aici, ci să atingă univocitatea 
şi precizia matematicii. Logica matematică trece aici drept calea de soluponare a tuturor 
problemelor pe care ştiinţa le-a lăsat până acum în seama ftlozofiei. Acest curent care, 
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plecând din patria nominalismului, Se răspândeşte în întreaga lume reprezintă o resuscitare 
a ideilor secolului al optsprezecelea. Ca ftlozofie, ea suferă desigur de o dificultate logică 
imanentă. Acest lucru începe să-I înţeleagă treptat ea însăşi. Se poate dovedi că introducerea 
unor sisteme convenponale de semne nu poate fi niciodată realizată prin însuşi sistemul 
stipulat în aceste convenţii, deci că orice introducere a unui limbaj artificial presupune 
deja un alt limbaj, în care se vorbeşte. Problema logică a metalimbajului este cea care îşi 
găseşte locul aici. Dar în spatele acestui lucru se mai află şi altceva. Limba pe care o 
vorbim şi în care trăim are o pozipe privilegiată. Ea este totodată premisa de conpnut 
pentru orice analiză logică ulterioară. Şi ea nu are această calitate ca o simplă sumă de 
afirmaţii. Căci afirmapa care vrea să spună adevărul trebuie să satisfacă şi cu totul alte 
conditii decât cele ale analizei logt·ce. Pretentia ei de neascundere nu constă numai în , , 
faptul de a lăsa să Se prezinte ceea ce se prezintă (Vorliegen/assen des Vorliegenden) . Nu este 
suficient ca ceea ce se prezintă să fie prezentat şi în afirmape. Căci problema este tocmai 
aceea dacă totul se prezintă în aşa fel, încât să poată fi prezentat în vorbire, şi dacă prin 
aceea că prezentăm ceea ce putem prezenta nu se amână recunoaşterea a ceea ce totuşi 
este şi este cunoscut. 

Eu cred că ştiintele spiritului depun o mărturie foarte elocventă despre această problemă. 
Şi acolo există ceva ce poate fi subordonat conceptului de metodă al ştiinţei moderne. 
Fiecare dintre noi trebuie să accepte ca pe un ideal verificabilitatea tuturor cunoştintelor, 
în limitele posibilului. Dar trebuie să recunoaştem faţă de noi înşine că acest ideal este 
foarte rar atins şi că acei cercetători care năzuiesc să atingă în modul cel mai precis acest 
ideal, de cele mai multe ori nu au a ne spune lucrurile cu adevărat importante. Aşa se face 
că în, ştiinţele spiritului există ceva care în ştiinţele naturii este de neimaginat în acelaşi 
mod, şi anume faptul că uneori cercetătorul poate învăta mai mult din cartea unui diletant 
decât din cărtile altor cercetători. Acest lucru se limitează, desigur, la cazuri exceptionale. 
Însă faptul ci cistă aşa ceva arată că aici se instituie un raport între cunoaşterea ad�vărului 
şi>,exprimabilitate, care nu poate fi apreciat în funcpe de verificabilitatea afirmaţiilor. 
Cunoaştem atât de bine acest lucru din ştiinţele spiritului, încât nutrim o neîncredere 
întemeiată fată de un anumit tip de lucrări ştiinpfice, care arată mult prea clar, înainte şi 
după şi mai ales jos, adică în note, metoda cu care au fost elaborate. Oare acolo este cu 
adevărat interogat ceva nou? Oare acolo este cu adevărat cunoscut ceva? Sau acolo doar 
metoda cu care se cunoaşte este atât de bine imi tată şi potrivită în formele ei exterioare, 
încât în felul acesta apare impresia unei lucrări ştiinpfice? Trebuie să recunoaştem fată de 
noi înşine că, invers, cele mai ma? şi mai fructuoase realizări din ştiintele spiritului depăşesc 
cu mult idealul verificabilităţii. Insă acest lucru devine semnificativ din punct de vedere 
ftlozofic. Căci ideea nu este totuşi aceea că cercetătorul lipsit de originalitate Se dă drept 
savant cu un fel de intenpe de a înşela şi, invers, cercetătorul productiv ar trebui ca printr-un 
protest revoluponar să dea la o parte tot ceea ce până acum a avut valoare în ştiintă. Mai 
degrabă, aici se anunţă un raport obiectiv, conform căruia ceea ce face posibilă ştiinta 
poate totodată şi să împiedice productivitatea cunoaşterii ştiinpfice. Este vorba aici despre 
un raport principial între adevăr şi neadevăr. 

Acest raport Se manifestă prin aCeea că simplul fapt de a lăsa să Se prezinte (Vorliegen/assen) 
ceea ce Se prezintă (vorlieg� este, ce-i drept, adevărat, adică Scoate la iveală ceva aşa cum 
este, însă întotdeauna prefigurează totodată ceea ce este interogat în continuare ca având 
sens în genere şi poate fi scos la iveală prin cunoaştere progresivă. Nu este posibil să 
progresezi întotdeauna numai în cunoaştere, fără ca prin aceasta să renunp de aSemenea la 
adevăruri posibile. Aici nu este nicidecum vorba despre un raport cantitativ, ca şi cum 
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Întotdeauna numai un volum finit al cunoaşterii noastre poate fi păstrat de către noi. Mai 
degrabă, nu se întâmplă numai faptul că întotdeauna noi descoperim şi uităm totodată 
adevărul cunoscând adevărul, ci se întâmplă faptul că noi suntem prinşi în mod necesar în 
limitele situaţiei noastre hermeneutice atunci când întrebăm despre adevăr. Aceasta înseamnă 
însă că noi nu putem deloc cunoaşte unele lucruri care sunt adevărate, pentru că, fară să o 
ştim, ne limitează prejudecătile. Şi în practica activitătii ştiintifice există ceva de felul 'modei'. 

Ştim ce putere uriaşă şi �e for? de constrângere 'reprezintă moda. Însă c,lYântul 'modă' 
sună în ştiintă îngrozitor de prost. Se întelege de la sine că pretentia noastră este aceea de a , 

' ,, ' fi superiori faţă de ceea ce numai moda revendică. rnsă întrebarea este tocmai dacă nu 
cumva este în firea lucrurilor faptul că şi în ştiinţă există modă; dacă modalitatea în care 
cunoaştem adevărul aduce cu sine în mod necesar faptul că fiecare pas Înainte ne îndepărtează 
mai mult de presupozipile de la care am plecat, le lasă să Se scufunde din nou în obscuritate a 
de la sine înţelesului şi tocmai prin aceasta face infinit de greu faptul de a ajunge dincolo de 
aceste presupozipi, de a verifica noi presupozipi şi de a dobândi astfel cunoştinţe cu adevărat 
noi. Există ceva de felul unei birocratizări nu numai a vieţii, ci şi a ştiinţelor. Ne punem 
următoarea întrebare: rezidă aceasta în eSenta ştiintei sau este numai un fel de maladie culturală 
a ştiinţei, aşa cum în alte domenii cunoaşt�m fen'omene maladive asemănătoare, ca de pildă 
atunci când admirăm lăzile uriaşe ale clădirii administratiei şi ale societătilor noastre de 
asigurări? Poate că acest lucru rezidă realmente în esenţ� adevărului însuşi, aşa cum l-au 
gândit mai întâi grecii, şi astfel şi în esenţa posibilităp.1or noastre de cunoaştere, aşa cum le-a 
creat mai întâi ştiinta greacă. Ştiinta modernă doar a radicalizat, aşa cum am văzut mai sus, 
presupozipile ştiinţ�i greceşti, car� sunt călăuzitoare în conceptele de logos, de afirmaţie, de 
judecată. Cercetarea fenomenologică, ce a fost determinată în generaţia noastră, în Germania, 
de către Husserl şi Heidegger, a încercat să dea seama de acest lucru întrebând care sunt 
condipile de adevăr ale afirmaţiei care depăşesc logicul. Cred că se poate spune în mod 
principial: nu poate exista o afirmaţie care este adevărată pur şi simplu. 

Această teză este bine cunoscută ca fiind punctul de plecare al autoconstituirii hegeliene 
a raţiunii prin dialectică. "Forma propoziţiei nu este aptă să exprime adevăruri speculative." 
Căci adevărul este întregul. Totuşi, această critică a afirmaţiei şi a propoziţiei pe care o face 
Hegel este ea însăşi raportată încă la un ideal al afirmativităpi (Ausgesagthei� totale, adică la 
totalitatea procesului dialectic, totalitate care este cunoscută în cunoaşterea absolută. Un 
ideal care aduce din nou demersul grec la o împlinire radicală. Nu la Hegel, ci abia din 
perspectiva ştiinţelor experienţei istorice, care s-au impus împotriva lui Hegel, poate fi cu 
adevărat determinată limita care îi este pusă logicii afirmaţi ei pornind de le ea însăşi. 
Astfel, şi lucrările lui Dilthey, care sunt consacrate experienţei lumii istorice, au jucat 
aşadar un rol important în noul început al lui Heidegger. 

Nu există nici o afirmaţie care poate fi concepută doar din perspectiva conţinutului pe 
care îl prezintă, dacă dorim să o înţelegem în adevărul ei. Orice afirmaţie este motivată. 
Orice afirmaţie are presupoziţii pe care nu le afirmă. Numai cine se gândeşte şi la aceste 
presupoziţii poate cântări realmente adevărul unei afirmaţii. Susţin acum următorul lucni: 
forma logică ultimă a unei astfel de motivaţii a oricărei afirmaţii este întrebarea (Frage) . Nu 
judecata, ci întrebarea primează în logică, aşa cum şi dialogul platonic şi originea dialectică 
a logicii greceşti o atestă în mod istoric. Primatul întrebării asupra afirmaţiei înseamnă însă 
că afirmatia este în mod esential răspuns. Nu există nici o afirmatie care să nu reprezinte 
un fel d� răspuns. De acee;, nu există o înţelegere a vreunei' afirmaţii, care să nu-şi 
dobândească singurul său criteriu din înţelegerea întrebării la care răspunde. Când este 
exprimat, acest fapt sună ca ceva de la sine în�eles şi îi este cunoscut fiecăruia din experienţa 
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sa de viată. Când cineva face o afirma tie pe care nu o intelegem, atunci încercăm să ne 
lămurim �um ajunge elIa aceasta. Ce în�rebare şi-a pus el, pentru care afirma�a lui este un 
răspuns? Şi dacă ea este o afirma�e care trebuie să fie adevărată, atunci trebuie să încercăm 
noi înşine acest lucru cu întrebarea la care ea vrea să fie un răspuns. Cu siguran�ă că nu 
este întotdeauna uşor să se găsească acea întrebare la care o afirma�e este într-adevăr un 
răspuns. Nu este uşor mai ales pentru că o întrebare nu este nici ea un simplu fapt prim în 
care să ne putem transpune după plac. Căci orice întrebare este ea însăşi răspuns. Aceasta 
este dialectica în care ne încurcăm aici. Orice întrebare este motivată. Nici sensul ei nu 
poate fi vreodată găsit în întregime în ea.3 Dacă mai sus am făcut referire la problemele 
alexandrinismului care ameninţă cultura noastră ştiin�fică, în măsura în care originaritatea 
interogării este în ea îngreunată, aici Se află rădăcina acestui fapt. Lucrul hotărâtor care în 
ştiin? îl face pentru prima dată pe cercetător să fie ceea ce este, este următorul: faptul de 
a vedea întrebări. Faptul de a vedea întrebări înseamnă însă putinţă-de-a-sparge 
(AuJbrechen-kiinnen) ceea ce domină ca un strat închis şi impermeabil de preconcep� nivelate 
întreaga noastră gândire şi cunoaştere. O asemenea putinţă de a sparge, încât în acest mod 
sunt văzute noi întrebări şi devin posibile noi răspunsuri, este cea care îl face pe cercetător 
să fie ceea ce este. Orice afirma�e îşi are orizontul de sens în aceea că provine dintr-o 
situa�e interogativă. 

Dacă folosesc în acest context conceptul de 'situa�e', el indică faptul că întrebarea 
ştiin�fică şi aflm1a�a ştiii:i�fică sunt doar cazul special al unui raport mult mai general, 
care este vizat în conceptul de situatie. Corelatia dintre situatie şi adevăr a fost făcută de)' a , , , 
în pragmatismul american. Acolo rezolvarea unei situa� este înţeleasă ca fiind adevăratul 
semn distinctiv al adevărului. Rodnicia unei cunoaşteri se adevereşte în aceea că ea înlătură 
o situa�e problematică. - Eu nu cred că turnura pragmatică pe care o ia aici problema este 
suficientă. Acest lucru se arată deja în faptul că pragmatismul înlătură pur şi simplu toate 
aşa-numitele întrebări ftlozofice, metafizice, pentru că miza ar fi doar aceea de a rezolva 
de fiecare dată situaţia. Pentru a merge înainte, ar trebui să fie aruncat întregul balast 
dogmatic al tradipei. - Acest lucru eu îl consider o concluzie pripită. Primatul întrebării, 
despre care am vorbit, nu este unul pragmatic. Iar răspunsul adevărat este tot atât de pu�n 
legat de criteriul urmărilor ac�uniÎ. In să pragmatismul are într-adevăr dreptate în privinţa 
faptului că ,trebuie să depăşim şi raportul formal în care se află întrebarea faţă de sensul 
afirmatiei. Intâlnim în deplina sa concretete fenomenul, specific coexistentei umane, al , , , 

întrebării dacă părăsim rela�a teoretică dintre întrebare şi răspuns, care constituie ştiin�a, 
şi reflectăm asupra situapilor anume în care oameniÎsunt numi� şi întreba� şi se întreabă 
pe ei înşişi. Aici devine limpede faptul că esenţa afirmaţi ei cunoaşte în sine o extindere. 
Nu numai că afirma�a este în permanenţă răspuns şi trimite la o întrebare, ci atât întrebarea 
cât şi răspunsul însuşi au în caracterul lor afirmativ comun o func�e hermeneutică. Ele 
sunt amândouă adresare. Aceasta nu trebuie să însemne pur şi simplu că ceva din lumea 
contemporană socială joacă în permanentă un rol în continutul afirmatiilor noastre. Acest 
lucru este, ce-i drept, adevărat. Însă nu despre aceasta �ste vorba, ci 'despre faptul că în 
afirmape există în genere adevăr numai în măsura în care ea este adresare. Orizontul 
situa�ei, care constituie adevărul unei afirma�, îl include şi pe cel căruia îi este spus ceva 
prin afirmape. 

Filozofia modernă a existentei a tras această concluzie cu o conştiintă deplină. Amintesc 
, , 

de ftlozofia comunicării la J aspers, care îşi avea sensul în aceea că faptul constrângător al 
ştiinţei îşi găseşte sfârşitul acolo unde sunt atinse problemele autentice ale existen�ei umane 

3 [efo Adevăr fi metodă, val. 1, p. 228 sqq., 274 sqq., 280 sqq. ) . 
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(das menschliche Dasein) , finitudinea, istoricitatea, vinovăţia, moartea - pe scurt, aşa-numitele 
'situatii-limită'. Aici comunicarea nu mai este transmitere a cunoaşterii prin dovezi 
constrângătoare, ci un fel de commercium al existenţei cu existenţa. Celui care vorbeşte i Se 
vorbeşte la rândul său, şi el răspunde ca un eu lui tu, pentru că el însuşi este pentru tu-ul 
său un tu. Fireşte că nu mi se pare suficient ca, în opoziţie cu conceptul de adevăr ştiinţific 
care este anonim, general şi constrângător, să formăm un contraconcept de adevăr al 
existenţei. Mai degrabă, în spatele acestei corelări a adevărului cu o existenţă posibilă, pe 
care J as pers o recomandă cu insistenţă, se află o problemă ftlozofică mai generală. 

Aici întrebarea lui Heidegger privitoare la esenţa adevărului a depăşit pentru prima dată 
cu adevărat domeniul problematic al subiectivităţii. Gândirea sa şi-a parcurs drumul de la 
'ustensil', trecând prin 'operă', către 'lucru', un drum care lasă cu mult în urma sa atât întrebarea 
ştiinţei, cât şi pe cea a ştiinţelor istorice. Este vremea ca în legătură cu acest lucru să nu uităm 
că istoricitatea fiinţei domină şi acolo unde Dasein-ul se cunoaşte pe sine şi unde ea se 
comportă istoric ca ştiintă. Hermeneutica ştiintelor istorice, care fusese cândva dezvoltată în 
romantism şi în şcoala istorică, de la Schleie�acher până la Dilthey, devine o sarcină cu 
totul nouă atunci când, urmându-l în această privinţă pe Heidegger, o scoatem din sfera 
problematicii subiectivităţii. Singurul care a depus aici O muncă pregătitoare este Hans Iipps, 
a cărui logică hermeneutică4 nu oferă, ce-i drept, o adevărată hermeneutică, însă evidenţiază 
cu succes caracterul necesar al limbii împotriva nivelării ei logice. 

Faptul că, după cum am spus mai sus, orice afirmaţie are orizontul său de situaţie şi 
funcţia sa de adresare este de aceea doar baza pentru concluzia ce merge mai departe, şi 
anume aceea că istoricitatea tuturor afirmaţiilor trimite înapoi către finitudinea principială 
a filntei noastre. Faptul că o afirmatie este mai mult decât doar actualizarea unei stări de 
lucruri care ni se prezintă înseamnă înainte de toate că ea face parte din ansamblul unei 
existenţe istorice şi este concomitentă cu tot ceea ce poate fi actual în ea. Când vrem să 
înţelegem propoziţii care ne sunt transmise prin tradiţie, efectuăm reflecţii istorice din 
care trebuie să reiasă unde şi cum sunt spuse aceste propoziţii, care este adevăratul lor 
fundal motivaţional şi prin aceasta adevăratul lor sens. Noi trebuie aşadar ca atunci când 
yrem să ne actualizăm o propoziţie ca atare, să actualizăm totodată şi orizontul ei istoric. 
Insă în mod evident acest lucru nu este suficient pentru a descrie ceea ce facem în realitate. 
Căci comportamentul nostru faţă de tradiţie nu Se mulţumeşte cu faptul că vrem să o 
înţelegem. descoperindu-i sensul prin reconstrucţie istorică. Acest lucru poate să-I facă 
filologuJ. Insă chiar şi ftlologul ar putea să recunoască faţă de el însuşi că ceea ce el face în 
realitate este mai mult decât aceasta. Dacă antichitatea nu ar fi fost clasică, adică exemplară 
pentru orice vorbire, gândire şi creaţie poetică, atunci nu ar mai exista ftlologie clasică. 
Insă şi pentru orice altă ftlologie este valabil faptul că în ea este activă fascinaţia celuilalt, 
a străinului sau a îndepărtatului care ni se deschide. Adevărata ftlologie nu este doar ştiinţă 
a istoriei, şi anume deoarece şi însăşi ştiinţa istoriei este în realitate o ratio philosophandi, o 
cale de cunoaştere a adevărului. Cine face studii istorice este întotdeauna determinat şi de 
faptul că el însuşi trăieşte istoria. Istoria este rescrisă iar şi iar pentru că actualul ne determină. 
In ea nu este vorba numai despre reconstrucţie, despre faptul de a face ca ceea ce a trecut 
să devină concomitent. Adevărata enigmă şi problemă a înţelegerii este faptul că ceea ce 
astfel este făcut să devină concomitent era deja dintotdeauna concomitent cu noi, ca ceva 
care vrea să fie adevărat. Ceea ce părea a fi simplă reconstrucţie a sensului trecut se 
contopeşte cu ceea ce ni se adresează în mod nemijlocit ca adevărat. Consider că una 

4 [Cf. H. Lipps, Untersuchungen zu einer hermencutischen Logik, Werke Bd. 2, Frankfurt 1976 (1. Aufl. 
1938)]. 
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dintre cele mai importante corectări pe care trebuie să le întreprindem la nivelul autoin
terpretării conştiintei istorice este aceea că astfel concomitenta se dovedeşte a fi o problemă 
extrem de dialecti�ă. Cunoaşterea istorică nu este niciodată ' o simplă actualizare. Însă nici 
înţelegerea nu este simplă reconstrucţie a unei structuri semantice, o interpretare conştientă 
a unei creaţii inconştiente. A ne înţelege reciproc înseamnă mai degrabă a ne înţelege în 
legătură cu ceva. A înţelege trecutul înseamnă, în mod corespunzător: a-l auzi în ceea ce el 
vrea să ne spună ca ftind valabil. Pentru hermeneutică, primatul întrebării asupra afirmaţiei 
înseamnă că punem noi înşine fiecare întrebare pe care o înţelegem. Contopirea orizonţului 
prezentului cu orizontul trecutului este preocuparea ştiinţelor istorice ale spiritului. Insă 
ele intreprind astfel numai ceea ce noi facem deja întotdeauna prin aceea că suntem. 

Motivul pentru care am folosit conceptul de concomitenţă (Gleichzeitigkeif) a fost acela 
de a face posibilă o modalitate de aplicare a acestui concept care este sugerată de către 
Kierkegaard. El a fost cel care a caracterizat adevărul propovăduirii creştine prin 'conco
mitenţă'. Pentru el, adevărata sarcină a faptului de a fi creştin era aceea de a suspenda 
distanţa trecutului în concomitenţă. Ceea ce Kierkegaard, din motive teologice, a formulat 
sub forma paradoxului este însă de fapt ceva ce este valabil pentru întregul nostru raport 
fată de traditie şi fată de trecut. Cred că limba realizează permanenta sinteză dintre orizontul 
tr�cutului şi' orizo�tul prezentului. Ne înţelegem unii pe alţii vorbind unii cu alţii, vorbind 
adesea unii pe lângă alţii, şi totuşi, în cele din urmă, prin utilizarea cuvintelor, aducând 
împreună în faţa noastră lucrurile exprimate cu ajutorul cuvintelor. Realitatea este că limba 
are propria ei istoricitate. Fiecare dintre noi are propria sa limbă. Nu există nicidecum 
problema unei limbi comune pentru toţi, ci există doar miracolul faptului că noi, deşi 
avem cu totii limbi diferite, ne putem întelege totuşi dincolo de limitele indivizilor, ale 
popoarelor şi ale timpurilor. În mod evid�nt, acest miracol nu poate fi desprins de faptul 
că şi lucrurile despre care vorbim Se prezintă în faţa noastră ca ceva comun prin aceea că 
vorbim despre ele. Felul cum este un lucru se arată oarecum abia atunci când vorbim 
despre el. Ceea ce înţelegem prin adevăr, evidenţă, stare de neascundere a lucrurilor are 
aşadar propria sa temporalitate şi istoricitate. Ceea ce observăm cu uimire în orice strădanie 
de a obpne adevărul este faptul că nu putem spune adevărul fără adresare, fără răspuns, şi 
prin aceasta fără comuniunea acordului dobândit. Lucrul cel mai uimitor în esenta limbii 
şi a dialogului este însă acela că nici eu însumi nu sunt legat de ceea ce gândesc atunci când 
vorbesc cu alţii despre ceva, că nici unul dintre noi nu cuprinde întregul adevăr în gândire a 
sa, dar că întregul adevăr ne poate cuprinde pe amândoi în gândirea noastră izolată. O 
hermeneutică adecvată existentei noastre istorice ar avea sarcina de a dezvolta aceste 

, 

relaţii de Sens dintre limbă şi dialog care sunt în joc dincolo de noi. 



5. Despre cercul Înţelegerii (1959) 

Regula hermeneutică potrivit căreia ar trebui să înţelegem întregul pornind de la particular 
şi particularul pornind de la întreg provine din retorica antică şi a fost transferată de către 
hermeneutica modernă din arta vorbirii în arta înţelegerii. Un raport circular este prezent 
atât aici, cât şi acolo. Anticiparea sensului, anticipare în care este gândit întregul, dobândeşte 
o înţelegere explicită prin aceea că părp1e care se determină pornind de la întreg determină 
la rândul lor acest întreg. 

Cunoaştem acest lucru din învătarea limbilor străine. Învătăm aici că trebuie mai întâi 
să 'construim' o propoziţie, înainte de a încerca să înţelegem fie�are parte a ei în semnificaţia 
sa lingvistică. Acest proces de construire este însă el însuşi dirijat deja de o anticipare a 
sensului, anticipare care provine din contextul a ceea ce îl precedă. Fireşte că această 
anticipare trebuie să poată fi corectată, dacă textul o cere. Acest lucru înseamnă atunci că 
anticiparea este reconsiderată şi că textul se îmbină, sub semnul unei alte anticipări a 
sensului, în unitatea unei opinii. Astfel, mişcarea înţelegerii se produce permanent de la 
întreg spre parte şi înapoi spre întreg. Sarcina este aceea de a extinde în cercuri concentrice 
unitatea sensului înţeles. Armonizarea tuturor particularităp10r în întreg constituie întot
deauna criteriul corespunzător pentru corectitudinea înţelegerii. Absenţa unei astfel de 
armonizări înseamnă eşecul înţelegerii. 

Schleiermacher a diferenţiat acest cerc hermeneutic al părţii şi întregului atât din perspectiva 
laturii sale obiective, cât şi din perspectiva celei subiective. Aşa cum fiecare cuvânt este 
integrat în contextul propoziţiei, aşa şi fiecare text este integrat în contextul operei unui 
scriitor, iar aceasta în întregul genului literar vizat, respectiv al literaturii. Pe de altă parte însă, 
acelaşi text îşi are locul ca manifestare a unui moment creator, în întregul vieţii sufleteşti a 
autorului său. De fiecare dată, abia într-un astfel de întreg de natură obiectivă şi subiectivă 
poate să Se împlinească înţelegerea. În legătură cu această teorie, Dilthey vorbeşte apoi 
despre 'structură' şi despre 'centrarea într-un punct central' din care rezultă înţelegerea 
întregului. El transferă astfel asupra lumii istorice ceea ce este dintotdeauna un principiu al 
oricărei interpretări: faptul că un text trebuie să fie înţeles pornind de la el însuşi. 

Se pune însă întrebarea dacă mişcarea circulară a înţelegerii este astfel înţeleasă în mod 
adecvat. Ceea ce Schleiermacher a dezvoltat ca interpretare subiectivă poate fi într-adevăr 
înlăturat în întregime. Atunci când încercăm să înţelegem un text, nu ne transpunem în 
constituţia sufletească a autorului, ci atunci când vrem să vorbim deja despre autotrans
punere ne transpunem în opinia sa. Acest lucru nu înseamnă însă nimic altceva decât că 
noi încercăm să admitem justeţea obiectivă a ceea ce spune celălalt. Ne vom strădui chiar 
ca, atunci când vrem să înţelegem, să întărim şi mai· mult argumentele sale. Astfel, se 
întâmplă că deja în cadrul conversaţiei, şi cu atât mai mult în cazul înţelegerii a ceea ce este 
scris, ne mişcăm într-o dimensiune a semanticului care este inteligibil în sine şi, ca atare, 
nu motivează un regres către subiectivitatea celuilalt. Este sarcina hermeneuticii să lămu
rească acest miracol al înţelegerii, care nu constă într-o comuniune tainică a sufletelor, ci 
într-o participare la sensul comun. 

Însă ruci latura obiectivă a acestui cerc, aşa cum o descrie Schleiermacher, nu atinge 
miezul problemei. Scopul oricărei întelegeri reciproce (Verstăndigung) şi al oricărei înţelegeri 
(Verstehen) este acordul (Einverstăndnis) cu privire la problemă. Astfel, hermeneutica are 
dintotdeauna sarcina de a realiza acordul absent sau tulburat. Istoria hermeneuticii poate 
să confirme acest lucru, dacă ne gândim de pildă la Augustin, unde Vechiul Testament 
trebuie să fie compatibilizat cu mesajul creştin, sau la protestantismul timpuriu, care se 
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confruntă cu aceeaşi problemă, sau, în fine, la epoca iluminismului, în care, fireşte, aproape 
că se ajunge la o renunţare la acord, atunci când "înţelegerea (Verstand) deplină" a unui 
text trebuie să fie obpnută numai pe calea interpretării istorice. - Este însă ceva nou din 
punct de vedere calitativ atunci când romantismul şi Schleiermacher, întemeind o conştiinţă 
istorică de proporfii universale, nu mai admit ca bază stabilă pentru orice strădanie 
hermeneutică forma obligatorie a tradipei din care provin şi în care se situează. Deja unul 
dintre precursorii nemijlocip ai lui Schleiermacher, ftlologul Friedrich Ast, avea o înţelegere 
de conpnut cu totul categorică a sarcinii hermeneuticii, atunci când cerea ca ea să realizeze 
acordul între antichitate şi creştinism, între o adevărată antichitate văzută cu alti ochi şi 
tradipa creştină. În raport cu iluminismul, acest fapt este deja ceva nou, în măsu;a în care 
acum nu mai este vorba despre medierea între autoritatea tradipei pe de o parte şi rapunea 
naturală pe de altă parte, ci despre medierea între două elemente ale tradipei care, devenite 
amândouă conştiente prin iluminism, pun problema împăcării lor. 

Mi se pare că o astfel de doctrină despre unitatea dintre antichitate şi creştinism păstrează 
un element de adevăr la nivelul fenomenului hermeneutic, la care Schleiermacher şi urmaşii 
săi au renunţat pe nedrept. Prin a sa energie speculativă, Ast S-a ferit aici să caute în istorie 
un simplu trecut, şi nu mai degrabă adevărul prezentului. Hermeneutica întemeiată de 
către Schleiermacher apare, pe acest fundal, ca o aplatizare în metodologic. 

Acest lucru este valabil încă şi mai mult atunci când o privim în lumina interogării 
dezvoltate de către Heidegger. Pornind de la analiza existenpală a lui Heidegger, structura 
circulară a întelegerii îşi redobândeşte, adică, semnificatia ei de continut. Heidegger scrie: 
"Cercul nu trebuie să fie catalogat ca cerc vicios, şi nici măcar ca' unul tolerat. În el se 
ascunde o posibilitate pozitivă a celei mai originare cunoaşteri care, fireşte, este dobândită 
în mod autentic numai atunci când interpretarea a înţeles că sarcina ei primă, permanentă 
şi ultimă rămâne aceea de a nu permite niciodată ca deţinerea prealabilă, vederea prealabilă 
şi conceperea prealabilă (Vorhabe, Vorsicht und Votgriffi să îi fie prestabilite prin idei de 
moment şi concepte populare, ci să asigure tema ştiinpfică prin elaborarea acestora pornind 
de la lucrurile însele. "5 

Ceea ce spune Heidegger aici nu este, în primă instanţă, o pretenpe adresată practicii 
înţelegerii, ci descrie forma de realizare a interpretării comprehensive înseşi. Reflecpa 
hermeneutică a lui Heidegger nu îşi are apogeul atât în faptul de a arăta că aici este prezent 
un cerc, cât mai degrabă în faptul că acest cerc are un Sens pozitiv din punct de vedere 
ontologic. Descrierea ca atare va fi evidentă oricărui interpret care ştie ce face.6 Orice 
interpretare corectă trebuie să se protejeze împotriva arbitrarului ideilor de moment şi 
împotriva caracterului limitat al obişnuinţelor nesesizate ale gândirii, şi să-şi îndrepte privirea 
'către lucrurile însele' (care în cazul ftlologului sunt texte purtătoare de sens, ce tratează la 
rândul lor tot despre lucruri). 

Faptul de a se lăsa în felul acesta determinat de lucrul însuşi nu este pentru interpret, în 
mod evident, o decizie 'cuminte' luată la un moment dat, ci cu adevărat 'sarcina primă, 
permanentă şi ultimă'. Căci trebuie ca privirea să fie fixată asupra lucrului, străbătând 
întregul val de inducere în eroare care îl asaltează permanent pe interpret, pe drumul său 
şi a cărui sursă este el însuşi. Cine vrea să înţeleagă un text realizează mereu o proiectare 
(Entweifen). El îşi proiectează dinainte (wiift sich voraus) un sens al întregului, de îndată ce un 
prim sens se arată în text. Un astfel de Sens se arată, la rândul său, numai pentru că textul 
este citit deja cu anumite anticipări în perspectiva unui sens determinat. înţelegerea a ceea 

Sein und ZeiI, p. 154. 
6 Cf., eventual, expunerea concordantă a lui E. Staiger in Die ](unst der Intetprelation, p. 11 sqq. 
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ce spune textul constă în elaborarea unui astfel de proiect prealabil (Vorentwuif; care, 
fireşte, este revizuit permanent pornind de la ceea ce se obpne printr-o pătrundere mai 
adâncă a Sens ului. 

Această descriere este, fireşte, o prescurtare grosolană: faptul că orice revizuire a 

proiectului prealabil (VorenhvuifJ rezidă în posibilitatea de a proiecta dinainte un nou proiect 
al sensului; faptul că proiecte concurente pot să se apropie unele de altele în vederea 
elaborării, până când se stabileşte într-un mod mai univoc unitatea sensului; faptul că 
interpretarea începe cu preconcepte care sunt înlocuite cu concepte mai adecvate: tocmai 
această permanentă re-proiectare (Neu-Entwetjen) care constituie mobilitatea semantică a 
înţelegerii şi a interpretării este procesul pe care îl descrie Heidegger. Cine încearcă să 
înţeleagă este expus inducerii în eroare prin pre-concepţii (Vor-Meinungen) care nu se ade
veresc în lucrurile însele. Astfel, sarcina permanentă a înţelegerii este să elaboreze proiecte 
corecte, adecvate lucrurilor, adică să îndrăznească să facă anticipări care trebuie să se 
confirme abia 'în lucruri'. Nu există aici nici o altă 'obiectivitate' decit cea a elaborării 
preconceppei care se adevereşte. Îşi are bunul său rost cerinţa ca interpretul, trăind pe 
baza preconceppei deja constituite în el, să nu se îndrepte direct spre 'text', ci mai degrabă 
să examineze în mod explicit preconcepţia care trăieşt� în el din perspectiva legitimării ei, 
iar aceasta Înseamnă: din perspectiva provenienţei şi a valabilităţii. 

Trebuie să reprezentăm această cerinţă principială ca pe radicalizarea unui demers pe 
care, în realitate, îl aplicăm Întotdeauna. Departe de ideea că cine ascultă pe cineva sau 
începe o lectură nu are voie să aducă cu sine absolut nici o preconceppe despre conpnut şi 
trebuie să uite toate propriile sale concepţii, deschiderea faţă de conceppa celuilalt sau a 
textului mai degrabă va include deja întotdeauna faptul că le punem într-un raport cu întregul 
propriilor concepţii sau ne punem pe noi într-un raport cu ele. Altfel spus, concepţiile sunt, 
ce-i drept, o varietate mobilă de posibilităp, însă în cadrul acestei varietăp a ceea ce poate fi 
conceput, adică a ceea ce un cititor poate găsi cu sens şi, prin urmare, a ceea ce poate 
anticipa, totuşi nu este posibil orice, şi cine nu ascultă ceea ce spune celălalt cu adevărat nu 
va pu'tea, în cele din urmă, să integreze acest lucru nici în propria sa anticipare variată a 
sensului. Astfel, şi aici există un criteriu. Sarcina henneneutică se transfonnă de la sine într-o 
interogare obiectivă şi este întotdeauna deja co-determinată de aceasta. Astfel, demersul 
henneneutic dobândeşte un teren ferm sub picioare. Cine vrea să înţeleagă nu se va abandona 
de la bun început caracterului întâmplător al propriei preconcepţii, pentru ca auzul său să 
treacă, pe cât se poate de conSecvent şi de încăpăţânat, pe lângă concep pa textului - până 
când, eventual, aceasta nu poate scăpa auzului şi răstoarnă pretinsa înţelegere. Cine vrea să 
înţeleagă un text eSte mai degrabă dispus să-l lase să-i spună ceva. De aceea, o conştiinţă 
educată din punct de vedere henneneutic trebuie să fie, de la bun început, receptivă la 
alteritatea textului. O astfel de receptivitate nu presupune însă nici 'neutralitate' obiectivă, şi 
nici autoanulare, ci implică o asumare revocabilă a propriilor preconcepţii şi prejudecăp. 
Trebuie să fim conştienp de propria dependenţă de prejudecăp (Voreingenommenheil), pentru 
ca textul însuşi să Se prezinte în alteritatea sa şi, în acest fel, să dobândească posibilitatea de 
a opune adevărul său obiectiv propriei noastre preconcepţii. 

Heidegger a furnizat o descriere fenomenologică pe deplin corectă atunci când a 
descoperit, în pretinsa 'lectură' a ceea ce 'este de faţă' ('dastehf), prestructu�a înţelegerii. El 
a dat şi un exemplu pentru a demonstra faptul că de aici rezultă o sarcină. In Fiin/ă fi timp, 
el a concretizat în cazul întrebării privitoare la fIinţă afinnapa generală pe care o transformă 
în problemă henneneutică (Fiin/ă fi timp, p. 312 sqq.). Pentru a explica situapa henneneutică 
a întrebării privitoare la fiinţă în funcpe de depnerea prealabilă, vederea prealabilă şi 
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conceperea prealabilă (Vorhabe, Vorsicht und VorgrijJj, el a verificat în mod critic întrebarea 
sa adresată metafizicii în cazul unor esentiale momente de .cotitură ale istoriei metafizicii. 
El a făcut astfel ceea ce conştiinta istori�-hermeneutică cere în fiecare caz. O întelegere 
călăuzită de conştiinţa metodolo�că va trebui să se străduiască să nu îşi realizez� pur şi 
simplu anticipările, ci să le conştientizeze ea însăşi, pentru a le controla şi pentru a dobândi 
astfel înţelegerea corectă pornind de la lucruri. Acesta este faptul pe care îl are în vedere 
Heidegger atunci când pretinde ca în elaborarea deţinerii prealabile, a vederii prealabile şi 
a conceperii prealabile (Vorhabe, Vorsicht und VorgrijJj tema ştiinţifică să fie 'asigurată' pornind 
de la lucrurile însele. 

În analiza lui Heidegger, cercul hermeneutic dobândeşte astfel o semnificaţie cu totul 
nouă. Structura circulară a înţelegerii se menţinea permanent, în teoria de până atunci, în 
cadrul unei relaţii formale dintre particular şi întreg, respectiv dintre reflectările subiective 
ale acestora: dintre anticiparea presimţitoare a întregului şi explicarea lui ulterioară în 
particular. Conform acestei teorii, mişcarea circulară din text s-a produs, aşadar, în ambele 
sensuri şi a fost suspendată prin înţelegerea deplină a acestuia. Teoria înţelegerii a culminat 
cu un act divinatoriu care se transpune în întregime în autor şi, pornind de acolo, face să 
se risipească tot ceea ce este străin şi straniu în text. Heidegger, dimpotrivă, recunoaşte că 
înţelegerea textului rămâne determinată în mod durabil de mişcarea anticipatoare a 
preînţelegerii (Voroerstăndnis) . Ceea ce Heidegger descrie astfel nu este altceva decât sarcina 
concretizării conştiinţei istorice. Prin ea ni se cere să fim conştienţi de propriile preconcepţii 
şi prejudecăţi, şi să pătrundem de fiecare dată procesul înţelegerii cu o conştiinţă istorică 
în aşa fel, încât conceperea alterităţii istorice şi aplicarea de metode istorice exersată aici să 
nu descopere doar ceea ce noi am investit. 

Sensul de conţinut al cercului întregului şi părţii, care stă la baza oricărei înţelegeri, 
trebuie însă, după părerea mea, să fie completat printr-o altă detenninaţie, pe care aş dori 
să o numesc 'conceperea prealabilă a perfecţiunii' (Vorgriff der Vollkommenhei� . Prin aceasta 
este formulată o presupoziţie care călăuzeşte orice înţelegere. Ea afirmă că este inteligibil 
numai ceea ce prezintă cu adevărat o perfectă unitate de sens. Astfel, noi facem această 
presupoziţie a perfecţiunii atunci când citim un text. Abia atunci când această presupoziţie 
se dovedeşte nerealizabilă, adică textul nu devine inteligibil, o punem la îndoială, ne îndoim, 
eventual, de procesul de transmitere şi încercăm să îl remediem. Regulile pe care le urmăm 
în astfel de reflecţii de critică a textului pot fi lăsate aici deoparte, căci miza este şi în acest 
caz aceea că legitimarea în vederea aplicării lor nu poate fi desprinsă de înţelegerea 
continutului textului. 

Conceperea prealabilă a perfecţiunii, care călăuzeşte întreaga noastră înţelegere, se 
dovedeşte astfel ea însăşi ca fiind de fiecare dată una determinată din punctul de vedere al 
conţinutului. Nu este presupusă numai o unitate de sens imanentă care îi dă cititorului 
orientarea, ci înţelegerea cititorului este de asemenea călăuzită permanent de anticipări 
transcendente ale sensului, care provin din raportarea la adevărul a ceea ce este vizat. Aşa 
cum destinatarul unei scrisori înţelege veştile pe care ea le conţine şi vede lucrurile, în 
primă instanţă, cu ochii celui care a scris scrisoarea, adică consideră adevărat ceea ce scrie 
acesta - şi nu încearcă, eventual, să înţeleagă ca atare opinia celui care a scris scrisoarea, 
aşa şi noi înţelegem textele transmise prin tradi�e pe baza unor anticipări ale sensului, care 
sunt create pe baza propriului nostru raport cu lucrurile. Şi aşa cum credem veştile unui 
corespondent pentru că el a fost de faţă sau pentru că de obicei ştie mai bine, tot aşa şi în 
faţa unui text transmis prin tradi�e suntem în mod principial deschişi posibilităţii ca el să 
ştie mai bine decât vrea să admită propria noastră preconcep�e. Abia eşuarea încercării de 
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a admite ca fIind adevărat ceea ce este spus conduce la strădania de a 'înţelege' textul ca pe 
opinia cuiva care este altfel - din punct de vedere psihologic sau istoric.7 Prejudecata 
perfecţiunii (das Vorurteil der Vollkommenhei� nu implică, aşadar, numai ideea ,că un text 
trebuie să-şi exprime perfect opinia, ci şi că ceea ce el spune este perfectul adevăr. In�elegerea 
înseamnă, în primul rând: a se înţelege asupra lucrului, şi abia în al doilea rând: a reliefa şi 
a înţelege ca atare opinia celuilalt. Prima dintre toate condiţiile hermeneutice rămâne, prin 
urmare , înţelegerea lucrului, faptul-de-a-avea-de-a-face (Zu-tun-haben) cu acelaşi lucru. 
Pornind de la el se determină ceea ce devine realizabil ca sens unitar şi, prin aceasta, 
aplicarea conceperii prealabile a perfecţiunii. Astfel, sensul apartenenţei, adică elementul 
tradiţiei în comportamentul istoric-henneneutic, se împlineşte prin comuniunea prejude
căţilor fundamentale şi susţinătoare. Hermeneutica trebuie să pornească de la faptul că 
cine vrea să înţeleagă este legat de lucrul care este exprimat prin procesul de transmitere şi 
are sau dobândeşte o legătură cu tradiţia din care vorbeşte procesul de transmitere. Pe de 
altă parte, conştiinţa hermeneutică ştie că nu poate fi legată de acest lucru în modalitatea 
unei unităţi absolut de la sine înţelese, aşa cum se întâmplă în cazul perpetuării neîntrerup�e 
a unei tradiţii. Există cu adevărat o polaritate între caracterul familiar şi caracterul străin, 
pe care se întemeiază sarcina hermeneuticii, numai că aceasta nu trebuie înţeleasă în manieră 

. psihologkă, împreună cu Schleiermacher, ca flind câmpul de tensiune care ascunde secretul 
individualităţii, ci cu adevărat în mod hermeneutic, adică din perspectiva unui fapt spus: 
limba în care tradiţia ni se adresează, spusa pe care ea ne-o spune". Poziţia intermediară 
între caracterul străin şi cel familiar pe care tradiţia o are pentru noi este, ajadar, intervalul 
dintre obiectualitatea vizată istoric, distantată şi apartenenta la o traditie. In acest interval 
se află adevăratul loc al hermeneuticii. 

' , , 

Din această poziţie intermediară pe care ea o ocupă rezultă că centrul ei îl constituie ceea 
ce în hermeneutica de până acum a rămas cu totul periferic: distanţa temporală şi semnificaţia 
sa pentru înţelegere. TImpul nu este în primul rând un abis peste care trebuie să fie construită 
o punte deoarece el desparte şi tine departe, ci este, în realitate, temeiul sustinător al procesului 
istoric în care îşi are rădăciillI� înţelegerea contemporană. Distanţa te�porală nu este, de 
aceea, ceva care trebuie să fie depăşit. Presupoziţia naivă a istorismului era mai degrabă aceea 
că ne transpunem în spiritul timpului, că gândim în conceptele şi reprezentările acestuia şi nu 
în c..ele proprii, şi că în acest mod obţinem obiectivitatea istorică. 

In realitate, miza este aceea de a recunoaşte distanţa temporală ca pe o posibilitate 
pozitivă şi productivă a întelegerii. Ea este saturată prin continuitatea provenienţei şi a 
tradiţiei, în lumina cărora ni se arată orice proces de transmitere. Aici nu este prea puţin 
lucru să vorbim despre o autentică productivitate a procesului istoric. Oricine cunoaşte 
neputinta caracteristică a J'udecătii noastre acolo unde distanta temporală nu ne-a încredintat , ) , , 
criterii sigure. Astfel, judecat� despre arta contemporană este, pentru conştiinţa ştiinţifică, 
de o disperată nesiguranţă. In mod evident, prejudecăţile necontrolabile sunt cele sub 
semnul cărora ne apropiem de astfel de creaţii şi care pot să le confere acestora o suprarezo
nantă care nu este conformă cu adevăratul lor continut şi cu adevărata lor semnificatie. 

, , , 
Abia dispariţia tuturor raportărilor actuale de acest fel permite ca propria lor înfăţişare să 
7 Într-o conferintă sustinută în 1958 la Venetia cu ocazia unui congres despre judecata estetică 

, , , 

am încercat să arăt faptul că şi ea - ca şi cea istorică - are un caracter secundar şi confirmă 
"conceperea prealabilă a perfec�unii" [Acum în D. Henrich, H. R. Jauss (edit.) , Theorien der Kunst, 
Frankfurt 1982, pp. 59-69.] 
* " . . . clie Sage, die sie uns sagt" - joc de cuvinte bazat pe faptul că Sage ("legendă'') este legat 
etimologic de sagen ("a spune'') - n. tr. 
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devină vizibilă şi face astfel posibilă o înţelegere a ceea ce este spus în ele în aşa fel, încât 
poate pretinde generalitate în mod necesar. Filtrarea adevăratului sens care rezidă într-un 
text sau într-o crea�e artistică este de altfel ea însăşi un proces nesfârşit. Distanţa temporală 
care realizează această Hltrare se află într-o permanentă mişcare şi extindere, şi aceasta este 
latura productivă pe care ea o are pentru înţelegere. Ea face să dispară prejudecăţile care 
sunt de natură particulară şi să apară cele care fac posibilă o adevărată înţelegere. 

Adesea, distanţa temporală8 poate să rezolve sarcina cu adevărat critică a hermeneuticii 
de a distinge prejudecăţile adevărate de cele false. Conştiinţa educată din punct de vedere 
hermeneutic va implica, de aceea, o conştiinţă istorică. Ea va trebui să conştientizeze 
prejudecăţile care călăuzesc înţelegerea, pentru ca tradi�a, ca opinie diferită, să se reliefeze şi 
să se plll1ă în valoare la rândul ei. Faptul de a reliefa o prejudecată ca atare pretinde, în mod 
evident, ca ea să fie suspendată în valoarea ei; căci atâta vreme cât ne determină o prejudecată, 
noi nu o cunoaştem şi nu o gândim ca judecată. Faptul de a aduce astfel, oarecum în faţa 
mea, o prejudecată, nu poate reuşi atâta vreme cât această prejudecată este în joc în mod 
permanent şi fără a fi observată, ci numai atunci când este, aşa zicând, incitată. Ceea ce poate 
să incite astfel este întâlnirea cu tradipa. Căci ceea ce ispiteşte spre înţelegere trebuie ca deja 
dinainte să se fi pus în valoare pe sine însuşi, în alteritatea sa. Primul lucru cu care începe 
înţelegerea este faptul că ceva ni se adresează. Aceasta este cea mai înaltă dintre toate condi�e 
hermeneutic.e. Vedem acum ce se cere prin aceasta: o suspendare principială a propriilor 
prejudecă�. Insă orice suspendare a unor judecă� şi, prin urmare, cu atât mai mult cea a unor 
prejudecă�, are din punct de vedere logic structura întrebării. 

Esenta întrebării este deschiderea şi mentinerea deschisă a unor posibilităti. Dacă o 
prejudec�tă devine îndoielnică - în privinţa a �eea ce ne spune un altul sau un t�xt - acest 
lucru nu înseamnă, prin urmare, că este pur şi simplu dată la o parte şi celălalt (der Andere) 
sau ceea ce este diferit (daI Andere) se pune în valoare, în mod nemijlocit, în locul său. 
Faptul de a accepta o astfel de întoarcere a privirii de la sine însuşi este, mai degrabă, 
naivitatea obiectivismului istoric. În realitate, propria prejudecată este pusă cu adevărat în 
joc abia prin aceea că ea însăşi se află în joc. Numai punându-se pe sine în joc ea se 
antrenează în joc cu celălalt, până într-acolo încât şi acesta poate să se  pună pe sine în joc. 

Naivitatea aşa-numitului istorism constă în aceea că el se sustrage unei astfel de reflec� 
şi, având încredere în metodologia demersului său, îşi uită propria istoricitate. Aici nu 
trebuie să se mai apeleze la o gândire istorică prost înţeleasă, ci la una care să fie mai bine 
înţeleasă. O gândire cu adevărat istorică trebuie să gândească totodată şi propria istoricitate. 
Numai atunci ea nu va mai alerga după fantoma unui obiect (Objekl) istoric care să fie 
obiect (Gegenstand) al cercetării progresive, ci va învăţa să recunoască în obiect ceea ce este 
diferit de ceea ce este propriu (das Andere des Eigenen) şi, prin aceasta, atât pe unul, cât şi pe 
altul (das Eine ll/ie das Andere) . Adevăratul obiect istoric nu este un obiect, ci unitatea dintre 
aceşti unul şi altul (Einheit dieses Einen tmd Anderen) . În acest raport constau atât realitatea 
istoriei, cât şi realitatea înţelegerii istorice. O hermeneutică adecvată lucrurilor înseşi ar 
trebui să eviden�eze această realitate propriu-zisă a istoriei}n înţelegerea însăşi. Numesc 
faptul cerut astfel 'istorie a efectelor' ('Wirkungsgeschichte). Inţelegerea este un proces de 
natura istoriei efectelor (wirkungsgeschicht/icher V01;gang) şi ar putea fi arătat faptul că 
lingvisticitatea (Sprachiichkeil) inerentă oricărei înţelegeri este cea în care se desfăşoară 
demersul hermeneutic. 

8 [pt. această schimbare a textului originar ef. Adevăr fi metodă, vol. 1, p. 228] . 
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Dacă în cele ce urmează două expresii idiomatice, care după toate aparen�ele au acelaşi sens, 
constituie obiectul unei analize, în acest demers este călăuzitoare intentia de a face vizibilă o , 
convergen�ă obiectivă care, în ciuda întreg!i diversităţi a punctelor de plecare şi a idealurilor 
metodologice, domină ftlozofia actuală. In ceea ce este aparent identic fiind evidenţiată 
tensiunea unei probleme, în ceea ce este cunoscut în diferenta sa iese totodată la iveală 
eficacitatea aceluiaşi impuls. În primă instanţă, uzul limbii ne ' permite să presimţim doar 
într-o mică măsură acest fapt. Căci el pare să ateste deplina interşanjabilitate a celor două 
formule. Spunem de pildă: "Rezidă în natura lucrului (Sache)", dar spunem şi: "Lucrurile 
(Dinge) vorbesc de la sine" sau "ele vorbesc într-o limbă care nu lasă loc nici unei neînţelegeri". 
In ambele cazuri avem de-a face cu un fel de formulă de jurământ, care de fapt nu arată 
temeiurile pentru care considerăm că ceva este adevărat, ci dimpotrivă vrea să respingă 
nevoia unei întemeieri suplimentare. Şi cele două concepte care apar în aceste formule, 
'Sache' şi 'Ding', par a avea aceeaşi semnificaţie. Ele sunt amândouă expresii care desemnează 
ceva vizat în mod indetenninat. Acestui fapt îi corespunde acela că, atunci când se vorbeşte 
despre 'natura' lucrului (Sache) sau despre 'limba' lucrurilor (Dzitge), şi aceste formule au ceva 
în comun, şi anume că neagă într-un mod polemic arbitrarul violent în relaţia cu lucrurile 
(Dinge) , şi îndeosebi simpla emitere de opinii, bunul-plac al unor bănuieli sau afirmaţii despre 
lucru (Sacbe), arbitrarul unor tăgăduiri sau încăpă�ânarea în opinii private. 

Totuşi, dacă privim mai îndeaproape şi pătrundem în distincţiile tainice ale uzului limbii, 
atunci se va risipi aparen�a deplinei interşanjabilităţi. Conceptul de lucru (Sache) este marcat, 
înainte de toate, de conceptul contrar de persoană. Sensul acestei opoziţii dintre lucru şi 
persoană rezidă la origine în primatul clar al persoanei fa�ă de lucru. Persoana apare ca 
ceva care trebuie respectat în propria sa flÎn�ă, în timp ce lucrul, dimpotrivă, apare ca ceea 
ce este de folos, ca ceva ce este în întregime la dispoziţia noastră. Atunci când întâlnim 
formula 'natura lucrului', sensul ei rezidă, în mod evident, în faptul că şi ceea ce este menit 
utilizării de către noi şi este lăsat la dispozitia noastră are în realitate o fUntă care îi este 
inerentă şi în virtutea căreia el poate să opuni rezisten�ă, pornind de la natura' sa, împotriva 
voin�ei de a dispune in adecvate lucrului, respectiv în sens pozitiv: în faptul că el prescrie 
un anumit comportament adecvat lucrului. rnsă, în felul acesta primatul persoanei fa�ă de 
lucru se transformă tocmai în contrariul său. In opoziţie cu flexibilitatea agilă cu care 
persoanele s e  adaptează uneleJa :?J tele, natura lucrului este datul invariabil de care trebuie 
să ţinem seama. Astfel, conceptul de lucru poate să capete o emfază proprie, prin aceea că 
lucrul cere o dăruire care uită de sine, şi prin aceasta constrânge să fie pusă pe plan 
secundar chiar şi orice consideraţie faţă de persoane. 

Deviza obiectivităţii (Sachlichkeif) este cea care îşi are originea aici şi pe care o cunoaştem 
şi ca fUnd atitudinea ftlozofiei, aşa cum vorbeşte ea din celebrele cuvinte ale lui Bacon, pe 
care Kant le-a ales ca motto pentru a sa Cn'tică a raţiunii pure: De nobis ipsis silemus, de re ardem 
quae agitţlr. . .  

* În limba germană: "Die Natur der Sache und die Sprache der Dinge". Traducem termenii Ding 
şi Sache prin "lucru", indicând între paranteze termenul original. Acolo unde acelaşi termen este 
folosit succesiv, originalul german apare după prima ocurentă. Cei doi termeni germani sunt 
perfect sinonimi (inclusiv pe linie etimologică, amândoi având la origine o semnificaţie juridică) , 
Sinonimi a lor este evidentiată şi de către Gadamer. Distinctia pe care el o face între cele două 
expresii din titlu, "natura

' 
lucrului" şi ,,limba lucrurilor" se 

'
bazează pe cel de-al doilea termen: 

Natur şi respectiv Sprache - n. tr. 
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Unul dintre cei mai mari apărători ai unei astfel de obiectivităţi printre clasicii gândirii 
Hlozofice este Hegel, care vorbeşte tocmai despre comportamentul lucrului şi caracterizează 
speculaţia cu adevărat Hlozofică spunând că în ea se manifestă lucrul însuşi, şi nu este 
activ bunul-plac liber al ideilor noastre de moment, adică al modului nostru reflexiv de a 
trata lucrul. Şi cunoscuta deviză fenomenologică 'Spre lucrurile însele', care la începutul 
secolului nostru a dat expresie unei noi atitudini Hlozofice de cercetare, vizează ceva 
asemănător. Construcţiile şi teoriile inadecvate lucrului, pline de prejudecăţi şi arbitrare 
sunt cele a căror presupunere necontrolată voia să o dezvăluie analiza fenomenologică şi 
a căror ilegitimitate ea a relevat-o, într-adevăr, prin analiza nepreconcepută a fenomenelor. 

Conceptul de lucru nu redă însă numai conceptul de res din dreptul roman, ci în cuvântul 
german 'Sache' �i în semnificaţia lui a pătruns mai ales ceea ce în uzul limbii latine se 
numeşte causa. In uzul limbii germane, 'S ache' înseamnă în primă instanţă cama, adică 
litigiul (Streitsache) care trebuie judecat. Ea este la origine lucrul care este pus la mijloc între 
părtile adverse, pentru că în privinta lui trebuie să se mai delibereze şi nu s-a deliberat încă. 
Lu�rul trebuie pus la adăpost de �utocraţia atacului uneia sau alteia dintre părţi. În acest 
context, obiectivitatea (Sachlichkei� înseamnă tocmai contrariul părtinirii, adică al abuzării 
de drept în scopuri particulare. Conceptul juridic 'Natura lucrului' ('Die Natur der Sache') 
nu vizează, fireşte, un lucru controversat între părţi, ci limitele care sunt puse bunului-plac 
în stabilirea legii de către legiuitor sau în interpretarea juridică a acesteia. Recursul la 
natura lucrului trimite la o ordine sustrasă bunului-plac al omului şi vrea să conducă spre 
victorie spiritul viu al dreptăţii chiar împotriva literei legii. Şi aici natura lucrului este, 
aşadar, ceva ce se impune, ceva ce trebuie s ă  fie respectat. 

Dacă pe de altă parte urmărim ceea ce este exprimat prin formula 'limba lucrurilor' 
(' Sprache der Dinge'), suntem îndrumap, în mod aparent în tr-o direcţie cu totul asemănătoare. 
Şi limba lucrurilor este ceva pe care nu îl ascultăm îndeajuns şi pe care ar trebui să îl 
ascultăm mai bine. Şi această formulă are un fel de accent polemic. Ea exprimă faptul că 
în general noi nu suntem deloc dispuşi să ascultăm lucrurile în fIinp lor proprie, că ele 
sunt mai degrabă supuse calculului omului şi dominării de către el a naturii prin rationalitatea 
ştiinfei. Într-o lume care devine din ce în ce mai tehnică, faptul de a vorbi despre o 
demnitate a lucrurilor devine din ce în ce mai neinteligibil; Ele sunt cele care dispar, cele 
cărora doar poetul le mai păstrează un ultim devotament. Insă faptul că mai putem vorbi 
în genere despre o limbă a lucrurilor aminteşte de ceea ce lucrurile sunt în realitate, şi 
anume nu un material care este utilizat şi uzat, nu o unealtă care este folosită şi pusă 
deoparte� ci ceva care are în sine stabilitate şi care nu este 'împins către nimic' ('zu nichts 
gedrăngt') (Heidegger) . Propria sa fIinţă intrinsecă (Insichsein) este cea care, din perspectiva 
auto crap ei voinfei umane de a dispune, este desconsiderată şi care este asemenea unei 
limbi care trebuie ascultată.9 Formula 'limba lucrurilor' nu este, aşadar, un adevăr mito
logico-poetic pe care doar vrăjitorul Merlin sau cel inipat în spiritul basmelor l-ar putea 
verifica, ci prin această formulă este trezită amintirea aţipită în noi toţi a fIinrei proprii a 
lucrurilor, care pot să fie în continuare ceea ce sunt. 

Într-un anume sens, ambele expresii idiomatice spun deci realmente acelaşi lucru (das 
gleiche) - şi unul adevărat. Expresiile idiomatice tocmai că nu sunt doar faptul neînsufleţit 
al unui exercipu lingvistic devenit neautentic. Ele sunt totodată moştenirea unui spirit 

9 În explicaţiile mele cu privire la studiul lui Heidegger despre opera de artă, care au apărut în 
1960 sub forma unei broşuri la editura Redam, am subliniat acest aspect ca fIind punctul de 
plecare sistematic pentru lucrările târzii ale lui Heidegger. [Acum în Heideggers Wege, Tiibingen 
1983, pp. 81-93; în Ges. Werke Bd. 3] 
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comun, ş i  numai dacă l e  înţelegem corect ş i  pătrundem în secreta lor abundenţă de 
semnificaţii ele pot să facă din nou vizibil ceea ce este comun. Astfel, la prima vedere 
expresiile idiomatice analizate aici spun într-un anume sens acelaşi lucru (dasselbe) , şi anume 
ceva care trebuie să fie amintit împotriva autocrapei bunului-plac. Dar aceasta nu este încă 
totul. Deşi cele două concepte 'Natura lucrului' (Die Natur der Sache) şi 'Umba lucrurilor' 
(Die Sprache der Dinge) sunt folosite câteodată într-un mod aproape interşanjabil şi sunt 
marcate de opozitia lor comună, în această comuniune se ascunde totuşi o diferentă care 
nu este întâmpIă�oare. Mai degrabă, apare ca o sarcină fIlozofică evidenperea te�siunii 
care poate fi percepută în nuanţele ascunse ale celor două expresii idiomatice, şi aş dori să 
arăt că deznodământul acestei tensiuni este cel care se petrece în fIlozofia zilelor noastre şi 
delimitează situatia problematică ce ne este comună tuturor. 

În conceptul �Natura lucrului' (Die Natur der Sache) se concentrează pentru conştiinp 
fIlozofică o rezistenţă resimptă din multe direcţii împotriva idealismului fIlozofic, şi în 
special împotriva formei neokantiene în care acesta a fost reactualizat în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea. Această dezvoltare a lui Kant, care l-a invocat pentru a-l face 
purtătorul de cuvânt al credinţei în progres şi al mândrie} ştiinţei din propria epocă, nu 
mai putea face în fond nimic cu lucru1-în-sine (Ding-an-sich) . In ciuda întregii părăsiri explicite 
de către urmaşii lui Kant a idealismului metafizic, o întoarcere la dualismul kantian al 
lucrului-în-sine şi al fenomenului (Erscheinuni) nu a mai fost luată în considerare. Numai 
printr-o reinterpretare a gândirii kantiene textul lui Kant a putut fi adaptat propriilor 
convingeri, devenite de la sine înţelese, potrivit cărora idealismul înseamnă determinarea 
totală a obiectului prin cunoaştere. Astfel, lucrul-în-sine a fost înţeles ca simplu scop 
director al unei sarcini nesfârşite de continuare a determinării, şi chiar Husserl, care, spre 
deosebire de neokantianism, pleca nu atât de la realitatea (Faktum) ştiinţei, cât mai degrabă 
de la experienţa cotidiană, a încercat să dea doctrinei despre lucrul-în-sine o legitimare 
fenomenologică pornind de la faptul că diferitele adumbriri (Abschattungen) ale lucrului 
perceput formează continuumul experienţei unitare. Prin doctrina despre lucrul-în-sine 
nu ar putea fi vizat altceva decât tocmai această continuă transferabilitate a unui aspect al 
obiectului în celălalt, transferabilitate prin care contextul unitar al experienţei noastre este 
tacut posibil. Şi Husserl înţelegea aşadar ideea lucrului-in-sine pornind de la ideea progresului 
cunoaşterii noastre, care îşi are legitimarea ultimă în cercetarea ştiintifică. 

În domeniul fIlozofiei morale nu există , fireşte, nimic comparabl Căci de la Rousseau 
şi Kant încoace nu a mai fost posibil să se admită o perfectibilitate morală a speciei 
umane. Totuşi, critica fenomenologică la adresa neokantianismului şi-a găsit şi aici punctul 
de plecare, şi anume în formalismul fIlozofiei kantiene a moralei. Punctul de pornire al lui 
Kant de la fenomenul datoriei şi evidentierea caracterului neconditionat al imperativul 
categoric păreau să elimine din fIlozofia' morală orice implinire d� conţinut a ceea ce 
porunceşte legea morală. Critica lui Max Scheler la adresa formalismului eticii kantiene, 
oricât de slabă a fost în aspectul negativ al criticii, şi-a dovedit propria rodnicie prin 
proiectul unei etici materiale a valorilor. De asemenea, critica fenomenologică a lui Scheler 
la adresa conceptului neokantian de generare (Erzeuguni) a reprezentat un impuls important, 
care l-a condus în special pe Nicolai Hartmann la părăsirea neokantianismului şi la concepţia 
propriei sale 'metafizici a cunoaşterii'.l0 Faptul că cunoaşterea nu provoacă nici un fel de 
schimbare a ceea ce este cunoscut - şi vizează cu atât mai pupn generarea lui -, că tot ceea 
10 Cel mai timpuriu document al acestui fapt este recenzia despre Scheler pe care N. Hartmann 
a publicat-o deja în primăv��)� 1 914 în revista Die Geisteswissenschajten. (Kleine Schriften III, 365 
sqq.) Cf. propria mea lucrare '"M�taphysik der Erkenntnis" în Logos, 1 924 [în Ges. lf7erke Bd.4] 
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ce există, este mai degrabă indiferent faţă de faptul că este cunoscut sau nu, i s-a părut a fi 
o dovadă împotriva oricărei forme a idealismului transcendental, chiar şi împotriva cercetării 
husserliene a constituirii. Din punct de vedere pozitiv, Nicolai Hartmann credea că prin 
recunoaşterea în-sine-lui (das Ansichsein) ftinţării şi a independenţei sale faţă de orice subiec
tivitate umană croieşte calea spre o nouă ontologie. Astfel, el a ajuns în preajma noului 
'realism' care a triumfat în acelaşi timp şi în Anglia - iar acolo în toată amploarea. 

Însă o astfel de părăsire a reflec�ei transcendental-filozofice este, după părerea mea, o 
imensă neînţelegere a sensului ei, urmarea acelui declin al cunoaşterii filozofice care a 
început odată cu moartea lui Hegel. Dacă o astfel de părăsire se repetă, iar şi iar, şi în 
ftlozofarea zilelor noastre, ea îşi are temeiurile sale. Atunci când, de pildă, a fost pusă în 
joc realitatea ontică superioară a ordinii întemeiate printr-un act divin, în raport cu care 
vointa noastră despotică este nimicită (Gerhard Kriiger) , sau atunci când, împotriva omului 
şi a istorie"i sale, este pusă în joc indiferenp lumii naturale (Karl LOwith) , o astfel de 
părăsire polemică poate fi înţeleasă ca o invocare a naturii lucrului. Totuşi, o astfel de 
invocare a naturii lucrului mi se pare că îşi găseşte limitarea în presupozi�a comună care 
domină tară a fi pusă la îndoială toate aceste încercări de restaurare a în-sine-lui lucrurilor 
(Dinge). Presupozi�a că subiectivitatea umană este voinţă are o valabilitate neîndoielnică şi 
acolo unde determinării volitive a ftinţei umane îi este opus în sine-le ca limită a ei. Mai 
precis, aceasta înseamnă în realitate că aceşti critici ai subiectivismului modern nu sunt 
deloc cu adevărat liberi de ceea ce critică, ci articulează opozitia numai în directia celeilalte 
pă�. Ei opun unilateralită� neokantianismului, care ia drept fir călăuzitor progr�sul culturii 
ştiin�fice, unilateralitatea unei metafizici a în sine-lui, care în realitate împărtăşeşte cu 
adversarul ei predominarea determinării volitive. 

În privinţa acestei stări de lucruri, trebuie să ne întrebăm dacă deviza despre natura 
lucrului nu este o îndoielnică chemare la luptă şi dacă nu cumva, faţă de toate aceste 
încercări, metafizica clasică dovedeşte o adevărată superioritate şi stabileşte o sarcină 
durabilă. Superioritatea metafizicii clasice mi se pare a consta în aceea că ea este de la bun 
început dincolo de dualismul subiectivită� şi voinţei, pe de o parte, şi al obiectului şi al 
în-sine-lui, pe de altă parte, gândind corespondenţa prealabilă a amândurora. Fireşte că 
este o corespondenţă teologică cea pe care se bazează conceptul de adevăr al metafizicii 
clasice, în speţă adecvarea cunoaşterii la lucru (5 ache) . Căci caracterul creatural al amândurura 
este cel în care sunt unite sufletul şi lucrul. Aşa cum sufletul este creat pentru a întâlni 
ftinţarea, aşa şi lucrul este creat pentru a fi adevărat, adică cognoscibil. Spiritul infinit al 
Creatorului este cel în care se dezleagă astfel ceea ce pentru spiritul finit pare a fi o enigmă 
de nedezlegat. Esenţa şi realitatea crea�ei înseşi constau în aceea că ele sunt o astfel de 
armonizare a sufletului şi a lucrului. 

Desigur că ftlozofia nu se mai poate folosi de o astfel de întemeiere teologică şi nu va 
vrea să reia nici formele secularizate ale acesteia1 aşa cum le prezintă idealismul speculativ, 
cu a sa mediere dialectică între finitudine şi infinitate. Însă nici ea nu va avea voie să se 
închidă fată de adevărul acestei corespondente. În acest sens, sarcina metafizicii continuă 
să dureze: dar, fireşte, ca o sarcină care nu p�ate fi ea însăşi rezolvată tot ca o metafizică, 
adică prin regresul către un intelect infinit. Astfel, se pune întrebarea: există posibilită� 
finite de a aprecia în mod just această corespondenţă? Există o Întemeiere a acestei 
corespondenţe, care nu se avântă către infinitatea unui spirit divin şi care, totuşi, poate să 
aprecieze în mod just corespondenţa infinită a sufletului şi a ftinţei? Eu cred că ea există. 
Există un drum spre care frlozofarea este îndrumată din ce în ce mai clar şi care atestă clar 
această corespondenţă. Este drumul limbii. 
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Nu mi se  pare o întâmplare faptul că  fenomenul limbii a ajuns în  ultimele decenii în 
centrul interogării illozofice. Probabil se poate spune chiar că sub acest semn începe să se 
construiască o punte peste cel mai mare abis de natură illozofică ce există astăzi între 
popoare, şi anume opoziţia dintre extrema nominaJ-ismului anglo-saxon, pe de o parte, şi 
tradipa metafizică a continentului, pe de altă parte. In orice caz, analiza limbajului, care s-a 
dezvoltat în Anglia şi în America din reflecpa minupoasă asupra problematicii limbajelor 
artificiale logice, se apropie în mod evident de atitudinea de cercetare a şcolii fenomenologice 
a lui E. Husserl. Aşa cum în dezvoltarea ei ulterioară prin M. Heidegger recunoaşterea 
finitudinii şi a istoricitătii Dasein-ului uman a transformat în esenta ei sarcina metafizicii, 
aşa s-a destrămat, odata.' cu recunoaşterea semnificatiei de sine stătătoare a limbii vorbite, 
şi afectul antimetafizic al pozitivismului logic (Wittgenstein). De la informape până la mit 
şi legendă, care este în acelaşi timp o 'indicare' (' Zeige') * (Martin Heidegger) , limba constituie 
tema comună a tuturor. Cred că trebuie să ne punem acum întrebarea dacă limba, în cazul 
în care vrem să o gândim cu adevărat, nu trebuie să însemne în ultimă instanţă 'limbă a 
lucrurilor' şi dacă nu cumva limba lucrurilor este cea în care se legitimează corespondenţa 
originară a sufletului şi :;. fIinţei, astfel încât şi conştiinţa finită o poate cunoaşte. 

Faptul că limba este mijlocul prin care conştiinţa se corelează cu ftinţarea nu este în 
sine o afirmape nouă. Deja  Hegel a numit limba mijlocul conştiinţei!1 , prin care spiritul 
subiectiv îşi mijloceşte ftinp obiectelor, iar în vremea noastră Ernst Cassirer a extins 
punctul de pornire îngust al neokantianismului, realitatea ştiinţei, către o illozofie a formelor 
simbolice care nu cuprindea într-un tot numai ştiinfele naturii şi ştiinţele spiritului, ci 
trebuia să dea o înremeiere transcendentală întregului comportament cultural al omului. 

Cassirer pornea de la faptul că limba, arta şi. religia sunt forme de reprezentare, adică de 
prezentare a ceva spiritual în ceva sensibil. In reflecţia transcendentală asupra acestor 
forme ale oricărei configurări spirituale, idealismul transcendental ar trebui să se lase ridicat 
la nivelul unei noi şi adevărate universalităţi. Mai precis, formele simbolice ar fi transformări 
de configuraţie ale spiritului în temporalitate a fugitivă a apariţiei sensibile şi ar reprezenta 
mijlocul care face coeziunea, în măsura în care ele ar fi deopotrivă apariţie obiectivă şi 
urmă a spiritului . - Trebuie să ne întrebăm, fireşte, dacă o astfel de analitică a facultăţilor 
spirituale fundamentale, aşa cum i se întrezărea lui Cassirer, pne cu adevărat seama de 
unicitatea fenomenului limbii. Căci limba nu stă alături de artă, drept şi religie, ci reprezintă 
mediul susţinător pentru toate aceste fenomene. Conceptului de limbă nu îi este conferită 
prin aceasta numai o deosebită distincţie în cadrul formelor simbolice, adică al formelor 
care exprimă spiritul. Mai degrabă, limba, atâta timp cât este gândită ca formă simbolică, 
nu este încă deloc recunoscută în adevăratele ei dimensiuni. Deja în privinţa illozofiei 
idealiste a limbajului, care porneşte de la Herder şi Humboldt, poate fi pusă mai degrabă 
întrebarea critică, ce atinge şi ftlozofia formelor simbolice, dacă ea nu cumva izoleaza 
limba de ceea ce se vorbeşte în ea şi de ceea ce este mijlocit prin ea, fIind orientată spre 
'forma' ei. Oare adevărata realitate a limbii, prin care ea reprezintă corespondenţa pe care 
o căutăm, nu rezidă tocmai în aceea că ea nu este o facultate şi o aptitudine formală, ci o 
cuprindere prealabilă a întregii ftinţări prin posibila ei survenire la nivelul limbii? Oare 
limba nu este mai pupn limba omului, cât limba lucrurilor? 

Din perspectiva acestei întrebări, coapartenenţa intimă a cuvântului şi a lucrului (Din�, 
aşa cum a fost ea ridicată la nivel de problemă la începutul gândirii despre limbă, câştigă în 

* Substantivul Zeige este derivat de către Heidegger din verbul zeigen e,a indica", "a arăta'') 
printr-un procedeu similar celui prin care Sage ("legendă'') a fost derivat din sagen ("a spune'') - n. tr. 
11 [Phiinomenologie des Geistes (Hoffmeister) ,  p. 459] 
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interes. Desigur că întrebarea privitoare la corectitudinea numelor, pe care au pus-o grecii, 
este doar mai mult un ultim ecou al acelei magii a cuvântului care înţelege cuvântul ca pe 
lucrul (5 ache) însuşi, respectiv ca pe fUnţa care îi ţine locul. Şi desigur că ftlozofarea grecilor 
începe cu destrămarea unei astfel de magii a numelui şi face primii săi paşi în calitate de 
critică a limbajului. Totuşi, ea păstrează în sine însăşi atât de mult din naiva uitare de sine 
a experienţei originare a lumii, încât pentru ea esenţa lucrurilor (Dinge) care apare în logos 
trece drept autoprezentarea ftinţării înseşi. Atunci când Platon, în Phaidon, caracterizează 
refugierea în logoi ca pe o 'călătorie situată pe locul doi în ordinea calităţii', deoarece aici 
ftinţarea ar fi privită doar în imaginea oglindită a logosului, în loc să fie privită în ,realitatea 
ei întru pată, dincolo de o astfel de exprimare se află o ironie nedisimulată. In ultimă 
instantă, adevărata fUntă a lucrurilor devine accesibilă tocmai în aparitia lor lingvistică, şi 
anum� în ideali tate a fap�ui lor de a fi vizate, care se închide privirii nereflexive a experienţei, 
în aşa fel, fireşte, încât însuşi faptul de a fi vizat, şi prin urmare şi lingvisticitatea (5prachlichkei!J 
apariţiei lucrurilor nu sunt cunoscute ca atare. Mai precis, prin aceea că metafizica înţelege 
adevărata fUntă a lucrurilor ca pc esentialitătile ce sunt accesibile 'spiritului', lingvisticitatea 

, , , 
acestei experiente a fUntei este ascunsă. 

Astfel, şi moştenitorcl creştin al metafizicii greceşti, evul mediu scolastic, gândeşte în 
întregime cuvântul pornind de la species, ca perfecţiune a ei, fără să înţeleagă enigma încarnării 
ei. Ungvisticitatea experienţei lumii, în funcţie de care se orienta la origine gândirea meta
fizică, devine în cele din urmă ce�a secundar şi contingent, care schematizează prin convenţii 
lingvistic,e privirea reflexivă îndreptată spre lucruri şi o desprinde de experienţa originară 
a filnţei. In realitate, fireşte, lingvisticitatea experienţei lumii este cea car� totuşi se ascunde 
în spatele aparenţei anteriorităţii lucrurilor faţă de apariţia lor lingvistică. Indeosebi aparenţa 
posibilităţii universale de obiectivare a tot şi a toate este cea care e sprijinită prin universali
tatea limbii şi cea prin care aceasta îşi devine sieşi complet obscură. Prin aceea că limba 
cel puţin în familia limbilor indogermanice - dispune de posibilitatea de a extinde funcţia 
generală a denumirii asupra oricărei părţi de propoziţie şi de a transforma totul în subiect 
al unor alte afinnaţii posibile, ea creează aparenţa universală a reificării (Verdinglichunj), 
aparenţă care o coboară pe ea însăşi la statutul de simplu mijloc de comunicare. Nici 
analitica modernă a limbajului, oricât de mult încearcă să dezvăluie ispitele verbaliste ale 
limbii prin elaborarea unor sisteme artificiale de semne, nu pune la îndoială presupoziţia 
fundamentală a unei astfel de obiectivabilităţi. Mai degrabă, ea ne învaţă numai prin propria 
ei autolimitare că nu există o adevărată eliberare din sfera de influenţă a limbii prin 
introducerea unor sisteme artificiale de semne, în măsura în care toate sistemele de acest 
fel presupun deja limba naturală. Aşa cum Hlozofia clasică a limbajului a dezvăluit faptul 
că întrebarea privitoare la originea limbii este o interogare de nesusţinut, aşa şi reflecţia 
minutioasă asupra ideii unui limbaj artificial conduce la auto suspendarea acestei idei, şi 
prin ;ceasta, la legitimarea limbilor naturale. Însă ceea ce este implicat prin aceasta rămâne 
de regulă complet negândit. Se ştie desigur că limbile au realitate peste tot unde sunt 
vorbite, adică acolo unde oamenii ştiu să comunice unii cu altii. Dar ce fel de filntă este , , 

cea care revine limbii? Cea a unui mijloc de comunicare? După părerea mea, deja Aristotel 
a făcut aluzie la adevăratul caracter ontic al limbii, desprinzând conceptul de syntheke de 
sensul lui naiv de 'conventie'.12 

Excluzând orice întem�iere şi geneză din conceptul de syntheke, el îndruma în direcţia 
acelei corespondenţe a sufletului şi a lumii, care străluceşte în fenomenul limbii ca atare, 
chiar şi independent de violenta extrapolare a unui spirit infinit, extrapolare prin care 
12 [Peri hermeneias 4, 1 6b 31 sqq.] 
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metafizica dădea acestei corespondenţe o întemeiere teologică. Faptul de a fi înştiinpt (des 
Verstăndigtsein) despre lucruri, care se realizează în limbă, nu exprimă ca atare nici un 
primat al lucrurilor, nici un primat al spiritului uman care se slujeşte de mijlocul lingvistic 
de comunicare. Mai degrabă, corespondenfa care îşi găseşte concretizarea în experien!a 
lingvistică a lumii este ca atare ceea ce e pur şi simplu anterior. 

Acest lucru poate fi lămurit într-un mod deosebit de frumos în cazul unui fenomen 
care constituie el însuşi un element structural a tot ceea ce este de natură lingvistică, şi 
anume în cazul ritmului. Aşa cum a accentuat deja Richard Honigswald în analiza sa de 
psihologie a gândirii13, esenţa ritmului rezidă într-un domeniu intermediar specific, aflat 
între ftinţă şi suflet. Succesiunea care este ritmată prin ritm nu reprezintă în mod necesar 
ritmul propriu al fenomenelor. Mai degrabă, şi într-o succesiune uniformă ritmarea poate 
fi auzită abia prin inserare, astfel încât ea apare ca una împăr�tă ritmic - sau mai bine zis: 
nu numai că poate, ci o astfel de ritmare trebuie ca în final să rezulte întotdeauna acolo 
unde o succesiune uniformă trebuie să fie concepută de către simtire (Gemillj . Ce înseamnă 
aici: trebuie? Împotriva naturii lucrurilor (Dinge)? Evident că nu. În�ă atunci ce mai înseamnă 
'ritm propriu al fenomenelor'? Oare ele nu sunt tocmai ceea ce sunt abia prin aceea că 
sunt auzite astfel ritmic sau ritmat? Mai originară decât acea succesiune acustică, pe de o 
parte, şi decât acea concepere dătătoare de ritm pe de altă parte, este, aşadar, corespondenţa 
care actionează între amândouă. 

Ace�t lucru îl ştiu îndeosebi poeţii care încearcă, faţă de ei înşişi, să dea seama de 
modul de a proceda al spiritului poetic ce acponează în ei, ca de exemplu Holderlin. Este 
o experientă ritmică cea pe care ei o descriu atunci când tin la distantă de experienta 
poetică ori�nară atât caracterul de dat prealabil al limbii, d.t şi pe cel ;U lumii, adică � 
ordinii lucrurilor, şi descriu actul conceperii poetice ca pe întrepătrunderea lumii şi a 
sufletului în devenirea poetică a limbii. Configuraţia poeziei în care se transformă limba 
garantează ca un fapt finit corespondenţa reciprocă dintre suflet şi lume. Aici fiinţa limbii 
îşi arată locul ei central. Faptul de a porni de la subiectivitate, aşa cum a devenit el firesc 
gândirii mai recente, induce aici cu totul în eroare. limba nu trebuie să fie gândită ca un 
proiect prealabil al lumii propriu subiectivităţii, nici ca cel al unei conştiinfe individuale, şi 
nici ca cel al unui spirit al poporului. Toate acestea sunt mitologii, exact ca şi conceptul de 
geniu, care joacă un rol atât de dominant în teoria estetică deoarece ne învaţă să înfelegem 
realizarea configuraţiei ca pe o producţie inconş.tientă, şi prin aceasta să o intetpretăm 
pornind de la analogia cu producerea conştientă. Insă opera de artă trebuie la fel de puţin 
înţeleasă pornind de la realizarea planificată a unui proiect - fie şi a unuia inconştient în 
manieră somnambulică - pe cât mersul istoriei universale poate fi gândit, pentru conştiinţa 
noastră finită, ca realizarea unui plan. Norocul şi reuşita ispitesc mai degrabă, aici ca şi 
acolo, la oracula ex eventu, care în realitate ascund evenimentul în legătură cu care sunt 
pronunfate, cuvântul sau fapta. 

Faptul că autointerpretarea a dobândit, în toate domeniile de acest fel, un primat 
�ejustificat din punct de vedere obiectiv, mi se  pare o consecinfă a subiectivismului modern. 
In realitate, nu vom putea să-i recunoaştem unui poet un privilegiu pentru explicarea 
versurilor sale, la fel de puţin ca şi unui om de stat pentru explicarea istorică a evenimentelor 
la care a participat el însuşi în mod activ. Conceptul autentic de autoînţelegerel4, care este 
singurul aplicabil în toate aceste cazuri, nu trebuie să fie gândit pornind de la modelul 
desăvârşitei conştiinţe de sine, ci pornind de la experienţa religioasă. Ea implică deja 

13 [R. Honigswald, Vom Problem des Rhythmus, Leipzig 1 926] 
14 [Cf. mai jos lucrarea mea "Despre problematica autoînţelegerii", p. 451 sqq.] 
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dintotdeauna faptul că drumurile greşite ale autoin�elegerii umane numai prin gra�e divină 
ajung la adevăratul lor capăt, adică la înţelegerea faptului de a fi fost condus, pe toate căile, 
către propria mântuire. Orice autoin�elegere umană este în sine determinată de insuficienţa 
sa. Acest lucru tocmai că este valabil şi pentru operă şi faptă. De aceea, arta şi istoria se 
sustrag conform propriei lor fiinţe, interpretării ce porneşte de la subiectivitatea conştiinţei. 
Ele aparţin acelui univers hermeneutic ce este caracterizat priq modul de realizare şi prin 
realitatea limbii, care depăşeşte orice conştiinţă individualăl s. In limbă, în lingvisticitatea 
experienţei noastre a lumii, rezidă medierea intre finit şi infinit, care ne este adecvată ca 
ftinţe finite. Ceea ce este interpretat in ea este o experienţă mereu finită, care totuşi nu se 
loveşte niciodată de acea limită la care un fapt vizat in mod infinit mai poate fi doar presimţit 
şi nu mai poate fi spus. Propria ei avansare nu este niciodată limitată, şi totuşi ea nu este o 
apropiere progresivă de un sens vizat, ci este în fiecare pas al ei o reprezentare permanentă 
a acestui sens. Faptul că opera este reuşită, şi nu ceea ce este doar vizat de către ea, constituie 
sensul ei. Cuvântul potrivit, şi nu ceea ce este ascuns în subiectivitatea vizării (Meinen) , este 
cel care aduce sensul la nivelul afirmatiei. Traditia este cea care deschide şi delimitează , , 
orizontul nostru istoric - şi nu o desfăşurare opacă a istoriei care se desfăşoară 'în sine'. 

Astfel, respingerea vizării, pe care o auzim ca trăsătură comună în discuţia despre 
natura lucrului şi despre limba lucrurilor, dobândeşte un sens pozitiv şi o împlinire concretă. 
Însă în felul acesta tensiunea care există intre aceste două expresii idiomatice apare pentru 
prima dată in adevărata ei lumină. Ceea ce apare ca acelaşi nu este acelaşi. A cunoaşte o 
limită pornind de la subiectivitatea vizării şi de la despotismul voin�ei este altceva decât a 
gândi pornind de la antrenarea prealabilă a fllnţării in lumea deschisă prin limbă. Nu in 
raport cu natura lucrului, care se opune vizării diferite (Andersmeinen) şi impune aten�e, ci 
in raport cu limba lucrurilor, care se vrea auzită aşa cum se exprimă lucrurile, mi se pare 
posibilă experienţa, adecvată finitudinii noastre, a acelei corespondenţe pe care metafizica 
o propovăduia cândva ca ftind concordanţa reciproc;:! originară a tot ceea ce este creat, şi 
indeosebi ca ftind adecvarea sufletului creat la lucrurile (Dinge) create. 

1 5 Cf., în afară de Adevăr fi metodă (Ges. Werke Bd. 1), studiul reprodus mai jos, p. 518  sqq.: 
"Universalitatea problemei hermeneutice" [şi între timp lucrările mai târzii asupra problemei, care 
urmează mai jos, p.] . 



7. Istoria conceptelor ca fi lozofie (1 970) 

Tema 'istoria conceptelor ca ftlozofie' provoacă impresia că o interogare secundară şi o 
disciplină auxiliară a gândirii filozofice ar ridica aici, în mod inadecvat, o pretenţie universală. 
Căci tema implică afirmaţia că istoria conceptelor ar fi ftlozofie sau poate chiar că ftlozofia 
ar trebui să fie o istorie a conceptelor. Amândouă sunt, fără îndoială, teze a căror justificare 
şi întemeiere nu sunt evidente şi pe care, de aceea, trebuie să le examinăm. 

În orice caz, în formularea temei rezidă o afinna�e implicită despre ceea ce este filozofia, 
şi anume afirmatia că aparatul ei conceptual constituie esenta ei - spre deosebire de functia 

, A '  , 

conceptelor în afirmaţiile ştiinţelor 'pozitive'. In timp ce acestea măsoară de fiecare dată 
valabilitatea conceptelor lor în funcţie de aportul de cunoaştere care este controlabil prin 
experienră, ftlozofia, în mod evident, nu are un obiect în acest sens. De aici provine 
caracterul îndoielnic al ftlozofiei. Putem indica, în genere, obiectul ei fără să ne încurcăm 
deja în întrebarea privitoare la adecvarea conceptelor pe care le utilizăm aici? Ce înseamnă 
'adecvat' acolo unde nu se ştie nici măcar în functie de ce trebuie să se măsoare? 

Numai tradiţia filozofică a Occidentului poate furniza un răspuns istoric la această 
întrebare. Numai în privinra ei putem întreba. Căci raportul dintre formele de exprimare 
enigmatice ale meditati ei şi ale intelepciunii care au fost dezvoltate în alte culturi, îndeosebi 
în cele ale Orientului' Îndepărtat şi ceea ce înseamnă ftlozofie occidentală este în ultimă 
instantă neverificabil, îndeosebi din cauza faptului că ştiinta, în numele căreia întrebăm, 
este e� însăşi o descoperire a Occidentului. Însă dacă este �devărat că ftlozofia nu are un 
obiect propriu, la care ea să se raporteze şi căruia să i se adecveze cu mijloacele sale 
conceptuale şi lingvistice nu înseamnă atunci că obiectul ftlozofiei este conceptul însuşi? 
Conceptul este adevărata fiinră, aşa cum într-adevăr obişnuim să utilizăm cuvântul 'concept'. 
Spunem, de pildă: acesta este conceptul de prieten' , atunci când vrem să lăudăm în mod 
deosebit pe cineva în aptitudinea sa pentru prietenie. Obiectul ftlozofiei il constituie aşadar 
conceptul, aşa zicând auto dezvoltarea gândirii, aşa cum se raportează ea la ceea ce este, 
Iămurindu-se şi cunoscân1u-se pe sine? Într-adevăr, acesta este răspunsul tradiţiei de la 
Aristotel până la Hegel. In cartea Gamma a Metafizjcii, Aristotel a determinat marca 
distinctivă a ftlozofiei, şi îndeosebi a metafizicii, a filozofiei prime - 'ftlozofie' însemna 
într-adevăr, în genere, 'cunoaştere' - spunând: toate celelalte ştiinre au un domeniu pozitiv, 
un domeniu pe care îl au ca obiect special. Filozofia, sub forma acelei ştiinre pe care o 
căutăm aici, nu are un obiect atât de delimitat. Ea vizează flinta ca atare, şi de această 
întrebare privitoare la flinţa ca atare se leagă îndreptarea privirii spre moduri de a fi care se 
deosebesc unele de altele: eternul şi divinul neschimbător, ceea ce este permanent în 
mişcare, natura, ethos-ul care îşi asumă respectarea unor norme, omul. Aproximativ în 
acest fel ni se înfăţişează tradiţia metafizicii cu principalele ei teme, până la configuraţia 

. kantiană a metafizicii naturii şi a metafizicii moravurilor, în care cunoaşterea despre 
Dumnezeu intră într-o relatie specifică cu ftlozofia morală. 

Însă ce mai poate înse�a acest domeniu-obiect al metafizicii in epoca ştiin}ei? Nu 
numai că însuşi Kant a fost cel care, prin a sa critică a rapunii pure, adică prin critica la 
adresa capacităţii omului de a dobândi cunoaştere din simple concepte, a distrus configurapa 
tradiţională de până atunci a metafizicii, care se împărţea în cosmologie raponală, psihologie 
ratională şi teologie ratională. Vedem mai ales în zilele noastre cum pretentia ştiintei de a 
fi �ingurul mod legiti� de cunoaştere al omului - o pretenţie care, fireşte: este s�sţinută 

* În limba germană: "das isI der Begriff eines Pretlndes". În limba română spunem de fapt: "el este 
prietenia întruchipată" - n. tr. 
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nu atât de către ştiinta însăşi cât de publicul care admiră succesele ei - a condus la faptul 
că, în cadrul a ceea �e este numit în mod curent fliozofie, teoria ştiinţei, logica şi analiza 
limbajului au trecut în prim-plan. Consecinţa acestei tendinţe tot mai puternice o reprezintă 
faptul că orice altceva care se nwneşte filozofie este alungat din această disciplină sub ticlul 
de concepţie despre lwne sau de ideologie, şi prin aceasta este supus, în cele din urmă, unei 
critici făcute din exterior, care nu îi mai permite să treacă drept cunoaştere. Astfel, se pune 
întrebarea: ce se mai poate aflrma cu adevărat în filozofle alături de pretenţia ştiinţei? 

Profanul va răspunde: fliozofla ştiinţiflcă îşi va impune sieşi, în opoziţie cu construcţiile 
vaporoase şi strălucitoare ale concepţiei despre lume şi ale ideologiei, exigenţa de a utiliza 
concepte univoce. Faptul de a aştepta de la fliozof ca el să-şi deflnească bine toate conceptele 
este vechea cerinţă a profan ului. Va trebui încă să fle pusă întrebarea dacă o astfel de 
cerinţă de definire este legitimă, dacă pretenţiei şi sarcinii fliozoflei îi este măcar adecvat 
ceea ce îşi are incontestabila legitimitate în domeniul ştiinţelor. Căci în presupoziţia că 
miza o constituie univocitatea conceptelor rezidă cealaltă presupoziţie, conform căreia 
conceptele sunt uneltele noastre, pe care ni le confecţionăm pentru a ne apropia de obiecte 
şi pentru a le supune cunoaşterii noastre. Vedem totuşi că cele mai bine deflnite concepte 
pe care le cunoaştem în genere şi cea mai exactă formare de concepte sunt Întâlnite acolo 
unde o întreagă lume de obiecte este produsă prin gândire a însăşi: în matematică. Acolo 
nu există nici măcar contribuţia experienţei, pentru că raţiunea se raportează la ea însăşi 
atunci când întreprinde clariflcarea extraordinarelor enigme ale numerelor sau ale flgurilor 
geometrice sau ale oricărui alt fenomen. 

Dar oare limbajul şi gândirea fliozoflei procedează ca şi cu·m ar scoate conceptele 
dintr-o cutie cu unelte aflată la dispoziţie şi le-ar pune apoi la loc, evidenţiind astfel 
cunoaşterea şi respingând ceea ce nu slujeşte scopului cunoaşterii? Se va putea spune că 
într-un anumit sens aşa este, în măsura în care analiza conceptuală implică întotdeauna şi 
critica limbajului, iar prin analiza logică exactă a conceptelor se  dezvăluie întrebări şi 
prejudecăţi false. Însă idealul unui limbaj conceptual univoc, care a fost urmărit îndeosebi 
la începutul secolului nostru de către logica fliozoflcă cu mult entuziasm, s-a limitat el 
însuşi pornind de la desfăşurarea imanentă a acestei strădanii. Ideea unui limbaj artiflcial 
pur al gândirii filozoflce a fost clariflcată în privinp caracterului ei irealizabil pe calea 
auto analizei logice, în măsura în care este mereu nevoie de limba pe care o vorbim, atunci 
când vrem să introducem limbaje artiflciale. Limba pe care o vorbim este însă alcătuită în 
aşa fel, încât, după cum se ştie, ea poate constitui pentru cunoaşterea noastră o permanentă 
sursă de eroare. Deja Bacon a denunţat idola fori, prejudecăţile de limbaj, ca obstrucţionare 
a unei cercetări şi cunoaşteri lipsite de prejudecăţi. 

Dar asta-i tot? Dacă limba fixează uneori prejudecăţi, înseamnă că în ea se manifestă 
mereu numai neadevărul? Limba nu înseamnă numai atât. Ea este atotcuprinzătoare a 
�tare de preinterpretare (Vorausgelegtheit) a lumii şi, de aceea, nu poate fl înlocuită cu nimic. 
Inaintea oricărei gândiri critice care se ins?tuie în mod fliozoflc, lumea este deja pentru 
noi, întotdeauna, una interpretată în limbă. In învăţarea unei limbi, în creşterea în interiorul 
limbii noastre materne ni se articulează lumea. Acest lucru nu este atât inducere în eroare, 
cât o primă deschidere. El implică, flreşte, faptul că procesul formării conceptelor, care 
începe în mijlocul acestei stări lingvistice de interpretare (sprachliche AUJge!egthei�, nu este 
niciodată un prim început. El nu se aseamănă cu făurirea unei noi unelte dintr-o materie 
oarecare, potrivită scopului ei. Căci el este întotdeauna un fapt de a gândi mai departe 
(Weiterdenken) în limba pe care o vorbim şi în interpretarea, situată în ea, a lumii. Aici nu se 
începe niciodată de la zero. Fără îndoială că şi limba prin care se exprimă starea de 
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interpretare a lumii este un produs şi rezultatul experienţei. 'Experienţa' nu are însă aici 
acel sens dogmatic al datului nemijlocit, al cărui statut de prejudecată ontologic-metafizică 
a fost suficient dezvăluit de mişcarea fliozofică a secolului nostru, şi anume în amândouă 
taberele: atât în cadrul celei fenomenologic-hermeneutice, cât şi în cadrul tradiţiei 
nominaliste. Experienţa nu este în mod primordial sensation. Nu punctul de pornire de la 
nivelul simţurilor şi al datelor lor este cel care poate, ca atare, să se numească experienţă. 
Am învătat să întelegem felul cum şi datele simturilor noastre se articulează, de fiecare 
dată, în �ontexte' interpretative, cum percepţia, �are consideră ceva ca fiind adevărat, a 
interpretat deja întotdeauna mărturiile simţurilor înaintea oricărei receptări nemijlocite a 
datelor senzoriale. De aceea, putem spune că - din punct de vedere hermeneutic - formarea 
conceptelor este condiţionată permanent şi de limba dej a vorbită. Dacă lucrurile stau însă 
aşa, atunci singura cale onestă din punct de vedere fliozofic este aceea a conştientizării 
raportului dintre cuvânt şi concept ca pe un raport care determină gândirea noastră. 

Îl numesc raportul dintre cuvânt şi concept - nu: dintre cuvinte şi concepte. Vizez prin 
aceasta unitatea implicită care revine atât cuvântului, cât şi conceptului: pentru acest raport 
nu există cuvinte, ba chiar poate că nu există, într-un mod atât de de la sine înţeles cum îl 
admite cercetarea actuală de teorie a limbajului, nici limbi. Orice limbă care este vorbită 
este prezentă întotdeauna numai în calitate de cuvânt care este adresat cuiva, ca unitate a 
discursului (Rede) care întemeiază comunicarea dintre oameni, care creează solidaritate. 
Unitatea cuvântului precedă orice diversitate a cuvintelor sau a limbilor. Ea conţine o 
infinitate implicită a ceea ce, în genere, merită să fie exprimat prin cuvinte. Conceptul 
teologic de verbum rămâne în această privinţă foarte concludent, în măsura în care 'cuvântul' 
este întregul mesajului mântuirii, şi totuşi în actualitatea lui pra me. 

Dar la fel stau lucrurile şi în cazul conceptului. Un sistem de concepte, o multiplicitate de 
idei care ar trebui să fie definite, delimitate şi determinate fiecare în parte nu atinge întrebarea 
radicală privitoare la aparatul conceptual al fliozofiei şi la fliozofie ca aparat conceptual. Căci 
în fliozofie este vorba despre unitatea 'conceptului' ('des ' BegrijJs): aşa cwn Platon, atunci când 
se discută despre a sa teorie a Ideilor şi întreprinde o analiză fliozofică a acestei 'mult bârfite' 
teorii despre Idei, vorbeşte despre Unu şi despre întrebarea privitoare la felul cum acest Unu 
este, de fiecare dată, un Multiplu; aşa cum Hegel, atunci când vrea să reflecteze în Logica sa 
asupra gândurilor lui Dumnezeu, gânduri care există în Spiritul său, dinainte de începutul 
Creaţiei, ca totalitate a posibilităţilor fiinţei, sfârşeşte cu 'conceptut (mit 'dem Begri.Jfe ' ca 
autodezvoltare desăvârşită a acestor posibilităţi. Unitatea obiectului fliozofiei este dată tocmai 
prin aceea că, aşa cum unitatea cuvântului o constituie ceea ce este demn de a fi spus, aşa şi 
unitatea gândirii fliozofice o constituie ceea ce este demn de a fi gândit. Nu definiţiile individuale 
ale conceptelor posedă, fiecare în parte, o legitimare filozofică de sine stătătoare, ci întotdeauna 
funcţia fiecărui concept este determinată pentru prima oară în privinţa semnificaţiei ei legitime 
în cadrul unei poziţii unitare a gândirii. Acest lucru trebuie reţinut atunci când punem acwn 
întrebarea: care este sarcina unei istorii a conceptelor ce nu depune un efort de completare 
a cercetării de istorie a ftlozofiei, ci trebuie să contribuie la realizarea fliozofiei, trebuie să se 
realizeze ca 'fliozofie'? 

Acest lucru poate fi arătat în cazul unei poziţii contrare şi � limitelor acesteia, şi anume 
în cazul aşa-numitei istorii a problemelor (Problemgeschichte) . In lumina reflecţiilor noastre 
se poate arăta de ce acest mod tradiţional de a privi istoria fliozofiei, care a fost dominant 
în neokantianism, deci în ultimii 50-1 00 de ani, este în realitate insuficient, deşi sunt 
incontestabile marile realizări ale istoriei problemelor. - Ea face o presupunere foarte 
ratională în sine. Chiar dacă sistemele doctrinare ale fliozofllor nu se ordonează Într-un 

, 
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proces progresiv al cunoaşterii, după modelul logicii sau al matematicii, chiar dacă mişcarea 
de du-te-vino a orientărilor fliozofiei - în ciuda lui Kant - nu poate fi transformată în 
evolutia silentioasă a unei ştunte, totuşi problemele pentru care aceste doctrine caută 
răspu;suri au'fost întotdeauna a�eleaşi şi pot fi pennanent recunoscute. Aceasta era calea 
pe care istoria problemelor a ştiut să înlăture pericolele unei relativizări istorice a întregii 
gândiri fliozofice. Ce-i drept, ea nu a vrut să susţină şi nu a putut să susţină cu stricteţe că 
ceea ce se petrece în istoria fliozofiei este întotdeauna un progres linear în analiza şi 
tratarea unor astfel de probleme identice. Nicolai Hartmann, căruia aici îi datorăm cu toţii 
mult, a formulat acest lucru într-un mod mai precaut: adevăratul sens al lstoriei problemelor 
ar fi radicalizare a (şi rafinarea permanentă) a conştiinţei problemelor. In aceasta ar consta 
progresul filozofiei. Din perspectiva reflecţiilor mele, iese însă acum la iveală un element 
dogmatic al acestei metode a istoriei problemelor. Ea conţine presupoziţii care astfel nu 
pot convinge. Un exemplu poate lămuri acest lucru. 

Problema libertăţii pare a fi una dintre problemele care îndeplinesc cel mai bine condiţia 
de a fi o problemă identică. Condiţia pentru ca o problemă să fie filozofică, în realitate, 
constă în faptul de a fi de nerezolvat. Aceasta înseamnă că ea trebuie să fie de o natură atât 
de vastă şi de fundamentală, încât apare din nou iar şi iar, pentru că nici o 'soluţie' posibilă 
a ei nu o poate rezolva definitiv. Astfel, deja Aristotel a descris esenţa problemei dialectice 
�punând că în dispută ar trebui puse în calea adevărului marile şi indecidabilele, întrebări. 
Insă întrebarea este următoarea: există 'problema' libertăţii ('das ' Freiheitsproblem)? Intrebarea 
privitoare la libertate este cu adevărat una identică în toate timpurile? Oare acel mit cu o 
semnificaţie profundă din Republica lui Platon, conform căruia sufletul îşi alege singur 
neviaţa (das Lebenslos) într-un stadiu prenatal, iar când se plânge de urmările alegerii sale 
primeşte răspunsul: ' aitia helomenou, tu eşti vinovat de alegerea ta'16, vizează acelaşi lucru ca 
şi conceptul de libertate care a dominat, de pildă, fllozofia morală stoică, ce spunea cu 
fermitate categorică: singura cale de a fi independent şi prin acesta liber ar fi aceea de a 
nu-ti lăsa inima să depindă de nimic care nu tine de tine însuti? Avem aici de-a face cu , " 

aceeaşi problemă ca şi în cazul mitului platonici an? Avem de-a face cu aceeaşi problemă 
atunci când teologia creştină îşi urzeşte marile ei enigme teologice între libertatea omului 
şi providenţa divină şi încearcă să le dezlege? Şi avem de-a face cu aceeaşi problemă atunci 
când în epoca ştiinţelor naturii punem întrebarea: având în vedere determinarea fără lacune 
a procesului naturii, având în vedere faptul că orice ştiinţă a naturii trebuie să pornească de 
la presupoziţia că în natură nu se petrec minuni, cum trebuie să fie înţeleasă posibilitatea 
libertătii? Problema determinismului şi a indeterminismului vointei, care este fonnulată 
pornin'd de aici, este încă aceeaşi problemă? ' 

Trebuie ca o astfel de problemă pretins identică să fie analizată cu minuţiozitate numai 
câţiva paşi mai departe, şi se va vedea ce fel de dogmatizare se ascunde în pretinsa identitate 
a problemei. O astfel de problemă este asemenea unei întrebări care niciodată nu a fost 
pusă cu adevărat. Orice întrebare cu adevărat pusă este motivată. Ştim de ce întrebăm 
ceva, şi trebuie să ştim de ce suntem întrebati ceva atunci când trebuie să întelegem cu 

, , 
adevărat întrebarea - iar în cazul de faţă să răspundem la ea. Astfel, în exemplul problemei 
libertăţii mi se pare convingător faptul că fiecare punere a unei întrebări nu devine inteligibilă 
prin presupoziţia că este vorba despre problema identică a libertăţii. Miza este mai degrabă 
aceea de a privi adevăratele întrebări aşa cwn sunt puse - şi nu ca pe nişte simple posibilităţi 
de interogare abstract formalizate -, ca pe ceea ce trebuie să fie înţeles. Orice întrebare 
este motivată. Orice întrebare îşi primeşte sensul de la felul motivaţiei ei. Cunoaştem cu 
16 [Republica X, 617  e4] 
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toţii din exemplul aşa-numitei întrebări pedagogice cum este atunci când suntem întrebaţi 
ceva, fără ca celălalt să întrebe cu adevărat pentru că vrea să ştie. Aici se ştie foarte precis 
că examinatorul ştie lucrul despre care Întreabă. Ce fel de întrebare mai este cea pe care o 
pun atunci când dej a ştiu! Întrebarea pedagogică ce este pusă astfel trebuie să fie numită, 
din motive hermeneutice, nepedagogică. Ea poate să se justifice numai pornind de la 
faptul că desfăşurarea ulterioară a discuţiei examinatoare depăşeşte nefirescul unor astfel 
de întrebări, conducând în cele din urmă în fata unor întrebări 'deschise'. Numai în cazul 

, 

lor poate ieşi la iveală ceea ce poate cineva. Faptul că o întrebare poate primi cu adevărat 
un răspuns numai atunci când ştiu de ce este pusă înseamnă însă că, şi în cazul marilor 
întrebări pe care fllozofia nu le rezolvă, sensul lor se determină mai întâi prin motivaţia 
întrebării. Este în joc aşadar o schematizare dogmatică atunci când se vorbeşte despre 
problema libertăţii, şi astfel se ascunde tocmai punctul de vedere interogativ dătător de sens, 
care constituie în realitate urgenţa întrebării, faptul ei de a fi pusă (ihr Gestelltwerden). Tocmai 
atunci când înţelegem că fllozofia întreabă asupra întregului, trebuie să interogăm modul 
cum îşi pune ea întrebările, iar aceasta Înseamnă: în ce aparat conceptual se mişcă. Pentru 
că acesta este cel care îşi pune deja amprenta asupra punerii întrebărilor. Miza este aşadar 
aceea a felului cum se pune o întrebare, şi trebuie să reţinem acest lucru pentru a învăţa să 
elaborăm punerea întrebării . Atunci când întreb: ce înseamnă libertate într-o concepţie 
despre lume care este dominată de ştiinţa cauzală a naturii, atunci punerea întrebării şi, 
prin aceasta, tot ceea ce este implicat în ea, de pildă în conceptul de cauzalitate, a pătruns 
deja în sensul întrebării. Astfel, trebuie să fie pusă întrebarea: ce este cauzalitatea, şi epuizează 
ea întreaga dimensiune a ceea ce este demn de a fi întrebat în întrebarea privitoare la 
libertate? Deficienţele în această privinţă au fost vinovate de faptul că în anii douăzeci şi 
treizeci a apărut ciudata flecăreală despre respingerea cauzalităţii de către fizica modernă. 

Aceste interogaţii pot fi transformate în mod pozitiv: dacă în interogaţiile şi, totodată, 
în aparatul conceptual care fac posibilă punerea unei întrebări rezidă adevărata impregnare 
a sensului întrebării, atunci raportul dintre concept şi limbă nu este numai acela al criticii 
limbajului, ci, de asemenea, şi o problemă de inventivitate lingvistică. Mi se pare că marea, 
sufocanta dramă a fllozofiei constă în faptul că ea este o strădanie permanentă în vederea 
inventivităţii lingvistice, şi, pentru a o spune mai patetic: o continuă suferinţă din cauza 
precarităţii limbii (Sprachno� . Aceasta nu este abia o inovaţie a lui Heidegger. 

Rolul pe care inventivitate a lingvistică îl joacă în fllozofie este, în mod evident, unul 
privilegiat. Acest lucru reiese deja din rolul pe care îl joacă aici terminologia: în sine, 
conceptul apare sub formă lingvistică în calitate de termen, adică în �alitate de cuvânt bine 
conturat, delimitat în mod univoc în privinţa semnificaţiei sale. Insă oricine ştie că o 
vorbire tenninolo�că de felul exactităţii calculării cu simboluri matematice nu este posibilă. 
Vorbirea permite, ce-i drept, folosirea unor termeni, dar acest lucru înseamnă că aceştia 
ajung permanent în procesul comunicativ al vorbirii şi îşi exercită funcţia lingvistică în 
mijlocul acestui proces comunicativ. Spre deosebire de posibilitatea de a crea termeni 
stabili, care să îndeplinească funcţii de cunoaştere precis stabilite, aşa cum se întâmplă în 
ştiinţe şi, în mod exemplar, în matematică, vocabularul fllozofic nu are) după cum am 
văzut, o altă putinţă de legitimare decât cea care se petrece tot în limbă. In mod evident, 
aici este cerută o putinţă de justificare de un tip special, şi aceasta este prima sarcină care 
se impune pentru corelaţia dintre cuvânt şi concept, dintre limba vorbită şi gândurile care 
se articulează în concept, şi anume faptul că trebuie lămurită originea conceptelor fllozofice 
atunci când vrem să dovedim legitimitatea interogaţiilor noastre. Un exemplu clasic, pe 
care l-am trăit în secolul nostru, este descoperirea fundalului conceptual-istoric ce se află 
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ascuns în conceptul de 'subiect' şi a implicaţiilor sale ontologice. 'Subiect' se spune în 
greacă f?ypokeimenon, ceea ce se află la bază (das Zugrunde/iegende), şi acest cuvânt este introdus 
de către Aristotel pentru a desemna, în opoziţie cu transformarea diferitelor forme de 
manifestare a fiintării ceea ce nu se schimbă ci stă la baza acestor calităti care se transformă. , ' 

, 
, 

Dar mai este auzit acest I[ypokeimenon, subiectum, care stă la baza tuturor celorlalte lucruri, 
atunci când este folosit cuvântul 'subiect' şi dacă ne situăm, ca noi toti, în traditia carteziană 
şi gândim în conceptul de subiect autoreflecţia, au�ocunoaşterea? cine mai a�de faptul că 
'subiect' înseamnă la origine 'ceea ce stă la bază'? Insă întreb, de asemenea, cine nu aude 
totuşi acest lucru în el? Cine nu presupune că ceea ce este astfel determinat prin auto reflecţie 
există asemenea unei fiintări care, în timpul transformării calitătilor sale, se mentine ca 
ceea ce stă la bază şi ca ce�a ce sustine? Tocmai caracterul nedezvă.Îuit al acestei asce�dente 
conceptual-istorice este cel care ; condus la faptul că subiectul este gândit ca ceva car�, 
fiind caracterizat de conştiinţa sa de sine, este singur cu sine însuşi, şi la faptul că ne vedem 
puşi în faţa întrebării chinuitoare privitoare la felul cum poate el ieşi din a sa 'splendid 
isolation'. Astfel s-a ivit întrebarea privitoare la realitatea lumii exterioare. Critica secolului 
nostru a fost cea datorită căreia întrebarea: Cum ajunge gândirea noastră, conştiinţa noastră 
la lumea exterioară? a fost recunoscută ca ftind pusă în mod greşit de la bun început, 
întrucât conştiinta în genere nu este nimic altceva decât conştiintă a ceva. Primatul conştiintei 

, " 

de sine fată de conştiinţa lumii este o prejudecată ontologică ce se bazează în ultimă 
instanţă pe necontrolata .influenţă continuă a conceptului de subiectum în sensul lui I[ypokei
menon, respectiv al conceptului latin de substanţă care îi corespunde. Conştiinţa de sine 
determină substanta conştientă de sine în opozitie cu orice altă fUntare. Cum se întâlnesc 
însă natura întinsă � mod extensiv şi substanţa co�ştientă de sine? C� pot să se influenţeze 
reciproc aces te două substanţe atât de fundamental diferite - aceasta era cunoscuta problemă 
a filozofiei moderne incipiente, care stă încă la baza pretins ului dualism metodologic al 
ştiinţelor naturii şi ale spiritului. 

Exemplul vrea ca în primă instanţă să îndeplinească doar rolul de exemplu şi să motiveze 
întrebarea generală: lămurirea prin istoria conceptelor are întotdeauna sens şi este Întot
deauna necesară? 

Aş dori să dau acestei întrebări un răspuns restrictiv: în măsura în care conceptele trăiesc 
încă în viaţa limbii, lămurirea conceptual-istorică are sens - şi totuşi acest lucru înseamnă 
totodată că idealul unei conştiinţe totale este lipsit de sens. Căci limba nu este conştientă de 
sine, şi numai o strădanie critică 'împotriva naturii', care întrerupe fluxul vorbirii şi opreşte 
deodată ceva din acest flux, poate să realizeze conştiinţa şi lămurirea tematică a unui cuvânt 
şi a semnificaţiei lui conceptuale. Am observat odată la fiica mea cea mică urrnătorul lucru: 
pe când învăţa să scrie, ea a întrebat într-o zi, în timp ce îşi făcea lecţiile pentru şcoală: "Cum 
se scrie 'căpşuni'?" 1 s-a spus, iar ea a replicat, îngândurată: "Ce caraghios, dacă îl aud aşa, nu 
mai înţeleg deloc cuvântul. Abia când l-am uitat din nou, sunt familiarizată cu el." Faptul de 
a fi familiarizat cu cuvântul - acesta este în realitate modul în care vorbim. Şi dacă în acest 
moment aş putea bloca cu adevărat fluxul nevoii mele de comunicare, şi dacă aş aduce la 
nivelul reflectiei şi aş mentine în cadrul reflectiei cuvintele pe care tocmai le pronunt, 
desfăşurarea �orbirii ar fi t�tal obstructionată. Ătât de mult tine uitarea de sine de esen;a 
limbii. Tocmai din acest motiv lămurire; conceptuală - iar ist�ria conceptelor este Iămu�e 
conceptuală - poate fi întotdeauna numai parţială. Ea poate fi utilă şi importantă numai 
acolo unde prin ea fie este înlăturată camuflare a ce are loc prin limba înstrăinată, solidificată, 
fie trebuie s ă  fie împărtăşită precaritatea limbii pentru a ajunge în deplina stare de tensiune a 
reflecţiei. Căci precaritatea limbii trebuie să fie pe deplin conştientizată de către cel care 
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reflectează. Gândeşte filozofic numai cel care resimte o insuficienţă în ceea ce priveşte 
posibilităţile lingvistice de exprimare disponibile, iar noi gândim împreună cu el numai atunci 
când împărtăşim cu adevărat precaritatea celui care îndrăzneşte să facă afirmaţii conceptuale 
ce trebuie să se adeverească doar prin ele însele. 

Va trebui să ne îndreptăm privirea către naşterea limbajului conceptual fliozofic la 
greci, dar să punem alături de acesta şi, de pildă, limbajul misticii germane şi pătrunderea 
lui în limbajul conceptual - până la cutezanţa creatoare în materie de concepte a lui Hegel 
şi Heidegger. Acestea sunt exemple de deosebită precaritate lingvistică şi, totodată, exemple 
ale unei deosebite pretenţii adresate gândirii şi gândirii laolaltă (Mitdenken) . 

Acolo, la marele început al gândirii occidentale, stă doctrina despre ftinţă pe care 
Parmenide a expus-o în poemul său didactic. Ea pune celor de mai târziu întrebarea fără 
sfârşit, la care deja Platon mărturiseşte că nu poate răspunde în mod just, despre ceea ce 
ar fi avut în vedere Parmenide prin această fiinţă. Cercetarea modernă rămâne controversată. 
Hermann Cohen, de pildă, credea că acolo ar fi vorba despre legea identităţii ca cea mai 
înaltă cerinţă a gândirii în genere. Cercetarea istorică se împotriveşte unor astfel de ana
cronisme sistematizatoare. Astfel, se obiectează pe bună dreptate că ftinţa care ar fi avută 
aici în vedere ar fi lumea, întregul ftinţării, cu privire la care ar fi întrebat ionienii sub 
titulatura de ta panta. 17 Totuşi, întrebarea dacă ftinţa lui Parmenide ar fi preludiul unuia 
dintre cele mai înalte concepte fliozofice sau o denumire colectivă pentru tot ceea ce 
ftinţează nu trebuie decisă în sensul unei alternative. Trebuie, mai degrabă, să com-pătimim 
această precaritate a limbii care a inventat aici, într-un puternic avânt al gândirii, expresia 
to on, ftinţarea, acest singular abstract - înainte se vorbea despre onta, despre funţările cele 
multe. - Va trebui să înţelegem noua îndrăzneală a unei astfel de vorbiri, dacă vrem să 
urmărim gândire a care se desfăşoară aici. 

Pe de altă parte, este evident că prin acest neulrum singularis conceptul vizat nu a ajuns 
totuşi la o €Onştiinţă deplină. Căci ce nu se spune despre această ftinţare! De exemplu, că 
ar fi bine rotunjită, ca o minge bine îndesată. Avem în faţa noastră un exemplu al precarităţii 
limbii înfăţişate mai sus, în măsura în care gândirea încearcă aici să gândească ceva pentru 
car� nu există limbaj, şi de aceea nu poate fixa în mod sigur propria sa intenţie reflexivă. 

In mod asemănător, am putea arăta cum, de pildă, Platon a ajuns la punctul de vedere 
că în orice determinare a gândirii, în orice propoziţie, în orice judecată, în orice afIrmaţie 
ar fi necesar să fie gândită atât identitatea, cât şi diversitatea. Dacă vrem să gândim ceva ca 
pe ceea ce el este, trebuie să îl gândim, în mod necesar, ca pe ceva diferit de toate celelalte. 
Identitatea şi diversitatea sunt întotdeauna şi în mod indisolubil împreună. În filozofia de 
mai târziu, numim astfel de concepte concepte reflexive (Rejlexionsbegriift), pentru că le 
este caracteristic un raport dialectic al transformării-unele-în-altele (Sichineinander-Tauschen) . 
Însă atunci când Platon înfăţişează această grandioasă descoperire, el prezintă respectivele 
concepte reflexive într-o vecinătate ciudată, alăturând celor două concepte, care sunt 
prezente peste tot unde se gândeşte, şi starea şi mişcarea. Ne întrebăm ce pot să aibă 
acestea de a face unele cu altele. Unele sunt concepte care descriu ceea ce ţine de lume 
(Welthaftes) : aici există stare, aici există mişcare - celelalte sunt concepte care survin doar în 
gândire, cum este cazul conceptelor de identitate şi diversitate. Ambele pot fi dialectice în 
sensul că nici starea nu poate fi gândită fară mişcare. Dar ele sunt totuşi de natură cu totul 
diferită. Pentru Platon, această diversitate pare să aparţină unei succesiuni. În dialogul său 
Timaios, el poate chiar să povestească faptul că alcătuirea universului ţine spiritului uman 

1 7 [efo H. Boeder, Gmnd und Gegenwart als Fragei}e/ der Jrilhgliechischen Philosophie, Den Haag 1962, p. 
23 sqq.] 
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literalmente în faţa ochilor identitatea şi diversitatea, astfel încât omul, cuprinzând cu 
privirea regularitatea traiectoriilor astrelor şi abaterile lor, fenomenele corelate cu ecliptica, 
învaţă să gândească participând oarecum şi el la aceste mişcări. 

Un alt exemplu simplu îl reprezintă conceptul aristotelic de I?Yle, de materie.18 Atunci 
când spunem "materie", suntem, fireşte, îndepărtaţi deja printr-o lume de înţelegerea a 
ceea ce vrea s ă  spună de fapt Aristotel prin conceptul său. Căci I?Yle, la origine lemnul de 
construcţie folosit pentru a produce ceva, este gândit de către Aristotel ca un principiu 
ontologic. Faptul că grecii introduc în fliozofie un astfel de cuvânt pe o poziţie centrală 
este expresia spiritului lor tehnic. Ceea ce este formă apare ca rezultat al unei strădanii şi 
al unei realizări tehnice care reconfigurează un fapt inform. Însă ar însemna să-I subapreciem 
pe Aristotel dacă am crede că un astfel de concept masiv al unui material existent în sine, 
pe care meşteşugarul spiritual îl ia apoi în mână şi îi imprimă 'forma', ar fi gândul aristotelic 
al lui I?Yle. Mai degrabă, Aristotel a vrut să descrie cu acest concept masiv din lumea 
meşteşugărească un raport ontologic, un element structural al fiintei care, în întreaga gândire 
şi cunoaştere a flinţării, îşi are funcţia nu numai în raport cu ceea ce ne înconjoară ca 
natură, ci, de pildă, şi în domeniul matematicii (noete I?Yle) . El a vrut să arate că noi, atunci 
când cunoaştem şi determinăm ceva ca ceva, îl vizăm întotdeauna ca pe un fapt încă 
nedeterminat, pe care îl delimităm de toate celelalte abia printr-o determinare suplimentară. 
De aceea, el spunea că I?Yle ar avea funcţia genului. Acestui fapt îi corespunde clasica teorie 
aristotelică a definiţiei, co.pform căreia definiţia ar conţine genul proxim şi diferenţa specifică. 
I?Yle a preluat aşadar în gândirea aristotelică o funcţie ontologică. 

Dacă ceea ce distinge aparatul conceptual fliozofic este faptul că gândirea este întotdeauna 
în situaţia precară de a găsi o expresie cu adevărat adecvată pentru ceea ce ea vrea de fapt să 
spună, atunci de orice fliozofie se leagă pericolul ca gândirea să recadă înapoia ei înseşi şi să 
decadă din cauza caracterului inadecvat al mijloacelor sale lingvistice conceptuale. Acest 
lucru poate fi evidenţiat uşor în cazul exemplelor date mai sus. Deja Zenon, următorul adept 
al lui Parmerlide, pune întrebarea: unde este, de fapt, fiinţa? Care este locul în care se află ea? 
Dacă ea este în ceva, atunci trebuie totuşi ca acest ceva în care ea este să fie el însuşi, din nou, 
în ceva. În mod evident, Zenon, care întreabă într-un mod atât de pătrunzător, nu a mai 
Putut mentine sensul fliozofic al doctrinei despre fiintă şi a înteles în întregun' e 'fiinta' numai 
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ca fiind 'totul'. rnsă nu este corect să punem decadenţa demersului gândirii abia pe seama 
urmaşului. Precaritatea lingvistică a gândirii filozofice este precaritatea a însuşi celui care 
gândeşte. Acolo unde limba eşuează, el nu poate menţine într-un mod sigur direcţia de sens 
a gândirii sale. Nu abia Zenon, ci Parmenide însuşi vorbeşte, într-adevăr, cum am menţionat 
mai sus, despre flinţă comparând-o cu o sferă bine rotunjită. - Astfel, şi la Aristotel - şi nu 
abia pentru 'Şcoală' - funcţia ontologică pe care o are conceptul de materie poate fi atât de 
puţin gândită în mod adecvat şi explicată în mod conceptual, încât Şcoala aristotelică nu a 
mai putut respecta intenţia originară a gândirii. Şi pentru interpretul modern, numai conştiinţa 
conceptual-istorică ce se transpune oarecum în acel adus al gândirii care îşi caută limbajul, va 
putea, de aceea, să urmărească adevărata intentie a acesteia. 

În final, un exemplu din fliozofia mai ;ecentă ar putea arăta felul cum concepte 
consolidate prin tradiţie pătrund în viaţa limbii şi devin capabile de noi realizări conceptuale. 
Conceptul de 'substanţă' pare a fi cu totul şi cu totul subscris aristotelismului scolastic şi 
determinat pornind de acolo. Astfel, şi noi folosim cuvântul în sensul aristotelic atunci 
când, de pildă, vorbim despre substanţe chimice, ale căror proprietăţi sau reacţii sunt 
18 [Cf. pentru aceasta, lucrarea mea "Gibt es die Materie? Eine Studie zur Begriffsbildung in 
Philosophie und Wissenschaft", Ces. Werke, Bd. 6, pp. 201-21 7] 
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cercetate. �ci substanţa este faptul prezent (das Vorliegende) asupra căruia sunt întreprinse 
cercetările. Insă aceasta nu este tot. Noi utilizăm cuvântul şi într-un alt sens, accentuat 
valoric, şi derivăm din el predicatele valorice 'lipsit de substanţă' şi 'substanţial'. De pildă, 
atunci când nu considerăm un plan suficient de substanţial, credem că el se pierde mult 
prea mult în vag şi nesigur. Atunci când spunem despre un om că ar avea substanţă, 
aceasta înseamnă că în el se ascunde mai mult decât ni se înfătişează în functia în care ne 
întâlneşte. Se va putea vorbi aici despre o tr�nspunere a con�eptului scolastic-aristotelic 
de substanţă într-o dimensiune cu totul nouă. In acest nou domeniu de utilizare a expresiei, 
vechile (iar pentru ştiinţa modernă devenite cu totul inutilizabile) elemente conceptuale 
ale substantei şi functiei, ale esentei durabile şi ale determinatiilor ei schimbătoare dobândesc 

, " , 
însă acum o nouă viaţă, şi devin cuvinte greu de înlocuit - iar aceasta înseamnă chiar că ele 
trăiesc din nou. Reflecţia conceptual-istorică recunoaşte în această istorie a cuvântului 
'substanţă', din perspectivă negativă, renunţarea la cunoaşterea substanţelor, care începe 
odată cu mecanica galileană - iar din perspectivă pozitivă, productiva transformare de 
către Hegel a conceptului de substanţă, care este situată în doctrina sa despre spiritul 
obiectiv. In general, conceptele artificiale nu devin cuvinte ale limbii. Umba obişnuieşte să 
se apere împotriva formulărilor artificial� sau a cuvintelor împrumutate din limbi străine, 
şi să nu le preia în vocabularul general. Insă acest cuvânt ea l-a preluat în noul sens, iar 
Hegel oferă pentru acest lucru legitimarea ftlozofică, în măsura în care el ne-a învăţat să 
gândim ceea ce suntem ca fUnd determinat nu doar prin conştiinţa de sine a fiecărui eu 
care gândeşte, ci prin realitatea spiritului extinsă în societate şi stat. 

Exemplele discutate arată cât de strânse sunt relaţiile dintre limba vie şi formarea de 
concepte. Istoria conceptelor trebuie să urmărească o mişcare a gândirii care împinge 
întotdeauna direcţia de semnificaţie a cuvintelor dincolo de limbajul obişnuit şi o desprinde 
din domeniul lor originar de utilizare, dezvoltând sau delimitând, comparând sau deosebind 
lucrul demonstrat în mod sistematic de către Aristotel în catalogul conceptual din Metcifi�ca 
Delta. De asemenea, formarea de concepte poate din nou să influenţeze prin recul viaţa 
limbii, ca în cazul largii utilizări, justificate de către Hegel, a substanţei pentru ceea ce este 
de natură spirituală. De regulă însă ya fi invers, şi amploarea limbii vii se va apăra împotriva 
fixării tenninologice a ftlozoftlor. In orice caz, între formularea conceptuală şi limba vie 
există un raport extrem de schimbător. În limbajul real, nici măcar cel care le-a facut nu 
mai respectă propunerile sale terminologice. Astfel, de pildă Aristotel - lucru pe care 
cândva am avut ocazia să-l subliniez19 - nu urmează în propriul său limbaj distincţia făcută 
de el în Etica Nicomahică între pbronesis şi sophia, şi nici chiar celebra distincţie kantiană 
dintre transcendent şi transcendental nu s-a încetăţenit în însăşi viaţa limbii. Era vorba 
despre hybris-ul unui critic meschin, atunci când cineva, în tinereţea mea, în epoca 
neokantianismului, critica o expresie precum 'muzica transcendentală a lui Beethoven' cu 
remarca batjocoritoare: "Autorul nu cunoaşte încă nici măcar distincţia dintre transcendent 
şi transcendental."  Desigur că cine vrea să înţeleagă ftlozofia kantiană trebuie să fie 
familiarizat cu această distincţie. Insă limba vie este suverană şi nu permite să i se facă 
astfel de prescripţii artificiale. Această suveranitate a limbii vii nu exclude faptul că se 
poate eventual distinge între o lirp.bă germană bună şi una proastă, ba chiar şi că se poate 
vorbi despre un limbaj abuziv. Insă suveranitatea limbii vii se arată în astfel de cazuri 
tocmai prin aceea că în ochii noştri critica mustrătoare, aşa cum este ea de pildă exercitată 
adesea în şcoală la adresa limbajului contrar regulilor în compunerea în limba germană, 

1 9 În: "Der aristotelische Protreptikos . . . ", Hermes 63, 1927, pp. 138-164. [Acum în Ces. Werke Bd. 
5, pp. 164-186] 



432 Partea a doua: Vorstufen 

păstrează ceva dubios, şi prin aceea că educaţia în materie de limbă, în mai mare măsură 
decât alt tip de educaţie, reuşeşte nu printr-o corectare care pretinde că le ştie mai bine pe 
toate, ci numai prin model.2° 

De aceea, faptul că în conceptul filozofic este păstrată corelaţia cu viaţa limbii şi că 
tonalitatea limbajului viu poate fi percepută şi în utilizarea, de termeni bine conturaţi nu 
poate fi privit ca o caren�ă a formării de concepte filozofice. In această viaţă a limbii, care îşi 
exercită continuu influenţa şi care susţine formarea conceptelor îşi are originea sarcina istoriei 
conceptelor. Nu este vorba numai despre a lămuri din punct de vedere istoric concepte 
individuale, ci despre a reînnoi tensiunea reflexivă care apare în locurile de ruptură ale limbajului 
ftlozofic, în care strădania conceptului s-a 'refuzat'. Astfel de 'refuzuri', în care raportul 
dintre cuvânt şi concept se deschide oarecum şi cuvinte cotidiene sunt transformate în mod 
artificial în noi expresii conceptuale, constituie adevărata legitimare a istoriei conceptelor ca 
ftlozofie. Căci ceea 'ce iese la iveală acolo este filozofia inconştientă care rezidă în formarea 
de cuvinte şi în formarea de concepte atât ale limbajului curent, cât şi ale limbajului ştiinţei. 
Faptul de a le pune în joc - dincolo de orice formare conştientă de concepte - este calea unei 
legitimări a conceptelor filozofice, pentru care conceptul de 'concordanţă' dobândeşte un 
sens nou, ftlozofic - nu o adecvare la un fapt dinainte dat al experienţei, ca în ştiinţele 
experimentale, ci o adecvare la întregul experienţei, care reprezintă orientarea noastră lingvistică 
în lume. Ceea ce poate realiza legitimarea conceptual-istorică este desprinderea expresiei 
ftlozofării din solidificarea scolastică şi recâştigarea ei pentru virtualitatea vorbirii vii. Aceasta 
înseamnă însă a reparcurge drumul de la concept la cuvântul limbii şi a parcurge mai departe 
drumul de la cuvântul limbii la concept. Filozofia este, în această privinţă, asemenea muzicii. 
Ceea ce poate fi auzit într-un laborator al firmei Siemens atunci când sunetele înalte sunt 
ftltrate şi îndepărtate prin aparatura tehnică, nu este muzică. Muzica este abia acea configuraţie 
în care sunetele înalte, împreună cu tot ceea ce ele pot crea în materie de noi efecte sonore 
şi în materie de expresivitate a sunetelor, sunt şi ele în joc. Aşa stau lucrurile şi în gândirea 
ftlozofică. Sunetele înalte ale cuvintelor pe care le folosim ne îngăduie să menţinem prezentă 
infinitatea sarcinii gândirii pe care o reprezintă pentru noi fllozofia, şi numai acest lucru 
permite ca ea să fie îndeplinită în întreaga ei amploare. Gândirea ftlozofică individuală şi cea 
conjugată vor trebui, de aceea, să spargă rigiditatea conceptelor aşa zi când chimic-pure. 

Modelul neperisabil al acestei arte de a sparge concepte care au devenit rigide îl reprezintă 
dialogul platonician şi felul de a purta o discuţie al Socrate-lui platonic. Aici conceptele-normă 
(Norm-BegriifoJ devenite într-un fel sau altul de la sine înţelese şi în spatele cărora o realitate 
care nu se mai obligă la nimic se mişcă spre propriul avantaj de putere sunt sparte şi, ieşind 
la iveală o nouă actualizare a autoînţelegerii noastre, o nouă percepere a ceea ce este de fapt 
vizat în conceptele normative ale autointetpretării noastre moral-politice, suntem conduşi 
pe drumul gândirii ftlozofice. Astfel, nici pentru noi miza nu este aceea a cercetării 
conceptual-istorice ca atare, ci următoarea: să întreţinem în utilizarea conceptelor noastre 
disciplinarea care poate fi învăţată din cercetarea conceptual-istorică, în aşa fel încât ea să 
poată conferi gândirii noastre un autentic caracter necesar. De aici rezultă însă că idealul 
limbajului ftlozofic nu îl constituie cea mai mare desprindere posibilă de .viaţa limbii a unei 
nomenclaturi univoce din punct de vedere terminologic, ci recorelarea gândirii conceptuale 
cu limba şi cu întregul adevăr care este prezent în ea. Adevărata piatră de încercare a fuozofiei, 
proprie numai ei, nu se află nicăieri altundeva decât în vorbirea reală sau în dialog. 

20 [Cf. în această privintă discursul meu de multumire "Gutes Deutsch" din 1979, tinut cu ocazia 
acordării Premiului Sig�und Freud în fa? Acad�miei Germane pentru Limbă şi po'ezie ab. 1 980, 
pp. 76-82) retipărit în Lob der Theone, F rankfurt 1 9 83, pp. 164-1 73.] 



8. Hermeneutică clasică si hermeneutică 
, 

fi lozofică (1 968) 

Termenul de 'hermeneutică' acoperă niveluri de reflec�e foarte diverse, aşa cum s-a 
întâmplat adesea cu astfel de cuvinte care provin din greacă şi care au găsit o cale de acces 
în limbajul nostru ştiin�fic. Hermeneutica se referă în primul rând la o practică meşteşugită. 
Acest lucru îl arată geneza cuvântului, care trebuie completată prin adăugarea semnifica�ei 
lui 'techne'. Arta despre care este vorba aici este aceea a vestirii, a traducerii orale, a explicării 
şi a interpretării şi implică, fireşte, arta înţelegerii, care îi stă la bază şi care este necesară 
peste tot unde sensul a ceva nu se află la lumina zilei în mod accesibil şi neechivoc. Astfel, 
deja în cea mai veche utilizare a cuvântului21 rezidă o anumită echivoci tate. Hennes era 
numele mesagerului divin care transmitea oamenilor mesajele zeilor - în descrierea homerică 
el apare adesea ca ftind cel care comunică prin cuvinte ceea ce i-a fost încredinţat. Însă 
adesea, şi îndeosebi în utilizarea profană, activitatea lui hermeneus constă tocmai în aceea că 
el traduce în limba inteligibilă a tuturor un fapt exprimat într-o limbă străină sau într-un 
mod neinteligibil. Activitatea de traducere are de aceea întotdeauna o anumită 'libertate'. 
Ea presupune deplina înţelegere a limbii,"�trăi ne, dar încă şi mai mult înţelegerea adevăratei 
inten�-de-sens (Sinn-Meinung) a faptului exprimat. Cine vrea să se facă înţeles ca translator 
trebuie să exprime din nou faptul vizat. Intotdeauna, realizarea 'hermeneuticii' este o 
astfel de transpunere dintr-o lume în alta, elin lumea zeilor în cea a oamenilor, din lumea 
unei limbi, cea s trăină, în lumea celeilalte limbi, cea proprie;: (fraducătorii afla� în condi�a 
umană pot să traducă întotdeauna doar în limba proprie.) Insă pentru că sarcina proprie a 
traducerii constă tocmai în faptul de a 'potrivi' ceva, sensul lui hermeneuein pendulează între 
traducere şi îndrumare practică, între simplă comunicare şi solicitare-a-supunerii 
(Gehorsam-Fordern) . Ce-i drept, hermeneia înseamnă de obicei, într-un sens pe deplin neutru, 
'afinnare a gândurilor', însă este semnificativ faptul că Platon22 nu înţelege prin această 
expresie orice exprim�e a gândurilor, ci doar ştiinţa regelui, a mesagerului etc., care are 
caracterul îndrumării. lnvecinarea hermeneuticii cu mantica23 nu ar putea fi înţeleasă altfel: 
arta de a transmite vointa zeului stă alături de arta de a ghici din semne această vointă sau 
viitorul. Oricum, pent� cealaltă componentă de semnificaţie, cea pur cognitivă: este 
caracteristic faptul că Aristotel, în scrierea Peri hermeneias, mai !lre în vedere doar sensul 
logic al expresiei atunci când tratează despre logos apophantikos. In mod corespunzător, se 
dezvoltă apoi în spaţiul grec de mai târziu sensul pur cognitiv al lui hermeneia şi hermeneus, şi 
ele pot să însemne 'explica�e erudită', respectiv 'cel care explică' şi 'traducător'. Fireşte că 
'hermeneuticii' ca artă îi este încă inerentă, într-o mică măsură, vechea provenienţă din 
sfera sacrală24: ea este acea artă fată de a cărei sentintă trebuie să ne supunem ca ftind cea 
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competentă, respectiv cea pe care o recunoaştem admirativ, pentru că ea poate să înţeleagă 
şi să prezinte ceea ce este inaccesibil (Verschlossenes) - vorbirea într-o limbă străină sau 
chiar convingerea neexplicată a altcuiva. Ea este aşadar doar o ars, în germană: eine Ivmstlehre 
(un meşteşug), precum retorica (Redekunsf) sau caligrafia (Schreibkunsf) sau aritmetica 
(Rechnenkunsf) - mai degrabă o abilitate practică, decât o 'ştiinţă'. 
21 [Faptul că etimologia cuvântului are cu adevărat ceva de-a face cu zeul 'Hermes', cum dau de 
înţeles utilizarea cuvântului şi etimologia antică, a fost pus la îndoială în cadrul cercetării rr.::i 
recente (Benveniste)] . 
22 Platon, Omul politic 260 d. 
23 Epinomis 975 c. 
24 Photios, Bibl. 7; Platon, Ion 534 e; Legg. 907 d. 
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Acest lucru este încă valabil chiar şi în cazul unor ecouri atât de târzii ale vechiului sens 
al cuvântului cum sunt cele reprezentate de hermeneutica teologică şi de cea juridică mai 
reCente: ele sunt un fel de 'artă' sau cel puţin sunt puse în calitate de mijloace în slujba unei 
astfel de 'arte', şi implică întotdeauna o competen�ă normativă: interpreţii nu numai că îşi 
în�eleg arta, ci ei exprimă ceva normativ - legea divină sau umană. 

Când vorbim astăzi despre 'hermeneutică', ne situăm, dimpotrivă, în tradiţia ştiinţifică 
a epocii moderne. Utilizarea cuvântului 'hermeneutică' ce îi corespunde începe exact atunci, 
adică odată cu apariţia conceptului modern de metodă şi de ştiin�ă. Acum este întotdeauna 
implicată un fel de conştiin�ă metodologică. Nu este stăpânită numai arta interpretării, ci 
se ştie să i se dea acesteia justificarea teoretică. Prima atestare a 'Hermeneuticii' ca titlu de 
carte datează din anul 1654 şi i se datorează lui Dannhauer2s• Deosebim de atunci o 
hermeneutică teologic-filologică şi una juridică. 

În sens teologic, 'hermeneutică' înseamnă arta interpretării corecte a Sfintei Scripturi, 
artă care, străveche în sine, deja din epoca patristică a dobândit o conştiinţă metodologică, 
mai ales prin intermediul lucrării lui Augustin De doctrina christiana. Sarcina unei dogmatici 
creştine a fost determinată de tensiunea dintre istoria deosebită a poporului evreu, aşa 
cum o interpretează, din perspectiva istoriei mântuirii, Vechiul Testament, şi propovăduirea 
universalistă a lui Iisus din Noul Testament. Aici reflecţia metodologică trebuia să ajute şi 
să creeze soluţii. Augustin prezintă în De doctrina christiana, cu ajutorul unor reprezentări 
neoplatonice, ascensiunea spiritului deasupra sensului literal şi a celui moral, către sensul 
religios. Astfel, el rezolvă problema dogmatică reunind sub un punct de vedere unitar 
moştenirea hermeneutică antică. 

Nucleul hermeneuticii antice îl constituie problema interpretării alegorice. Aceasta este 
în sine mult mai veche. Hyponoia, sensul ascuns, era cuvântul originar care desemna sensul 
alegoric. O astfel de interpretate era practicată deja în epoca sofisticii, aşa cum susţinuse la 
vremea sa deja A. Tate şi aşa cum se confinnă prin texte papirice mai recente. Contextul 
istoric ce stă la baza acestui fapt este clar: din clipa în care lumea de valori a eposului 
homeric, care era gândit pentru o societate aristocratică, a pierdut caracterul ei obligatoriu, 
o nouă artă a interpretării devine absolut necesară pentru tradiţie. Acest lucru s-a întâmplat 
odată cu democratizarea oraşelor, al căror patriciat preluase etica aristocratică. Expresia 
acesteia era ideea de educaţie a sofisticii: Odiseu îl întrecea pe Ahile şi primea şi pe scenă, 
nu arareori, trăsături sofistice. Alegoreza a fost apoi transformată, îndeosebi în interpretarea 
elenistică a lui Homer din cadrul şcolii stoice, într-o metodă universală. Hermeneutica 
patristică pe care au sintetizat-o Origene şi Augustin a pornit de aici. Ea a fost sistematizată 
în evul mediu de către Cassian şi dezvoltată ca metodă a sensului împătrit al Scripturii. 

Hermeneutica a primit un nou impuls prin regresul reformat către litera Sfintei Scripturi, 
atunci când reformatorii s-au Întors în mod polemic împotriva traditiei doctrinei Bisericii 
şi a modului ei de a trata textul cu metodele sensului multiplu al Sripturii26• Îndeosebi 
metoda alegorică a fost acum respinsă, respectiv înţelegerea alegorică a fo st limitată la 
cazurile în care sensul parabolei - de pildă în predicile lui Iisus - o justifica în mod special. 
Odată cu acest lucru s-a trezit o nouă conştiinţă metodologică ce se voia obiectivă, corelată 
cu obiectul, liberă de orice arbitrar subiectiv. Totuşi, motivul central rămâne unul normativ: 
25 ]. Dannhauer: Hermeneutica sacra sive methodus exponendarum sacrarum litterarum (1 6 54). 
26 Cf. cercetările lui K. Holi asupra hermeneuticii lui Luther: Luthers Bedeutungfiir den Fortsehritt der 
Auslegungskunst (1 920) şi continuarea lor prin G. Ebeling: Ev. Evangelienauslegung. Eine Untersuehung 
ZfI Luthers Hermeneutik (1 942); "Die Anfange van Luthers Hermeneutik" ,  Z. Theol. Kirehe 48 (1 951) ;  
"Hermeneutische Theologie?" În: Wort und Glaube Bd. II, Tiibingen 1969, pp. 99-1 20. 
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atât în hermeneutica teologică, cât şi în cea umanistă a epocii moderne, este vorba despre 
interpretarea corectă a acelor texte care conţin ceea ce este cu adevărat exemplar şi trebuie 
redobândit. De aceea, de motivarea strădaniei hermeneutice nu ţine, ca mai târziu la 
Schleiermacher, atât faptul că o tradiţie este greu inteligibilă şi dă prilejul unor neînţelegeri, 
cât mai degrabă faptul că o tradiţie durabilă este înţeleasă într-o nouă modalitate, fiind 
deferecată sau transformată prin dezvăluirea originilor ei obturate. Sensul ei originar 
(Ur-Sinn), ascuns sau denaturat, trebuie să fie iarăşi căutat şi reactualizat. Hermeneutica 
încearcă peste tot, printr-un regres către sursele originale, să dobândească o nouă înţelegere 
a ceva care a fost deteriorat prin distrugere, denaturare sau abuz - Biblia prin tradiţia 
doctrinară a Bisericii, clasicii prin latina barbară a scolasticii, dreptul roman prin practica 
juridică regională etc. Noua strădanie ar trebui să încerce nu doar să înţeleagă mai corect, 
ci să impună din nou ceea ce este exemplar, în acelaşi sens ca şi atunci când este vorba 
despre vestirea unui mesaj al zeilor, despre interpretarea unei sentinţe oraculare sau a unei 
legi prescriptive în mod constrângător. 

Alături de această motivaţie orientată spre conţinuturi (sachgerichte� a hermeneuticii, la 
începutul epocii moderne a devenit însă influentă şi una formală, în măsura în care conştiinţa 
metodologică a noii ştiinţe, care s-a slujit îndeosebi de limbajul matemat.cii, s-a îndreptat 
către o teorie interpretativă generală a limbajelor bazate pe semne. Datorită generalităţii 
ei, ea a fost tratată ca parte a logici?-7. Pentru secolul al XVIII-lea, preluarea unui capitol 
hermeneutic în logica lui Chr. Wolffl8 a jucat, cu certitudine, rolul decisiv. Aici era activ un 
interes logica-filozofic, care năzuia spre întemeierea hermeneuticii pe o semantică generală. 
Schita unei astfel de întemeieri apare mai întâi la Maier, care are în Chladenius29 un precursor 
plin 'de spirit. - În general, în secolul al XVII-lea disciplina hermeneuticii care apare în 
teologie şi în filologie a rămas, dimpotrivă, fragmentară şi a slujit mai mult unor scopuri 
didactice decât filozofice. Cu un scop pragmatic, ea a dezvoltat, ce-i drept, câteva reguli 
metodologice fundamentale, pe care le-a preluat în cea mai mare parte din gramatica şi 
retorica antică (Quintilian30) , însă a rămas în întregime doar o colecţie de explicaţii de 
citate, care trebuiau să înlesnească înţelegerea Scripturii (sau, în domeniul umanist, a 
clasicilor). 'Clavis', 'Cheie', este titlul frecvent, de exemplu, la Flacius31• 

Vocabularul conceptual al hermeneuticii vechi-protestante provine în întregime din 
retorica antică. Aplicarea de către Melanchthon a conceptelor retorice fundamentale asupra 
studiului concret al cărţilor (bonis auctoribus legendis) , care îşi avea într-adevăr modelul atât în 
retorica antichităţii târzii, cât şi în aspectul ei scris (Dionis din Halicarnas), a făcut epocă 
datorită acestui lucru. Astfel, cerinţa de a înţelege orice particular pornind de la întreg 
provine din raportul dintre caput şi membra, pe care retorica antică şi l-a luat ca model. La 
Flacius, acest principiu hermeneutic conduce, fireşte, la o aplicare extrem de tensionată, 
întrucât unitatea dogmatică a canonului, pe care el a folosit-o împotriva interpretării izolate 
a scrierilor Noului Testament, restrânge drastic preceptul lutheran al principiului Scripturii. 

27 Cf. prezentarea lui L. Geldsetzer din introducerea la reeditarea lui Georg Friedrich Maier: 
Versuch einer allgemeinen Auslegungskunst (1 965), în special X sqq. 
28 Chr. Wolff: Philosophia rationalis sive logica rl 732) 3. Teil, 3. Abs::hn., Kap. 6,7. 
29 J. A. Chladenius: Einl. if/r richtigen Auslegung vemiinJtiger Reden und SchriJten (1 742 - reeditare 
1970) . 
30 Quintilian, Institutio oratona. 
31 M. Flacius: Clavis scnpturae sacrae (1 567); cf. şi De ratiom cognoscendi sacras litteras (parte din Clavis) , 
re editare 1968 germ.-Iat. 
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Cele câteva reguli hermeneutice generale care, pornind de la retorica antică, sunt luate 
ca premise în aceste 'hermeneutici' nu justifică, desigur, un interes fllozofic pentru aceste 
scrieri. Totuşi, în istoria timpurie a hermeneuticii protestante se oglindeşte deja problematica 
filozofică mai profundă care trebuia să se ivească pe deplin abia în secolul nostru. Principiul 
lutheran 'sacra scriptura sui ipsius intepres' conţine, ce-i drept, un refuz clar al tradiţiei dogmatice 
a Bisericii romane, însă întrucât acest principiu nu voia nicidecum să pledeze pentru o 
teorie naivă a inspiraţiei şi întrucât îndeosebi teologia de la Wittemberg, urmând traducerea 
Bibliei de către marele erudit Luther, a pus în joc un bogat instrumentar filologic şi exegetic 
pentru a justifica propria activitate, problematica oricărei interpretări a trebuit să cuprindă 
şi recursul la sui ipsius intepres. Paradoxul acestui principiu era mult prea evident, şi nu se 
putea omite faptul că apărătorii tradiţiei doctrinare caţolice, conciliul din Trent şi scrierile 
contrareformate au dezvăluit slăbiciunea teoretică a acestuia. Nu putea fi tăgăduit faptul 
că exegeza protestantă a Bibliei nu lucra, nici ea, fără linii directoare dogmatice, care în 
parte au fost rezumate în mod sistematic în 'paragrafele crezului', în parte au fost sugerate 
în selecţia acelor /oci praecipui. Critica lui Richard Simon la adresa lui Flacius32 reprezintă 
astăzi pentru noi un document semnificativ pentru problematica henneneutică a 'preînţelegerii' 
(Vorverstăndnis) , şi se va vedea că ,în el se află implicaţii ontologice pe care abia filozofia 
secolului nostru le-a făcut vizibile. In contextul respingerii doctrinei despre inspiraţia verbală, 
şi henneneutica teologică a iluminismului timpuriu încearcă, în cele din urmă, să dobândească 
reguli generale ale întelegerii. Îndeosebi critica istorică a Bibliei şi-a obţinut atunci prima ei 
legitimare. Tratatul teologico-politic al lui Spinoza a constituit principalul eveniment. Critica 
sa, de exemplu cea la adresa conceptului de minune, era legitimată prin pretenţia raţiunii de 
a recunoaşte numai ceea ce este raţional, adică ceea ce este posibil. Ea nu era numai critică. 
Ea implica totodată o răsturnare pozitivă, în măsura în care acele lucruri din Scriptură care 
scandalizează ratiunea reclamă o explicatie naturală. Lucrul aceasta duce la orientarea către 
faptul istoric, adică la abandonarea pre�selor (şi neinteligibilelor) istorisiri despre minuni şi 
la orientarea către creelinţa (inteligibilă) în minuni.33 

Influenţei ei negativ-iluministe i se opune hermeneutica pietistă care, începând cu A. H. 
Francke, a legat în modul cel mai strâns aplicarea cu rol de edificare sufletească de interpretarea 
textelor. Aici pătrunde traeliţia retoricii antice şi a doctrinei ei despre rolul afectelor, îndeosebi 
în sprijinul doctrinei despre preelică (sermo) , care în cultul protestant a dobândit un rol 
nou, important. Hermeneutica foarte influentă a lui J. J. Rambach34 a aşezat în mod explicit 
alături de subtilitas intelligendi şi explicandi, subtilias applicandi, ceea ce corespundea în mod 
cert sensului predicii. Expresia subtilitas (fineţe), care probabil îşi are originea în atitudinea 
competiţională umanistă, inelică în mod elegant faptul că 'metodica' interpretării - ca 
orice aplicare de reguli în genere - pretinde o putere de judecată care nu poate fi ea însăşi 
asigurată tot prin reguli35. Acest lucru trebuia să însemne, pentru aplicarea teoriei în practica 
henneneutică, o restricţie durabilă. În plus, hermeneutica, în calitate de disciplină teologică 
ajutătoare, şi în secolul al XVIII-lea târziu caută încă, permanent, acordul cu interesul 
dogmatic (de exemplu la Ernesti, Semler) . 

Abia Schleiermacher (stimulat de către F. Schlegel) desprinde hermeneutica, sub forma 
unei doctrine universale a înţelegerii şi interpretării, de toate elementele dogmatice şi 
32 R. Simon: Histoire critique du texte du nouveau testament (1 689); De I'inspiration des livres sacres (1 687). 
33 [Cf. analiza mea critică a interpretării date lui Spinoza de către Strauss, din "Hermeneutică şi 
istorism", aici p. 657 sqq.] 
34 J. J. Rambach: Institutiones hermeneuticae sacrae (1 723) . 
35 Cf. Kant, Kritik der Urteilskraft (21799) VII. 
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ocazionale, care la el îşi dobândesc îndreptă�rea numai ca anexă, într-o aplicare biblică 
specială. El apără cu teoria sa hermeneutică ştiin�ficitatea teologi ei, iar aceasta îndeosebi 
împotriva teologiei inspira�ei, care a pus în mod principial la îndoială verific abilitatea 
metodologică a înţelege� Sfintei Scripturi cu mijloacele exegezei de text, ale teologiei 
istorice, ale filologiei etc. Insă fundalul concep�ei lui Schleiermacher a unei hermeneutici 
generale nu îl constituie numai un astfel de interes teologico-ştiin�fico-politic, ci o motiva�e 
filozofică. Unul dintre cele mai profunde imbolduri ale epocii romantice l-a reprezentat 
credinţa în dialog ca sursă de sine stătătoare a adevărului, nedogmatică şi care nu poate fi 
înlocuită prin nici o dogmatică. Dacă Kant şi Fichte identificaseră în spontaneitatea lui 
'Eu gândesc' cel mai înalt principiu al oricărei ftlozofti, în genera�a romantică a unor 
Schlegel şi Schleiermacher, genera�e care s-a distins prin între�nerea înflăcărată a prieteniei, 
acest principiu s-a transformat într-un fel de metafizică a individualită�. Inexprimabilitatea 
individualului se afla totuşi şi la baza orientării către lumea istorică, ce a fost conştientizată 
odată cu ruperea de tradi�e a epocii revolu�onare. Aptitudinea pentru prietenie, aptitudinea 
pentru dialog, pentru corespondenţă, pentru comunicare în genere - toate aceste trăsături 
ale sentimentului romantic al vie� s-au opus interesului pentru înţelegere şi neînţelegere, 
şi astfel această experienţă umană originară a constituit în hermeneutica lui Schleiermacher 
punctul de plecare metodologie. Din perspectiva sa, înţelegerea de texte, de urme străine, 
îndepărtate, întunecate si solidificate în scris ale spiritului, adică interpretarea vie a literaturii 
şi îndeosebi a Sfintei Scripturi apăreau ca aplica� speciale. 

Fireşte, hermeneutica lui Schleiermacher nu este nicidecum pe deplin eliberată de aerul 
oarecum prăfuit eijdactic al literaturii hermeneutice mai vechi - aşa cum şi opera sa 
propriu-zis filozofică stă oarecum în umbra celorlal� mari gân�tori idealişti. El nu are nici 
forţa constrângătoare a deduc�ei fichteene, nici eleganp speculativă a lui Schelling, şi nici 
încăpăţânarea plină de substanţă a artei conceptuale a lui Hege! - el era un orator şi acolo 
unde filozofa. Cărtile lui sunt mai degrabă notitele unui orator. Indeosebi contributiile sale 
în domeniul herm�neuticii sunt foarte fragme�tate, şi ceea ce interesează cel mai �ult din 
punct de vedere henneneutic, observa�e sale despre gândire şi vorbire, nu se află nicidecum 
în 'Hermeneutică', ci în prelegerea sa despre dialectică. Aşteptăm însă în continuare în 
zadar o editie critică utilizabilă a dialecticii36• Sensul normativ fundamental al textelor, care 
la origine c�nstituia sensul efortului hermeneutic, trece la Schleiermacher în plan secundar. 
Înţelegerea este o reluare reproductivă a crea�ei reflexive originare pe baza congenialită� 
spiritelor. Astfel, Schleiermacher a vorbit în planul secundar al concep�ei sale metafizice 
despre individualizarea vie� universale (A/f-Leben) . Rolul limbii iese astfel în evidenţ�, iar 
aceasta într-o formă care a depăşit principial limitarea savantă la ceea ce este scris. Inte
meierea de către Schleiermacher a înţelegerii pe dialog şi pe înţelegerea reciprocă inter
umană a Însemnat în ansamblu o situare mai profundă a fundamentelor hermeneuticii, 
însă în aşa fel încât ea a permis construirea unui sistem ştiin�fic pe o bază hermeneutică. 
Hermeneutica a devenit fundamentul tuturor ştiinţelor istorice ale spiritului, nu numai al 
teologiei. Presupozi�a dogmatică a textului 'exemplar', care determina func�a originară 
de mediere atât a activită� hermeneutice a teologului, cât şi a filologului umanist (ca să nu 
mai vorbim de cea a juristului), a dispărut acum. Astfel, istorismul are cale liberă. 

Îndeosebi interpretatarea psihologică, sprijinindu-se pe doctrina romantică despre crea�a 
inconştientă a geniului, a devenit în descendenţa lui Schleiermacher baza teoretică tot mai 
fennă a ştiinţelor spiritului în ansamblu. Acest lucru se vede într-un mod extrem de instructiv 

36 [G. Vattimo, Schleiermacher jilosofo dell'interpretazione, Milano 1968]. 
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deja la Steinthal37 iar la Dilthey duce la o reîntemeiere sistematică a ideii de ştiinţe ale 
spiritului pe o 'psihologie descriptivă şi analitică'. Fireşte că pe Schleiermacher nu îl preocupă 
încă foarte mult adevărata întemeiere filozofică a ştiintelor istorice. El însuşi apartine mai 
degrabă contextului de gândire al idealismului transc�ndental întemeiat de către 'Kant şi 
Fichte. Îndeosebi Fundamentul întregii doctrine a {tiin/ei a lui Fichte aproape că egala ca 
importanţă epocală Critica ra,tiunii pure. Aşa cum o indică deja titlul, aici este vorba despre 
derivarea întregii cunoaşteri dintr-un unic 'precept suprem' sau principiu, şi anume 
spontaneitatea raţiunii (Fichte spunea 'acţiune reală' ['Tathandfung1 în loc de 'fapt real' 
['Tatsache1), iar această părăsire a idealismului 'critic' kantian şi orientarea către cel 'absolut' 
stă la baza tuturor celor de mai târziu, Schiller şi Schleiermacher, Schelling, Friedrich 
Schlegel şi Wilhelm von Humboldt - până la Boeckh, Ranke, Droysen şi Dilthey. Faptul 
că 'şcoala istorică', în ciuda respingerii de către ea a construirii apriorice a istoriei universale 
în stilul lui Fichte şi al lui Hegel, împărtăşeşte totuşi fundamentele teoretice ale filozofiei 
idealiste a fost demonstrat îndeosebi de către Erich Rothacker38• Foarte influente au devenit 
prelegerile celebrului filolog August Boeckh despre 'Encic1opedia ştiinţelor filologice'. 
Boeckh a determinat acolo sarcina filologiei tocmai drept 'cunoaştere a cunoscutului'. 
Astfel a fost găsită o bună formulă pentru caracterul secundar al filologiei. Sensul normativ 
al literaturii clasice, care fusese descoperit din nou în umanism şi a motivat în primă 
instantă o imitatio, a pălit în indiferentă istorică. Pornind de la sarcina fundamentală a unei , , 

astfel de 'înţelegeri', BQeckh a diferenţiat diversele moduri de interpretare în cea gramaticală, 
cea referitoare la genul literar, cea istoric-reală şi cea psihologic-indlviduală. Dilthey de aici 
a pornit cu a sa psihologie comprehensivă. 

Fireşte că, îndeosebi prin influenţa 'logicii inductive' a lui J. St. Mill, orientarea 
'epistemologică' se schimbase între timp, iar atunci când Dilthey apăra ideea unei psihologii 
'comprehensive' şi împotriva psihologiei experimentale care se răspândea avându-i ca 
bază de plecare pe Herbart şi Fechner, el împărtăşea totuşi punctul de vedere general al 
'experienţei', desigur că în forma întemeiată pe 'principiul conştiinţei' şi pe conceptul de 
trăire. De asemenea, fundalul de filozofie a istoriei, ba chiar şi cel de teologie a istoriei pe 
care s-a înălţat acea metodologie istorică plină de spirit a istoricului J. G. Droysen, precum 
şi critica severă pe care prietenul său, lutheranul speculativ Yorck von Wartenburg, a 
făcut-o la adresa istorismului naiv al epocii, a însemnat pentru el un avertisment permanent. 
Amândouă au contribuit la faptul că în dezvoltarea de mai târziu a lui Dilthey şi-a croit 
calea ceva nou. Conceptul de trăire, care formase la el baza psihologică a hermeneuticii, a 
fost completat prin distincţia dintre expresie şi semnificaţie, în parte sub impresia criticii 
lui Husserl la adresa psihologismului (In "Prolegomena" la ale sale Logische Untersuchungen) 
şi prin teoria sa platonizantă a semnificaţiei, în parte pornind în mod repetat de la teoria 
lui Hegel a spiritului obiectiv, pe carţ Dilthey şi-o făcuse accesibilă mai ales prin studiile 
sale despre istoria tinereţii lui HegeP9. - Acest lucru şi-a avut roadele în secolul XX. 
Lucrările lui Dilthey au fost continuate de către G. Misch, B. Groethuysen, E. Spranger, 
Th. litt, J. Wach, H. Freyer, E. Rothacker, O. Bollnow ş. a. Bilanţul tradiţiei idealiste a 
hermeneuticii de la Schleiermacher până la Dilthey şi după el a fost făcut de către istoricul 
dreptului E. Betti4D• 

37 H. SteinthaJ: EinL in die Prychol. 1lnd Sprachwiss. (1 881). 
38 [Einleitung in die Geisteswissenschaften, Tiibingen 1920]. 
39 W. Dilthey: Ges. Schriften Bd. 4, 8. Între timp şi Bd. 1 8, 1 9. 
40 E. Betti: Zur Grundlegung einer allg. Auslegungslehre (1 954) ;  Aflg. Auslegungslehre als Methodik der 
Geisteswiss. (1 967). 
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Dilthey însuşi, fireşte, nu a dus cu adevărat la bun sfârşit sarcina care îl chinuia de a 
împăca din punct de vedere teoretic 'conştiinţa istorică' cu preten�a de adevăr a ştiinţei. 
Formula lui E. Troeltsch 'De la relativitate la totalitate', care trebuia să exprime solu�a 
teoretică a problemei relativismului în sensul lui Dilthey, se împotmolea, ca şi propria 
operă a lui Troeltsch, în istorismul care trebuia depăşit. Este semnificativ faptul că Troeltsch, 
şi în opera sa în trei volume dedicată istorismului, se abate iar şi iar în (strălucite) excursuri 
istorice. Dilthey, dimpotrivă, încerca să Se întoarcă, în spatele oricărei relativită�, la un fapt 
constant şi schita o doctrină tipologică extrem de influentă a concep�or despre lume, 
care trebuia să corespundă multitudinii de aspecte ale vie�. Acest lucru era numai în sens 
foarte restrâns o depăşire a istorismului. Căci fundamentul determinant al acestei doctrine 
tipologice, ca şi al oricărei astfel de doctrine tipologice, îl constituia conceptul de 'concep�e 
despre lume', ceea ce înseamnă însă: conceptul unei 'situări a conştiintei' dincolo de care 
nu se mai poate trece, şi care putea fi doar descrisă şi comparată cu alte concep� despre 
lume, dar care trebuia acceptată ca o 'manifestare expresivă a vieţii'. Faptul că 'vointa de 
cunoaştere prin concepte', aşadar pretenpa de adevăr a filozofiei, ar trebui să fie abandonată 
în favoarea 'conştiintei istorice' era presupozipa dogmatică a lui Dilthey, ea însăşi nesupusă 
reflec�ei şi despărţită printr-o lume de cuvintele lui Fichte de care s-a abuzat mult: "Ce fel 
de filozofie alegi, depinde de ce fel de om eşti"41 ,  cuvinte care reprezintă o mărturisire 
clară a aderării la idealism. 

Acest lucru trebuia să devină evident la urmaşii lui Dilthey: doctrinele tipologice 
pedagogic-antropologice, psihologice, sociologice, de teorie a artei, istorice care se răspândeau 
pe atunci demonstrau ad oculos că rodnicia lor depindea de fiecare dată de dogmatica ascunsă 
care le stătea la bază. În toate aceste tipologii ale lui Max Weber, Spranger, litt, Pinder, 
Kretschmer, Jaensch etc. era evident faptul că ele aveau o valoare de adevă1." limitată, însă o 
pierdeau şi pe aceasta de îndată ce cuprindeau totalitatea fenomenelor, adică voiau să fie 
desăvârşi te. O astfel de 'extindere' a unei tipologii la scară universală înseamnă, din motive 
esenţiale, autodestrămarea ei, adică pierderea nucleului ei dogmatic de adevăr. Chiar şi Psihologia 
concep,tiilor despre lume a lui J aspers nu era încă deloc atât de liberă de această problematică a 
oricărei tipologii aflate În descendenţa lui Max Weber şi Dilthey, pe cât o cerea (şi o reuşea) 
mai târziu 'filozofia' lui. Mijlocul reflexiv al tipologiei poate fi legitimat, în realitate, doar 
pornind de la un punct de vedere nominalist extrem. Chiar şi radicalitatea nominalistă a 
ascezei autoimpuse (Selbstaskese) , proprie lui Max Weber, îşi cunoştea limitele şi se completa 
prin recunoaşterea cu totul iraţională, decizionistă a faptului că fiecare ar trebui să îşi aleagă 
'Dumnezeul său', pe care să vrea să-I urmeze42. 

Hermeneutica teologică a epocii care începe odată cu întemeierea generală datorată lui 
Schleiermacher s-a împotmolit în mod asemănător în aporiile ei dogmatice. Deja editorul 
prelegerilor despre hermeneutică ale lui Schleiermacher, Liicke, accentuase mai puternic 
elementul teologic din ele. Dogmatica teologică a secolului al XIX-lea s-a Întors în întregime 
la problematica vechi-protestantă a hermeneuticii, care fusese furnizată prin regula ftdei. Ei 
i se opunea cerinţa istorică, ce critica orice dogmatică, a teologiei liberale şi conducea la o 
indiferenţă crescândă fată de sarcina teologică specifică. De aceea, în epoca teologiei liberale 
nu exista, în fond, o problematică specific hermeneutică teologică. 

Din acest motiv, a fost un eveniment epocal atunci când, prin intermediul istorismului 
radical şi sub impulsul teologiei dialectice (Barth, Thurneysen), reflecţia hermeneutică a 
lui R. Bultmann, care a trebuit să culmineze cu deviza demitologizării, a întemeiat o autentică 
41 J. G. Fichte: Werke, ed. I. H. Fichte (1845/48) 1 , 434. 
42 Cf. D. Henrich: Die Einheit der Wissenschaftslehre Max Webers (1 952) . 
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mediere între exegeza istorică şi cea dogmatică. Dilema dintre analiza istoric-individuali
zatoare şi transmiterea mai departe a kerygmei rămâne, fireşte, teoretic nerezolvabilă, iar 
conceptul de 'mit' al lui Bultmann s-a dovedit repede a fi o construc�e extrem de plină de 
presupozipi pe terenul iluminismului modern. El nega pretenpa de adevăr care ar fi 
încorporată în limbajul mitului - o pozi�e extrem de unilaterală din punct de vedere 
hermeneutic. Dezbaterea despre demitologizare, aşa cum a prezentat-o, cu o mare cunoaş
tere a faptelor, G. Bornkamm43, rămâne totuşi de mare interes hermeneutic general, în 
măsura în care în ea este etalată din nou vechea tensiune dintre dogmatică şi hermeneutică 
într-o modificare contemporană. Bultmann îşi călăuzise reflec�a teologică de sine, părăsind 
idealismul, în proximitatea gândirii lui Heidegger. Acest lucru a constituit consecinţa 
preten�ei pe care o ridicau Karl Barth şi teologia dialectică prin aceea că făceau conştientă 
problematica, deopotrivă umană şi teologică, a 'discursului despre Dumnezeu'. Bultmann 
căuta o solu�e 'pozitivă', adică una care să poată fi justificată metodologic şi care să nu 
renunţe la nimic din cuceririle teologiei istorice. Filozofia heideggeriană a existenţei din 
Fiinfă fi timp i s-a părut că îi oferă, în această situaţie, o pozi�e neutră, antropologică, 
pornind de la care autoînţelegerea credinţei cunoştea o întemeiere ontologică44• Viito
rialitatea (ZukiinJtigkei� Dasein-ului în modul autenticită� (Eigentlichkei� şi, de cealaltă parte, 
căderea (Vetfollen) în lume ar putea fi interpretate teologic prin conceptele de credinţă şi 
păcat. Acest lucru nu se afla, ce-i drept, în sensul expunerii heideggeriene a întrebării 
despre fllnţă, ci era o reigterpretare antropologică. Însă relevanţa universală a întrebării 
privitoare la Dumnezeu pentru existenţa wnană, pe care Bultmann o întemeia pe 'autentici
tatea' putinţei de a fi (Seinkiimzen) , a adus un adevărat câştig hermeneutic. El consta mai 
ales în conceptul de preînţelegere - ca să nu mai vorbim de bogatul beneficiu exegetic al 
unei astfel de conştiinţe hermeneutice. 

Noul demers filozofic al lui Heidegger nu a produs efecte pozitive numai în teologie, 
ci a putut mai ales să spargă solidificarea relativistă şi tipologică ce domina şcoala lui 
Dilthey. Lui G. Misch îi revine meritul de a fi eviden�at din nou impulsurile filozofice ale 
lui Dilthey prin confruntarea lui Husserl şi a lui Heidegger cu Dilthey45. Chiar dacă 
reconstituirea sa a demersului lui Dilthey în materie de filozofie a vie�i stabileşte o 
contradicpe ultimă în raport cu Heidegger - pentru elaborarea de către Heidegger a filozofiei 
sale, regresul lui Dilthey, dincolo de 'conştiinţa transcendentală', spre punctul de vedere al 
'vie�', constituia un punct de sprijin important. Edipa pregătită de către G. Misch ş. a. a 
numeroaselor lucrări risipite ale lui Dilthey în volumele V-VIII, precwn şi introducerile 
avizate ale lui Misch au făcut pentru prima dată vizibilă, în anii douăzeci, opera ftlozofică 
a lui Dilthey, care fusese pusă în umbră de realizările lui istorice. Prin faptul că ideile lui 
Dilthey (şi ale lui Kierkegaard) au pătruns în demersul de întemeiere a filozofiei existenţei, 
problema henneneutică a cunoscut o rarucalizare filozofică. Pe atunci, Heidegger a construit 
conceptul unei 'hermeneutici a facticită�i' şi a formulat astfel, împotriva ontologiei 
fenomenologic-eidetice a lui Husserl, sarcina paradoxală de a interpreta totuşi 'imemorialul' 
(Schelling) 'existenţei', şi chiar de a interpreta existenţa însăşi ca 'înţelegere' şi 'interpretare', 
şi anume ca auto-proiectare în vederea posibilită�lor proprii (Sich-Entwetjen au! die 

43 G. Bornkamm: "Die Theologie Rudolf Bultmanns in der neueren Diskussion", în Theol Rdsch. 
NF 29 (1 963) H. 1/2, pp. 33-1 41 . 
44 Despre caracterul îndoielnic al unui astfel de recurs "neutru" la fllozofia existen�ei: K. L6with, 
"Grundziige der Entwicklung der Phănomenol. zur Philos. und ihr Verhăltnis zur protestantischen 
Theologie", Theol. Rdsch. (1 930) 26 sqq. şi 333 sqq. 
45 G. Misch: Phănomenologie und Lebensphilosophie (1 929). 
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Miiglichkeiten seiner selbs�. Aici era atins un punct în care sensul metodologic-instrumentalist 
al fenomenului hermeneutic trebuia orientat în direcţia ontologicului. Termenul de 
'înţelegere' nu mai desemnează un comportament al gândirii umane printre altele, care 
poate fi disciplinat metodologic şi dezvoltat ca demers ştiinţific, ci constituie mobilitatea 
fundamentală a Dasein-ului uman. Caracterizarea şi accentuarea pe care Heidegger le-a dat 
înţelegerii, concepând-o ca pe mişcarea fundamentală a existenţei, culminează astfel cu 
conceptul de interpretare, care a fost dezvoltat în privinţa semnificaţiei sale teoretice mai 
ales de către Nietzsche. Această dezvoltare se bazează pe îndoi ala cu privire la afirmaţiile 
conştiinţei de sine. Aşa cum o spune în mod explicit Nietzsche, ar trebui să ne îndoim mai 
bine decât a lacut-o Descartes46• Rezultatul acestei îndoieli îl reprezintă la Nietzsche o 
schimbare a sensului adevărului în genere, astfel încât procesul interpretării devine o formă 
a voinţei de putere şi dobândeşte astfel o semnificaţie ontologică. 

:Mi se pare că un sens ontologic asemănător a fost conferit în secolul XX conceptului de 
istoricitate atât de către tânărul Heidegger, cât şi de către Jaspers. Istoricitatea nu mai este o 
determina ţie-limită a raţiunii şi a pretenţiei ei de a înţelege adevărul, ci reprezintă mai degrabă 
o condiţie pozitivă pentru cunoaşterea adevărului. Astfel, argumentaţia relativismului istoric 
pierde orice fundament real. Faptul de a pretinde un criteriu pentru adevărul absolut se 
dezvăluie ca fiind un idol abstract-metafizic, şi pierde orice semnificaţie metodologică. 
Istoricitatea încetează să invoce spectrul relativismului istoric, asupra căruia avertizase încă, 
atât, de patetic, studiul-program al lui Husserl despre Filozofia ca ftiinfă riguroasă. 

In această nouă orientare se inserează mai ales, şi în mod extrem de activ, reinnoita 
influenţă a gândirii lui K.ierkegaard, care, după precedentul lui Unamuno şi al altora, a inspirat 
o nouă critică la adresa idealismului şi a dezvoltat punctul de vedere al lui tu, al celuilalt eu. 
Astfel s-a întâmplat cu Theodor Haecker, Friedrich Gogarten, Eduard Griesebach, Ferdinand 
Ebner, Martin Buber, Karl J aspers, Viktor von Weizsăcker şi, de asemenea, în cartea lui Karl 
Lăwith Das lndividuum in der Rolle des Mitmenschen (MUnchen 1928). 

Şi dialectica plină de spirit prin care E. Betti a încercat să justifice moştenirea 
hermeneutic ii romantice prin corelaţia dinamică dintre subiectiv şi obiectiv a trebuit să 
apară ca insuficientă în condiţiile în care Fiinfă fi timp arătase deja caracterul preconceput 
din punct de vedere ontologic (ontofogische Vorgreijlichkei� al conceptului de subiect, iar pe 
deplin în condiţiile în care Heidegger-ul de mai târziu, în gândirea lui 'Kehre', spărsese 
cadrul reflecţiei transcendental-ftlozofice. 'Evenimentul' (EreignisJ adevărului, care formează 
spaţiul de joc  al scoaterii din ascundere şi al ascunderii, dădea oricărui demers de scoatere 
din ascundere - şi celui al ştiinţelor comprehensive - o nouă valenţă ontologică. Astfel a 
fost posibilă o serie de noi întrebări adresate hermeneuticii tradiţionale. 

Fundamentul psihologic al hermeneuticii idealiste s-a dovedit a fi problematic: sensul 
unui text se epuizează cu adevărat în sensul 'vizat' (mens auctoris)? Înţelegerea nu este nimic 
altceva decât reproducerea unei produceri originare? Faptul că acest lucru nu poate fi 
valabil pentru hermeneutica juridică, ce exercită o evidentă functie creatoare sub raport 
juridic, este clar. Însă se obişnuia ca acest lucru să fie pus pe seama' demersului ei normativ 
de stabilire a sarcinilor şi să fie considerat ca o aplicare practică, ce nu ar avea nimic de-a 
face cu 'ştiinta'. Conceptul de obiectivitate al ştiintei ar pretinde mentinerea canonului 
care este for�at prin mens auctoris. Însă poate fi el cu' adelTărat suficient? Cum se întâmplă, 
de exemplu, în cazul interpretării operelor de artă (care în cazul regizorului, al cliri jorului şi al 
traducătorului are ea însăşi forma unei produceri practice)? Se poate atunci tăgădui faptul 
că artistul care reproduce 'interpretează' creaţia originală - şi că ·nu face elin aceasta pur şi 
46 KGW VII/3, 40 [25]; cf. şi 40 [1 0] , [20]. 
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simplu o nouă crea�e? Distingem foarte precis între interpretarea reproductivă adecvată 
şi cea 'nepermisă' sau 'lipsită de stil' a operelor muzicale sau dramatice. Cu ce drept se vrea 
ca acest sens reproductiv al interpretării să fie separat de cel al ştiinţei? O astfel de 
reproducere se petrece într-un mod somnambulic şi străin de orice cunoaştere? Con�nutul 
de sens al reproducerii nu trebuie limitat la ceea ce provine dintr-o conştientă conferire de 
sens a autorului. Autointerpretarea artiştilor are, după cwn se ştie, o valabilitate îndoielnică. 
Sensul creaţiei lor dă totuşi interpretării practice o univocă sarcină de aproximare. 
Reproducerea nu este deloc lăsată în seama bunului plac arbitrar, la fel de pu�n ca şi 
interpretarea întreprinsă de către ştiinţă. 

Şi cwn stau lucrurile în cazul sensului şi al interpretării evenimentelor istorice? Conştiinţa 
contemporanilor se caracterizează prin aceea că ei, cei care 'trăiesc' istoria, nu ştiu cwn li 
se întâmplă ceea ce trăiesc. Dilthey, dimpotrivă, men�nea până la sfârşit consecinţa 
sistematică a conceptului său de trăire, aşa cum o arată modelul biografiei şi al auto biografiei 
pentru teoria lui Dilthey despre contextul is toric al efectelor (der geschichtliche 
WirkungszusammenhaniJ47. Şi critica plină de spirit la adresa conştiinţei metodologice 
pozitiviste formulată de către R. G. Collingwood48, critică ce se serveşte, de altfel, de 
instrumentarul dialectic al hegelianismului crocean, rămâne bornată, cu a ei doctrină despre 
reenactment, în reduc�onismul subiectivist în abordarea problemei, atunci când ea se 
întemeiează pe imitarea planurilor îndeplinite, ca paradigmă pentru înţelegerea istorică. 
Aici Hegel era mai cons_ecvent. Preten�a sa de a recunoaşte ra�unea în istorie îşi avea 
întemeierea într-un concept de 'spirit' de a cărui esenţă �ne faptul că el 'cade în timp' şi îşi 
dobândeşte determinarea de conţinut nwnai din istoria sa. Probabil că şi pentru Hegel 
existau 'indivizii istoriei universale (Weltgeschichte)', pe care el îi caracteriza ca 'reprezentan� 
ai spiritului lumii (We{tgeis�', şi ale căror hotărâri şi pasiuni personale concordau cu 'ceea 
ce era specific epocii'. Insă aceste cazuri excep�onale nu defineau pentru el sensul înţelegerii 
istorice, ci erau definite la rândul lor ca excep� pornind de la surprinderea (Be!![eifen) a 
ceea ce este necesar din punct de vedere istoric, pe care o realizează filozoful. In mod 
evident, solutia de a pretinde istoricului congenialitate cu obiectul său, în directia căreia 
mersese deja 'Schleiermacher, nu conduce cu adevărat mai departe. În felul aces�a, istoria 
universală ar fi transformată într-un spectaco1 estetic. Acest lucru ar însemna, pe de o 
parte, ca istoricul să fie suprasolicitat şi, pe de altă parte, ca sarcina lui de a confrunta 
propriul orizont cu cel al trecutului să fie totodată sub apreciată. 

Dar cum stau lucrurile în cazul sensului kerygmatic al Sfintei Scripturi? Aici conceptul de 
congenialit�te merge complet ad absurdum, invocând imaginea înspăimântătoare a teoriei 
inspira�ei. Insă şi exegeza istorică a Bibliei se loveşte aici de anumite limite, îndeosebi în 
cazul conceptului călăuzi tor de 'autoînţelegere' a celor ce au scris Sfânta Scriptură. Oare 
sensul mântuitor al Scripturii nu este în mod necesar altceva decât ceea ce reiese din simpla 
înswnare a concepţiilor teologice ale celor ce au scris Noul Testament? Astfel, hermeneutica 
pietistă (A. H. Francke, Rambach) merită în continuare atenţie datorită faptului că ea, în 
doctrina sa despre interpretare, a adăugat înţelegerii şi explicării aplicarea şi a eviden�at astfel 
relaţia 'Scripturii' cu prezentul. Aici se ascunde motivul central al unei hermeneutici care ia 
cu adevărat în serios istoricitatea omului. De acest lucru ţine desigur seama şi hermeneutica 
idealistă, îndeosebi E. Betti prin 'canonul corespondenţei sensului'. Totuşi, abia recunoaşterea 
hotărâtă a conceptului de preînţelegere şi a principiului istoriei efectelor (Wirkungsgeschichte), 
respectiv dezvoltarea conştiinţei istoriei efectelor (wirkungsgeschicht/iches Bewuţtsein) pare să 

47 Cf. Dilthey, loc. cit., voI. 8. 
48 R. G. Collingwood: Denken. Eine Autobiographie (1 955). 
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ofere o bază metodologică suficientă. Conceptul de canon al teologiei neo-testamentare îşi 
găseşte în acestea legitimarea ca un caz special. Şi semnifica�a teologică a Vechiului Testament 
poate fi cu greu justificată dacă se menţine drept canon mens auctons, aşa cum dovedeşte mai 
ales marea realizare pozitivă a lui G. v. Rad, realizare ce depăşeşte îngustimea acestei per
spective. Acestei stări de lucruri îi corespunde faptul că discu�a cea mai recentă a henne
neu.ticii s-a răspândit şi în teologia catolică (Stachel, Biser, Coreth)49. 

In teoria literaturii este sus�nut un lucru asemănător, în parte sub titlul de 'estetică a 
receptării' Gauss, Iber, Gerigk) . Totuşi, tocmai în acest domeniu s-a făcut auzită şi opoziţia 
ftlologiei axate pe metodologie (D. Hirsch, Th. Seebohm)50, care se teme pentru obiecti
vitatea cercetării. 

În lumina acestei probleme, traditia venerabilă a hermeneuticii juridice dobândeşte o 
nouă viată. În cadrul dogmaticii juridice moderne, ea a putut juca numai un rol modest, 
oarecum ca un lucru ruşinos care nu poate fi niciodată pe deplin evitat într-o dogmatică ce 
se autodesăvârşeşte. Oricum, nu a putut fi nesocotit faptul că ea este o disciplină normativă 
şi îndeplineşte funcţia dogmatică de completare a dreptului. În această calitate, ea înde
plineşte o sarcină indispensabilă, întrucât trebuie să construiască o punte peste hiatusul de 
ne anulat dintre generalitatea dreptului legiferat şi concrete�ea cazului particular: În această 
privinţă, deja Aristotel, în Etica Nicomahică, atunci când a analizat problema dreptului 
natural şi conceptul de epieikeia, a delimitat spaţiul hermeneutic în cadrul doctrinei juridice. 
Şi reflec�a retrospectivă asupra istoriei ei51 arată că problema interpretării comprehensive 
este legată în mod indisolubil de cea a aplicării. O astfel de sarcină dublă i-a fost încredin�ată 
jurispruden�ei îndeosebi începând cu receptarea dreptului roman. Pe atunci nu trebuia 
doar ca juriştii romani să fie înţeleşi, ci să se aplice totodată dogmatica dreptului roman la 
lumea culturală modernă52. De aici a rezultat, în jurispruden�ă, o corelare a sarcinii herme
neutice cu cea dogmatică, nu mai puţin strânsă decât cea impusă teologiei. O teorie 
interpretativă a dreptului roman nu putea accepta o distanţare istorică, cel puţin atâta 
vreme cât dreptul roman îşi păstra valabilitatea juridică legală. Interpretarea dreptului 
roman a lui Thibaut din 1 80653 consideră, de aceea, ca pe un lucru de la sine înţeles faptul 
că teoria interpretării nu se poate sprijini numai pe inten�a legislatorului, ci trebuie să 
ridice 'temeiul legii' la rangul de adevărat canon hermeneutic. 

Odată cu crearea codificări1or legale moderne, sarcina clasică principală, interpretarea 
dreptului roman, a trebuit apoi să-şi piardă interesul dogmatic în sens practic, şi totodată să 
devină veriga unei interogapi de istorie a dreptului. Astfel, ea s-a putut integra rară rezerve, 
ca istorie a dreptului, în gândirea metodologică a ştiin�elor istorice. Invers, hermeneutica 
juridică a fost exilată, ca o disciplină subsidiară a dogmaticii juridice de stil nou, la periferia 
jurisprudenţei. Însă problema principială a 'concretizării în drept'54 continuă să existe, iar 

49 G. Stache!: Die neue Hermeneutik (1967); E. Biser: Theologische Sprachtheorie und Hermeneutik (1970); 
E. Coreth: Grundfragen der Hermeneutik (1969). 
50 H. R. J auss: Literaturgeschichte als Provokation der Lteratunviss. (1 970) şi A�thetische Erjahrung und 
literarische Hermeneutik, Frankfurt 1977; W. Iser, Die Appellstruktur der Texte (1 970) şi Der impliiJte 
Leser, Munchen 1972; E. D. Hirsch: Validity in Intetpretation (1967); Th. Seebohm: Zur Kritik der 
hermeneutischen Vernunft (1972). 
5 1 Cf. C. Fr. Walch: Vorwort zur Hermeneutica Juris de C.H. Eckard (1779). 
52 Cf., printre alpi, P. Koschaker: Europa und das rfimische Recht (31958). 
53 A. F. J. Thibaut: Theorie der log. Auslegung des rfimischen Rechts (1 199, 21 806, re editare 1967). 
54 K. Engisch: Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswiss. unserer Zeit. Abh. Heidelb. Akad. 
Wiss. (1953). 
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raportul dintre istoria dreptului şi ştiinţa normativă este cu mult mai complicat decât [ideea] 
că istoria dreptului ar putea înlocui hermeneutica. Oricât ar fi de instructive din punct de 
vedere hermeneutic lămurirea istorică cu privire la împrejurările istorice şi reflecţiile reale ale 
legiuitorului inainte sau la promulgarea unui text de lege - ratio legis nu se identifică în acestea 
şi rămâne o instanţă hermeneutică indispensabilă pentru orice jurisdic�e. Astfel, problema 
hermeneutică rămâne inerentă oricărei jurisprudenţe, în aceeaşi măsură în care acest lucru 
este valabil pentru teologie şi pentru permanenta ei sarcină a 'aplicării'. 

De aceea trebuie să ne întrebăm dacă teologia şi jurisprudenţa nu au o contribu�e 
esenţială la o hermeneutică generală. Pentru a dezvolta această întrebare, fireşte că proble
matica metodologică imanentă a teologiei, a jurisprudenţei şi a ştiinţelor istoric-ftlologice 
nu poate fi suficientă. Miza este tocmai aceea de a arăta limitele concepţiei despre sine a 
cunoaşterii istorice şi de a reda interpretării dogmatice o legitimitate limitată55. Acestui 
fapt i se opune, fireşte, conceptul lipsei de prejudecă� a ştiinţei56• Din aceste motive, 
cercetarea pe care am întreprins-o în Adevăr fi metodă porneşte de la un domeniu de 
experienţă care, într-un anumit sens, trebuie să fie numit dogmatic, în măsura în care 
preten�a lui de valabilitate cere recunoaştere absolută şi nu poate fi menţinută in suspenso: 
este vorba despre experienţa artei. Aici înţelegere înseamnă, pe deplin, a recunoaşte şi a 
accepta: "A surprinde ceea ce ne cuprinde" (E. Staiger) . Obiectivitatea ştiinţei artei sau a 
ştiintei literaturii, care îşi păstrează deplina seriozitate ca efort ştiintific, rămâne, în orice 
caz, �bia ulterioară experientei artei sau a creatiei literare înseşi. Însă, � experienta autentică 
a artei applicatio nu trebcie �ă fie deloc despărţită de intel/ectio şi explicatio. Ace�t lucru nu 
poate fi lipsit de consecinţe pentru ştiinţa despre artă. Problematica ce rezidă aici a fost 
dezbătută mai întâi de către H. Sedlmayr în distincţia sa dintre o ştiinţă a artei primă şi una 
secundăs7. Diversele metode de cercetare care au fost dezvoltate în ştiinta artei şi a literaturii 
trebuie, în cele din urmă, să-şi adeverească iar şi iar rodnicia prin �ăsura în care ajută 
experienţa operei de artă să obţină o claritate şi o concordanţă sporite: ele necesită prin 
defini�e o integrare hermeneutică. Astfel, structura aplicativă care este încetăţenită prin 
tradiţie în hermeneutica juridică a trebuit să dobândească valoare exemplară. Cu siguranţă 
că reapropierea înţelegerii juridic-istorice şi a celei juridic-dogmatice, care se impune pornind 
de acolo, nu poate să anuleze deosebirile dintre acestea, aşa cum au accentuat îndeosebi 
Betti şi Wieacker. Însă sensul 'aplicării' ('Aplikation), care reprezintă un element constitutiv 
al oricărei înţelegeri, nu este acela al unei 'aplicări' ('Anwendung') ulterioare şi exterioare a 
ceva care este la origine de sine stătător. Aplicarea de mijloace în scopuri prestabilite sau 
aplicarea de reguli în comportamentul nostru nu înseamnă, în general, nici că noi 
subordonăm unui scop practic un dat în sine autonom (eine in sich seibstăndige Gegebenhei�, 
de pildă un fapt cunoscut 'în mod pur teoretic'. Mai degrabă, mijloacele sunt în general 
determinate sau chiar derivate pornind de la scop, iar regulile pornind de la comportament. 
Deja Hegel a analizat în a sa Fenomenologie a spiritului dialectica dintre lege şi caz, în care se 
distruge determinarea concretă.S8 

55 Cf. E. Rothacker: Die dogmatische Denkform in den Geisteswiss. und das Prob/em des Histonsmus 
(Mainz 1954) .  
56 Cf. E.  Spranger: Uber die Vorausse/i!lngs/osigkeit der Wiss.} Abh. Ber! Akad. Wiss. (1 929), care a 
arătat că această deviză îşi are originea în atmosfera din timpul luptei culturale a epocii de după 
1 870, fireşte că fără a avea nici cea mai vagă suspiciune în privinţa valabilităţii ei nelimitate. 
57 H. Sedlmayr: Kunst und Wahrheit (1 959). 
58 [Phiinomen% gie des Geistes (Hoffmeister) p. 1 89 sqq.J 
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Astfel, structura aplicativă a înţelegerii, structură care se dezvăluie analizei filozofice, 
nu înseamnă deloc o limitare a disponibilităţii 'lipsite de presupozipi' de a înţelege ceea ce 
un text spune el însuşi, şi nu permite deloc ca textul să fie înstrăinat de 'propria' lui 
intentie de sens şi să fie pus în slujba intenţiilor preconcepute. Reflecpa dezvăluie numai 
condiţiile în care se situează, de fiecare dată, înţelegerea şi care - ca 'preînţelegere' a 
noastră - sunt întotdeauna dej a în curs de aplicare atunci când ne străduim să înţelegem 
afirmatia unui text. Acest lucru nu înseamnă nicidecum că 'ştiintele spiritului' trebuie să , , 
fie lăsate să vegeteze mai departe, ca ştiinţe 'inexacte', în întreaga lor deficienţă regretabilă, 
atâta vreme cât ele nu se ridică la nivelul lui science şi nu pot fi integrate în uniţy of scimce. Mai 
degrabă, o hermeneutică ftlozofică va ajunge la rezultatul că înţelegerea este posibilă numai 
dacă cel care înţelege pune în joc propriile sale presupozipi. Contribupa productivă a 
interpretului tine, în mod inalienabil, de sensul înţelegerii înseşi. Acest lucru nu legitimează 
caracterul privat şi arbitrar al preconcepţiilor subiective, întrucât faptul despre care este 
vorba de fiesare dată - textul pe care am dori să-I înţelegem - este unicul criteriu pe care 
îl acceptăm. Insă distanţa de ne anulat, necesară dintre epoci, culturi, clase, rase - sau chiar 
persoane - este un element transsubiectiv, care conferă oricărei înţelegeri tensiune şi viaţă. 
Această stare de fapt poate fi descrisă şi prin aceea că interpretul şi textul depn fiecare 
propriul lor 'orizont' şi că orice înţelegere reprezintă o contopire a acestor orizonturi. 
Astfel, atât în ştiinţa neo-testamentară (mai ales la E. Fuchs şi G. Ebeling), cât şi, de 
exemplu, în literary criticism, dar şi în dezvoltarea ftlozofică ulterioară a demersului heideg
gerian, problematica hermeneuticii s-a deplasat în mod principial, părăsind baza subiectiv
psihologică, în direcpa sensului obiectiv, mijlocit prin istoria efectelor. 

Datul fundamental pentru medierea unor astfel de distanţe îl reprezintă limba, în care 
interpretul (sau traducătorul!) exprimă din nou ceea �e înţelege. Teologii, ca şi poetologii, 
vorbesc pur şi simplu despre evenimentul lingvistic. Intr-un anumit sens, henneneutica se 
apropie astfel, pe propriul său drum, de filozofia analitică ce porneşte de la critica neopo
zitivistă a metafizicii. De când aceasta nu mai pne să risipească, o dată pentru totdeauna, 
'vrăjirea prin limbă', prin analiza expresiilor şi clarificarea tuturor afinnaţiilor cu ajutorul 
unor limbaje simbolice artificiale, nici ea nu poate, până la urmă, să eludeze problema 
funcţionării limbii în jocul de limbaj, aşa cum au arătat chiar Cercetările filozofice ale lui 
Wittgenstein. K O. Apel a accentuat pe bună dreptate că, fireşte, continuitate,a tradipei 
devine descriptibilă numai în mod discontinuu prin conceptul de 'joc de limbaj '59. In măsura 
în care henneneutica depăşeşte naivitatea pozitivistă care rezidă în conceptul de dat (das 
Gegebene) prin reflecpa asupra condipilor înţelegerii (preînţelegere, anterioritate a întrebării, 
istoria motivării oricărei afirmatii) , ea reprezintă totodată o critică la adresa atitudinii 
metodologice pozitiviste. În ce �ăsură ea urmează aici schema teoriei transcendentale (K 
O. Apel) sau mai degrabă pe cea a dialecticii istorice G. Habennas) este un fapt controversat:6°. 

Hermeneutica are, în orice caz, o tematică autonomă. În ciuda generalitătii ei fonnale, 
A , 

ea nu poate fi integrată în mod legitim în logică. Intr-un anume sens, ea împărtăşeşte cu 
logica universalitatea, iar într-un anume sens chiar o întrece pe aceasta în universalitate. 
Ce-i drept, orice context afirmativ poate fi privit din perspectiva structurii sale logice: 
regulile gramaticii, sintaxa şi, în ultimă instanţă, legile logi�ii consecvenpale pot fi pennanent 
aplicate asupra unor contexte ale· vorbirii şi ale gândirii. Insă arareori un context al vorbirii 

59 K. o. Apel: "Wittgenstein und das Problem des Verstehens", Z. Theo/. Kirche 63 (1 966)[Acwn 
în: Transjormation der Philosophie, Frankfurt 1973, Bd. I, pp. 335 - 377] . 
60 Cf. contribu�ile din Hermeneutik und Dialektik şi Postfaţa mea la Adevăr li metodă (31 972), în 
acest volum p. 681 sqq. 
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trăit cu adevărat satisface cerinfele stricte ale logicii afirmaţiei. Vorbirea şi dialogul nu sunt 
'afirmatii' în sensul judecătii logice, ale cărei uruvocitate şi semnificatie sunt verificabile şi 
realizabile pentru oricine,' ci au latura lor ocazională. Ele sunt întâlnite într-un proces 
comunicativ, în raport cu care monologul discursului sau al demonstraţiei ştiin�ifice 
constituie numai un caz special. Modul de realizare al limbii este dialogul, fie şi dialogul 
sufletului cu sine însuşi, cum a caracterizat Platon gândirea. Din acest motiv, hermeneutica, 
în calitate de teorie a înţelegerii şi a înfelegerii reciproce, este de o generalitate maximă. Ea 
înfelege orice afirmaţie nu doar în privin�a valenfei ei logice, ci ca răspuns la o întrebare, 
ceea ce înseamnă însă că cine înfelege trebuie să înţeleagă întrebarea, şi întrucât înfelegerea 
trebuie să dobândească astfel sensul acesteia din istoria motivatiei ei, ea trebuie în mod , 
necesar să treacă dincolo de conţinutul sesizabil din punct de vedere logic al afirmaţiei. 
Această idee este prezentă, în esenfă, deja în dialectica spiritului a lui Hegel şi a fost 
readusă în actualitate de către B. Croce, Collingwood şi alţii. The logic of question and answer 
este în cel mai înalt grad un capitol demn de a fi citit din Autobiograpl?J a lui Collingwood. 
Însă nici o analiză pur fenomenologică nu poate ignora faptul că nu există nici percepţii 
izolate, nici judecăţi izolate. Acest lucru a fost întemeiat fenomenologic şi realizat sub 
impresia conceptului existenţial de lume al lui Heidegger în Hermel1eu�sche ugik a lui H. 
Lipp, pe baza doctrinei lui Husserl despre intenţionalităţile anonime. In Anglia, Austin a 
dus mai departe, într-o direcţie asemănătoare, turnura Wittgenstein-ului târziu. 

Consecinfa acestui regres de la limbajul ştiinţei la limbajul vieţii cotidiene, de la ştiinfele 
experimentale la experienţa 'lumii vieţii' (Husserl) a constituit-o faptul că hermeneutica, în 
loc să se subordoneze 'logicii', a trebuit să se reorienteze către mai vechea tradiţie a retoricii 
cu care ea, aşa cum am arătat mai SUS61 ,  a fost cândva strâns corelată. Ea preia astfel din 
nou un fir care a fost întrerupt în secolul al XVIII-lea. Pe atunci, mai ales G. B. Vico 
apărase vechea tradiţie retorică pe care el o reprezenta ca profesor de retorică !a Napoli, 
împotriva pretenţiei de monopol a ştiinţei 'moderne', pe care el o numea critica. Indeosebi 
importanţa retoricii pentru educarea şi formarea lui sensus communis a fost evidenţiată de 
către el şi, într-adevăr, hermeneutica împărtăşeşte cu retorica rolul pe care îl joacă eikos-ul, 
argumen tul persuasiv. Tradiţia retoricii, care în Germania - în ciuda lui Herder - s-a întrerupt 
în chip deosebit de radical în secolul al XVIII-lea, a rămas totuşi influentă în mod ne ştiut 
atât în domeniul esteticii, cât şi în cel al hermeneuticii, aşa cum a arătat mai ales Kl. 
Dockhorn62• Fafă de pretenţiile de monopol ale logicii matematice moderne şi ale dezvoltării 
ei ulterioare, şi în epoca noastră se fac auzite împotriviri din perspectiva retoricii şi a 
raţionalităţii judiciare, de pildă prin intermediul lui Ch. Perelman şi al şcolii sale63• 

Totuşi, acestora li se adaugă încă o dimensiune, mult mai cuprinzătoare, a problemei 
hermeneutice, care este legată de poziţia centrală pe care o ocupă limba în domeniul 
hermeneutic. Limba nu este numai un mediu printre altele - în cadrul lumii 'formelor 
simbolice' (Cassirer) -, ci se află într-o relaţie specială cu potenţialul caracter comun al 
raţiunii. Raţiunea este cea care se actualizează în mod comunicativ în limbă, aşa cum a 
accentuat deja R. Honigswald: limba nu este numai 'fapt' ('Paktum') , ci 'principiu'. Pe acest 
lucru se întemeiază universalitatea dimensiunii hermeneutice. O astfel de universalitate 
este întâ1nită deja în doctrina semnificaţiei a lui Augustin şi a lui Toma, în măsura în care 
ei considerau semnificaţia semnelor (a cuvintelor) ca fIind depăşită de semnificaţia faptelor 
(Sachen) şi justificau astfel trecerea dincolo de sensus litteralis. Desigur că hermeneutica nu 
61 Cf. mai sus p. 435 sqq. 
62 K1. Dockhorn: Recenzie la H.-G. Gadamer: Wahrheit und Methode, GGA. 218 (1 966) 
63 Cf. şi: Philosophy, Rhetoric and Argumentation, ed. M. Natanson şi H.W. Johnstone jr. (1 965). 
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va putea să urmeze astăzi pur şi simplu această perspectivă, adică nu va proclama o nouă 
alegoreză. Acesta ar presupune o limbă a Creapei prin care ne vorbeşte Dumnezeu. Însă 
probabil că nu poate fi evitată constatarea că nu numai în vorbire şi scriere, ci în toate 
creapile umane a pătruns un 'sens', a cărui descifrare cons tituie o sarcină hermeneutică. 
Acest lucru l-a exprimat Hegel prin doctrina sa despre 'spiritul obiectiv', şi această parte a 
ftlozofiei sale a spiritului a rămas vie chiar şi în mod independent de întregul dialectic al 
sistemului său (ef. de pildă doctrina lui Nicolai Hartmann despre spiritul obiectiv şi idealismul 
lui Croce şi al lui Gentile) . Nu numai limbajul artei ridică pretenpi legitime de în�elegere, 
ci orice formă de creaţie culturală umană în genere. Mai mult decât atât, întrebarea se 
extinde. Ce nu aparţine orientării noastre în lume constituite lingvistic?! Orice cunoaştere 
a lumii de către om este mijlocită lingvistic. O primă orientare în lume se realizează prin 
învăţarea vorbirii. Dar nu numai atât. Lingvisticitatea faptului-nostru-de-a-fi-în-Iume (unser 
In-der-Welt-Sein) articulează, în ultimă instanţă, întregul domeniu al experientei. Logica 
inducţiei pe care o descrie Aristotel şi pe care F. Bacon a dezvoltat-o în scopul fundamentării 
noilor ştiinţe experimentale64, poate să fie nesatisfăcătoare ca teorie logică a experienţei 
ştiinţifice şi să necesite corectare65, însă ea ilustrează în mod strălucit apropierea reală de 
articularea lingvistică a lumii. Deja Themistius, în comentariul său la Aristotel, a ilustrat 
respectivul capitol al lui Aristotel (An. Post. B 1 9) prin învăţarea vorbirii, iar în acest 
domeniu lingvistica (Chomsky) şi psihologia (piaget) moderne au făcut noi paşi. Totuşi, 
acest lucru este valabil într-un sens cu mult mai larg: orice experienţă se realizează prin 
permanenta dezvoltare comunicativă a cunoaşterii noastre a lumii. Ea însăşi este mereu 
cunoaştere a cunoscutului într-un sens mult mai profund şi mai general decât avea în 
vedere formula creată de către A. Boeckh pentru activitatea filologului. Căci tradiţia în 
care trăim nu este o aşa-numită tradiţie culturală, care ar consta numai în texte şi monumente 
şi ar transmite un sens conceput lingvistic sau documentat istoric, în timp ce determinantele 
reale ale vietii noastre, conditiile de productie etc. ar rămâne 'afară': mai degrabă, însăşi 
lumea cuno;cută în mod com�cativ ne est� transmisă permanent ca o totalitate deschisă, 
traditur. Acest lucru nu este nimic altceva decât experientă. Ea există peste tot unde este 
cunoscută lumea, unde nefamiliaritatea este anulată, unde este realizată evidentierea, sesizarea 
(Einsehen) , aproprierea, iar în ultimă instanţă sarcina cea mai nobilă a hdrmeneuticii ca 
teorie ftlozofică rezidă în faptul de a arăta că abia integrarea întregii cunoaşteri (Erkenntnis) 
a ştiintei în cunoaşterea (Wissen) personală a individului se poate numi 'experienţă', aşa 
cum a arătat Polanyi.66 

Astfel, dimensiunea hermeneutică vizează în special elaborarea conceptului ftlozofic, 
elaborare care străbate milenii1e. Ca traditie a experientei reflexive, ea trebuie să fie înteleasă 
ca o unică mare conversaţie, la care ia parte fiecare prezent (Gegenwart) şi pe care e� nu îl 
poate stăpâni şi domina critic în mod superior. Slăbiciunea istoriei problemelor fusese aceea 
de a putea citi istoria fllozofiei numai ca pe o confirmare a propriei perspective problematice, 
şi nu ca pe un partener critic care dezvăluie caracterul limitat al propriilor noastre perspective. 
Pentru aceasta, este necesar, fireşte, să ne supunem reflecţiei hermeneutice. Ea ne învaţă că 
limbajul fllozofiei are întotdeauna ceva inadecvat şi urmăreşte în intenţia lui mai mult decât 
poate fi găsit în afirmaţia lui şi decât i Se poate impune să respecte ca promisiune făcută. 
Conceptele care sunt formate şi transmise în el nu sunt mărci şi semnale fixe prin care este 
desemnat un fapt univoc, ca în sistemele simbolice ale matematicienilor şi logicienilor şi în 
64 Aristotel, Anal. post. II, 19. 
65 K. R. Popper: Logik der Forschung (21966). 
66 M. Polanyi, Persona! Knowledge, Chicago 1958. 
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aplicaţiile lor. Ele îşi au originea în procesul comunicativ al interpretării umane a lumii, 
proces care se desfăşoară în limbă, sunt însufleţite în continuare şi transfonnate de către ea 
şi se îmbogăţesc, se deplasează în contexte noi, care le acoperă pe cele vechi, se cufundă în 
semiabsen�a gândirii şi reînvie Într-o nouă gândire interogativă. 

Astfel, la baza oricărei elaborări ftlozofice a conceptului se află o dimensiune herme
neutică, ce este desemnată în zilele noastre prin termenul oarecum imprecis de 'Begrifls
geschichte' ('istoria conceptelor') . Ea nu reprezintă un efort secundar şi nu vizează faptul că, 
în loc să se vorbească despre fapte, s-ar vorbi despre mijloacele de comunicare pe care le 
folosim în legătură cu ele, ci ea constituie elementul critic din însăşi utilizarea conceptelor 
noastre. Furia profanului care pretinde definiţii univoce, dar, de asemenea, şi obsesia 
univocităţii proprie unei teorii unilaterale, semantice a cunoaşterii nesocotesc ceea ce este 
limba şi faptul că nici limbajul conceptual nu poate fi inventat, schimbat în mod arbitrar, 
utilizat .şi pus deoparte, ci provine din elementul în care ne mişcăm în mod reflexiv. 
Numai crustele solidificate ale acestui flux viu al gândirii şi al vorbirii sunt Întâlnite sub 
forma artificială a terminologiei. Chiar ea este inipată şi susţinută de procesul comunicativ 
pe care îl realizăm vorbind şi în care se constituie în�elegerea şi acordul67• Acesta mi se 
pare a fi punctul de convergentă dintre dezvoltarea ftlOZOflei analitice din Anglia şi 
hermeneutică. Însă corespondenţ� rămâne limitată. Aşa cum în secolul al XIX-lea Dilthey 
acuza empirismul englez de lipsa educaţiei istorice, aşa şi pretenţia critică a hermeneuticii 
bazate pe reflecţie istoriC'ă constă nu atât în a face controlabile anumite moduri ale vorbirii 
în privinţa structurii lor logice, în felul în care acest lucru constituie, de pildă, idealul 
filozofiei 'analitice', cât în a apropria conţinuturile mijlocite lingvistic împreună cu întreaga 
lor sedimentare în materie de experienţă istorică. 

Problema hermeneutică a dobândit o nouă virulenţă în câmpul logicii ştiinţelor sociale. 
Cu siguranţă că trebuie să recunoaştem faptul că la baza oricărei experien�e a lumii se află 
dimensiunea hermeneutică, şi de aceea ea joacă un rol şi în activitatea ştiinţelor naturii, aşa 
cum a arătat îndeosebi Thomas Kuhn68• Totuşi, acest lucru este mult mai valabil în ştiinţele 
sociale. Căci în măsura În care societatea are întotdeauna o existenţă baxată pe comunicare 
lingvistică69, propriul câmp-obiect al ştiinţelor sociale (şi nu numai elaborarea de către ele 
a teoriilor) este el însuşi dominat de dimensiunea hermeneutică. Critica hermeneutică la 
adresa obiectivismului naiv din ştiinţele spiritului are, într-un anume sens, contrapartea sa 
în critica ideologiilor inspirată marxist (Habennas - cf. şi polemica vehementă a lui Hans 
Albert îndreptată împotriva acesteia)7°. De asemenea, vindecarea prin dialog este un eminent 
fenomen hermeneutic, căruia mai ales J. Lacan şi P. Ricceur71 i-au rediscutat fundamentele 
teoretice. Relevanţa analogiei dintre maladiile spiritului şi maladiile societăţii mi se pare, 
67 Cf. "Die Begriffsgeschichte und die Sprache der Philosophie", Arbeitsgemeinsehtift fur Forsehung 
des Lmdes Nordrhein-Westfa!!en, Heft 170 (1 971) (=Ges. Werke Bd. 4). 
68 Th. Kuhn: The Strueture oJ Scientifie Revolutions, Chicago 1962. 
69 Charles Taylor: "Interpretation and the Sciences of Man", Rev. oJMet. 25(1971), pp. 3-51, acum în 
C. Taylor, Erk!ărung und Interpretation in den Wissenschaften vom Menschen, Frankfurt 1975, pp. 1 54-219. 
70 J. Habermas: "Zur Logik der Sozialwiss.", BeiheJt der Phil. Rdseh. (1 967); Hermeneutik und 
Ideologiekritik (1971); Hans Albert: Konstruktion und Kritik (1972). [Şi lucrările ::nai târzii ale lui 
Habermas discută hermeneutica. Cf. Theorie des kommunikativen Hande!ns, 2 vol. , Frankfurt 1 981 , 1, 
p. 143 şi 192 sqq.] 
71 P. Ricreur: De I'interpritation. Essai sur Freud (1 965, germ. 1969); Le eonjlit des in/erplitations (1969), 
"Hermeneutique et critique des ideologies" (In: Demythisation et ideologie, ed. Castelli) (1973); LJ 
metaphore vive, Paris 1975; J. Lacan: Eerits (1966). 
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fireşte, îndoielnică72. Pozitia specialistului în ştiinte sociale fată de societate nu este 
comparabilă cu cea a psih:malistului fafă de pacien'tul său. O critică a ideologiilor care 
crede că se sustrage oricărei preocupări ideologice nu este mai pupn dogmatică decât o 
ştiinfă socială 'pozitivistă', care se înfelege pe sine ca tehnică socială. Având în vedere 
astfel de încercări de mediere, opozitia teoriei deconstructiei fată de henneneutică, opozitie 
care îl are ca reprezentant pe Derricla73, mi se pare de înţeles. Experienfa hermeneutică îşi 
apără totuşi propria îndreptăpre împotriva unei astfel de teorii a deconstrucpei 'sensului'. 
A căuta 'sens' în ieriturc nu are - în ciuda lui Nietzsche - nimic de a face cu metafizica. 

Dacă urmăm henneneutica, orice efort de înfelegere (BegreiJen) are mai degrabă ca scop, 
în principiu, consensul posibil, acordul posibil, ba chiar trebuie ca el însuşi să se bazeze deja 
pe un acord care uneşte, pentru a putea reuşi vreodată să ne înţelegem. Aceasta nu este deloc 
o ipoteză dogmatică, ci o descriere pur şi simplu fenomenologică. Acolo unde nimic nu 
uneşte, nu poate reuşi nici dialogul. Astfel, critica ideologiilor trebuie să introducă ea însăşi 
ca instantă ultimă discursul rational, care trebuie să ne dea posibilitatea de a comunica rară 
nici o co�strângere. Acelaşi l�cru se confirmă în demersul psihanalizei. Succesul terapiei 
prin dialog a psihanalizei nu se bazează numai pe activitatea reflexivă voluntară a pacientului. 
Faptul că el trebuie să reuşească în cele din urmă să-şi anuleze blocajele prin terapie verbală, 
cu ajutorul medicului, nu este totul. Scopul final este mai degrabă acela de a-şi redobândi 
aptitudinea naturală de a comunica cu alpi, adică de a se întoarce la acel acord fundamental 
care face pentru prima dată ca faptul de a vorbi unul cu celălalt să aibă sens. 

Aici apare o deosebire care nu poate fi ignorată. Critica ideologiilor pretinde a fi reflecpe 
emancipatoare, iar în mod corespunzător dialogul terapeutic pretinde că face conştiente şi că 
astfel anulează camuflări1e inconştientului. Amândouă îşi presupun aici cunoaşterea şi se 
consideră ca fiind fundamentate ştiintific. Spre deosebire de ele, reflectia henneneutică nu 
contine nici o pretentie de continut, nici o pretentie prealabilă de felul ;cesta. Ea nu sustine , " , , 
a şti că condip.i1e sociale de facto fac posibilă numai o comunicare distorsionată. Din punctul 
ei de vedere, acest lucru ar implica deja faptul că s-ar şti ceea ce ar trebui să se obpnă în 
comunicarea corectă nedistorsionată. De asemenea, ea nu consideră că operează ca un terapeut 
care duce la bun sfârşit procesul reflexiv al pacientului, condycându-I la o înţelegere (Einsich� 
mai înaltă a istoriei vietii sale şi a adevăratei lui esente. In ambele cazuri, atât în critica 

, , 
ideologiilor, cât şi în psihanaliză, interpretarea se consideră călăuzită de o cunoaş�ere prealabilă, 
pornind de la care pot fi anulate ideile fixe preconcepute li prejudecăp.1e. In acest sens, 
amândouă se înţeleg pe sine ca 'luminare' ('Atifk/ărung'). In opozipe cu ele, experienţa 
henneneutică priveşte cu scepticism orice pretenpe de cunoaştere prealabilă. Conceptul de 
preînţelegere care a fost introdus de către Bultmann nu vizează o astfel de cunoaştere: 
prejudecăp.1e noastre trebuie să fie puse în joc în procesul înfelegerii .. . Concepte precum cel 
de 'luminare', de 'emancipare', de 'dialog liber de constrângeri' se dezvăluie în concretizarea 
experientei henneneutice ca abstractiuni sărace. Experienta hermeneutică realizează cât de 
adânc în;ădăcinate pot fi prejudecăţile şi cât de pupn este in stare o simplă conştientizare a 
lor (Sich-Bewujtwerden derse/ben) să le anuleze forţa. Acest lucru îl ştia foarte bine unul dintre 
părinţii iluminismului modem, Descartes, atunci când încerca să legitimeze noul său concept 
de metodă mai pupn prin argumenta pe, cât prin meditape, prin reflecpe mereu reluată. 
Acest lucru nu trebuie catalogat drept simplu ornament retoric. Fără acesta nu există 
comunicare, nici măcar în contributiile filozofice şi ştiintifice, care trebuie să se pună toate în 
valoare prin mijloace retorice. Într�aga istorie a gâncllrii confirmă învecinarea antică dintre 

72 Cf. J. Habermas (edit.): Hermeneutik und ldeologiekritik (1 971) .  
73 L'eerilurc el la dijftrence, Paris 1967. 
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retorică şi hermeneutică. Totuşi, hermeneutica include permanent un element care trece 
dincolo de simpla retorică: ea implică mereu o întâlnire cu opiniile celuilalt, care sunt exprimate 
la rândul lor. Acest lucru este valabil atât pentru textele care trebuie înţelese, cât şi pent1u 
toate celelalte creapi culturale de felul acesta. Ele trebuie să-şi etaleze propria lor putere de 
convingere pentru a fi înţelese. Hermeneutica este ftlozofie pentru că nu se lasă limitată la o 
tehnică ce 'doar' înţelege opiniile altuia. Reflecţia hermeneutică implică mai degrabă faptul 
că în orice înţelegere a altceva sau a altcuiva se produce o autocritică. Cine înţelege nu 
pretinde o poziţie superioară, ci admite ca propriul presupus adevăr să fie pus la încercare. 
Acest lucru este şi el implicat în orice înţelegere, şi de aceea orice înţelegere contribuie la 
dezvoltarea conştiintei istoriei efectelor. 

Modelul fundam'ental al oricărei comunicări este dialogul, conversatia. O conversatie, 
după cum se ştie, nu este posibilă dacă unul dintre parteneri se crede neapărat înt;-o 
Pozitie superioară fată de celălalt, ca de pildă atunci când el sustine că detine o cunoaştere 

" , , 

prealabilă despre prejudecăţile în care este bomat celălalt. El se închide astfel în propriile 
sale prejudecăp. Comunicarea dialogală este în principiu imposibilă dacă unul dintre 
partenerii dialogului nu este cu adevărat deschis pentru conversaţie. Un astfel de caz este, 
de exemplu, acela în care cineva joacă în relaţiile sociale rolul psihologului sau al 
psihanalistului, şi nu ia în serios afirmaţiile altuia în sensul lor, ci pretinde a le scruta în 
mod psihanalitic. Parteneriatul pe care se bazează viaţa socială este distrus Într-un astfel 
de caz. Problematica a fost supusă unei discupi sistematice mai ales de către Paul Ricreur, 
acolo unde el vorbeşte despre 'conflictul interpretărilor'. Acolo Ricreur îi aşază de o parte 
pe Marx, Nietzsche şi Freud, iar de cealaltă parte intenponalitatea fenomenologică a 
înţelegerii 'simbolurilor', şi caută o mediere dialectică. De o parte se află derivarea genetică, 
în calitate de arheologie, de cealaltă parte orientarea în direcpa unui sens vizat, în calitate 
de teleologie. Conform propriului său punct de vedere, aceasta este numai o distincpe 
pregătitoare, care pune bazele unei hermeneutici generale. Aceasta ar trebui apoi să 
lămurească funcţia constitutivă a înţelegerii simbolurilor şi a auto-înţelegerii (Sich-Verstehen) 
cu ajutorul simbolurilor. - O astfel de teorie hermeneutică generală mi se pare inconsistentă. 
Modurile de înţelegere a simbolurilor, care sunt aici alăturate, aveau fiecare în vedere un 
alt sens al simbolului, şi nu acelaşi, şi nu constituie astfel fiecare numai un 'sens' diferit al 
acestor simboluri. Un mod de înţelegere îl exclude mai degrabă pe celălalt, pentru că 
vizează altceva. Unul înţelege ceea ce vrea să spună simbolul, celălalt ceea ce el vrea să 
ascundă şi să mascheze. Acesta este un cu totul alt sens al 'înţelegerii'. 

Universalitatea hermeneuticii depinde, în ultimă instanţă, de răspunsul la următoarea 
întrebare: caracterul teoretic, transcendental al hermeneuticii rămâne limitat la valabilitatea 
sa în cadrul ştiinţei sau ea legitimează şi principiile lui 'sensus communis', şi prin aceasta modul 
cum orice utilizare a ştiinţei este integrată în conştiinţa practică? Hermeneutica se deplasează 
- înţeleasă atât de universal - în vecinătatea 'ftlozofiei practice', a cărei revitalizare este 
realizată în mijlocul tradipei transcendental-ftlozofice germane prin lucrările lui J. Ritter şi ale 
şcolii sale. Hermeneutica ftlozofică este conştientă de această consecinţă74 . O teorie a practicii 
înţelegerii este în mod evident teorie, şi nu practică, însă o teorie a practicii nu este, din 
această cauză, o 'tehnică' sau o pretinsă ştiinpficizare a practicii sociale: ea este o reflecţie 
ftlozofică asupra limitelor care sunt puse oricărei dominări ştiinpfic-tehnice a naturii şi a 
societăţii. Acestea sunt adevăruri a căror apărare în faţa conceptului modern de ştiinţă constituie 
una dintre cele mai importante sarcini ale unei hermeneutici ftlozofice75. 
74 Cf. J. Ritter: Metapf?ysik und Po/itik (1969) şi M. Riedd: Zur Rehabi/itiemng cler praktischen Philo.rophie (1972). 
75 Gadamer: " Theorie, Technik, Praxis", în Neue Anthropologie Bd. 1, "Einfuhrung" (1 972) [Ces. 
Werke Bd. 4] . 
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9. Despre problematica autoÎnţelegeri i 
O contri buţie hermeneuti că la p roblema 
'demito logizări i' (1 961 ) 

Cine a trăit imensa senzaţie pe care a provocat-o la vremea sa apariţia studiului programatic 
al lui Rudolf Bultmann despre demitologizarea Noului Testament şi reflectează asupra 
influenţei ulterioare a acestuia, influenţă ce se prelungeşte până ast�;z:i, nu se poate înşela 
în legătură cu faptul că problemele teologice şi specific dogmatice stint cele care intră aici 
în joc. Pentru cunoscătorul activităţii teologice a lui Bultmann, acest studiu nu era nicidecum 
senzaţional. El doar formula ceea ce se petrecea de multă vreme în activitatea exegetică a 
teologului. Tocmai acesta este însă punctul în care o reflectie ftlozofică poate să contribuie 
la discutia teologică. Fără îndoială că problema demitologizării are şi un aspect hermeneutic 
general. Problemele teologice nu vizează fenomenul hermeneutic al demitologizării ca 
atare, ci rezultatul dogmatic al acesteia: şi anume problema dacă limitele a ceea ce este 
supus unei demitologizări sunt sau nu trasate corect de către Bultmann din punctul de 
vedere dogmatic al teologiei protestante. - Următoarele analize vor să pună în lumină 
aspectul hermeneutic al problemei dintr-o perspectivă care până acum mi se pare că nu a 
fost îndeajuns valorificată: ele pun întrebarea dacă sensul Noului Testament poate fi înţeles 
suficient pornind de la conceptul călăuzi tor de autoînţelegere a credinţei, sau dacă aici este 
activ un cu totul alt factor, care depăşeşte autoîntelegerea individului şi chiar fiinta lui 

, , , 

proprie (Selbstsein) . In acest scop, trebuie adus aici în discutie raportul dintre înţelegere şi 
joc. Acest lucru necesită câteva ret1ecţii pregătitoare, care indică locul pe care il ocupă 
aspectul hermeneutic. 

Prima constatare care trebuie făcută aici este aceea că întelegerea, ca sarcină hermeneutică, 
, , 

are deja întotdeauna o dimensiune reflexivă. Inţelegerea nu este o simplă reproducere a 
unei cunoaşteri, adică nu este o simplă realizare repetată a acesteia, ci este ea însăşi conştientă 
de caracterul repetat al realizării ei. Ea este, cum a formulat deja August Boeckh, o cunoaştere 
a cunoscutului. Această formulare paradoxală rezumă concepţiile hermeneuticii romantice, 
căreia îi devenise clară structura reflexivă a fenomenului hermeneutic. Realizarea înţelegerii 
pretinde ca elementul inconştient din realizarea unei cunoaşteri să fie adus la nivelul 
conştiinţei. Hermeneutica romantică se întemeiază astfel pe un concept fundamental al 
esteticii kantiene, pe conceptul de geniu, care creează opera exemplară 'în mod inconştient' 
- ca natura însăşi - adică fără să aplice în mod conştient anumite reguli şi fără să imite pur 
şi simplu anumite modele. 

Astfel, este deja caracterizată situatia specială în care apare problema hermeneutică. În 
mod evident, ea nu apare atâta vreme cât este vorba despre o simplă preluare şi dezvoltare 
originară a unei anumite tradiţii spirituale, ca de exemplu în cazul redescoperirii umaniste 
a antichităţii clasice, care avea drept scop mai degrabă imitarea şi urmarea nemijlocită, ba 
chiar şi concurarea nemijlocită a autorilor antici, decât o simplă 'înţelegere' a acestora. 
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Problema hermeneutică apare, în mod evident, numai acolo unde nici o astfel de tradiţie 
puternică nu absoarbe în sine propria raportare la ea şi unde irumpe conştiin�a că cineva 
întâmpină procesul de transmitere care ajunge până la el ca pe ceva străin, fie pentru că el 
nu îi aparpne deloc, fie pentru că tradipa care îl leagă de acest proces nu îl mai câştigă în 
mod indiscutabil. 

Acest din urmă caz reprezintă acel aspect al problemei henneneutice care face aici obiectul 
interogatiei. Întelegerea traditiei creştine, la fel ca şi întelegerea antichitătii clasice, implică 
pentru �oi o c�nştiin�ă istorică. Oricât de viu ar fi IU�lul care ne leagă 'de marea tradipe 
greco-creştină, conştiin�a alterităţii, a faptului că nu mai aparpnem în mod incliscutabil acestei 
tradiţii ne determină pe noi toţi. Acest lucru devine deosebit de limpede la începuturile 
criticii istorice la adresa tradipei, şi îndeosebi la începuturile criticii la adresa Bibliei, aşa cum 
a fost ea inaugurată de către Spinoza şi al său Tratat teologico-politic. Acolo devine extrem de 
clar faptul că drumul înţelegerii istorice este un fel de ocol inevitabil pe care trebuie să îl facă 
cel care înţelege atunci când nu mai poate avea un acces nemijlocit la ceea ce este spus în 
tradiţie. Interogapa genetică, al cărei scop este acela de a explica o opinie transmisă prin 
tradipe pornind de la situa pa istorică, va apărea abia atunci când accesul nemijlocit la adevărul 
a ceea ce este spus este imposibil din cauză că rapunea se opune. 

Cu siguran�ă că un �s tfel de ocol al explicapei istorice nu a existat abia sub semnul 
iluminismului modern. In privinţa Vechiului Testament, de pildă, teologia creştină s-a aflat 
foarte curând în fa�a sarcinii de a elimina exegetic conpnuturile lui incompatibile cu 
dogmatica şi doctrina morală creştine, şi în acest scop a fost utilizată, în afară de interpretarea 
alegorică şi tipologică, aşa cum a arătat de exemplu Augustin în De Doctrina christiana, şi 
reflectia istorică. Însă într-un astfel de caz traditia dogmatică a Bisericii creştine rămâne a 

, , 
baza de nezdruncinat. Reflecp.i1e istorice erau instrumente rare şi secundare pentru în�ele-
gerea Sfintei Scripturi. - Acest lucru se va schimba în mod esenţial odată cu apariţia noii 
ştiinţe a naturii şi a criticii ei. Ceea ce se poate în�elege din Sfânta Scriptură în acord cu 
ştiin�a modernă şi pe baza raţiunii pure constituie un domeniu restrâns, şi astfel se amplifică 
foarte mult domeniul a ceea ce poate fi înţeles numai prin raportare la condip.i1e istorice. 
Pentru Spinoza mai există, ce-i drept, o evidenţă nemijlocită a adevărurilor morale pe care 
rapunea le cunoaşte în Biblie. Evidenţa lor este într-un anume sens identică, de pildă, cu 
evidenta lui Euclid, care detine adevăruri atât de nemijlocit clare pentru ratiune, încât 
întreba'rea privitoare la origin'ea istorică a acestor concepţii nu poate fi pusă del�c în primă 
instantă. Totuşi, adevărurile morale care sunt evidente în acest mod în traditia biblică 
reprezintă pentru Spinoza numai o mică parte din întregul tradiţiei biblice. Sfânt� Scriptură 
în ansamblu rămâne străină raţiunii. Dacă vrem să o în�elegem, trebuie s ă  ne angajăm 
într-o reflecţie istorică, aşa cum se întâmplă de exemplu în cazul criticii minunilor. 

Convingerea care îşi croieşte drum în romantismul târziu cu privire la totala înstrăinare 
de traditie - ca revers al unei totale alterităti a prezentului -, este cea care e ridicată la 
rangul d� presupozipe metodologică fundame�tală a demersului henneneutic. Henneneutica 
devine o atitudine metodologică universală tocmai prin aceea că ea presupune caracterul 
străin al conţinutului ce trebuie înţeles, şi astfel îşi fixează ca sarcină d"epăşirea lui prin 
aproprierea înţelegerii. Astfel, este caracteristic faptul că Schleiermacher nu consideră 
deloc ca pe o reprezentare absurdă faptul de a înţelege chiar şi principiile unui Euclid în 
mod istoric, adică prin raportare la clipele existenţiale fructuoase din via�a sa în care s-au 
fonnat aceste convingeri. Locul convingerii obiective nemijlocite este luat, ca atitudine cu 
adevărat metodic-ştiinţifică, de înţelegerea psihologic-istorică. Abia astfel ştiinţa biblică, 
teologia în aspectul ei exegetic, este ridicată la rangul unei ştiin�e istoric-critice autentice. 
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Hermeneutica devine organonul general al metodei istorice. După cum se ştie, realizarea 
acestei reflecţii istoric-critice a condus, în domeniul exegezei biblice, la grave tensiuni 
între dogmatică şi exegeză, care străbat până în vremea de astăzi activitatea teologică 
legată de Noul Testament. 

Şcoala istorică, îndeosebi în forma hotărâtă pe care cel mai radical metodolog al ei, 
Droysen, a pretins-o sarcinii istoricului, nu a acceptat totuşi deloc Înstrăinarea obiectivistă 
totală a obiectului istoriei. Droysen a tratat mai degrabă cu sarcasm acea 'obiectivitate de 
eunuc' şi, invers, a caracterizat apartenen�a la marile for�e morale care guvernează istoria 
ca precondipe a oricărei înţelegeri istorice. Celebra sa formulă potrivit căreia sarcina istori
cului ar fi aceea de a în�elege cercetând, are chiar şi ea un aspect teologic. Planurile provi
denţei sunt ascunse omului, însă prin neobosita pătrundere cercetătoare în contextele 
istoriei universale, spiritului is toric îi este dată o presimtire a sensului ascuns al întregului. 
Înţelegerea este aici mai mult decât o metodă universali care este suspnută ocazional prin 
afinitatea sau congenialitatea istoricului cu obiectele sale istorice. Nu este doar o problemă 
de simpatie personală întâmplătoare, ci în alegerea obiectelor, ca' şi în cea a punctelor de 
vedere sub semnul cărora obiectul se propune ca o problemă istorică, este activ ceva din 
propria istoricitate a în�elegerii. 

Conştiinţei metodologice de sine a cercetării istorice îi este greu, fireşte, să repnă această 
latură a problemei. Căci şi ş tiin�ele istorice ale spiritului sunt marcate de ideea de ştiinţă a 
modernitătii. Critica romantică la adresa rationalismului iluminismului a întrerupt, ce-i 
drept, dorrinapa dreptului natural, însă dire;pile cercetării istorice se în�eleg pe ele însele 
ca paşi către o totală lămurire istorică a omului cu privire la el însuşi, în urma căreia ar 
trebui să se destrame şi ultimele resturi dogmatice ale tradipei greco-creştine. Obiectivismul 
istoric ce corespunde acestui ideal îşi extrage forţa dintr-o idee de ş tiin�ă al cărei adevărat 
fundal îl reprezintă subiectivismul ftlozofic al el?ocii moderne. Faptul de a se apăra de 
acesta constituia, ce-i drept, efortul lui Droysen. Insă critica principială la adresa subiecti
vismului ftlozofic, critică ce a început cu Fiinţă fi timp a lui Heidegger, a putut pentru prima 
dată să întemeieze filozofic pozipa de teologie a istoriei a lui Droysen şi, în raport cu 
Dilthey, care fusese mult mai puternic copleşit de conceptul modern de ştiin�ă, a putut să 
îl înfăpşeze pe contele Yorck von Wartenburg ca pe un adevărat adversar din perspectiva 
unui lutheranism ferm. Prin aceea că Heidegger nu mai considera istoricitatea Dasein-ului 
ca pe o limitare a posibilităp1or sale de cunoaş tere şi ca pe o ameninpre a idealului obiecti
vităţii ştiinpfice, ci o recupera în sens pozitiv în problematica ontologică, conceptul de 
înţelegere, căruia Şcoala istorică i-a acordat o demnitate metodologică, s-a transformat 
într-un concept filozofic universal. Conform lui Fiinţă fi timp, înţelegerea este modul de 
realizare al is toricităţii Dasein-ului însuşi. Viitorialitatea (Zukiinftigkei� sa, caracterul principial 
al proiectului (Ennvuifj, care caracterizează temporalitatea Dasein-ului, este limitată de cealaltă 
determinape, cea a stării de aruncare (Gewoifenhei�, prin care nu sunt desemnate numai 
limitele unei suverane posesii de sine, ci sunt deschise şi determinate şi posibilităp1e pozitive 
care ne sunt proprii. Conceptul de autoînţelegere, într-o anumită măsură o moştenire a 
idealismului transcendental şi răspândit ca atare în epoca noastră deja de către Husserl, 
dobândeşte la Heidegger, pentru prima dată, adevărata sa istoricitate şi devine astfel apt să 
sustină şi dorinta teologică de a formula autoîntelegerea credintei. Căci nu un suveran 
fapt-de-a-dispu�e-de-sine-însuşi (Mit-sich-selbst-Vermitteltsein) ar' conştiinţei de sine, ci 
experienţa sinelui propriu, care survine în viap cuiva şi care, din punct de vedere teologic, 
survine îndeosebi prin apelul propovăduirii, poate să răpească autoînţelegerii crediriţei 
falsa pretenţie a unei siguranţe de sine gnostice. 
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Gerhard Kriiger a încercat deja de timpuriu, într-un studiu despre lucrarea RO'merbrief/ 
Epistola către Romani a lui Karl Barth, să radicalizeze demersul teologiei dialectice în această 
direcţieI,  iar anii de la Marburg ai lui Heidegger au dobândit mult din tensiunea lor de 
neuitat prin câştigul teologic pe care RudolfBultmann l-a obţinut din critica lui Heidegger 
la adresa subiectivismului obiectivist al epocii moderne. 

Totuşi, Heidegger nu a rămas la schema transcedentală care determina încă şi conceptul 
de autoînţelegere din Fiinfă fi timp. Deja în Fiin/ă fi timp adevărata într�bare nu era în ce 
mod poate fi înteleasă 'fiinta', ci în ce mod întelegerea este 'fiintă'. Intelegerea frintei 

" , " , 

reprezintă marca distinctivă existenţială a Dasein-ului wnan. Aşadar, deja aici fIinţa nu este 
înţeleasă ca fiind rezultatul dem"ersului obiectivator al conştiinţei, aşa cum se întâmpla încă 
în fenomenologia lui Husserl. Intrebarea privitoare la flinţă pătrunde mai degrabă într-o 
cu totul altă dimensiune atunci când vizează însăşi fiinţa Dasein-ului care se înţelege ,pe 
sine. Schema transcendentală trebuie să eşueze aici în cele din urmă. Vizavi-ul (das Gegenuber) 
infinit al ego-ului transcendental este integrat în interogaţia ontologică. În acest sens, �eja 
Fiin!ă fi timp începe să pună capăt acelei uitări a fiinţei pe care Heidegger a desemnat-0 :'i .• .'�j 
târziu ca fiind esenţa metafizicii. Ceea ce el numeşte ' die Kehre' ('turnura') reprezintă numai 
recunoaşterea i�posibilităţii de a depăşi uitarea transcendentală a ftinţei prin reflecţie 
transcendentală. In această privinţă, toate conceptele de mai tirziu, precwn cel de desfăşurare 
istorică a 'ftinţei' (' Seinsgeschehen'), cel de 'deschis' ('Da') ca 'deschidere-Iuminătoare' ('Uchtung') 
a ftinţei etc., se ascund d-eja, ca o consecinţă, în primul demers din Fiinţă fi timp. 

Rolul pe care îl joacă misterul limbii în ' gândirea de mai târziu a lui Heidegger arată 
îndeajuns de clar că aprofundarea istoricităţii autoînţelegerii a alungat din poziţia sa centrală 
nu numai conceptul de conştiinţă, ci şi conceptul de sineitate (Se/bsthei/) . Căci ce este mai 
lipsit de conştiinţă şi mai lipsit de sine decât acea sferă tainică a limbii în care ne aflăm şi 
care permite ca ceea ce este să se manifeste prin cuvinte, astfel încât ftinţa 'se arată'? Ceea 
ce este însă astfel valabil, cu privire la misterul limbii, este valabil şi cu privire la conceptul 
de înţelegere. Nici aceasta nu trebuie înţeleasă ca o simplă activitate a conştiinţei 
comprehensive, ci ca un mod al înseşi desfăşurării istorice a fiinţei (Seinsgeschehen) . Pentru 
a vorbi într-un mod cu totul formal, primatul pe care limba şi înţelegerea îl deţin în 
gândirea lui Heidegger trimit la anterioritatea 'raportului' faţă de membrii săi de relaţie, eul 
care înţelege şi ceea ce este înţeles. Totuşi, mi se pare posibil, şi am făcut această încercare 
în Adevăr fi metodă, ca afinnapile lui Heidegger despre 'fiinţă' şi direcţia interogativă dezvoltată 
pornind de la experienţa lui 'Kehre' să fie legitimate în însăşi conştiinţa hermeneutică. 
Raportul dintre înţelegere şi ceea ce este înţeles primează faţă de termenii săi, exact aşa 
cwn raportul dintre cel care vorbeşte şi faptul despre care el vorbeşte trimite către un 
proces dinamic, a cărei bază solidă nu se află nici într-unul, nici în celălalt membru al 
relatiei. Întelegerea nu este autoîntelegere cu acea certitudine de la sine înteleasă cu care , " , 
idealismul sustinea acest lucru, dar nici nu este epuizată cu acea critică revolutionară la 
adresa idealis�ului, care gândeşte conceptul de autoînţelegere ca pe ceva care i se' întâmplă 
sinelui şi prin care el devine sine adevărat. Eu cred, mai degrabă, că în înţelegere există un 
element de lipsă-de-sine (Selbst-Iosigkei/), care merită atenţie şi din partea unei hermeneutici 
teologice şi care ar trebui să fie cercetat pe firul călăuzi tor al structurii jocului. 

Aici ne vedem îndrumaţi în mod nemijlocit către antichitate şi către raportul specific 
dintre mit şi logos care se află la începutul gândirii greceşti. Schema iluministă curentă, 
conform căreia procesul dezvrăjirii lumii conduce cu necesitate de la mit la logos, mi se 

[Cf. lucrarea mea "Zwischen den Zeiten", Unillerntas 27 (1972), pp. 1 221-1227, retipărită în 
Philosophische Lehljahre, Tiibingen 1977, pp. 222-230.] 
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pare a fi o prejudecată modernă. Dacă ne bazăm pe această schemă, atunci devine de 
neînteles, de exemplu, felul cwn ftlozofia antică a putut să se opună tendintelor iluminismului 
grec 'şi să Întemeieze o reconciliere seculară între tradiţia religioasă şi gâ�direa ftlozofică. Îi 
datorăm lui Gerhard Kriiger magistrala clarificare a presupozipilor religioase ale fJ..!ozofării 
greceşti şi îndeosebi ale celei platonice.2 Istoria mitului şi a logosului în Grecia originară 
are o structură mult mai complicată decât o prezintă schema iluminismului. Având în 
vedere acest fapt, se poate înţelege chiar marea neîncredere pe care o nutreşte cercetarea 
consacrată antichităţii faţă de valoarea mitului ca sursă de informaţii despre religie şi 
preferinţa ei pentru formele stabile ale tradiţiei cultice. Căci capacitatea de transformare a 
mitului, deschiderea lui pentru interpretări mereu noi date de către poeţi ne obligă în cele 
din urmă să înţelegem că întrebarea în ce sens a fost 'crezut' un astfel de mit antic şi dacă 
�l nu cumva deja nu mai este crezut acolo unde intră în jocul poetic este una prost pusă. 
In realitate, mitul este înrudit într-un mod atât de intim cu conş tiinta reflexivă, încât chiar 
şi explicarea ftlozofică a mitului prin limbaj ul conceptului nu adu�e nimic esenţialmente 
nou faţă de acel permanent du-te-vino între dezvăluire şi învăluire, între teama plină de 
veneraţie şi libertatea spirituală care însoţeşte întreaga istorie a mitului grec. Este util să ne 
amintim de acest lucru atunci când vrem să înţelegem corect acel concept de mit care este 
implicat în programul de demitologizare al lui Bultmann. Ceea ce Bultmann numeşte 
acolo imaginea mitică a lumii, în opuziţie cu imaginea lumii proprie ştiinţei, care, ca imagine 
a lumii, ne poate apăre� tuturor ca fund adevărată, cu greu se poate spune că are tonul 
definitivului care i-a fost conferit în disputa din jurul acestui program. In esenţă, raportul 
unui teolog creştin faţă de tradiţia biblică nu este atât de fundamental diferit de cel al 
grecilor faţă de miturile lor. Formularea îm:âmplătoare şi, într-un anumit sens, ocazională 
a conceptului de demitologizare pe care a întreprins-o Bultmann, în realitate suma întregii 
sale teologii exegetice, nu avea nicidecum un sens iluminist. Discipolul ş tiinţei istorice 
liberale a Bibliei căuta mai degrabă în tradiţia biblică ceea ce se afirmă împotriva oricărui 
iluminism istoric, ceea ce constituie adevăratul suport al propovăduirii, al kerygmei şi 
reprezintă adevărata chemare a credinţei. 

Acest interes dogmatic pozitiv este cel care a marcat conceptul lui Bultmann, şi nu 
interesul unei luminări progresive. Conceptul său de mit este, aşadar, un concept cu totul 
descriptiv. Lui îi este inerent ceva istoric-întâmplător şi, în orice caz, oricât de fundamentală 
poate fi problema teologică ce rezidă în conceptul unei demitologizări a Noului Testament, 
aici este vorba despre o problemă de exegeză practică ce nu atinge în nici un caz principiul 
hermeneutic al oricărei exegeze. Sensul lui hermeneutic este hotărât mai degrabă tocmai 
prin aceea că nu se poate fixa dogmatic un anumit concept de mit, de la care pornind 
trebuie să se stabilească o dată pentru totdeauna ce a fost şi ce nu a fost demascat ca 
simplu mit în cadrul Sfintei Scripturi, pentru omul modern, prin luminarea ştiinţifică. Nu 
pornind de la ştiinţa modernă, ci în mod pozitiv, pornind de la primirea kerygmei, de la 
pretenţia imanentă a credinţei trebuie să se determine ceea ce este simplu mit. Un alt 
exemplu al unei astfel de 'demitologizări' îl constituie tocmai marea libertate pe care o 
deţinea şi o practica poetul grec faţă de tradiţia mitică a poporului său. Nici ea nu este 
'luminare'. Poetul îşi exercită forţa spirituală şi dreptul critic pe un fundament religios. Să 
ne gândim numai la Pindar sau la Eschil. Astfel, apare necesitatea de a reflecta cândva, din 
perspectiva libertăţii jocului, asupra relaţiei care există între credinţă şi înţelegere. 

2 [G. Kriiger, Einsicht Jmd LeidenschaJt. Das Wesen des platonischen Denkens, Frankfurt 1939, 1983 şi 
lucrarea mea "Philosophie und Religion" (netipărită până acum) în Ges. Werke, Bd. 7 ] 
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Faptul de a îmbina seriozitateAa absolută a credinţei şi bunul plac al jocului poate părea 
în primă ins tanţă surprinzător. Intr-adevăr, sensul acestei alăturări ar dispărea complet 
dacă prin joc şi prin faptul de a se juca s-ar înţelege, aşa cum se întâmplă de obicei, un 
comportament subiectiv, şi nu mai degrabă un ansamblu dinamic suigeneris, care înglobează 
la rândul său şi subiectivitatea celui care se joacă. Însă tocmai un astfel de concept de joc, 
aşa cum sper că am reuşit să arăt în lucrarea mea3, mi se pare a fi cel cu adevărat legitim şi 
originar, şi de aceea trebuie ca relaţiei dintre credinţă şi înţelegere să-i fie acordată o 
adevărată atenţie din perspectiva jocului. 

:Mişcarea de du-te-vino care se desfăşoară în cadrul unui spaţiu de joc dat este atât de 
puţin derivată din jocul uman şi din comportamentul ludic al subiectivităţii, încât, dimpotrivă, 
adevărata experienţă a jocului constă şi pentru subiectivitatea umană în aceea că aici ajunge 
să domine ceva care se supune în întregime propriei sale legităţi. :Mişcării într-o anumită 
direcţie îi corespunde o mişcare în direcţia opusă. Conştiinţa celui care se joacă este 
determinată de faptul că mişcarea de du-te-vino a jocului are o ciudată libertate şi uşurinţă. 
Ea se desfăşoară ca de la sine - o stare de echilibru imponderabil "în care purul prea-puţin 
se transformă într-un mod de neînţeles, proiectându-se în acel vid prea-mult" (Rilke) . 
Chiar şi intensificarea prestaţiei sale, pe care individul o datorează situaţiei de competiţie, 
se produce ca şi cum el ar fi cuprins de uşurinţa jocului în care are un rol propriu. Ceea ce 
este mereu pus în joc sau este în joc nu mai depinde de sine însuşi, ci este dominat tocmai 
de raportul pe care îl sumim joc. Pentru individul care se antren,ează în joc în calitate de 
subiectivitate ludică, acest lucru poate să arate în primă instanţă ca o adaptare. Ne adaptăm 
la joc sau ne supunem lui, adică renunţăm la autonomia propriei puteri de voinţă. Doi 
bărbaţi, de exemplu, care folosesc împreună un joagăr fac să devină posibil jocul liber al 
joagărului prin aceea că ei, după câte se pare, se adaptează alternativ unul la celălalt, astfel 
încât impulsul de mişcare al unuia începe exact atunci când impulsul celuilalt a fost pus în 
joc până la capăt. Lucrurile arată aşadar ca şi cum ar exista un fel de întelegere reciprocă 
între cei doi, un comportament voluntar atât al unuia, cât ca şi al celuilalt. Însă jocul nu 
constă în acest lucru. Ceea ce constituie jocul nu este atât comportamentul subiectiv al 
celor doi care stau unul în faţa celuilalt, cât mai degrabă formarea mişcării înseşi, căreia i se 
subordonează, ca într-o teleologie inconştientă, comportamentul indivizilor. Este meritul 
neurologului Viktor von Weizsăcker acela de a fi cercetat experimental fenomenele de 
acest fel şi de a le fi analizat teoretic în opera sa Der Gestaltkreis/ Cercul formei. Lui îi datorez 
de pildă indiciul că acel comportament tensionat prin care un ihneumon şi un şarpe se 
ameninţă reciproc privindu-se în ochi nu poate fi descris ca reacţie corespunzătoare a 
unui partener la încercarea de atac a celuilalt, ci reprezintă un comportament reciproc de 
o absolută simultaneitate. Şi aici, factorul cu adevărat determinant nu este nici unul, nici 
celălalt, ci configuraţia unitară a mişcării în ansamblu este cea care uniformizează în sine 
comportamentul dinamic al indivizilor. Din perspectiva generalitătii teoretice, acest lucru 
Înseamnă că sinele indivizilor, adică atât comportamentul lor, cât şi autoînţelegerea lor, 
sunt oarecum într-o determinaţie mai înaltă, care este faptul cu adevărat determinant. 

Aceasta este perspectiva din care aş dori să privesc relaţia dintre credinţă şi înţelegere. 
Totuşi, autoînţelegerea credinţei este cu siguranţă determinată de faptul că, din perspectivă 
teologică, credinţa nu este o posi�ilitate a omului, ci un act de graţie al lui Dumnezeu, care 
survine în viaţa celui care crede. Insă este greu ca această perspectivă teologică şi această 
experienţă religioasă să fie cu adevărat menţinute în cadrul autoînţelegerii interioare a 
omului, în măsura în care ea este dominată de ştiinţa modernă şi de metodologia ei. 
3 [Adevăr fi metodă, voI. 1 ,  p. 86 sqq., 362 sqq.] 
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Conceptul de cunoaştere întemeiat pe acestea nu îngăduie nici o limitare a pretenţiei sale 
de universalitate. Pe baza acestei pretenţii, orice autoînţelegere se prezintă ca un fel de 
autoposesie care exclude inainte de toate faptul că i se poate întâmpla ceva care să o 
separe de ea însăşi. Aici conceptul de joc poate deveni important. Căci faptul de a fi 
absorbit de j oc, această extatică uitare de sine nu este trăită atât ca o pierdere a autoposesiei, 
ci pozitiv, ca uşurinţă liberă a unei ridicări deasupra noastră înşine. Acest lucru nu poate fi 
deloc cuprins în mod unitar sub aspectul subiectiv al autoînţelegerii. Aşa cum formula 
odată istoricul olandez Huizinga, conştiinţa celui care se joacă se află Într-un echilibru 
indistinct intre credintă şi necredintă. "Sălbaticul însuşi nu cunoaşte nici o distinctie 
conceptuală Între ftind şi joc." 

' , 

Însă nu numai sălhaticul nu cunoaşte aceste distinctii conceptuale. Pretentia autoîn
relegerii, oriunde este ridicată - şi unde nu este ridica�ă, atâta vreme cât oa�enii sunt 
oameni? -, rămâne îngrădită în limite bine determinate. Conştiinţa hermeneutică nu 
concurează acea transparenţă de sine pe care o reprezintă, după Hegel, cunoaşterea absolută 
şi care constituie modul cel mai înalt al fiinţei. Despre autoînţelegere nu este vorba numai 
în domeniul credintei. Orice intelegere este, în ultimă instantă, întelegere de sine, însă nu 

" , , 
în modalitatea unei autoposesii prealabile sau a uneia atinse în cele din urmă. Căci această 
înţelegere de sine se realizează mereu numai prin înţelegerea unui fapt şi nu are caracterul 
unei autorealizări libere. Sinele care suntem nu se posedă pe sine. Mai degrabă, s-ar putea 
spunţ că 'acest lucru survine. Iar teologul spune într-adevăr că credinţa este un eveniment 
prin care este întemeiat un om nou. El spune de asemenea că cuvântul este cel pe care 
trebuie să îl credem şi să îl înţelegem, şi cu ajutorul căruia depăşim profunda ignoranţă cu 
privire la noi înşine în care trăim. Conceptul de autoînţelegere are o formă originar-teologică, 
aşa cum este evident in cazul lui J .  G. Hamann4• El se referă la faptul că noi nu ne 
întelegem pe noi înşine decât în fata lui Dumnezeu. 

, " A ·  

Insă Dumnezeu este Cuvântul. Incă de timpuriu, cuvântul omenesc a servit în reflecţia 
!eologică la explicarea intuitivă a ceea ce este cuvântul lui Dumnezeu şi misterul Trinităţii. 
Indeosebi Augustin a descris, cu numeroase variaţii, taina supraumană a Trinităţii pornind 
de la cuvânt şi dialog, aşa cum apar ele în relaţiile dintre oameni. Cuvântul şi dialogul 
conţin fără îndoială un element de joc. Felul cum îndrăznim să pronunţăm un cuvânt sau 
îl 'păstrăm în inimă', cum provocăm un cuvânt din partea celuilalt şi primim răspuns de la 
el, cum ne dăm nouă înşine răspuns, cum fiecare cuvânt, în contextul determinat în care 
este spus şi înţeles, 'are joc', toate acestea trimit la o structură comună a înţelegerii şi a 
jocului. Copilul cunoaşte lumea prin jocuri de limbaj. Ba chiar tot ceea ce învăţăm se 
realizează prin jocuri de limbaj. Aceasta nu înseamnă, fireşte, că atunci când vorbim doar 
ne jucăm şi că nu ne exprimăm intenţia în mod serios. Mai degrabă, cuvintele pe care le 
găsim captează oarecum propria noastră intenţie şi o inserează în relaţii care trimit dincolo 
de caracterul ei momentan. Când întelege copilul - care ascultă cu atentie limba adultilor 
şi o imită - cuvintele pe care le folo;eşte? Când se transformă j ocul în �eriozitate, câ�d a 
început să existe seriozitatea, astfel încât ea a încetat să mai fie joc? Orice fixare a 
semnificaţiilor cuvintelor se realizează oarecum prin joc pe baza valorii pe care cuvintele 
o au în anumite situaţii. Exact aşa cum scrierea reprezintă o fixare a ansamblului sonor al 
limbii şi tocmai de aceea se repercutează prin articulare asupra formei sonore a limbii 
înseşi, aşa şi acest lucru este un du-te-vino în care vorbirea vie şi viaţa limbii au propriul 
4 Cf. disertapa suspnută la Heidelberg de către Renate Knoll şi apărută în seria Heide/berger 
Forschungen: J. G. Hamann und Fr. H. Jacobi Heide/b. Forschg. 7, 1963. [Despre expresia 'autoîntelegere' 

ef. Heideggers Wege, p. 35 sqq. şi nota 10, acum în Ges. Werke, Bd. 3.] 
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lor joc. Nimeni nu fIxează semnifIca�a unui cuvânt, iar putinţa de a vorbi nu înseamnă, cu 
sigurantă, doar a fi învătat şi folosit corect semnifIcatiile fixe ale cuvintelor. Viata limbii 

" , , 
constă mai degrabă în permanenta jucare mai departe a jocului pe care l-am început atunci 
când am învăţat să vorbim. O nouă utilizare a cuvântului intră în joc, şi într-un mod la fel 
de neobservat şi de involuntar se petrece şi dispari�a unor cuvinte vechi. Acest j oc care se 
joacă mai departe este cel în care se petrece (sich abspiel� faptul de a fI laolaltă al oamenilor. 
Comunicarea ce se desfăşoară prin faptul de a vorbi unul cu altul este ea însăşi, de asemenea, 
un joc. Atunci când două persoane vorbesc una cu cealaltă, ele vorbesc aceeaşi limbă. 
Faptul că ele joacă mai departe jocul acestei limbi prin aceea că o vorbesc, ele însele nu îl 
ştiu defel. Ele vorbesc însă fiecare, de asemenea, propria lor limbă. Comunicarea se 
desfăşoară prin aceea că un discurs stă faţă în faţă cu un alt discurs, însă nu stă pe loc. Mai 
degrabă, prin faptul de a vorbi unul cu altul trecem permanent în lumea de reprezentări a 
celuilalt, participăm oarecum la el şi el Ia noi. Astfel, intrăm în joc unul cu celălalt, până 
când începe jocul faptului de a da şi de a lua, adevăratul dialog. Nimeni nu poate tăgădui 
că într-un astfel de dialog real ceva de felul întâmplării, al acceptării surprizei, în cele din 
urmă şi al uşurintei, chiar al înăltării tin de esenta J· ocului. Şi, într-adevăr, înăltarea dialogului 

, " , , 
nu va fi trăită ca pierdere a autoposesiei, ci, chiar fără să fim aici conştien� de noi înşine, 
ca o îmbogă�re a noastră înşine. 

Un lucru asemănător mi se pare a fi valabil şi pentru rela�a cu textele şi, prin aceasta, 
şi pentru înţelegerea propovăduirii care este păstrată în Sfânta Scriptură. Viaţa tradi�ei, şi 
cu atât mai mult cea a propovăduirii, constă într-un astfel de j ?C al înţelegerii . Atâta vreme 
cât un text este mut, înţelegerea lui nu a început încă deloc. Insă un text poate începe să 
vorbea�că. (Nu discutăm aici despre ce presupoziţii trebuie să fie îndeplinite pentru acest 
lucru.) Insă în acest caz el nu îşi spune doar cuvântul propriu, întotdeauna acelaşi, într-o 
rigiditate lipsită de viată, ci dă întotdeauna noi răspunsuri celui care întreabă şi pune 
întotdeauna noi întreblri celui care îi răspunde. Înţelegerea textelor este o comunicare 
printr-un fel de dialog. Acest lucru se confirmă prin aceea că în rela�a concretă cu un text 
înţelegerea este ob�nută pe deplin abia atunci când ceea ce este spus în el poate fi exprimat 
în propria limbă a interpretului. Interpretarea ţine de unitatea esenţială a înţelegerii. Ceea 
ce îi este spus cuiva trebuie să fie receptat în aşa fel, încât el să vorbească şi să găsească 
răspuns în cuvintele proprii ale propriei limbi. Pe deplin, acest lucru este valabil pentru 
textul propovăduirii, care nu poate fi înţeles cu adevărat dacă el nu ni se înfăţişează ca 
fllndu-ne adresat nouă înşine. Aici predica este cea în care înţelegerea şi interpretarea 
textului dobândesc pentru prima dată deplina lor realitate. Predica, şi nu comentariul 
explicativ sau activitatea exegetică a teologului, slujeşte în mod nemijlocit propovăduirii, 
deoarece ea nu doar ajută comunitatea să înţeleagă ceea ce spune Sfânta Scriptură, ci o 
mărturiseşte totodată ea însăşi. Desăvârşirea proprie a înţelegerii tocmai că nu rezidă în 
predica propriu-zisă, ci în modul cum ea este auzită ca apel care se adresează fiecăruia. 

Dacă ceea ce este obtinut aici este o autoîntelegere, atunci ea este, cu certitudine, una 
, , 

foarte paradoxală, ca să nu spunem că ea este o înţelegere negativă a noastră înşine, în care 
ne auzim chemati să ne convertim. Cu sigurantă că o astfel de autoîntelegere nu constituie 

, ' A  , 

un criteriu pentru interpretarea teologică a Noului Testament. In plus, înseşi textele Noului 
Testament sunt deja interpretări ale Mesajului Sfânt şi ele însele nu vor să fie întelese în 
sine, ci ca mijlocitoare ale Mesajului. Nu cumva acest lucru l-e-a conferit o libertate a 
discursului, care le permite să fIe martori oarecum lipsiţi de identitate (se/bst-los)? Oricât de 
mult datorăm cercetării teologice mai recente sub aspectul înţelegerii a ceea ce înşişi autorii 
Noului Testament aveau în vedere din perspectivă teologică - propovăduirea Evangheliei 
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vorbeşte prin toate aceste medieri, într-un mod comparabil cu cel în care o legendă este 
spusă mai departe sau cu cel în care o tradiţie mitică este permanent transformată şi 
înnoită prin marea creaţie literară. Adevărata realitate a procesului hermeneutic mi se pare 
că depăşeşte atât autoînfelegerea celui care interpretează, cât şi pe cea a faptului interpretat. 
'Demitologizar�a' nu se produce, de aceea, numai în activitatea teologului. Ea se produce 
în Biblia însăşi. Insă nici aici, nici acolo 'demitologizarea' nu este un garant sigur al înţelegerii 
corecte. Adevăratul eveniment al înţelegerii trece cu mult dincolo de ceea ce poate fi 
obţinut prin efort metodologic şi auto control critic în scopul înţeleg,erii cuvintelor celuilalt. 
Ba chiar el trece cu mult dincolo de ceea ce noi conştientizăm aici. In cazul oricărui dialog 
este valabil faptul că prin el ceva a devenit altfel. Mai ales cuvântul lui Dumnezeu, care ne 
cere să ne convertim şi ne făgăduieşte o mai bună înţelegere a noastră înşine, nu poate fi 
înţeles ca opusul (das Gegeniibeij ?nui cuvânt ce trebuie să fie abandonat. Nu noi înşine 
suntem cei care înţelegem aici. Intotdeauna există deja un trecut, şi el este cel care ne 
permite să spunem: am înţeles. 



1 o. Continuitatea istoriei si clipa existentei 
, I 

(1 965) 

A aduce o contribuţie la un dialog al cărui prim cuvânt îl cunoaştem la fel de puţin pe cât 
îl vom putea asculta pe ultimul comportă un risc pe care, totuşi, trebuie ni-l asumăm iar şi 
iar. Aşa se va întâmpla şi aici, unde va fi vorba despre problema istoriei sub aspectul pe 
care ftlozofia a învătat să îl dezvolte în ultimele decenii. 

Deja formularea �emei indică faptul că aici este vorba despre o interogaţie legată tocmai 
de secolul nostru şi de ftlozofia sa. Dacă ne amintim cu ce rezonanţă profundă şi cu ce 
repeziciune neaşteptată s-a făcut auzită critica la adresa ştiinţei istoric-liberale, şi îndeosebi 
la adresa teologiei istorice a secolului al XlX-Iea, la începutul anilor douăzeci ai acestui 
secol, atunci vom înţelege că tema 'Continuitatea istoriei şi clipa existenţei' reprezintă o 
întrebare care vizează legitimitatea interogaţiei istorice înseşi, şi prin aceasta o întrebare 
care vizează un întreg secol. 

Dacă rememorăm pe scurt continutul esential şi problemele esentiale ale reflectiei filozofice 
" " 

asupra istoriei, aş dori să amintesc, pe de o parte, de ftlozofia istoriei a Şcolii din sud-vestul 
Germaniei, adică de neokantianismul de la Heidelberg (în măsura în care teoria cunoaşterii 
a ştiinţelor istorice poate fi numită o ftlozofie a istoriei) şi, pe de altă parte, de ftlozofia 
istoriei a lui Wilhelm Dilthey (în măsura în care dizolvarea metafizicii în istorie poate fi 
numită o ftlozofie a istoriei) . Reflecţia de teorie a cunoaşterii pe care neokantianismul de la 
Heidelberg, continuându-L pe Kant, o extins-o asupra ştiinţei istoriei stătea sub semnul 
următoarei interogaţii: ce deosebeşte obiectul cercetării istorice de modul în care este accesibil 
obiectul de cercetare al ştiinţei naturii? Ce face ca un fapt să devină fapt istoric? 

Pentru a da un răspuns acestei interogaţii de metodologie istorică, a fost dezvoltată 
teoria despre relaţia datului cu valorile: ceva care s-a petrecut devine fapt istoric prin 
relaţia pe care o are cu un sistem de valori. La baza unei astfel de legitimări a cunoaşterii 
istorice se afla conceptul de unitate a culturii şi de autointerpretare sistematică a ei Într-o 
ftlozofie a valorilor. Aici poate fi pusă întrebarea critică în ce măsură adevărata istorie este 
văzută astfel în genere în istoricitatea ei, şi nu doar acele aspecte ale istoriei care pot fi 
ridicate într-un domeniu al valabilitătii imuabile. 

Dacă, pe de altă parte, îl luăm in discuţie pe opozantul hotărât al acestei ftlozofil 
epistemologice a istoriei proprii neokantianismului, Wilhelm Dilthey, şi examinăm 
consecinţele propriului său demers legat de o psihologie ce ţine de ştiinţele spiritului, 
atunci vedem că el, ce-i drept, se întreabă într-adevăr cu privire la structura esenţială a 
procesului istoric şi încearcă să formuleze cu concepte adecvate continuitatea risipită în 
timp a contextului istoric. Însă punctul de plecare al acestei întreprinderi rămâne în 
continuare la Dilthey psihologia, adică auto asigurarea interioară a omului, care se bazează 
pe propriile lui trăiri. Ea ar trebui să legitimeze şi continuitatea procesului istoric. O astfel 
de auto asigurare a continuităţii unei derulări îşi are forma privilegiată şi elaborarea devenită 
stabilă chiar şi din punct de vedere literar în autobiografie. Acolo întâlnim într-adevăr 
încercarea de a dobândi printr-o privire retrospectivă, din abundenţa trăirilor, a succesiunilor 
şi a constelatiilor sub semnul cărora a stat propria viată, ceva de felul unui context semantic, 
unitatea um� întreg al istoriei vieţii. Însă este totuşi' de netăgăduit faptul că auto biografia 
oglindeşte numai într-un aspect particular ceea ce noi numim istorie. Ceea ce este înţeles 
în autobiografie stă totuşi întotdeauna în lumina intimă a autointerpretării celui care priveşte. 
Trecutul trăit şi istoria trăită personal sunt cele care se reunesc prin privirea retrospectivă 
într-o unitate comprehensivă. Chiar dacă întreaga problemă dificilă a autocunoaşterii este 
lăsată deoparte, aici rămâne cu totul neclar felul cum, pornind de la această continuitate 



Continuitatea istoriei �i clipa existenţei 461 

psihologică a trăirii, trebuie să rezulte de fapt cea menţinută la o cu totul altă scară, la o 
scară mare a contextelor istorice. 

Critica la adresa gândirii de filozofia istoriei a secolului al XlX-Iea, şi îndeosebi la 
adresa celor două poziţii caracterizate mai sus ale secolului nostru, este cel puţin indicată 
prin formula: 'clipa existen�ei'. Adevăratul fapt originar despre care este vorba aici nu este, 
în mod evident, întrebarea: cum poate fi cunoscut şi expri1ţlat în mod legitim un context 
al istoriei pentru conş tiin�a noastră, care îşi aminteşte şi actualizează ? Adevărata problemă 
care se pune aici şi care este cunoscută ca problema istoriei îşi găseşte expresia în conceptul 
de istoricitate. 

Acest cuvânt, care era totuşi uzual de multă vreme într-un sens simplu, a fost transformat 
în concept îndeosebi de către contele Yorck von Wartenburg, prietenul filozofic al lui Wilhelm 
Dilthey, şi a intrat în circulaţie prin intermediul lui Dilthey, pentru ca în cele din urmă să 
cunoasCă o deosebită radicalizare în filozofia secolului noStru prin Heidegger şi Jaspers. 
Noutatea constă în faptul că acest concept de istoricitate con�ne o afirmaţie ontologică. 
Deja Yorck vorbea despre 'distinc�a generică dintre ontic şi istoric'. Conceptul de istoricitate 
vrea să afirme ceva nu despre un context istoric, şi anume că lucrurile s-au petrecut realmente 
într-un anume fel, ci despre felul de a fi al omului, care se află în istorie şi poate fi înţeles el 
însuşi în fiinţa sa, în mod fundamental, numai prin conceptul de istoricitate. 

Şi conceptul de clipă �ne de acest context. El nu vizează un punct temporal semnificativ 
în genere din punct de vedere istoric, hotărâtor, ci clipa în care istoricitatea Dasein-ului 
uman este cunoscută. 

Conceptul de istoricitate a pătruns în teologie mai ales datorită lui Rudolf Bultmann. 
În activitatea sa exegetică enorm de erudi·tă şi realizată în mod consecvent, în�elegerea 
istoricităţii Dasein-ului uman şi clipa deciziei reprezintă tocmai conceptele călăuzitoare. 
Astfel, de pildă, în cazul Evangheliei după Ioan, problema aşteptatului timp din urmă, aşa 
cum transpare ea în transfigurarea mitică a cuvântărilor de despărţire, a fost redusă exegetic 
la clipa eshatologică ce poate avea loc în orice clipă şi în calitate de clipă a deciziei de 
credin�ă Înseamnă acceptarea sau respingerea mesajului creştin. Este aşadar o temă cu 
adevărat actuală cea care se află în discuţie prin acest concept şi care şi-a schimbat accentul 
prin aceea că pentru noi, prin Întoarcerea către acel apogeu radical al istoricităţii în 'clipă', 
continuitatea istoriei a devenit din nou o problemă. 

Continuitatea istoriei trimite înapoi către enigma timpului care se scurge. Faptul că 
timpul nu cunoaşte repaus este totuşi vechea problemă a analizei aristotelice şi augustiniene 
a timpului. Îndeosebi cea din urmă ne Înfă�şează impasul ontologic care se abate asupra 
gândirii greceşti, asupra gândirii antice atunci când ea trebuie să afirme ce este timpul. Ce 
este acest fapt care în nici o clipă nu poate fi cu adevărat identificat cu sine Însuşi ca ceea 
ce este prezent? Căci chiar acum-ul (das Jetz!), în clipa în care îl identific ca acum (als Jetz�, 
deja nu mai este acum (jetz�. Derularea acum-urilor (die JetiJe) într-un trecut nesfârşit, 
derularea către noi dintr-un viitor nesfârşit lasă neajutorată întrebarea privitoare la ce este 
acum (jetz!) şi la ce este de fapt acest flux al timpului care trece, vine şi trece. 

Problematica ontologică a timpului constă aşadar în faptul că fiinţa lui proprie nu era 
exprimabilă, şi nici inteligibilă cu mijloacele filozofiei fiinţei pe care a dezvoltat-o antichitatea. 
Mi se pare că aceeaşi problemă este cea care se reflectă în continuare în conceptul de 
continuitate a istoriei. Aceasta nu înseamnă că discuţia despre continuitatea istoriei îşi 
primeşte problematica în mod nemijlocit din acea permanentă experienţă a acum-urilor 
care se derulează iar şi iar. Poate că la baza experienţei continuităţii se află cu totul altceva 
decât experienţa scurgerii neîncetate a timpului. Continuitatea istoriei interogată În întrebarea 
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privitoare la ftinţa istoriei culminează în ultimă instanţă cu faptul că, în ciuda oricărui 
caracter trecător (Vergănglichkeit) , nu există absolut nici o trecere (Vergehen) care să nu fie 
intotdeauna, în acelaşi timp, o devenire. Adevărul conş tiinţei istorice pare a-şi fi atins 
perfecpunea prin aceea că ea păstrează întotdeauna în trecere şi devenirea, în devenire 
păstrează întotdeauna şi trecerea, şi din curgerea nesfârşită a schimbărilor construieşte iar 
şi iar continuitatea unui conte:xt istoric. 

Urmarea unei astfel de concepţii fundamentale este aceea că tot ce este cunoscut în 
acest flux :f istoriei ca trecere sau ca devenire depinde de supozipile prin care este articulată 
şi diferentiată această în1ăntuire, aşa zi când curgătoare, de evenimente. Un nominalism 
extrem al 'atitudinii fundam�ntale este cel care relativizează, în realitate, toate delimitări1e 
din cadrul procesului is toric, toate elementele distinctive semnificative ale acestuia, ca 
declin sau ca ascensiune, ca devenire sau ca trecere. Diviziunile istoriei sunt diviziuni ale 
conştiintei noastre ce ia decizii privitoare la semnificatie. Întrucât sunt în ultimă instantă , , , 

arbitrare, ele nu au o realitate istorică autentică. Trebuie să ne retragem în mod critic din 
această conceppe despre istorie ce se întemeiază pe presupozipile ontologiei greceşti şi să 
aducem în fata privirii un fenomen fundamental care evidentiază demersul nominalist 
eronat al acestui mod de abordare. 

' 

Există ceva de felul discontinuităţii în procesul istoric. Cunoaştem discontinuitatea din 
procesul istoric în modalitatea experienţei epocii.5 Faptul că există cu adevărat ceva de felul 
acesta, adică faptul că el-nu provine numai din interesul nostru de cunoaştere care ordonează 
ulterior, care clasifică şi este orientat către dominare, ci vizează o realitate autentică a istoriei 
înseşi, poate fi arătat cu mijloace fenomenologice. Există ceva de felul experienţei originare 
a unei cezuri a epocilor. Epocile istoriei pe care le deosebeşte istoricul se înrădăcinează în 
autentice experienţe ale epocilor şi trebuie să se legitimeze în ultimă instanţă în astfel de 
experienţe. Ce-i drept, epoca nu este la origine nimic Amai mult decât un concept astronomic 
şi vizează o constelape pornind de la care se calcula. In sens istoric, epocă înseamnă în mod 
corespunzător o cezură pornind de la care se calculează o nouă epocă. Dar oare acest lucru 
Înseamnă că aceasta este întotdeauna doar conventie şi arbitrar? Constelatia istorică ce 
desemnează o cezură istorică nu este totuşi o măsura: exterioară în funcţie de' care este citit 
timpul, ci determină însuşi conpnutul timpului, adică ceea ce numim istorie. Mi-a fost 
întotdeauna deosebit de clar - poate şi din cauza modului său antic de exprimare - ceea ce 
Kant a spus o dată despre Revolupa franceză: "Un astfel de eveniment nu se uită pe sine". 
Faptul că un eveniment nu se uită - fireşte că această expresie vrea să spună doar că nimeni 
nu poate să îl uite -, rezidă în mod evident în semnificapa acestui eveniment. El s-a petrecut 
în aşa fel încât nimeni nu poate să îl uite, şi de aceea limba poate să privească evenimentul ca 
pe o fiinţă activă şi să spună: evenimentul nu se uită pe sine. Aici limba trimite către ceva. 
Aici există ceva care se mentine şi se păstrează în conştiinta oamenilor, în care atâtea lucruri 
sunt uitate. În acest lucru r�zidă experienţa unei deosebiri şi a unei discontinuităp, a unei 
opriri în mijlocul neîntreruperii schimbărilor. 

Dacă cineva spune astăzi: am intrat în epoca energiei atomice, atomic age, atunci opinia sa 
- şi în ultimă instantă avem motive temeinice să o luăm cu totii în serios - este aceea că prin 
aceasta s-a întâmpl;t ceva atât de nou, încât el nu va fi deval�rizat atât de repede prin ceva 
de asemenea nou, şi încât noi, având în vedere acest fapt nou, trebuie, invers, să numim 
vechiul vechi într-un mod distinctiv din punct de vedere calitativ şi univoc. Astfel, pentru 
noi războiul s-a determinat ca ceva calitativ şi fundamental altfel decât era înainte de acest 
5 [Cf. în această privinţă lucrarea mea mai târzie "Uher leere und erfiillte Zeit", KJ. Schr. III, pp. 
221-236, acum în Ces. Werke, Bd. 4, pp.137- 153.] 
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eveniment epocal al descoperirii energiei atomice. S-a întâmplat ceva pe baza căruia vechiul 
este vechi. Timpul însuşi a devenit oarecum vechi, atunci când se întâmplă ceva de acest fel, 
şi anume nu doar în sensul că trecutul ar exista acum ca ceva scufundat şi care nu mai este 
actual şi prezent, aşa zicând ca un spa�u temporal al vechiului, care poate fi cuprins cu 
privirea în mod uniform, ci tocmai că şi propriul viitor stă sub semnul semnif1ca�ei epocale 
a unui eveniment epocal. Pentru faptul că însuşi procesul istoric real este cel care se prezintă 
astfel, eu cred că există o bogată experienţă ce poate fi evidenţiată fenomenal. 

Este de la sine înţeles că nu putem şti niciodată cu siguranţă dacă atribuim cu îndreptăţire 
unui eveniment o semnificaţie cu adevărat epocală. Este suficient că, în ciuda întregii 
nesiguranţe ce rezidă în orice af1rmaţie despre viitor, odată cu însuşi acest eveniment şi cu 
influenţa lui nemijlocită este dată convingerea: a fost epocal. Experienţe analoage avem şi 
în afara marilor experienţe destinale ale istoriei, şi aş dori să dezvolt trei forme ale unor 
astfel de experienţe ale epocilor. 

Una este cea a îmbătrânirii. Ea este o experienţă pe care, după părerea mea, fiecare o 
întâlneşte în mod nemijlocit ca discontinuitate. Ce-i drept, noi toţi avem data noastră de 
naştere şi trăim după aceeaşi calculare a timpului, după care putem indica exact, la zi şi oră, 
cât de vârstnici suntem, şi totuşi maturizarea, de pildă transformarea în adult a unui copil, 
nu este un proces care ar putea fi într-un fel sau altul urmărit cumva cu mijlocul măsurării 
timpului care se scurge. Căci dintr-o dată copilul nu mai este copil, dintr-o dată a trecut 
ireversibil şi nu mai este prezent tot ceea ce odinioară constituia întregul acestei fiinţe 
familiare. Sau un alt exemplu, care nouă, celor mai vârstnici, ne este evident: faptul că 
atunci când revedem pe cineva avem sentimentul: ah, dar a îmbătrânit. Această experienţă 
nu vizează nici faptul că el a atins un anumit punct în continuumul timpului care se 
scurge, ci el a devenit altfel pentru sine însuşi şi pentru cei care au fost în rela�e cu el. Ceea 
ce a fost mai înainte, tinereţea, puterea de încordare a anilor anteriori au trecut, şi poate că, 
de asemenea, ceva foarte frumos, poate ceva foarte bogat s-a ivit din ceea ce, în avântul 
anilor mai avânta�, nu a apărut astfel. 

Sau să luăm un alt exemplu, care ne este deosebit de familiar prin intermediul moda
lităţilor mai vechi de calculare a timpului. Trecerea de la o generaţie la alta, ca de pildă 
moartea unui domnitor şi instalarea la putere a succesorului său, fie în dinastii continue, 
fie în forme revoluţionare, înseamnă o cezură a epocilor. Faptul că se datează pornind de 
la un astfel de eveniment nu se întâmplă pentru că el este deosebit de comod şi de vizibil 
pentru toţi, asemenea unei poziţii a stelelor, ci pentru că el este într-adevăr ceva atât de 
important sub raport comunitar pentru viaţa oamenilor unui popor, încât totul este de 
acum înainte altfel, iar ceea ce era anterior nu mai este. Experienţa epocilor cunoaşte 
aşadar o discontinuitate interioară a însuşi procesului istoric, care nu este înregistrată abia 
ulterior prin clasificare istoriograf1că şi nu necesită legitimare. Ba chiar mai mult, aş spune 
că tocmai astfel este cunoscută realitatea istoriei. Căci ceea ce este cunoscut aici nu mai 
este doar ceva care a fost şi care trebuie evidenţiat şi apropriat printr-o deplină actualizare, 
ci ceva care prin aceea că s-a întâmplat există, şi nu poate f1 niciodată transformat în ceva 
care nu s-a întâmplat. 

Al treilea exemplu pe care îl am în vedere îl constituie 'epoca absolută' a cumpenei 
timpurilor, acea experienţă a epocilor care' a intrat în conştiinţa istorică antică prin naşterea 
lui Hristos. Dacă spun ceva despre această experienţă, o fac pentru că ea trebuie să se 
numească o experienţă absolută a epocilor nu doar din motive de adevăr religios, ci din 
motive de istorie a conceptelor. Căci prin această experienţă a noului legământ şi prin mesajul 
mântuitor creştin istoria a fost descoperită ca istorie într-un nou sens� Faptul că istoria este 
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o experienţă umană destinală, ca succesiune de urcuşuri şi coborâş'uri ale fericirii şi nefericirii, 
ca potrivire şi împotrivire a împrejurărilor pentru o faptă fericită şi prielnică sau pentru un 
eşec dureros - toate acestea constituie in mod indiscutabil o experienţă originară a omului. 
Singura întrebare despre care poate fi vorba este cea privitoare la care aspecte de semnificape 
sunt posibile pentru interpretarea acestor experienţe şi care nou aspect interpretativ s-ar 
putea să-I fi adus aici experienţa absolută a epocilor proprie creştinismului. 

Este uşor să comparăm acest fapt nou cu experienţa istorică greacă. Dacă aducem in 
faţa privirii noastre experienţa istoriei în felul cum au interpretat-o grecii şi evidenpem 
ceea ce face posibilă pentru noi reliefarea gândirii istorice creştine, atunci la greci istoria 
este gândită în ultimă instanţă ca abatere de la ordine. 

Ceea ce există cu adevărat este perihodos, 'perioada', rotapa identică cu sine a cerului. 
Ceea ce există cu adevărat sunt adevărurile statornice ale viepi comunitare umane, regulile 
morale, regulile statale, regulile populare şi altele de acest fel. Nici un gânditor nu poate 
vedea fiinţa existenţei umane (das Sein des menschlichen Daseins) altfel decât in privinţa 
constantelor fiinţei umane. Fie că este vorba despre scala unor concepte de virtute ale 
eticii antice sau despre idealurile unui stat ordonat, ale unui polis ordonat, ale unei ordini 
aşa cum ftlozoful trebuie să o prezinte în cele din urmă în cea mai înaltă perfecpune a ei şi 
să o înalte ca model pentru actiunea umană - istoria este o abatere de la astfel de ordini 
statornic'e. Ea este elementul d� nesuspendat al dezordinii umane într-un intreg ordonat.6 

În raport cu această perspectivă, despre noua conştiinţă a istoriei trebuie spus - aici nu 
discut în ce măsură a existat o conştiinţă iudaică a istoriei care o precedă şi care, intr-un 
anume fel, este doar modificată şi orientată în direcpa umversalului prin experienţa creştină 
a istoriei - că, ce-i drept, nici conform convingerii creştine nu poate fi recunoscută 

A 
o 

ordine in istorie, însă ea există ca o ordine providenpală, ca un plan al mântuirii. In 
permanentul du-te-vino şi în permanenta succesiune de urcuşuri şi coborâşuri ale procesului 
istoric, sensul întregului poate fi oricât de irecognoscibil pentru posibilitatea noastră finită 
şi limitată de cunoaştere, pentru că nu cunoaştem intenpile şi scopul intregului. Totuşi, 
prin credinţa în mântuire a propovăduirii creştine este fixat intr-un mod de nesuspendat 
faptul că ceea ce pare neordonat depne o ordine într-un aspect mai inalt şi că din acest 
motiv istoria este o ordine a mântuirii, care probabil că poate fi doar presimptă, dar în 
orice caz este indiscutabil reală in providenţa lui Dumnezeu. 

A fost arătat Într-un mod foarte sugestiv, de pildă prin cartea lui Karl Lăwith Welt-geschichte 
und Heilsgeschehen/ Istoria universală fi procesul istoric al mântuirii) felul cum acest aspect creştin 
al istoriei a produs o formă de ftlozofie a istoriei care pretinde să cunoască planul mântuirii 
şi faptul că printr-o ultimă radicalizare de aici s-a născut pretenpa de a cunoaşte desfăşurarea 
istoriei, de a recunoaşte ordinea ei aşa cum ştiinţa naturii face acest lucru în raport cu 
desfăşurarea proprie naturii, şi Întrucât pornind de la o astfel de cunoaştere devine posibilă 
planificarea şi înfăptuirea, forma utopiei politice şi istorice este cea care apare ca fUnd 
ultima consecinţă secularizată a ftlozofiei creştine a istoriei. 

Această formă de aşteptare utopică a istoriei, care în ultimă instanţă a apărut ca rezultat 
secularizat al ftlozofiei creştine a istoriei, nu doar că se află într-un conflict fără speranţă 
de soluponare cu experienţa creştină fundamentală a irecognoscibilităpi hotărârii divine, 
ci - după părerea mea - ea se află într-o contradicpe imanentă cu finitudinea existenţei 
umane în genere, a cărei previziune planificatoare nu poate face faţă pretenpei de a deriva 
din istoria înteleasă viitorul care rezultă în mod necesar. , 

6 [Cf. recenzia mea la G. Rohr în Ces. Werke, Bd. 5, pp. 327-331 .] 
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Oare o astfel de filozofie a istoriei găseşte în genere calea de acces către realitatea 
istoriei? Aici experienţa epocilor ca atare mi se pare că atestă contrariul, şi anume faptul că 
realitatea istoriei nu ne este dată în actualizarea prin cunoaştere a ceea ce s-a întâmplat, ci 
în experienţa destinului. Experienţa trăită de către noi că ceva a devenit altfel, că tot 
vechiul este vechi şi că ceva nou este prezent, este experienţa unei treceri care nu garantează 
continuitatea, ci dimpotrivă scoate la iveală discontinuitatea şi reprezintă întâlnire a cu 
realitatea istoriei. 

M-am adâncit iar şi iar într-un mic text al poetului Holderlin, care începe cu cuvintele: 
"Patria aflată în declin". Este un studiu teoretic asupra piesei de teatru despre moartea lui 
Empedocle, în care Holderlin, in ciuda tuturor variantelor şi motivărilor schimbătoare, în 
ultimă instanţă înţelege totuşi permanent declinul eroului ca pe .? ofrandă pe care el o 
aduce timpului, şi prin aceasta ca pe actul întemeierii unui viitor. In acest tratat care este 
scris într-un stil atât de complicat cum numai în dialectul şvab se poate scrie, este dezvoltată 
ideea că într-adevăr fiecare clipă este o clipă de trecere, adică un proces de trecere şi de 
desprindere reciprocă a două realităp, a unei realităp aflate în declin şi în disoluţie şi a unei 
realităţi care se apropie şi devine. Holderlin caracterizează în mod explicit această experienţă 
a epocilor, legitimată de mine în raportul cu diferenţa dintre nou şi vechi, prin opoziţia 
dintre disoluţia 'ideală' şi devenirea 'reală' a noului. Aici îl călăuzeşte concepţia despre 
întreg ca unitate a ceea ce este viu. Ceea ce constituie într-adevăr viaţa este faptul că 
unitatea organismului se mentine in permanentul schimb de materii şi că în orice disolutie 
apare totodată iarăşi ceva nou: În nestatornicia istoriei umane, acest lucru ia forma faptclui 
că, prin experienţa noului, ceea ce se află in disoluţie este cunoscut, pentru cea dintâi dată, 
în propria sa unitate. Ceea ce Holderlin are să ne spună aici tuturor este faptul că vechiul, 
adică un mod al comportării faţă de vechi, aparpn� realităţii proprii a noului care devine. 
Faptul că pentru Holderlin acest lucru se întâmplă mai ales în marea formă a tragediei, în 
acea afirmape tragică ce acceptă declinul şi tocmai prin împăcarea tragică lasă viaţa să 
devină din nou, poate să fie lăsat deoparte ca Deţinând în mod nemijlocit de ideea pe care 
încerc să-o dezvolt aici. De asemenea, vrem să facem cu totul abstractie de cuvântul 
tragic, şi prin aceasta de forma în care se sedimentează poetic o astfel de d�venire ideală a 
vechiului în raport cu noul real. Este suficient să privim către experienţa noastra istorică 
proprie ca atare. Şi ea implică faptul că cunoaşterea şi conştientizarea (Sich-Bewujlt-Machen) 
nu sunt o actualizare a ceva încheiat ca atare, ci ca actualizare îşi dobândesc posibilitatea şi 
realizarea numai pornind de la nou şi in direcţia lui astăzi. Aceasta înseamnă însă: orice 
astfel de actualizare şi orice astfel de cunoaştere este ea însăşi un proces istoric, este ea 
însăşi istorie. Idealitatea semnificatiei istorice nu se constituie abia prin interventia unui 
spirit poetic ce se leagănă deasup�a unei lumi istorice aflate în trecere şi in disoiuţie, ci 
această lume este de aşa natură, încât ea nu se uită pe sine, încât ea îşi are şi îşi dobândeşte 
identitatea proprie tocmai prin aceea că din infinitatea creatoare a posibilului se ivesc noi 
forme de viaţă. Afirmapa tragică, privirea ideală (das Idealisch-Sehen) a trecutului este totodată 
cunoaşterea unui adevăr fiinţător şi statornic. 

Astfel, ating un aspect al intregului care mi-a devenit deosebit de esenţial pornind de la 
propriile mele lucrări. Ce conferă eroului tragic statutul unei astfel de figuri destinale, in cât 
în declinul său viata se înnoieşte? Ce este katharsis-ul, această nouă neînfricare cu care 

, 

spectatorul primeşte catastrofa tragică? Ce constituie de fapt adevărul din această experienţă? 
Ceea ce numim aici adevăr este faptul că el este realitate reamintită. Nu păstrăm totuşi 

în amintire ca adevărat, ca semnificativ tot ceea ce se întâmplă. Nu numai poetul tragic, ci 
şi neobosita putere de idealizare a propriei noastre minţi realizează permanent o înălţare 
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în ideal, o înălpre a ceea ce a fost în ceva statornic şi adevărat. Cea mai profundă experienţă 
a ceea ce descriu aici mi-a apărut întotdeauna momentul când aflăm de moartea unui om 
pe care îl cunoaştem: felul cum atunci se schimbă brusc modul de a fi al acestui om, cum 
el a devenit statornic, mai pur, nu neapărat mai bun într-un sens moral sau afectiv, dar a 
devenit închis şi vizibil în conturul său statornic - evident, numai prin aceea că nu mai 
putem aştepta nimic de la el, că nu mai avem de aflat nimic de la el şi nu îi mai putem face 
nici o bucurie. Experienţa pe care o descriu prin acest exel.:plu extrem mi se pare a fi un 
tip de cunoaştere. Ceea ce iese la iveală aici este adevărul. Nu curenta sau aşa-zisa 
înfrumuseţare e cea despre care este vorba aici, ci această înălţare-de-sine (Sich-Erhebm) 
deasupra a ceea ce variază permanent şi deasupra elementului care şterge toate instituirile 
unor limite fixe, toate contururile fixe, propriu curgerii ist<;>rice a timpului . Faptul că aici 
ceva se opreşte dintr-o dată şi rămâne oprit pare să ajute un adevăr să se exprime. 

Din această perspectivă trebuie trăită nu numai experienţa propriu-zisă a discontinuităţii, 
ci şi cea a continuităţii istoriei. Ceea de tocmai am descris poate fi regăsit în conceptul de 
'clipă' al lui Kierkegaard, în acea privire împlinită a ochiului, privire care nu mai vizează o 
simplă marcă în curgerea uniformă a schimbării, ci constrânge la o alegere şi este unică 
prin aceea că este acum şi nu revine niciodată. Pornind de la acest punct, continuitatea 
istoriei nu mai este gândită ca acel continuum actualizat al desfăşurării temporale aflate în 
derulare, ci experienţei discontinuităţii îi este adresată întrebarea privitoare la felul cum şi 
la sensul în care ea contine continuitate. 

În propriile mele în�ercări, eu am formulat de pildă astfel: dacă ceva ne întâmpină în 
tradiţie în aşa fel încât îl înţelegem, acest lucru este el însuşi întotdeauna un proces istoric. 
Cuiva i se întâmplă ceva şi atunci când, aşa zicând, acceptă din tradiţie un cuvânt, când 
lasă să îi fie adresat un cuvânt. Cu siguranţă că acest lucru nu este o înţelegere a istoriei ca 
o desfăşurare, ci o înţelegere a ceea ce ne întâmpină în istorie ca ceva care ni se adresează 
şi ne priveşte. 

Am ales în acest sens expresia, poate cam prea echivocă, potrivit căreia întreaga noastră 
înţelegere istorică este determinată printr-o conştiinţă a istoriei efectelor. 

Ceea ce vreau să spun cu aceasta este în primul rând faptul că noi nu ne detaşăm de 
procesul istoric însuşi şi nu ne plasăm, aşa zicând, în faţa lui, cu consecinţa că de pildă 
trecutul ne-ar deveni astfel obiect. Dacă gândim astfel, ajungem mult prea târziu pentru a 
mai surprinde cu privirea adevărata experienţă a istoriei în genere. Noi ne aflăm deja 
Întotdeauna in mijlocul istoriei. Noi înşine nu suntem numai o verigă a acestei înlănţuiri ce 
se derulează în continuare, pentru a vorbi în termenii lui Herder, ci avem în fiecare clipă 
posibilitatea de a ne înţelege cu acest fapt care vine către noi şi ne este transmis prin 
tradiţie din trecut. Numesc acest fapt 'conştiinţă a istoriei efectelor', pentru că pe de o 
parte vreau să spun că conştiinţa noastră este determinată de istoria efectelor, adică este 
determinată de un proces istoric real, care nu îi permite conştiinţei noastre să fie liberă în 
sensul unei plasări în faţa trecutului. Iar pe de altă parte am în vedere şi faptul că trebuie 
să producem în noi iar şi iar o conştiinţă a acestui fapt de a fi influenţaţi (Bewirktsein) - aşa 
cum într-adevăr orice trecut care ajunge în câmpul experienţei noastre ne constrânge să îi 
facem fată, să ne asumăm oarecum adevărul lui. , 

M-am bazat în această privinţă mai ales pe lingvisticitatea oricărei înţelegeri. Prin aceasta 
am în vedere lucruri cât se poate de simple şi absolut nimic misterios. Este vorba pur şi 
simplu despre faptul că conştiinţa noastră istorică, ce este impregnată de cunoaşterea 
despre alteritate, despre caracterul străin al unor lumi istorice străine, ce năzuieşte în mod 
anevoios, cu un imens efort de cunoaştere istorică reflexivă, să distingă propriile sale 
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concepte şi conceptele acelor timpuri şi lumi străine, mediază totuşi în cele din urmă între 
cele două aparate conceptuale. Un exemplu: chiar şi cea mai străină formă j uridică ce ne 
este transmisă prin tradipe din cele mai vechi culturi este concepută ca o formă juridică ce 
găseşte întelegere în întreg spa�ul a ceea ce este juridic posibil. Dacă se poate explica felul 
cum, de pildă, nişte documente babiloniene ciudate (sau indiferent despre ce ar fi vorba) 
sunt înţelese ca documente juridice, în aşa fel încât se poate ajunge la un acord în legătură 
cu ele, acest lucru nu este numai o manifestare a conştiintei noastre istorice. Nu doar 
peste această distanţă istorică se construieşte o punte prin' lingvisticitate, ci o astfel de 
mediere functionează înaintea oricărei conştiinte specific istorice. Pozitia centrală a 
fenomenului llngvisticităţii este determinată tocm;U de faptul că el nu domină numai de
mersul interpretării istorice, ci este de asemenea forma în care trecutul, ceea ce a trecut a 
fost transmis oral dintotdeauna. Suntem obişnuip să privim cu o oarecare aroganţă istorică 
felul cum scriitorii antichităţii sau ai evului mediu, într-o manieră tipologică sau morală cu 
totul naivă, pretindeau de la mărturiile trecutului confirmări nemijlocite ale faptului pe 
care ei înşişi îl considerau adevărat. Acolo lipseşte, cum spunem noi, simţul istoric. Însă 
modalitatea în care se realizează o astfel de înţelegere sau apropriere nemijlocit moralizatoare 
sau care se articulează altfel a unei tradiţii trecute este de asemenea un proces lingvistic, la 
fel ca şi orice proces istoric de interpretare din ştiinţa modernă. Numai că acest lucru îl 
vedem cel mai clar în măsura în care cuvinte preluate neschimbat au dintr-o dată un sens 
cu totul schimbat. Orice raportare prin asimilare naivă la ceea ce este transmis prin tradipe 
realizează o aplicare asupra momentului, pe care o putem considera neştiinpfică în cel mai 
înalt grad, şi prin aceasta falsă, dar care uneori se numără totuşi printre acele neinţelegeri 
productive din care trăieşte contextul tradiponal al culturilor. Ceva caracterizat printr-o 
astfel de legătură strânsă cu noi înşine rămâne viu şi în orice cunoaştere istorică. 

Faptul că eu consider limba modalitatea de mediere în care se realizează continuitatea 
istoriei peste toate distantele şi discontinuitătile mi se pare bine întemeiat prin fenomenele 
indicate. Însă adevăratul ;devăr ce rezidă aici �ste următorul: limba există întotdeauna numai 
în conversa�e. Limba se realizează pe sine şi îşi are împlinirea propriu-zisă numai în 
du-te-vino-ul vorbirii, în care un cuvânt îl provoacă pe celălalt şi în care se dezvoltă limba pe 
care o vorbim unii cu alţii, limba pe care o găsim unii în raport cu alţii. Orice concept de 
limbă care o desprinde pe aceasta de situa�a nemijlocită a celor care se înţeleg prin faptul de 
a vorbi şi de a răspunde îi răpeşte o dimensiune esenpală. Caracterul nemijlocit al procesului 
lingvistic conţine un răspuns la întrebarea despre felul cum continuitatea istoriei, în ciuda 
tuturor separărilor şi hotărârilor care survin pentru fiecare dintre noi in fiecare clipă, totuşi 
se află în mişcare şi devine posibilă. Căci şi aceasta este o conversa�e: felul in care ajung la 
noi texte din trecut, o veste din trecut, configurări ale capacit�� imagistice a umanităţii. 
Acestea nu au nimic din vizavi-ul neangajat care constituie penL"U cercetător plenitudinea 
obiectelor sale. O astfel de experienţă este situată mai degrabă într-un proces comunicativ 
care are structura fundamentală a conversapei. De aceasta nu pne faptul că unul spune 
întotdeauna acelaşi lucru, iar celălalt, de asemenea întotdeauna, ceea ce îi este propriu, ci 
faptul că unul îl ascultă pe celălalt, şi pentru că l-a ascultat răspunde altfel decât dacă celălalt 
nu ar fi întrebat sau nu ar fi vorbit. Tocmai această structură care constă în aceea că cineva 
răspunde altfel pentru că este întrebat altfel şi în aceea că el întreabă pentru că are o întrebare 
în legătură cu un răspuns mi se pare că este valabilă şi pentru comunicarea cu tradi�a istorică. 
Nu numai opera de artă - orice veste umană pe care o auzim ne vorbeşte. 

Din succesiunea de reflecţii pe care am dezvoltat-o reiese faptul că antiteza dintre 
continuitatea istoriei şi clipa existenţei, aşa cum sună ea în temă la început, este o radicalizare 
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falsă. Am arătat că tocmai în marca distinctivă a clipei de a fi discontinuitate în mersul 
continuu al desfăşurării se află întemeiată posibilitatea de a păstra şi de a cunoaşte o 
continuitate istorică. Continuitatea nu este certitudinea liniştită, inerentă caracterului extrem 
al istonsmului perfect, că peste tot unde ceva se află în declin procesul istoric poate fi de 
asemenea articulat ca un nou început, căci devenirea şi trecerea sunt adevărata realitate a 
fiecărei clipe, şi ca tranziţie garantează continuitatea procesului istoric. Acest lucru nu este 
nicidecum o certitudine neîndoielnică, ci dimpotrivă o sarcină i�pusă fiecărei conştiinţe 
umane a experientei. Ea se realizează în procesul de transmitere (UberliiferuniJ şi în tradiţie 
(Tradition). Dar acestea nu au nimic din siguranţa liniştitoare pe care o are tot ceea ce se 
realizează de la sine. Procesul de transmitere şi traditia nu au nevinovătia vietii organice. 
Ele pot fi chiar combătute cu pasiune revoluţionară a�olo unde sunt resimţite �a lipsite de 
viaţă şi rigide. Tradiţia şi procesul de transmitere îşi confirmă adevăratul sens nu prin 
menţinerea perseverentă a ceea ce este adus până la noi, ci prin aceea că ele reprezintă un 
partener experimentat şi statornic în cadrul conversaţiei care suntem. Prin aceea că ne 
răspund şi în măsura în care furnizează astfel noi întrebări, ele îşi dovedesc realitatea 
proprie şi vitalitatea ce continuă să exercite influenţă. 

Ceea ce o conştiinţă actualizatoare cunoaşte ca fapt adus până la noi din vechime şi ca 
fapt confirmat şi îl opune voinţei de înnoire nu este nicidecum o tradiţie vie. Adevărul ei 
propriu-zis este situat mai adânc, într-un domeniu care este influent tocmai acolo unde 
mergem în întâmpinarea viitorului şi încercăm noul. Consider că unul dintre cele mai mari 
lucruri pe care le-am în�eles datorită altora este faptul că Heidegger ne-a clarifi�at cândva, 
în urmă cu decenii, că trecutul nu există în primă instanţă în amintire, ci în uitare. Intr-adev�t, 
acesta este felul în care trecutul aparţine Dasein-ului uman însuşi. Numai pentru că el are 
acest Dasein al uitării, ceva poate fi în genere păstrat şi amintit. Tot ceea ce trece se scufundă 
în uitare, şi această uitare este cea care face posibil ca ceea ce se stinge în uitare şi ceea ce 
ajunge în uitare să fie menţinut şi păstrat. Aici rezidă sarcina de a realiza continuitatea 
istoriei. Pentru omul situat în istorie, amintirea care păstrează acolo unde totul se scufundă 
permanent nu este un comportament obiectiv�tor al unui vizavi cunoscător, ci realizarea 
vitală a însuşi procesului de transmitere. Pe el nu îl preocupă să extindă la nesfârşit orizontul 
trecutului în arbitrar, ci să pună întrebările şi să găsească răspunsurile care, pornind de la 
ceea ce am devenit, ne sunt acordate ca posibilităţi ale viitorului nostru. 



1 1 . Omul si - l i mba 
, 

(1 966) 

Există o definitie clasică a esentei omului pe care a formulat-o Aristotel, conform căreia el 
, " 

este vietuitoarea care are logos. In traditia Occidentului, această definitie a devenit canonică 
sub for�a afirmatiei că omul ar fi anim�I rationale, vietuitoare ratională, �dică diferită de restul 
animalelor prin �ptitudinea gândirii. Cuvântul gre� logos a f�st redat aşadar în sensul de 
rapune, respectiv de gândire. In realitate, cuvântul înseamnă de asemenea şi mai ales: limbă. 
Aristotel dezvoltă la un moment dat? distincţia dintre om şi animal în felul unnător: animalele 
au posibilitatea să comunice unele cu altele, arătându-şi unele altora ce le provoacă plăcere, 
astfel încât ele caută acest lucru, şi ce le pricinuieşte durere, astfel încât îl evită. Numai până 
aici ar fi ajuns natura în cazul lor. Doar omului i-ar fi dat, pe lângă acestea, logos-ul, pentru a 
face reciproc vizibil ce este folositor şi ce este dăunător, şi prin aceasta şi ce este drept şi ce 
este nedrept. O propoziţie profundă. Ceea ce este folositor şi ceea ce este dăunător sunt 
lucruri care nu sunt de dorit în sine, ci in vederea altui lucru, ce nu este dat încă nicidecum, 
şi care folosesc cuiva în scopul dobândirii acestuia. Aici este marcată aşadar o superioritate 
fată de ceea ce este de fiecare dată prezent, un simt al viitorului ca marcă distinctivă a omului. 

, , 

Şi cu acelaşi suflu Aristotel adaugă că prin aceasta ar fi dat şi simful dreptăţii şi al nedreptăţii 
- toate acestea însă pentru că omul este singurul care posedă logos-ul. El poate gândi, şi el 
poate vorbi. El poate vorbi, adică poate să facă vizibil prin vorbirea sa ceva care nu este 
prezent (Nicht-Gegenwărtiges) , astfel încât şi un altul îl vede în faţa sa. El poate să comunice 
astfel tot ceea ce gândeşte, ba chiar mai mult: prin faptul că el se poate comunica pe sine 
astfel, numai între oameni există în genere o gândire a ceea ce este comun, adică concepte 
comune şi mai ales acele concepte comune prin care este posibilă convieţuirea oamenilor, 
rară a se ucide unii pe altii, sub forma vietii sociale, sub forma unei constitutii politice, sub 
forma unei vieti economi�e împărtite după 'diviziunea muncii. Toate acestea rezidă în afirmatia 
simplă: omul �ste vieţuitoarea c�e are limbă (Sprache) . ' 

S-ar putea crede că această constatare atât de evidentă şi de convingătoare a asigurat 
dintotdeauna un loc privilegiat fenomenului limbii în gândirea despre esenţa omului. Ce 
este mai convingător decât faptul că limba animalelor, dacă vrem să numim astfel modul 
în care ele comunică, este cu totul altceva decât limba umană prin care este prezentată şi 
comunicată o lume obiectuală? Şi anume prin semne, care nu sunt stabile precum semnele 
prin care se exprimă animalele, ci rămân variabile, iar aceasta nu numai în sensul că există 
limbi diferite, ci şi în acela că în aceeaşi limbă aceleaşi expresii pot desemna lucruri diferite 
şi e;cpresii diferite pot desemna acelaşi lucru. 

In realitate, în gândire a filozofică a Occidentului esenţa limbii nu a fost totuşi nicidecum 
plasată în punctul central. Ce-i drept, a fost întotdeauna un indiciu frapant faptul că, potrivit 
istoriei Genezei din Vechiul Testament, Dumnezeu i-a încredinţat primului om puterea asupra 
lumii, Iăsându-1 să numească toate fiinţările după cum crede el de cuviinţă. Şi istoria despre 
Turnul Babel atestă într-adevăr importanţa fundamentală a limbii pentru viaţa omului. Cu 
toate acestea, tocmai tradiţia religioasă a Occidentului creştin a paralizat oarecum gândirea 
despre limbă, astfel încât abia în epoca iluminismului a fost din nou pusă întrebarea privitoare 
la originea limbii. A însemnat un enorm pas înainte faptul că nu s-a mai răspuns la întrebarea 
privitoare la originea limbii prin relatarea Genezei, ci ea a fost căutată în natura omului. Căci 
acum nu putea fi evitat un alt pas, şi anume acela că naturalitatea limbii exclude posibilitatea 
ca întrebarea privitoare la un stadiu prelingvistic al omului, şi prin aceasta cea privitoare la 
originea limbii să fie puse în genere. Herder şi Wilhelm von Humboldt au recunoscut caracterul 
7 [Politica A2, 1 253 a 9 sqq.] 
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uman originar al limbii ca fIind lingvisticitatea originară a omului şi au relevat importanţa 
fundamentală a acestui fenomen pentru viziunea umană asupra lumii. Diversitatea structurală 
a limbilor umane a constituit câmpul de cercetare al fostului ministru al culturii Wilhelm von 
Humboldt, retras din viaţa publică, al înţeleptului din Tegel, care prin opera sa de bătrâneţe 
a devenit întemeietorul lingvisticii moderne. 

Totuşi, întemeierea ftlozofiei limbajului şi a lingvisticii de către Wilhelm von Humboldt 
încă nu a însemnat nicidecum o restabilire a perspectivei aristotelice. Prin felul cum limbile 
popoarelor au fost transformate aici în obiect al cercetării, s-a păşit desigur pe o cale a 
cunoaşterii care a putut lămuri, într-o modalitate nouă şi bogată în perspective, diversitatea 
popoarelor şi a epocilor şi esenţa comună a omului care le stă la bază. Însă simpla dotare 
a omului cu o aptitudine şi clarifIcarea legităplor structurale ale acestei capacităp - noi o 
numim gramatică, sintaxă, vocabular al limbii - au fost cele care au limitat aici orizontul 
întrebării privitoare la om şi limbă. Am putea învăţa să recunoaştem în oglinda limbii 
viziunile despre lume ale popoarelor, şi chiar, în amănunt, structura culturii lor - mă 
gândesc de pildă la cunoaşterea stadiului cultural al familiei popoarelor indogermanice, pe 
care o datorăm impunătoarelor cercetări ale lui Viktor Hehn despre plantele de cultură şi 
despre animalele domestice. lingvistica este, ca o altă preistorie, preistoria spiritului uman. 
Totuşi, pe această cale fenomenul limbii are numai semnifIcapa unui privilegiat câmp de 
expresie, la nivelul căruia pot fi studiate esenta omului şi dezvoltarea sa în istorie. Până la 
pozipiIe centrale ale gândirii filozofIce nu s-a putut totuşi pătrunde pe această cale. Căci în 
fundalul întregii gândiri moderne s-a aflat întotdeauna evidenperea carteziană a conştiinţei 
în calitate de conştiintă de sine. Acest fundament de neclintit al oricărei certitudini, cel mai 
cert dintre toate faptele, aşa cum mă cunosc eu pe mine însumi, a devenit în gândirea 
epocii moderne criteriul pentru tot ceea ce putea satisface în genere pretenpa cunoaşterii 
ştiintifice. Cercetarea ştiintifIcă a limbii s-a bazat în ultimă instantă pe acelaşi fundament. 

" , 

Spontaneitatea subiectului a fost cea pentru care energia creatoare de limbă a constituit 
una dintre formele ei de confirmare. Oricât de fructuos a putut fI interpretată, pornind de 
la acest principiu, viziunea despre lume inerentă limbilor - enigma pe care limba o dă spre 
rezolvare gândirii umane nu a ajuns astfel absol}lt deloc în raZa privirii. Căci de esenţa 
limbii pne o inconştienţă de-a dreptul abisală a ei. In această privinţă, formarea conceptului 
de limbă nu este în mod întâmplător un rezultat târziu. Cuvântul logos înseamnă nu numai 
gândire şi limbă, ci şi concept şi lege. Formarea conceptului de limbă presupune o conştiinţă 
a limbii. Acest lucru este însă abia rezultatul unei mişcări reflexive prin care cel care 
gândeşte se detaşează în mod reflexiv de procesul inconştient al vorbirii şi ia o distanţă 
faţă de sine însuşi. Adevărata enigmă a limbii este însă aceea că, în realitat-o-,_ nu putem face 
niciodată acest lucru în întregime. Orice gândire despre limbă a fost realizată mai degrabă 
deja, iar şi iar, de către limbă. Numai într-o limbă putem gândi, şi tocmai această săIăşluire 
a gândirii noastre într-o limbă constituie enigma profundă pe care limba o impune gândirii. 

limba nu este unul dintre mijloacele prin care conştiinţa se pune în legătură cu lumea. 
Ea nu reprezintă, pe lângă semn şi unealtă - care cu siguranţă ţin şi ele de marca distinctivă 
esentială a omului -, un al treilea instrument. Limba nu este nicidecum un instrument, o 
uneaÎtă. Căci de esenţa uneltei ţine faptul că noi stăpânim utilizarea ei, adică o manevrăm 
şi o punem deoparte atunci când ea şi-a îndeplinit funcpa. Aici nu este vorba despre 
acelaşi lucru ca atunci când pronunţăm cuvintele disponibile ale unei limbi şi, după utilizarea 
lor, le lăsăm să se scufunde din nou în rezerva generală de cuvinte de care dispunem. O 
astfel de analogie este falsă, pentru cr noi nu ne aflăm niciodată, în calitate de conştiinţă, 
în faţa lum.ii şi, într-o stare în care limba este oarecum absentă, întindem m:'na după 
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unealta comunicării. Mai degrabă, în orice cunoaştere despre noi înşine şi în orice cunoaştere 
despre lume, suntem întotdeauna înconjurap deja de limba care ne este proprie. Noi 
creştem, cunoaştem lumea, cunoaştem oamenii şi, în cele din urmă, pe noi înşine, învăţând 
să vorbim. A învăta să vorbim nu înseamnă: a fi initiati, pentru desemnarea lumii care ne 
este familiară şi c�noscută, în utilizarea unei unelte 'd;j a existente, ci înseamnă a moşteni 
familiaritatea şi cunoaşterea lumii înseşi, precum şi felul cum ea ne întâmpină. 

Un proces enigmatic, aScuns în profunzime! Ce iluzie să credem că un copil pronunţă 
un cuvânt, un prim cuvânt! Ce nebunie a fost aceea de a vrea să se descopere limba 
originară a omenirii lăsând copiii să crească izolaţi ermetic de toate sunetele umane articulate 
şi apoi de a vrea, pornind de la primul lor gângurit de natură articulată, să i se recunoască 
unei limbi umane existente privilegiul de a fi limba originară a creatiei! Nebunia unor 
astfel de idei se bazează pe aceea că ele vor să suspende, într-un mod artifici� oarecare, 
adevăratul fapt de a fi înconjuraţi noi înşine de lumea lingvistică în care trăim. In realitate, 
noi suntem deja de la bun început la fel de familiarizap în limbă ca şi în lume. Din nou, 
găsesc la Aristotel cea mai înţeleaptă descriere a procesului prin care învăţăm să vorbim.8 
Fireşte că descrierea aristotelică nu vizează nicidecum învăţarea vorbirii, ci gândirea, adică 
dobândirea conceptelor generale. Cum se realizează în genere, în goana fenomenelor, în 
permanenta curgere pe lângă noi a unor impresii schimbătoare, ceva de felul unei statorniciri? 
Desigur că în primă instanţă aptitudinea păstrării, adică memoria, este cea care ne permi,te 
să recunoaştem ceva ca fUnd acelaşi, şi acesta este un prim mare act de abstractizare. In 
goana aparipiIor schimbătoare este observat ici şi colo un fapt comun, şi astfel se realizează 
ţllcet, din recunoaşteri care se acumulează şi pe care le numim experienţe, unitatea experinţei. 
In ea îşi are însă originea dispunerea explicită de ceea ce este astfel cunoscut în modalitatea 
cunoaşterii generalului. Aristotel întreabă acum: cum se poate de fapt realiza această 
cunoaştere a generalului? Desigur că nu prin aceea că lucrurile trec pe lângă noi unul după 
altlJl, şi deodată, dintr-un anumit individual care apare din nou aici şi care este recunoscut 
ca acelaşi, este dobândită cunoaşterea generalului. Nu acest unic individual ca atare este 
cel care, în raport cu toate celelalte individuale, se distinge prin puterea tainică de a prezenta 
generalul. El este, mai degrabă, la fel ca toate celelalte individuale. Şi totuşi, este adevărat 
că la un moment dat s-a realizat cunoaşterea generalului. Unde a început ea? Aristotel dă 
pentru aceasta o imagine ideală: cum se opreşte o armată pusă pe fugă? Unde începe 
faptul că armata se opreşte din nou? Desigur că nu prin aceea că primul se opreşte, sau al 
doilea, sau al treilea. Cu siguranţă că nu se poate spune că armata stă când un anumit 
număr de soldaţi fugari au încetat să fugă, şi cu siguranţă că nici atunci când ultimul a 
încetat să fugă. Căci cu el armata nu începe să stea pe loc, ci ea a început de mult să se 
oprească. Felul cum începe acest lucru, cum se continuă el şi cum, în cele din urmă, 
armata stă la un moment dat pe loc, adică: se supune din nou unităpi comenzii, nu este 
decis de către nimeni cu bună ştiinţă, dominat prin planificare, cunoscut prin constatare. 
Şi totuşi, el s-a petrecut în mod neîndoielnic. Exact aşa se întâmplă şi în cazul cunoaşterii 
generalului, şi exact aşa se întâmplă, pentru că este vorba despre acelaşi lucru, şi în cazul 
pătrunderii în limbă. 

În întreaga noastră gândire şi cunoaştere, noi avem întotdeauna deja păreri preconcepute 
prin interpretarea lingvistică, a lumii, faptul de a creşte în interiorul acestei interpretări 
însemnând a erette în lume. In această privinţă, limba este adevărata urmă a finitudinii 
noastre. Ea ne depăşeşte deja de la bun început. Conştiinţa individului nu este criteriul în 
functie de care poate fi măsurată fUnta ei. Ba chiar nu există absolut nici o conştiintă , , , 

[An. Post. B 1 9, 99 b 35 sqq.J 
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individuală în care limba pe care ea o vorbeşte este într-adevăr prezentă. Cum este aşadar 
prezentă limba? Cu siguranţă că nu fără conştiinta individuală. Dar nici într-o simplă 
reunire a mai multora care, fiecare în parte, sunt o conştiintă individuală. 

Nici un individ nu are atunci când vorbeşte o adevărată conştiin!ă a vorbirii sale. 
Situapile excepţionale sunt cele în care devine conştientă limba în care se vorbeşte. De 
exemplu, atunci când cuiva, în intenţia de a spune ceva, îi vine pe limbă un cuvânt la care 
rămânem stupefiati, care ni se pare străin sau ciudat, astfel încât ne întrebăm: "Se poate 
spune într-adevăr 'aşa?" În acel moment limba pe care o vorbim devine pentru o clipă 
conştientă pentru că ea nu face ceea ce îi este propriu. Ce îi este aşadar propriu? Eu cred 
că aici pot fi distinse trei lucruri. 

Primul este esenţiala uitare de sine inerentă vorbirii. Propria ei structură, gramatică, 
sintaxă etc., aşadar tot ceea ce tematizează lingvistica, nu sunt deloc conştientizate de 
către vorbirea vie. De aceea, ţine de perversiunile specifice ale firescului faptul că şcoala 
modernă este nevoită să predea gramatica şi sintaxa luând ca exemplu propria limbă 
maternă în locul unei limbi moarte precum latina. Un act de abstractizare cu adevărat 
uriaş, care este pretins de la oricine care trebuie să aducă la nivelul unei conştiinte explicite 
gramatica limbii pe care o stăpâneşte ca limbă maternă. Realizarea reală a limbii face ca ea 
însăşi să dispară în întregime în spatele a ceea ce este spus în ea de fiecare dată. Există o 
experientă cu totul amuzantă în cazul învătării limbilor străine, pe care am trăit-o cu totii. , . ,  , 
Este vorba despre propozipile exemplificatoare utilizate în manuale sau în cursuri de 
limbă. Sarcina lor este aceea de a face conştient în mod abstractiv un anumit fenomen 
lingvistic. Odinioară, pe când se mai credea în sarcina abstractizării pe care o reprezintă 
învăţarea gramaticii şi a sintaxei proprii unei limbi, ele erau propoziţii de o sublimă 
absurditate, care afirmau câte ceva despre Cezar sau despre unchiul Karl. Tendinţa mai 
recentă de a face ca prin intermediul unor astfel de propoziţii exemplificatoare să se 
transmită foarte multe cunoştinţe interesante despre străinătate are efectul secundar nedorit 
că funcţia exemplificatoare a propoziţiei se  Dcultează tocmai în măsura în care conţinutul 
a ceea ce este spus atrage interesul asupra sa. Cu cât limba este într-o mai mare măsură 
realizare vie, cu atât suntem mai puţin conştienţi de ea. Astfel, din uitarea de sine a limbii 
rezultă că adevărata ei flÎn!ă constă în faptul spus în ea, pe care îl constituie lumea comună 
în care trăim şi de care ţine întregul mare lan! al tradiţiei care ajunge până la noi din 
literatura limbilor străine, a celor moarte ca şi a celor vii. Adevărata filntă a limbii este acel 
ceva în care suntem absorbiţi atunci când o ascultăm, adică ceea ce este spus. 

O a doua trăsătură esenţială a fiinţei limbii mi se pare a fi lipsa ei de eu (Ichlosigkei�. Cine 
vorbeşte o limbă pe care nu o înţelege nimeni altcineva nu vorbeşte. A vorbi înseamnă a 
vorbi cuiva. Cuvântul trebuie să fie cuvântul potrivit, însă acest lucru nu înseamnă doar că el 
îmi prezintă mie însumi faptul vizat, ci că el i-l pune în faţa ochilor celuilalt, căruia îi vorbesc. 

Din acest motiv, vorbirea nu aparţine sferei eului, ci sferei lui noi. Astfel, Ferdinand 
Ebner a dat odinioară importantei sale lucrări Das Wort und die geistigen &alităten! Cuvântul 
fi realităfile spirituale pe bună dreptate subtitlul Pneumatologische Fragmente! Fragmente 
pneumatologice. Căci realitatea spirituală a limbii este cea a lui pneuma, a spiritului care îi 
uneşte pe eu şi pe tu. Realitatea vorbirii constă, după cum s-a observat de multă vreme, în 
dialog. Insă în orice dialog domneşte un spirit, unul rău sau unul bun, un spirit al îndărătniciei 
şi al stagnării sau un spirit al comunicării şi al schimbului fluent între eu şi tu. 

Forma de realizare a oricărui dialog poate fi descrisă, aşa cum am arătat în altă parte9, 
pornind de la conceptul de joc. Fireşte că pentru aceasta este absolut necesar să ne eliberăm 
9 Adevăr fi metodă, vol. 1 ,  Partea a III-a, p. 362 sqq. 
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de o obişnuinfă a gândirii care priveşte esenta jocului pornind de la conştiinta celui care se 
joacă. Această determinare a omului care se joacă, popularizată mai ales de către Schiller, 
concepe adevărata structură a jocului doar pornind de la apariţia lui subiectivă. Însă în 
realitate jocul este un proces dinamic ce îi cuprinde pe cei care se joacă sau ceea ce se joacă 
(das Spielende) . Astfel, nu este nicidecum doar o metaforă atunci când vorbim despre jocul 
valurilor sau despre fânfarii jucăufi sau despre jocul liber al părţilor. Mai degrabă, chiar şi 
fascinaţia pe care jocul o exercită asupra conştiinţei care se joacă se bazează tocmai pe o 
astfel de răpire de sine într-un context dinamic ce dezvoltă propria sa dinamică. Un joc 
este în desfăşurare atunci când fiecare jucător este prezent cu o deplină seriozitate ludică 
(Spielerns�, adică nu se mai retrage ca cineva care doar se joacă şi care nu se comportă cu 
seriozitate. Persoanele care nu pot face acest lucru le numim oameni ce nu pot să se joace. 
Însă eu cred următorul lucru: constituţia fundamentală a jocului de a fi cuprins de spiritul 
său - cel al uşurinţei, al libertăpi, al fericirii reuşitei - şi de a cuprinde jucătorul este 
înrudită din punct de vedere structural cu constitutia dialogului, în care limba există cu 

A , 

adevărat. In felul cum intrăm în dialog unul cu altul şi suntem oarecum purtati mai departe 
de dialog nu mai este determinantă voinţa, care se retrage sau se deschide, a individului, ci 
legea faptului despre care este vorba în dialog, care provoacă discursul şi replica, şi în cele 
din urmă le echilibrează una în raport cu cealaltă. Astfel, acolo unde un dialog a reuşit, 
rămânem, spunem noi, stăpâniţi de el. Jocul dintre discurs şi replică se joacă în continuare 
în dialogul interior al sufletului cu sine însuşi, cum a numit Platon, atât de frumos, gândirea. 

De acesta se leagă un al treilea lucru, pe care aş dori să îl numesc universalitatea limbii. Ea 
nu este un domeniu închis al exprimabilului, alături de care ar sta alte domenii ale 
inexprimabilului, ci ea este atotcuprinzătoare. Nu există nimic care ar fi în mod principial 
sustras faptului de a fi spus (Gesagtwerden) , în măsura în care numai faptul de a avea semnificatie 
înseamnă ceva. Universalitatea ratiunii este cea cu care putinţa de a spune ţine pasul în mod 
neobosit. Astfel, orice dialog are de asemenea o infinitate interioară şi nu are sfârşit. El este 
întrerupt fie pentru că pare a se fi spus destul, fie pentru că nu mai este nimic de spus. Însă 
orice astfel de întrerupere are o relaţie interioară cu reluarea dialogului. 

Avem această experientă, adesea în mod dureros, acolo unde ni se pretinde o afirmatie. 
A '  , 

Intrebarea la care trebuie să se răspundă acolo - să ne gândim, de pildă, la exemplul 
extrem al interogatoriului sau al afirmatiei în fata instantei de J' udecată - este ca o barieră 

, , , 
care este pusă împotriva spiritului vorbirii, care vrea să se exprime şi să dialogheze G,Aici 
vorbesc eu" sau "Răspundeţi la întrebarea mea!"). Tot ceea ce este spus nu îşi are adevărul 
pur şi simplu în sine însuşi, ci trimite înapoi şi înainte către ceea ce nu este spus. Orice 
afirmatie este motivată, adică in legătură cu tot ceea ce este spus se poate pune cu sens 
întrebarea: "De ce spui acest lucru?" Iar o afirmatie este inteligibilă abia atunci când acest 
fapt nespus este înţeles împreună cu faptul spus. Cunoaştem acest lucru îndeosebi în cazul 
întrebării. O întrebare pe care nu o întelegem ca fiind motivată nici nu poate găsi un 
răspuns. Căci istoria motivaţiei întrebării deschide pentru prima dată domeniul pornind 
de la care poate fi obtinut şi dat un răspuns. Astfel, în realitate, în faptul de a întreba şi de 
a răspunde există un dialog infinit, în spaţiul căruia se situează cuvântul şi răspunsul. Tot 
ceea ce este spus se află într-un astfel de spatiu. 

Ne putem clarifica acest lucru în cazul unei experienţe pe care o are fiecare dintre noi. 
Mă refer la traducere şi la lectura traducerilor din limbi străine. Ceea ce găseşte traducătorul 
este un text lingvistic, adică ceva spus oral sau în scris, pe care el trebuie să îl traducă în 
limba proprie. El este legat de ceea ce este scris acolo şi nu poate să transforme pur şi 
simplu ceea ce este spus din materialul lingvistic străin în propriul material lingvistic, fără 
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ca el însuşi să devină din nou cel care spune. Aceasta înseamnă însă că el trebuie să 
dobândească în sine însuşi spaţiul infinit al spunerii care corespunde faptului spus în 
limba străină. Oricine ştie cât de dificil este acest lucru. Oricine cunoaşte felul în care o 
traducere face ca ceea ce este spus în limba străină să sune oarecum plat. El se reflectă 
într-o suprafa�ă plată, astfel încât sensul cuvintelor şi forma propoziţiilor traducerii imită 
originalul, însă traducerea este oarecum lipsită de spaţiu. Ei îi lipseşte acea a treia dimensiune 
pornind de la care s-a constituit, în spaţiul său de sens, ceea ce a fost spus la origine, adică 
în original. Aceasta este o limită inevitabilă a tuturor traducerilor. Nici una nu poate 
înlocui originalul. Dar dacă am crede că acea afirmaţie a originalului proiectată pe o suprafaţă. 
plată ar trebui ca acum, în traducere, să fi devenit oarecum mai uşor inteligibilă, întrucât 
multe dintre lucrurile care în original se fac auzite în plan secundar şi printre rânduri nu 
puteau fi şi ele traduse - dacă am crede acum că această reducere la un sens simplu ar trebui 
să uşureze înţelegerea, atunci ne înşelăm. Nici o traducere nu este la fel de inteligibilă ca 
originalul ei. Tocmai sensul cu multe implicaţii al faptului spus - iar sensul este întotdeauna 
sens al direcţiei - este cel care este exprimat numai în originaritatea spunerii şi scapă în orice 
spunere şi vorbire ulterioară. Din această cauză, sarcina traducătorului trebuie să fie întotdeauna 
nu aceea de a reproduce faptul spus, ci aceea de a se aşeza în clirecpa faptului spus, adică în 
sensul lui, pentru a transpune în direcţia propriei sale spun eri ceea ce trebuie spus. 

Acest lucru dobândeşte o claritate maximă în cazul acelor traduceri care trebuie să facă 
posibil un dialog oral prin intervenpa translatorilor între oameni care au limbi materne 
cliferite. Un translator care doar redă în cealaltă limbă ceea ce înseamnă cuvintele şi 
propoziţiile spuse de către unul dintre ei înstrăinează dialogul în ininteligibil. El nu trebuie 
să redea faptul spus în litera sa autentică, ci ceea ce a vrut să spună şi a spus celălalt lăsând 
multe lucruri nespuse. Şi caracterul limitat al redării sale trebuie să dobândească acel spaţiu 
ce este singurul în care devine posibil dialogul, adică infinitatea interioară ce este proprie 
oricărei comunicări. 

Astfel, limba este adevăratul centru al ftinţei umane, dacă o privim numai în domeniul 
pe care doar ea îl ocupă, domeniul coexistenţei umane, domeniul comunicării, al acordului 
tot mai amplu, care este tot atât de indispensabil vieţii umane ca şi aerul pe care îl respirăm. 
Omul este într-adevăr, aşa cum a spus Aristotel, fllnţa care are limbă (Sprache) . Tot ceea ce 
este uman trebuie să lăsăm să ne fie spus. 



1 2 . Despre planificarea vi itoru lui (1 965) 

Poate că nu este o exagerare atunci când se spune că nu atât progresul ştiinţelor naturii ca 
atare, cât mai degrabă raţionalizare a aplicării lor tehnico-economice este cea care a produs 
noua fază a revolutiei industriale in care ne aflăm. Nu nebănuita creştere a dominăm 
naturii, ci dezvoltar�a metodelor ştiinţifice de conducere pentru viata societăpi mi se pare 
că marchează chipul epocii noastre. Abia prin aceasta marşul triwnfal al ştiintei moderne, 
aşa cum a început el odată cu secolul al XIX-lea, devine un factor social care domină totul. 
Abia acum gândirea ştiinţifică ce se află la baza civilizaţiei noastre a cuprins toate domeniile 
practicii sociale. Cercetarea ştiinţifică a pieţei, conducerea ştiinţiftcă a războiului, politica 
externă ştiinţifică, îndrumarea ştiinţifică a tinerei generaţii, conducerea ştiinţifică a oamenilor 
ş.a.m.d. dau experţilor în economie şi societate o poziţie centrală. 

Astfel, se pune pentru prima dată problema ordinii mondiale. Cu aceasta nu se mai are 
în vedere cunoaşterea unei ordini existente, ci planificarea şi crearea unei ordini inexistente. 
Va trebui să ne întrebăm dacă aceasta este în genere o formulare corectă a problemei: 
faptul că ceva care nu există încă trebuie să fie planificat şi produs. Este desigur evident că 
între popoare nu există o ordine mondială aşa cum s-ar dori. Acest lucru reiese dej a din 
faptul că astăzi reprezentările despre ordinea corectă diferă atât de mult, încât lozinca 
resemnată a coexistenţei este dominantă. Însă totodată această lozincă ce îşi are originea 
în echilibrul armelor nucleare conţine o afirmaţie care ptimejduieşte sensul punerii înseşi 
a problemei. Oare mai are în genere sens să vorbim despre o ordine mondială care trebuie 
creată, atunci când incompatibilitatea reprezentărilor despre ordinea corectă constituie 
punctul de plecare? Pot fi apreciate planificări în funcţie de criteriul ordinii mondiale 
atunci când nu se ştie către ce final trebuie să conducă toţi paşii intermediari, şi poate chiar 
toţi paşii în genere posibili? Nu depinde orice planificare la scară mondială de existenţa 
unei reprezentări comune a scopului? Cu siguranţă că există subdomenii încurajatoare, de 
exemplu în sfera sănătătii mondiale, a traficului mondial, poate şi a alimentatiei mondiale. 
Însă se poate progresa pe această cale atât de mult, iar domeniul a ceea ce 'trebuie să fie 
reglementat raţional şi unitar poate fi extins treptat atât de mult, îr;cât rezultatul final să îl 
constituie o lume reglementată în întregime şi ordonată raţional? Impotriva acestui lucru 
vorbeşte faptul că conceptul de ordine mondială admite în mod necesar o diferenjiere de 
conţinut în funcţie de punctul de vedere asupra ordinii care este aici călăuzitor. In mod 
metodologic, acest lucru devine clar dacă gândim un astfel de concept împreună cu opusul 
său posibil. Stă în firea lucrurilor faptul că reprezentările noastre despre ceea ce este drept, 
despre ceea ce este bine etc. sunt cu mult mai puţin exacte şi determinate decât cele despre 
ceea ce este nedrept, despre ceea ce este rău etc. Negativul, respectiv privativul are în mod 
evident avantajul că se impune de la sine, ca cee"a ce trebuie negat şi înlăturat, voinţei 
noastre de schimbare şi îşi dă astfel proftl. Astfel, conceptul de dezordine, despre a cărei 
înlăturare trebuie să fie vorba, este de fiecare dată mai uşor de determinat şi dă la iveală un 
sens mai diferenţiat al ordinii per contrarium. Dar oare transpunerea unor subdomenii în 
care domină dezordinea şi în care trebuie să apară ordinea asupra întregului ordinii mondiale 
este încă legitimă? Să luăm exemplul dezordinii economice. În domeniul economiei pare 
a fi cel mai uşor să dobândim o reprezentare ratională a ordinii. Dezordine s-ar putea 
numi orice stare care împiedică raţionalitatea econ�mică. Însă şi în privinţa conceptului de 
bunăstare generală există desigur conceppi diferite despre ordinea economică mondială, 
care nu pot fi dizolvate în reprezentarea raţionalităpi unei unice mari fabrici mondiale. 
Astfel, de pildă, în întrebarea dacă trebuie acceptat un câştig excesiv al întreprinzătorilor 
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în interesul creşterii generale a bunăstării, sau dacă, din motive socio-politice, trebuie 
preferată o economie etatizată şi birocratizată în mod corespunzător, chiar dacă ea are un 
grad de eficienţă mai mic. Însă mai este aceasta o întrebare pur economică? Evident că nu. 
Tocmai pentru că aici intră în joc alte puncte de vedere, şi anume unele politice, aspectul 
economic rămâne în esentă neatins. Rationalitatea crescândă a cooperării economice 
mondiale pare a fi un crite;iu autentic pri� care se defineşte sensul ordinii mondiale. 

Totuşi, această perspectivă conţine o presupoziţie îndoielnică, şi anume posibilitatea 
desprinderii punctului de vedere economic de cel politic. Oare tot aşa cum se poate vorbi 
despre o stare de dezordine economică şi despre o stare de ordine raţională a economiei 
mondiale, poate fi determinată şi starea de dezordine politică, a cărei înlăturare ar putea 
face să devină inteligibil în mod raponal conceptul de ordine politică? Acum s-ar putea 
spune unnătorul lucru: pentru politica mondială, în vederea evitării autodistrugerii globale, 
este dat un criteriu la fel de univoc precum este bunăstarea generală pentru economia 
mondială. Dar este aceasta o paralelă reală? Rezultă de aici cu adevărat reprezentări politice 
ale ordinii, în legătură cu care pot fi obţinute corespondenţe raţionale? Atunci când se 
spune, de exemplu, că menţinerea păcii ar fi scopul oricărei politici, acest lucru, atâta 
vreme cât este vorba despre războaie convenţionale, poate fi evident numai într-un mod 
foarte limitat. Căci înţeles literal acest lucru ar însemna: statu-quo-ul ar fi acea ordine mondială 
care trebuie menţinută - o concll}-zie care la ora actuală, sub presiunea echilibrului nuclear, 
este într-adevăr foarte valabilă şi îngustează tot mai mult spaţiul de manevră al posibilelor 
schimbări de politică mondială. Dar este acesta un criteriu pentru politică şi un ideal demn 
de urmat? Politica presupune totuşi transformabilitatea situaţiilor. Nimeni nu va dori să 
conteste faptul că exist� transformări politice care sunt 'corecte' şi pot sluji ordinii 'corecte' 
de politică mondială. Insă cu aceasta se pune din nou întrebarea: în functie de ce se 
măsoară o as'tfel de corectitudine? În funcţie de o imagine politică a ordicii? Chiar şi 
atunci când este vorba despre reprezentări ale ordinii de politică mondială atât de raţionale 
cum este de pildă cea a unei unificări a Europei, criteriul devine cu totul incert. Oare o 
astfel de Europă ar fi 'corectă', adică un progres în ordinea lumii, dacă prin aceasta ar fi 
dereglate structuri de economie mondială şi de politică mondială existente şi, de exemplu, 
ar fi spartă coeziunea Commonwealth-ului? Ar apărea atunci mai multă ordine sau mai 
multă dezordine? 

Întrebarea poate fi formulată într-un mod mai principial. Poate fi imaginată o anumită 
reprezentare politică a ordinii care nu provoacă în mod necesar reprezentări contrare? Pot 
fi ima�nate reprezentări politice ale ordinii care nu făgăduiesc şanse uneia sau alteia dintre 
puterile politice existente, şi anume i le făgăduiesc uneia numai dacă sunt defavorabile 
celeilalte? Trebuie să spunem că existenţa unor astfel de opoziţii ale intereselor de putere 
Înseamnă dezordine? Nu constituie ea mai degrabă esenţa ordinii politice? 

Mai degrabă, ar putea avea un oarecare caracter evident faptul de a considera ca dezordine 
existenta unor tări subdezvoltate. Efortul de a înlătura această dezordine îl numim, după 

" A cum se ştie, politică de dezvoltare. In legătură cu aceasta există imediat întrebări obiective 
raponale, de exemplu de natura politicii demografice sau a politicii alimentaţiei. Va fi 
evident faptul că orice presiune excesivă a creşterii populaţiei sau, pe de altă parte, risipirea 
unor mijloace de hrană, neexploatarea un�r bogăţii ale subsolului, distrugerea unor surse 
de hrană etc. trebuie privite ca dezordine. Insă toate reprezentările particulare de acest fel 
ale ordinii sunt întreţesute în politica mondială, iar în ea sunt determinante puncte de 
vedere atât de diverse, încât încercarea de a face general evidentă o reprezentare politică a 
ordinii pare a nu avea sorţi de izbândă. 
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De asemenea, nu există nici un temei ra�onal pentru a crede că extinderea domeniilor 
în care planificarea şi ordinea ra�onale reuşesc trebuie să ne aducă mai aproape şi de 
ordinea politică mondială ra�onală. Va putea fi trasă cu tot atâta îndreptă�re concluzia 
inversă şi va trebui să fie recunoscută primejdia crescândă pe care ar reprezenta-o exploatarea 
unor contexte ra�onale în scopuri nera�onale, de pildă după modelul: " Mai bine canoane 
decât unt". Şi încă şi mai principial va trebui să ne întrebăm dacă nu cumva tocmai 
ştiin�ficizarea economiei noastre şi a vieţii noastre sociale - să ne gândim, de pildă, la 
cercetarea opiniei [publice] şi la strategia formării opiniei - dacă nu a mărit, cel pu�n a 
făcut conştientă nesiguranta cu privire la scopurile ultime, adică cu privire la continutul 
ordinii mondiale care trebuie să existe. Transformând pentru prima dată configurarea 
lumii noastre în ansamblu în obiect al planificării informate şi coordonate ştiinţific, în 
realitate ea are drept consecinră faptul că nesiguranp criteriului ordinii rămâne ascunsă. 
Oare în ultimă instanţă sarcina este fixată în mod greşit? Oricât de mult s-ar orienta şi 
actiunea rationalizată ştiintific către nenumărate subdomenii - oare ordinea lumii în ansam-

" , 
blu poate fi în genere ca obiect al unei astfel de planificări şi realizări raţionale? 

Oricât de mult ar contrazice credinra în ştiinţă a epocii noastre, întrebarea trebuie 
privită pe fundalul unei întrebări mult mai generale, care, prin apariţia ştiinţei moderne, a 
fost pusă începând cu secolul al XVII-lea - şi a rămas nerezolvată. Orice reflec�e asupra 
posibilităp1or de ordine ale lumii noas'tre trebuie să pornească de la tensiunea profundă 
care există între autoritatea ştiinrei pe de o parte şi formele de viară ale popoarelor, 
configurate prin religie, datină moş tenită prin tradiţie şi obicei, pe de altă parte. Cunoaştem 
această tensiune de pildă sub forma acelor probleme care apar la contactul dintre vechile 
culturi ale Asiei sau formele de viată ale aşa-numitelor tări subdezvoltate şi civilizatia 
europeană. Ele reprezintă însă numai un caz special al pr�blemei mai generale. Cea �ai 
urgentă nu mi se pare întrebarea despre cum poate fi civiliza�a occidentală pusă în legătură 
şi adusă la un acord fructuos cu tradiţii exotice din rări îndepărtate, ci cum trebuie apreciată 
şi pusă în legătură cu tradipiIe religioase şi morale ale societăţii noastre, pe propriul nostru 
teren cultural, semnificaţia acestui proces al civilizaţiei pe care l-a făcut posibil ştiinţa. Căci 
aceasta este în realitate problema ordinii mondiale care ne preocupă astăzi. Prin succesul 
civilizator al ştiinţei europene, ea a fost pusă peste tot cu aceeaşi principialitate. 

O privire asupra istoriei ultimelor secole arată în modul cel mai clar că în primă instanră 
noua gândire ştiinţifică ce şi-a început realizarea în secolul al XVII-lea a putut să dezvolte 
posibilităp1e universale care se aflau în ea numai într-un mod foarte şovăielnic şi treptat. 
Astfel, se poate spune probabil că evolupiIe ce caracterizează revoluţia noastră industrială de 
astăzi, cu unica excepţie a fizicii atomice, se bazează în totalitate pe descoperirile ştiinţifice 
ale secolului al XIX-lea, ceea ce înseamnă că din punct de vedere ştiintific ele ar fi fost 

A 
, 

posibile deja pe atunci. Insă chiar şi liberalul secol al XIX-lea era şovăitor în exploatarea lor, 
în măsura în care punctele de vedere normative creştine şi morale tradiţionale Se opuneau. 
Amintesc de împotrivirile pe care le avusese de depăşit darwinismul. Astăzi, acest fel de 
piedici pare a fi pe cale de dispariţie, şi astfel posibilităp1e tehnice ale descoperirilor noastre 
ştiintifice au fost eliberate. Expertul oferă posibilitătile ce rezidă în ştiinta sa; iar conştiinta 

, " ,  

publică, atunci când trebuie să decidă în privinţa oportunităpi a ceea ce este posibil, nu 
cheamă în ajutor nimic altceva decât tot ştiinţa. Şi aici excepţia confirmă regula. Să ne gândim 
de pildă la posibilităp1e de ameliorare şi selecţie artificială a speciei umane, ivite în genetica 
ereditară, în raport cu care nu a fost depăşită o spaimă elementară în fara consecinrelor. 

Cu sigurantă că au existat suficiente voci care au avertizat şi care se fac auzite de un 
secol încoace �ub forma criticii pesimiste a culturii. În ciuda rezonanţei de care se bucură 



478 Partea a treia: CompletărI 

mai ales în păturile ameninţate sau afectate de deposedare - de pildă în nobilime, în marea 
burghezie şi în burghezia educată - ele au totuşi pupnă credibilitate interioară, deoarece 
privite în ansamblu ele se situează la rândul lor pe terenul civilizapei ştiinpfice moderne. 
Amintesc de modul memorabil în care Max Weber a atacat odată ezoterismul romantic al 
lui Stefan George. Acest lucru nu înseamnă că astfel de voci nu au la rândul lor o valoare 
documentară. Ceea ce atestă ele nu este totuşi ceea ce ele vestesc. În timp ce vestesc 
declinul culturii, ele atestă în realitate o anumită disproporponalitate Între scalele de valori 
ale unor traditii de viată care decad şi credinta în ştiintă care se autoconfirmă permanent. 
A " " 

Intrebarea trebuie pusă într-un mod mult mai radical. Mi se pare că ar fi un lucru fatal ca 
gândirea ştiinpfică modernă, la rândul ei, să se învârtă mereu doar în propriul ei cerc, adică 
să aibă mereu în vedere numai metodele şi posibilităp1e dominării ştiinpfice a lucrurilor -
ca şi cum nu ar exista nicidecum acea disproporponalitate dintre domeniul mijloacelor şi 
posibilităp1or care poate fi dobândit astfel şi normele şi scopurile viepi. Tendinţa imanentă 
a gândirii ştiinpfice înseşi se arată a fi tocmai aceea de a face oarecum superfluă întrebarea 
privitoare la scopuri prin tendinţa ascendentă spre progres în procurarea şi 'dominarea' 
mijloacelor, şi de a se prăbuşi astfel în cea mai profundă neştiinţă. 

Astfel, întrebarea privitoare la formele de ordine ale lumii noastre actuale şi ale celei 
viitoare este pusă cel mai adesea ca o întrebare pur scientistă: ce mai putem să facem? 
Cum putem să organizăm lucrurile? Cum arată furidamentele pe care putem planifica? Ce 
trebuie schimbat şi luadn considerare, pentru ca administrarea lumii noastre să devină 
una tot mai bună şi mai lipsită de piedici? Ideea unei lumi perfect adminis trate pare a fi 
idealul căruia îi sunt devotate în întregime, conform atmosferei lor de viaţă şi conform 
convingerii lor politice, tocmai ţările cele mai avansate. Este semnificativ faptul că acest 
ideal se prezintă ca un ideal al administrării perfecte, aşadar nu ca un ideal al viitorului 
determinat în privinţa conpnutului, de pildă ca un stat al dreptăţii, aşa cum stă el ia baza 
utopiei statale platonice, sau ca un stat mondial (Welt-Staa�, care ar fi constituit prin 
dominatia unui anumit sistem politic, a unui popor sau a unei rase asupra altor sisteme, 
popoar� şi rase. În idealul administrării rezidă mai degrabă o reprezentare a ordinii căreia 
nu îi este inerent nici un conpnut specific. Nu ce ordine trebuie să domine, ci faptul că 
totul trebuie să aibă ordinea sa este scopul declarat al oricărei administrări. De aceea, de 
ideea administrării tine în mod esential idealul neutralitătii. Lucrul către care se tinde este 
buna funcponare c� o valoare în sine: Probabil că eventuilitatea ca marile imperii mondiale 
ale prezentului nostru să se întâlnească şi să se echilibreze pe terenul neutru al unui astfel 
de ideal al administrării nu este nici măcar o sperantă utopică. Este uşor ca pornind de aici 
ideea administrării mondiale să fie considerată forma'de ordine a viitorului. În ea obiectivarea 
politicii şi-ar găsi atunci adevărata ei desăvârşire. Oare idealul formal al administrării 
mondiale constituie prin urmare împlinirea ideii de ordine mondială? 

Toate acestea s-au mai întâmplat deja odată. Cunoscătorul dialogurilor platonice ştie că 
în epoca iluminismului sofistic ideea cunoaşterii obiective a dobândit o funcpe asemănătoare, 
universală. Ea Se numea la greci techne, cunoaşterea productibilului care este capabil de o 
perfecpune proprie. Felul şi aspectul obiectului care trebuie confecponat formează punctul 
de vedere sub semnul căruia se află întregul proces. Alegerea mijlocului potrivit, alegerea 
materialului adecvat, desfăşurarea conform regulilor tehnice a fiecărei faze de lucru, toate 
acestea pot fi ridicate la nivelul unei perfecpuni ideale, care face să fie adevărate cuvintele 
citate de către Aristotel: "techne iubeşte pe ţyche şi ţyche iubeşte pe techne. "10 Cine îşi stăpâneşte 
arta, nu are nevoie de noroc. 
10 [Etica Nicomahică Z4, 1140a 1 9] 
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Totuşi, de esenţa oricărei techne pne faptul că ea nu există în vederea ei înseşi, şi nici în 
vederea unui obiect care trebuie confectionat şi care, la rândul său, ar exista în vederea lui 
însuşi. În ceea ce priveşte felul şi aspectul' obiectului care trebuie confecţionat, acestea depind 
mai degrabă de utilizarea pentru care el este destinat. Peste această utilizare nu sunt stăpâne 
nici măcar ştiinţa şi putinţa celui care produce obiectul de consum, nici în sensul că obiectul 
pe care el l-a produs este utilizat în mod adecvat, şi nici în sensul mult mai hotărâtor că el 
este utilizat în vederea a ceva care este just. Ar trebui, aşadar, să existe o nouă cunoaştere 
obiectivă care să se îngrijească de justa utilizare a lucrurilor, adică de aplicarea mijloacelor în 
vederea scopurilor juste. Şi întrucât lumea noastră utilitară este în mod evident un întreg 
ansamblu ierarhic de astfel de contexte de mijloace şi de scopuri, se naşte ca de la sine ideea 
celei mai înalte techne, a unei cunoaşteri obiective ce ştie la rândul ei cu precizie care este 
întrebuinţarea justă a oricărei cunoaşteri obiective, un fel de cunoaştere obiectivă regală: 
acea techne politică. Are sens o astfel de idee? Omul de stat ca cel mai mare specialist dintre 
top specialiştii, arta guvernării ca cea mai înaltă cunoaştere obiectivă pur şi simplu? Cu 
siguranţă că ceea ce se nwneşte aici stat este polisul grec, şi nu lumea, însă pentru că gândirea 
greacă despre polis vizează întotdeauna numai ordinea interioară a polisului, şi nu ceea ce 
noi numim marea politică a relaţiilor interstatale, acest lucru este o simplă problemă de 
criteriu. Lumea perfect administrată corespunde exact polisului ideal. 

Totuşi - întrebarea este dacă cea mai înaltă cunoaştere obiectivă dintre toate cunoaşterile 
obiective, care este caracterizată de către Platon ca fiind arta politică, este mai mult decât 
un contramodel critic al activismului ignorat al celor care, după Platon, trebuie să răspundă 
pentru distrugerea oraşului său natal. Oare idealul lui techne, al cunoaşterii obiective, ce 
poate fi predată şi învăţată, împlineşte în genere cerinţa adresată existenţei politice a omului? 
Nu este aici locul să vorbim despre amploarea şi limitele ideii de techne în filozofia platonică, 
şi cu atât mai pupn cealaltă întrebare, în ce măsură propria fllozofie a lui Platon urmăreşte 
anumite idealuri politice, care nu pot fi ale noastre. Insă pentru lămurirea actualei probleme 
amintirea lui poate fi totuşi de folos. El ne învaţă să ne îndoim de faptul că avansarea 
ştiinţei wnane poate cuprinde şi reglementa vreodată întregul propriei noastre existenţe 
sociale şi statale. Putem aminti aici de opozipa carteziană dintre res cogitans şi res extensa care 
în ciuda oricărei modificări posibile a apreciat corect problematica fundamentală a oricărei 
aplicări a 'ştiinţei' asupra 'conştiinţei de sine'. Fireşte că această problematică şi-a dobândit 
deplina seriozitate abia odată cu aplicarea noii ştiinţe asupra societăţii, pe care acel Descartes 
al 'moralei provizorii' şi-o reprezenta numai ca pe un scop îndepărtat. Formula lui Kant 
despre om ca 'cetăţean a două lumi' dă acestui lucru o expresie adecvată. Posibilitatea ca 
omul, în ansamblul existenţei sale, să devină obiect în aşa fel, încât cineva ar şti să il 
producă, în toate relaţiile lui sociale de viaţă, deci în aşa fel încât ar putea exista un specialist 
care nu este 'el' însuşi, dar care 'îl' 'administrează' atât pe el, cât şi pe ceilalp, şi în aşa fel 
încât acest specialist ar fi la rândul său administrat laolaltă cu propria sa administrare, 
conduce la încurcături evidente, care fac ca ideea acelei cunoaşteri obiective platonice să 
apară ca o caricatură ironică, chiar şi atunci când aceasta este iluminată cu toate culorile 
unei revelatii, ale unei cunoaşteri a divinului sau a binelui transcendent. 

, 

Chiar şi atunci când se face cu totul abstracţie de problema poziţiei planificatorului 
unei organizări planWcat-ra�onale a lumii şi a administratorului raţional din cadrul acestei 
lumi, se dovedeşte de nerezolvat încurdtura care este legată de ideea de dominape a 
'ştiintei' asupra situatiei concrete de viată a omului şi asupra rationalitătii care este activă în , , , " 

ea. Şi aici gândire a grFacă mi se pare de o maximă actualitate. Distincpa aristotelică dintre 
techne şi phronesis este cea care reflectă toată această încurcătură. Cunoaşterea practică, ce 
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recunoaşte ceea ce este oportun în situatia concretă a vietii, nu îşi atinge perfectiunea în 
acelaşi fel în care cunoaşterea obiectivă şi-o atinge pe a sa in techne. În timp ce techne poate 
fi predată şi învăţată, iar performanţa ei este în mod evident independentă de ce fel de om 
este fiecare din punct de vedere moral sau politic, pentru cunoaşterea şi pentru rapunea 
care luminează şi călăuzesc situaţia practică de viaţă este valabil exact contrariul. Desigur 
că şi aici există în anumite limite ceva de felul aplicării unei cunoaşteri generale asupra 
unui caz concret. Ceea ce noi înţelegem prin cunoaştere umană, prin experienţă politică, 
prin inteligenţă în afaceri conpne - în urma unor concluzii de analogie, care sunt, fireşte, 
oarecum inexacte - un element de cunoaştere generală şi de aplicare a ei. Dacă nu ar fi aşa, 
atunci ele nu ar putea fi nicidecwn predate şi învăţate. Atunci nu ar fi posibilă nici cunoaş
terea fllozofică pe care Aristotel a dezvoltat-o în proiectul eticii şi al politicii sale. Totuşi, 
aici nu este nicăieri vorba despre raportul logic dintre lege şi caz, şi prin aceasta nici despre 
o calculare şi o cunoaştere prealabilă, corespunzătoare ideii moderne de ştiinţă, a unor 
procese. Chiar şi în cazul în care ne-am baza pe ideea utopică a unei fizici a societăţii, nu 
am ieşi din încurcă tura pe care a evidenpat-o Platon, prezentându-l pe omul de stat, adică 
pe cel care acponează politic în genere, ca pe cel mai înalt specialist. O astfel de cunoaştere 
a fizicianului societăţii, dacă îl pot numi astfel, poate face posibil un tehnician al societăpi 
care ar şti să producă tot ceea ce se poate imagina, însă el ar rămâne unul care, la rândul 
său, nu ar şti ce trebuie să fie realmente produs din ceea ce el poate produce. Aristotel a 
gândit până la capăt şi cu precizie această încurcătură, şi de aceea numeşte cunoaşterea 
practică despre care este vorba în situapile concrete "un alt fel de cunoaştere"l1. Prin 
aceasta, el nu sustine un irationalism confuz, ci este vorba despre luminozitatea ratiunii, , , , 

care ştie să găsească, într-un sens practic-politic, ceea ce este de fiecare dată oportun. 
Astfel, fiecare hotărâre practică a vieţii constă Într-o cumpănire a posibilităp1or care conduc 
către scopurile alese. Este de înţeles faptul că ştiinţele sociale, de la Max Weber încoace, 
şi-au întemeiat legitimarea ştiinpfică pe raponalitatea alegerii mijloacelor, şi astăzi sunt pe 
cale să obiectivizeze tot mai multe domenii, care odinioară erau subordonate unei decizii 
'politice'. Însă dacă deja Max Weber corela patosul sociologiei sale independente de valori 
cu un crez nu mai pupn patetic în acel 'Dumnezeu' pe care fiecare ar trebui să-I aleagă -
oare este într-adevăr admisibilă abstracpa conform căreia ne-ar fi de fiecare dată permis să 
pornim de la scopuri stabile? Dacă da, atunci miza ar mai fi doar aceea a cunoaşterii 
specializate, şi ne-am îndrepta către vremuri minunate. Căci şansa comunicării dintre 
specialişti este cu mult mai mare decât cea dintre oamenii de stat. S-a încercat chiar ca, 
pentru eşecul comunicării în tratativele internaponale, directivele politice ale guvernelor 
să fie trase la răspundere în aşa-numitele comisii de experţi. Se pune întrebarea dacă acest 
lucru este adecvat. Ce-i drept, există domenii particulare în care întrebarea privitoare la 
felul cum trebuie procedat este una a .rurei raponalităp teleologice. Aici consensul între 
specialişti pare a fi uşor de obpnut. Insă ce măsură a autocontrolului nu ţine deja de 
scopul de a limita, fie şi numai în cazul expertizei juridice, afirmapa expertului la lucrul 
pentru care el poate fi cu adevărat răspunzător în mod ştiinţific. Şi probabil că expertul 
ideal în acest sens este, în context judiciar, la limita inutilităţii. Căci necesitatea de a decide 
care se impune instanţei constrânge iar şi iar să se lucreze cu constatări al căror caracter 
incontestabil nu este nicidecum asigurat. Nu numai probele prin indicii sunt incerte. Cu 
cât esenţa prejudecăp10r sociale sau politice dominante intră mai puternic în joc, cu atât 
mai fictiv apare expertul pur, şi prin aceasta conceptul de raponalitate teleologică asigurată 
ştiinţific. S-ar putea să fie adevărat pentru întregul domeniu al ştiinţelor sociale moderne 

11 [Etica Nicomahică Z9, 1141b 33 şi 11 42a 30] 
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faptul că ele nu pot face controlabile corelaţiile mijloc-scop (Mittel-ZuJeck-Zusammenhănge) 
fără a implica totodată preferinţa faţă de anumite scopuri. Dacă S-ar ajunge la temeiul 
conditiilor intrinseci ale acestor implicatii, atunci în cele din urmă ar reieşi contradictia , , , 
dintre adevărul atemporal pe care îl caută ştiinţa şi constituţia temporală a celor care fac uz 
de ştiintă. 

Cee� ce este oportun tocmai că nu este pur şi simplu ceea ce este posibil, sau un fapt 
pur şi simplu avantajos în cadrul a ceea ce este posibil. Mai degrabă, orice întâietate şi 
prioritate posibilă acordată unui lucru fată de altul se raportează la o anumită măsură pe 
care ne-o stabilim, respectiv îi este stabilită cuiva. Ea constituie esenţa a ceea ce este 
valabil în societate, a normelor care, exprimate în convingeri morale şi politice, călăuzesc 
orice educatie şi autoeducatie, chiar şi pe cea orientată către obiectivitatea ştiintifică. 

Fireşte c'ă acest lucru n� trebuie să însemne că n-ar exista nici un alt ideal :noral sau 
politic decât cel al adaptării la ordinea socială existentă de fiecare dată şi la criteriile ei. Mai 
degrabă, acest lucru ar însemna să cădem din nou într-o abstracţie falsă. Măsurile valabile 
nu sunt numai cele stabilite de către alpi - sau chiar de către bătrâni - pe care ar trebui să 
le aplicăm precum legea asupra unui caz. Mai degrabă, fiecare decizie concretă a individului 
este la rândul ei codeterminantă pentru ceea ce este valabil în ansamblu. 

Această stare de fapt este asemănătoare cu cea a aşa-numitei corectitudini lingvistice. 
Şi aici există o generalitate necontestată a ceea ce este valabil, care suportă chiar o anumită 
codificare. De exemplu, predarea limbii în şcoli este dominată, cu o necesitate interioară, 
de pedanteria care impune astfel de reguli codificate. Totuşi, limba trăieşte, şi ea nu trăieşte 
prin aplicarea rigidă a unor reguli, ci prin permanenta dezvoltare a uzantelor lingn.stice, 
aşadar în ultimă instantă prin activitatea fiecărui individ în parte. 

În fllozofia secolulci nostru, câteva dintre aceste adevăruri au fost reprezentate de 
către fllozofia existenţei, blamată astăzi cu atâta plăcere. Îndeosebi conceptul de situaţie a 
Lucat un rol important în desprinderea de metodologismul ştiinţific al Şcolii neokantiene. 
In realitate, în acest concept, aşa cum l-a analizat mai ales Karl J aspers, rezidă un motiv 
logic a cărui complexitate depăşeşte simpla relape dintre general şi particular, respectiv 
dintre lege şi caz. Faptul de a se afla într-o situaţie conţine întotdeauna un element de 
neatins pentru cunoaşterea obiectualizantă. Nu degeaba se utilizează într-un astfel de 
context expresii metaforice precum aceea că trebuie să ne transpunem în situaţie, fireşte 
că pentru a recunoaşte, dincolo de cunoaşterea generală, ceea ce este realmente oportun şi 
posibil. Situapa tocmai că nu are caracterul simplului vizavi (Gegeniiber), astfel încât 
cunoaşterea datelor obiective să fie suficientă pentru a şti cu precizie. Nici măcar o 
cunoaştere suficientă a tuturor datelor obiective, aşa cum le furnizează ştiinta, nu poate 
anticipa perspectivitatea care rezultă din poziţia celui dependent de situaţie. 

Rezultatul acestor reflecpi pare a fi acela că reprezentarea tradiţională a faptului de a 
face şi de a produce constituie un fals model de cunoaştere. Tensiunea dintre cunoaşterea 
pentru oricine, aşa cum este ea corelată cu conceptul de cunoaştere (respectiv de techne) 
transmisibilă şi cunoaşterea în vederea a ceea ce este optim din punct de vedere practic 
pentru cineva anume este veche în sine, însă nu este o întâmplare faptul că ea, înainte de 
apariţia ştiinţei moderne, nu a fost radicalizată Într-o adevărată antinomie. La Aristotel de 
pildă, raportul dintre arta politică şi simpli politic (techne, respectiv phronesis) pare a fi lipsit 
de o problematică propriu-zisă. Acolo unde există cunoaştere asimilabilă, trebuie să o 
învătăm. Însă acestea sunt întotdeauna numai subdomenii ale cunoaşterii şi ale abilitătii, , , 
care nu pot completa niciodată sfera activităţii morale şi politice. Cunoaşterea de ansamblu 
în care se integrează toate formele cunoaşterii umane îi dă şi oricărei techne măsura. Ea 
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rămâne, intr-un sens principial, completarea golurilor pe care natura le-a lăsat la dispoziţia 
activităpi wnane, şi astfel rămâne pennanent numai o completare a cunoaşterii noastre. 
Astăzi, dimpotrivă, extraordinara abstracţie cu care idealul metodologic al ştiinţei moderne 
işi izolează şi delimitează obiectul face ca Între cunoaşterea ştiinţei, care se autodepăşeşte 
permanent, şi definitivul irevocabil al tuturor deciziilor reale, şi prin urmare intre specialist 
şi politician, să izbucnească o diferenţă calitativă. În orice caz, pare să lipsească un model 
raţional a ceea ce constituie cunoaşterea omului de stat. 

Radicalizarea donchişotescă a lui Max Weber a distincţiei dintre ştiinţa independentă 
de valori şi decizia de natura concepţiei despre lume face evidentă această lipsă. Idealul 
producerii, care stă la baza gândirii constructive a ştiinţei moderne, conduce aici într-o 
aporie. Poate că acest gol ar putea fi umplut dacă modelul confecţionării (Machen) ar fi 
inlocuit cu vechiul model al cârmuirii (Steuern) . Căci cârmuirea nu este o confectionare 

A 
, 

(Machen) - ci mai degrabă o auto-adaptare la date. In mod evident, in aceasta sunt corelate 
intr-o intimă unitate două elemente care constituie esenta cârmuirii: mentinerea unui 
echilibru care oscilează într-un spaţiu de manevră delimitat cu precizie şi di;ijarea, adică 
detenninarea unei direcpi de deplasare in continuare, care este posibilă cu condiţia păstrării 
acestui echilibru oscilant. Este evident că întreaga noastră planificare şi activitate se realizează 
în cadrul unei stări labile de echilibru, pe care o constituie conditiile noastre de viată. , , 

Această reprezentare a echilibrului nu este numai una dintre cele mai vechi reprezentări 
politice ale ordinii, pornind de la care se delimitează şi se detennină gradul de libertate al 
celui care actionează. Echilibrul este o determinatie fundamentală a vietii în genere, de , " 

care rămân legate toate posibilităţile indeterminate, nefixate încă, ale viului. Omul civilizaţiei 
tehn,ice şi ştiinţifice poate să se elibereze de acest lucru la fel de puţin ca oricare altă 
vietuitoare. Ba chiar putem vedea in aceasta adevărata conditie a libertătii sale. Numai 

, , , 

acolo unde se mentin fortele echilibrului, factorul vointei şi al influentei umane în genere 
pot atârna greu în 'balanţi. Cunoaştem dintotdeauna �cest lu�ru din' politică. Câştigarea 
libertăţii de acţiune presupune crearea unei stări de echilibru. Insă şi în ştiinţa modernă a 
naturii cunoaştem ceva asemănător. Sunt urmărite tot mai mult sisteme de reglare, şi in 
acest demers se rămâne foarte departe de credinţa naivă de a putea reprezenta astfel de 
sisteme de auto corectare ale viului cu mijloacele noastre grosolane. Şi totuşi, intreaga 
noastră cercetare, in măsura în care ea mijloceşte cunoaştere, face posibilă tocmai 
intervenirea tot mai adecvată cu mijloace artificiale în procesul natural. Astfel, modelul de 
cunoaştere al cârmuirii dobândeşte o tot mai mare pondere în raport cu planificarea şi 
confecţionarea. Totuşi, nici acest model nu poate ascunde ce presupozipi - ce cunoaştere 
a scopului şi a direcţiei - sunt date dinainte oricărei cârmuiri. Platon a marcat tocmai în 
cazul abilităpi cârmaciului limita oricărei abilităţi. El îşi aduce cu bine pasagerii la mal -
însă dacă pentru ei este bine să sosească, despre aceasta el nu ştie nimic. Pe cârmaciul lui 
Agamemnon se poate să îl fi cuprins îndoielile după uciderea stăpânului său. 

Poate că nu există un exemplu care ilustrează problemele aflate aici mai bine decât 
situaţia medicală. Aici conflictul dintre ştiinţă şi concretizarea ajutorului medical este 
cunoscut în unitatea unei activităţi profesionale. Se înţelege de la sine că încurcături analoage 
apar peste tot unde o profesie bazată pe formatie ştiintifică trebuie să realizeze medierea 
între practica viepi şi ştiinţă, ca în cazul juristuÎui, al duhovnicului, al profesorului. Însă 
cazul medicinii are totuşi un deosebit caracter exemplar. Aici ştiinţele moderne ale naturii, 
în intreaga abundenţă şi grandoare a posibilităţilor lor, sunt cele care intră în mod nemijlocit 
în conflict cu situaţia fundamentală medicală a ajutorului şi vindecării, aşa cum i-a revenit 
ea dintotdeauna medicului. Acest conflict depăşeşte într-un mod radical caracterul îndoielnic 



Despre planificarea viitorului 483 

ce a fost dintotdeauna inerent ştiinţei medicale. În ce măsură medicina poate fi înţeleasă ca 
'ştiinţă', fireşte ca o ştiinţă practică, o techne, adică o posibilitate de a produce, este în sine o 
problemă străveche a ei. Căci în timp ce orice altă cunoaştere practică ce ştie să producă ceva 
găseşte în opera sa dovada cunoaşterii sale, opera medicinii are o ambiguitate de nesuspendat. 
Cât de utile au fost măsurile doctorului pentru restabilirea sănătăpi, sau dacă natura s-a ajutat 
pe sine însăşi, poate fi indecidabil în cazul particular, şi prin aceasta întreaga artă a vindecării 
- deosebindu-se foarte mult de alte technai - necesită dintotdeauna o apologie deosebită.12 

Ţine probabil de structura a ceea ce se numeşte sănătate faptul că aici nu este vorba 
despre un lucru bine delimitat, ci despre o stare care a fost caracterizată dintotdeauna prin 
conceptul de echilibru. De conceptul de echilibru �ne însa faptul că el este expus într-o 
anumită măsură unor oscilapi care se echilibrează singure şi faptul că abia în momentul 
depăşirii amplorii admisibile a oscilaţiilor echilibrul se pierde în întregime şi trebuie să fie 
cu greu restabilit printr-un nou efort - în caz că acest lucru este încă posibil. De aceea, 
restabilirea care reuşeşte nu înseamnă nimic altceva decât reinstaurarea unui echilibru 
oscilant. Acest lucru stabileşte 'interven�ei' o măsură specială. Ea intervine totuşi din 
exterior într-un sistem care se balansează în sine şi se regularizează singur. Orice interven�e 
care trebuie să înlăture o perturbare în acest echilibru se află de aceea în pericolul de a 
schimba involuntar alte condiţii de echilibru. Şi acest pericol creşte cu cât posibilită�e 
ştiinţei devin mai mari. Pentru a exprima mai general acest lucru: aici există o tensiune 
esentială între corelatiile izolabile dintre cunoaştere şi confectionare, care sunt obtinute 

" " 

prin analiza cauzală a ştiintelor naturii, şi organizarea individuală care, aşa cum a arătat 
Kant, poate fi înţeleasă num� din puncte de vedere teleologice. În această privinţă, medicina 
modernă pătrunde în problematica generală care este răspândită în biologia ştiin�fică de 
astăzi. Progresele care au fost realizate tocmai în acest domeniu, şi îndeosebi prin aşa-numita 
teorie a informaţiei şi prin cibernetică, au făcut ca idealul unui Newton al firului de iarbă, 
care i se părea lui Kant cu totul de neatins, să piardă mult din univocitatea unei idei 
utopice. Totuşi, prin aceasta nu s-a decis în nici un fel ceva cu privire la problema metodelor 
morfologice. Mai degrabă, nu se poate întelege nici măcar de ce metodele morfologice nu 
trebuie să se împace cel mai bine cu cele de analiză cauzală. şi aşa-numita cercetare a 
comportamentului face totuşi deja presupoziţii metodologice de un tip specific atunci 
când observă comportamentul, care în mod evident nu poate fi privit ca o corelaţie mecanică 
între cauză şi efect - fără ca din acest motiv o astfel de explicare a acestuia să fi implicat 
deja vreo contradicţie. Chiar dacă s-ar reuşi vreodată să se producă organisme vii în retortă, 
studierea comportamentului organismelor produse astfel nu va rămâne lipsită de sens. 
Gândirea ştiinţifică admite ambele metode şi le subordonează aceluiaşi scop de a cunoaşte 
în mod ştiin�fic şi de a face disponibil în mod corespunzător un domeniu al experienţei. 
Faptul de a face disponibil tocmai că nu se limitează nicidecum la simpla capacitate de a 
produce. De el ţine de asemenea capacitatea de a prevedea procese care nu sunt controlate, 
ca de pildă comportamentul vieţuitoarelor în anumite circumstanţe. 

Prin urmare, problema noastră nu este nicidecum cea a acestui dualism metodologic, ci 
vizează problematica specifică a medicinii, care după părerea mea este tocmai un caz exemplar 
pentru tema ordonării lumii moderne prin ştiinţă. Imensele progrese care au fost realizate de 
către medicina modernă pentru stăparurea situapilor cu adevărat critice ale bolii umane fac 
să apară încurcături problematice, de care în cele din urmă vor trebui să dea cândva socoteală 
12 [Despre această problemă cf. textul autorului: ,,Apologie der Heilkunst, Kl. Schr. I, pp. 211-219, 
acum în Ces. Werke Bd. 4, precum şi "Theorie, Technik, Praxis", prefafă la Neue Anthropologie, ed. de 
H.-G. Gadamer şi P. Vogler, Stuttgart 1972 sqq., Bd. 1, p. IX-XXXVI, acum în Ces. Werke Bd. 4] 
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cei care au depus j urământul hipocratic. În mod evident, nu este totuşi vorba doar despre 
faptul că necesitatea practică a ajutării şi a vindecării evidenţiază modelul aplicării tehnice a 
ştiinţei ca fiind prea particular. Cu siguranţă că şi stadiul cunoaşterii noastre, adică limitarea 
ei, îl constrânge în cele din urmă pe medic să se încreadă în cel de-al şaselea simţ sau în 
intuiţie, iar acolo unde acestea nu sunt suficiente în simpla încercare prin tatonare. Totuşi, nu 
mi s-ar părea o contradicţie să ne imaginăm o biologie perfectă, care ar ajuta şi me�cina să 
atingă o perfecţiune ştiinţifică pe care astăzi nu ne-o putem încă deloc reprezenta. Insă eu 
cred că tocmai atunci ar deveni clare încurcăturile pe care le observăm deja astăzi în stadii 
iniţiale. Mă gândesc de pildă la prelungirea morţii, care este practicată prin tehnica medicală 
actuală. Unitatea persoanei, care ca bolnav constituie faţă de medicul care îl ajută un adevărat 
vizavi (Gegeniiber), întrucâtva nu îşi mai are locul aici. Ceva asemănător a fost arătat deja mai 
sus în legătură cu posibilităţile de ameliorare şi selecţie artificială ale biologiei ereditare. Se 
Pare că limitarea şi finitudinea vietii fac inevitabil conflictul care există între ştiinta naturii, în , , 
cele mai înalte posibilităţi ale ei, şi autoînţelegerea umană. 

Aici, dincolo de confecţionare - adică de producerea pe baza unui proiect - şi dincolo 
de cârmuire - adică de restabilirea echilibrului şi mentinerea unei directii în conditii 
permanent noi - poate deveni important un tip de co�portament care pne seama de 
limita oricărei voinţe de a dispune, şi pe care Aristotel, în mod consecvent, nu îl consideră 
o techne: faptul-de-a-se-sfătui-cu-sine-însuşi (das Mit-sich-zu-Rate-Gehen), pe care individul 
(sau şi grupul) îl realizează în vederea situaţiei care cere o decizie. Aici nu mai este vorba 
despre cunoaşterea specialistului care li se înfăţişează celorlalţi ca fiind cunoscătorul, ci 
despre o cunoaştere de care avem nevoie şi pe care nu ne-o furnizează nici o ştiinţă. Ne 
aflăm în fata unor posibilităti diferite care se oferă, şi cumpănim în toate directiile care 
este cea co�ectă. Nu dispun�m de o cunoaştere care ·poate pretinde valabilitate generală. 
Astfel, este nevoie de o consfătuire care implică o cu totul altă comuniune decât cea a 
faptului general valabil. Ea îl lasă pe celălalt să ia cuvântul şi îşi permite sieşi să ia cuvântul 
în faţa celuilalt. De aceea, ea nu poate fi obiectivată până la sfârşit în stilul ştiinţei. Căci nu 
este vorba doar despre găsirea mijlocului corect în vederea unui scop stabil, ci mai ales 
despre reprezentarea a ceea ce trebuie şi a ceea ce nu trebuie să fie - a ceea ce este şi a ceea 
ce nu este just. Acesta este lucrul care, în faptul de a se sfătui cu privire la ceea ce este 
oportun, se dezvoltă în mod neexplicit ca un fapt cu adevărat comun. O astfel de consfătuire 
nu se încheie numai cu realizarea unei opere sau producerea unei stări dorite, ci cu o 
solidaritate care îi uneşte pe toţi. 

Să aplicăm aceste reflecpi asupra situaţiei lumii moderne şi asupra sarcinilor pe care le 
vedem. Era vorba despre altceva decât despre îndeplinirea ştiinţifică a sarcinilor politice 
planetare ale ordinii, în faţa cărora ne aflăm. Faptul că şi din acest motiv ştiinţa are încă un 
mare viitor trebuie să fie evidenţiat în mod explicit; chiar dacă nu este deloc stabilit faptul 
că civilizaţia occidentală se răspândeşte făr� opoziţie şi reprimă sau sufocă în cele din 
urmă toate celelalte forme umane ale ordinii. Insă tocmai aceasta este problema. Producerea 
unui om tehnic unitar al civilizatiei, care învată să se slujească de o limbă a civilizatiei în 
mod corespunzător unitară - şI limba engle�ă este Într-adevăr pe calea cea bună' de a 
prelua acest rol -, ar putea desigur să uşureze atingerea idealului unei administrări mondiale 
ştiinţifice. Însă adevărata întrebare este aceea dacă un astfel de ideal poate fi într-adevăr 
dorit. Probabil că putem deja surprinde în procesele lingvistice felul cum procesul de 
nivelare civilizatorică trebuie să îşi producă efectele asupra planetei noastre. Sistemul de 
semne pe care îl solicită şi îl face posibil folosirea unui aparat tehnic dezvoltă o dialectică 
proprie. El încetează să fie un simplu mijloc în vederea atingerii scopurilor tehnice. Şi 
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anume, el exclude scopurile care nu pot fi indicate şi comunicate cu mijloacele sale. De 
exemplu, perfecta func�onare a limbii de circulaţie internaţională se bazează pe caracterul 
limitat a ceea ce poate fi în genere comunicat în ea. Perfecţionarea logico-epistemologică 
a unui limbaj general al ştiinţei, căreia i se dedică de pildă eforturile pentru uniţy of science, ar 
avea exact aceeaşi înfăţişare. Perfecţiunea ei ar putea reuşi să elimine toate inexactităţile şi 
echivocităţile care îngreunează comunicarea interumană. De aceea, nici macar n-ar trebui 
să năzuim vreodată spre o limbă mondială a viitorului. Ar fi de ajuns ca limbile naţionale 
vii să fie oarecum integrate într-un sistem de ecuatii transformationale, astfel încât o 
maşină ideală de traducere ar garanta univocitatea co�unicării. Toat� aces tea ar fi posibile, 
şi poate că nici măcar nu sunt atât de îndepărtate. Însă şi aici ar fi inevitabil ca acest mijloc 
universal să se transforme în -scopul universal. În felul acesta nu ar fi dobândit cu adevărat 
un mijloc pentru a putea spune şi comunica reciproc tot ceea ce se poate imagina, ci ar fi 
dobândit un mijloc care ar garanta că numai ceea ce este preluat şi comunicat în cadrul 
programării este încă gândit în genere. În ultimă instanţă, ne aflăm deja în mijlocul acestei 
evoluţii. Fenomenul neliniştitor al reglementării limbii, care prin răspândirea mijloacelor 
moderne de comunicare în masă a primit o nouă alură, arată dej a clar dialectica dintre 
mijloc şi scop care există aici. Deocamdată, acest lucru se manifestă abia în proftlarea unor 
fronturi. Ceea ce într-o parte a lumii înseamnă democraţie sau libertate apare ca o regle
mentare a limbii care este denunţată de cătr; cealaltă parte a lumii ca o simplă manipulare 
a formării opiniei şi a domesticirii maselor. 1nsă acest lucru este doar o expresie a imper
fecţiunii acestui sis tem. Reglementarea limbii, care a cuprins totul, s-a ridicat pe sine la 
rangul de scop şi s-a ascuns astfel în insesizabil. 

Trebuie să menţinem în câmpul privirii astfel de reprezentări extreme, pentru a înţelege 
ce înseamnă faptul că în orice experienţă umană originară a lumii rezidă condiţii de nesus
pendat, care ne determină deja pe noi top în prealabil. Faptul că limba în care ne integrăm 
atunci când creştem este mai mult decât un sistem de semne care serveşte dominării unui 
aparat al civilizatiei nu înseamnă un fel de idolatrizare romantică a limbii materne. Mai 
degrabă, în orice 'limbă rezidă o tendinţă către schematizare. Întotdeauna, în timpul învăţării 
limbii, interpretarea lumii prin limbă dobândeşte totodată caracterul de reglementare lingvistică. 
Prin intermediul cuvântului, faptul pe care el îl desemnează este ordonat. Vârstei lingvistice 
geniale a copilului de doi sau trei ani i se pune capăt prin constrângerea comunicativă a lumii 
înconjurătoare. Cu toate acestea, mi se pare că viaţa limbii se deosebeşte de orice sistem de 
semne creat artificial prin aceea că ea nu se realizează şi nu se dezvoltă desprinsă de tradiţiile 
în care este situată o umanitate istorică. Acest lucru îi asigură oricărei vieţi a limbii o infinitate 
interioară, care se adevereşte nu în ultimul rând în faptul că omul, prin învăţarea limbilor 
străine, poate pătrunde în interpretări străine ale lumii, iar în ceea ce este străin cunoaşte 
bogăţia şi sărăcia a ceea ce îi este propriu. Şi acest lucru este o expresie a finituclinii de 
nesuspendat a omului. Fiecare individ trebuie să înveţe să vorbească, iar în acest fapt el îşi va 
avea propria istorie, şi nu se va elibera de ea nici măcar în cea mai extremă desăvârşire a 
epocii maşinilor. Epoca acelei post-histoire în care intrăm îşi va găsi aici limitarea. 

Fireşte că lucrul spre care suntem îndruma ţi aici pare a nu corespunde întocmai criteriilor 
lumii moderne. S-ar putea să fie adevărat că prin conştientizarea limitelor care sunt puse 
aplicării ştiinţei pătrunde totodată în conştiinţă şi ceea ce, Înaintea oricărei ştiinţe şi independent 
de ea, desparte şi leagă popoarele, ca de pildă formele dreptului şi ale moralei, conţinuturile 
tradiţiei proprii, cântecul şi legenda şi istoria, care configurează convieţuirea. Dar o astfel de 
conştientizare nu rămâne pennanent limitată la grupuri intelectuale mici, în timp ce visul 
tehnologic al prezentului nostru adoanne din ce în ce mai mult conştiinţa umanităţii? 
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Totuşi - ceea ce configurează convingerile oamenilor şi ceea ce le influenţează pe miile 
de căi ale educapei directe şi indirecte poate fi oricât de mult planificat, ordonat şi reglementat 
de către expertii ştiintifici - în ultimă instantă, oamenii legati de traditiile lor sunt totuşi cei 
a căror conştii�tă se transformă şi actionea�ă în continuar�. Însă ei, in lumea noastră care 
se condensează 'din ce în ce mai mult; vor deveni conştienti într-o tot mai mare măsură de 
faptul că nu numai diferenţele economic-tehnice de dez�oltare despart popoarele, şi nu 
numai suspendarea acestora le leagă, ci faptul că tocmai diferenţele de nesuspendat dintre 
ele" cele naturale şi cele care au apărut în mod istoric, sunt cele care ne leagă ca oameni. 

In concluzie, ne vom putea pune de aceea întrebarea: ce semnificape trebuie să aibă în 
genere o amintire de acest fel în raport cu tendinţa extrem de puternică a civilizapei 
ştiinpfice a epocii noastre? Faptul că îndrăgita critică la adresa tehnicii împărtăşeşte cu 
toate celelalte tipuri de critică a culturii aceeaşi nesinceritate interioară a fost deja menponat 
mai sus. De asemenea, de la conştientizarea a tot ceea ce pune o limită visului tehnologic 
al prezentului nu se va aştepta de fapt că ea ar putea sau ar trebui să influenţeze legea 
avansării progresului civilizator. Cu atât mai mult se pune întrebarea privitoare la ce realizează 
în genere o astfel de conştientizare, iar aceasta este o întrebare generală, care nu permite 
un răspuns sumar. 

Astfel, posibilităţile dominării naturii vor avea o altă importanţă şi vor găsi o mai mare 
apreciere acolo unde omul este foarte departe de dominarea forţelor naturii şi trebuie să 
lupte permanent cu precaritatea fizică, cu sărăcia şi cu boala. Elitele ţărilor înapoiate în 
această privinţă îşi vor dedica întreaga forţă planificării fundamentate ştiinpfic - ele vor fi 
de asemenea deosebit de sensibile fată de efectele de retardare care provin din traditia 
religioasă, respectiv socială a acestor ţiri. Dacă obiectivitatea planificării pretinde, în ori�e 
împrejurări, un înalt nivel moral al autocontrolului, atunci ea va fi corelată în astfel de 
împrejurări cu o capacitate politică de a crede şi cu o critică conştientă a ideologiilor. 
Invers, ce-i drept, în ţările foarte dezvoltate, fanteziei planificatorului, care promite să 
sporească bunăstarea umană, nu îi va fi opusă niciodată o sapetate lipsită de dorinţe. Şi 
acolo vor trebui combătut� piedicile progresului, care rezidă în relapile de proprietate sau 
în posibilităp1e de profit. Insă cu cât libertatea faţă de precaritatea exterioară şi munca 
excesivă, cu cât moderarea tempoului par realizabile în viaţa societăţii industriale moderne, 
cu atât mai puţin se va aştepta salvarea doar de la planificarea ştiinţifică � viitorului. Aici 
nu este vorba numai despre diferente în dezvoltarea economică a tărilor. Intr-o lume care 
se condensează, şi diferentele dintre �echile traditii culturale vor pă�de în orice conc:tiintă. 

" Y , 

Astfel, conştientizarea diferenţelor existente între oameni şi popoare devine o cerinţă 
stringentă tocmai atunci când planificarea şi progresul fac ca orice să pară realizabil. O 
astfel de conştientizare aproape că nu mai este o realizare a ştiinţei, ci mai degrabă dej a 
una a criticii ştiinţei. Ea este mai ales o educatie pentru toleranfă.1 3 Reprezentările experimenta te 
de ordine a convieţuirii statale, ca de exemplu idealul democraţiei (în sensul vestic sau în 
cel estic) îşi dau seama, printr-o astfel de conştientizare, de propriile lor presupoziţii. 
Progresul economic poate fi la fel de deziderabil în toate părţile lumii, şi totuşi nu va 
însemna acelaşi lucru. 

În final, ne este poate permis să ne întrebăm cu privire la rolul ftlozofiei în situapa 
caracterizată. Mai are ea în genere vreo funcţie Într-o cultură ştiinţifică ce atinge perfecpunea? 
Aici trebuie respinse anumite tendinţe mult răspândite în interpretarea şi autointerpretarea 
ftlozofiei. A pretinde de la filozof un fel de superştiinţă care ar oferi specializării ştiinţelor 
particulare cadrul unificator - o însărcinare care îşi are originea în vremurile clasice ale 
13 [Cf. lucrarea mea "Die Idee der Toleranz" în Gel. Werke Bd. 4] 
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filozofiei, pe când ea însăşi era încă ştiinţa integrală - este un diletantism ştiinţific. Faptul 
de a aştepta de la ea OI;ganon-ul general al unei logici şi al unei metodologii nu mi se pare 
însă mai puţin diletant: ca şi cum ştiinţele particulare ar avea un câştig de aici şi nu ar 
prelua deja de multă vreme, în felul lor, metode şi sisteme de simboluri de pretutindeni din 
alte ştiinţe, atunci când ele li se par de folos. O metodologie filozofică a ştiinţelor nu este 
nicidecum necesară în acest scop. Cu siguranţă că ea este o sarcină legitimă a filozofiei. 
însă nici ea nu răspunde la întrebarea privitoare la funcţia pe care o are astăzi filozofia în 
calitate de conştientizare universală. Mai degrabă, ea presupune deja un răspuns la această 
intrebare. De conştientizarea a ceea ce este tine cu sigurantă şi conştientizarea a ceea ce 

, " 

este ştiinţa. Insă de ea ţine de asemenea faptul de a rămâne deschişi pentru şi de a ţine 
sea�a de împrejurarea că nu tot ceea ce există este Sau poate fi obiect al ştiinţei. 

In discuţia filozofică actuală există, în esenţă, două răspunsuri la întrebarea privitoare 
la ceea ce poate realiza conştientizarea. Unul dintre răspunsuri porneşte de la ideea că 
înţelegerea a ceea ce există astăzi realmente ar trebui să fie acutizată şi radicalizată. De 
această sarcină ţine distrugerea tuturor iluziilor romantice despre bunele vremuri de odi
nioară şi recunoaşterea faptului că într-o lume înţeleasă în mod creştin nu mai există 
adăpost sigur. De aici se poate trage concluzia că ar trebui să recunoaştem faţă de noi 
înşine faptul că Dumnezeu s-a ascuns de noi şi că trăim în întunericul absenţei lui Dumnezeu 
(Martin Buber) sau, de asemenea, faptul că întrebarea privitoare la 'ftinţă' se cufundă 
într-o totală uitare a ftintei pe măsură ce traditia noastră metafizică se desăvârşeşte în 
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dominarea ştiinţei (Martin Heidegger) . In acest mod, gândire a filozofică s-ar înţelege pe 
sine ca un fel de eshatologie profană, adică ar întemeia un fel de aşteptare a transformării 
care, ce-i drept, nu poate spune ce aşteaptă, însă anticipând consecinţele radicale ale 
Prezentului ea este pătrunsă de conştiinta necesitătii transformării. Unei astfel de radicalităti, 
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care îşi revendică conştiinţa extremă a ceea ce este, i se va putea recunoaşte faptul că nu 
cade în acea critică a culturii a cărei nesinceritate constă în savurarea a ceea ce neagă şi care 
împiedică tocmai prin aceasta conştiinţa a ceea ce este cu adevărat. Dar oare un astfel de 
radicalism vede el însuşi în mod corect ceea ce este cu adevărat, dacă vede în toate nimicul? 

Există şi un alt răspuns posibil la întrebarea privitoare la ceea ce poate realiza 
conştientizarea, şi acesta mi se pare că este într-un deplin acord cu nevoia noastră de a şti 
şi de a face să devină practic tot ceea ce putem şti. N-ar fi oare posibil ca visul tehnologic 
pe care îl nutreşte prezentul nostru să fie cu adevărat un vis? Căci tot mai rapida succedare 
a schimbărilor şi a transformărilor care cuprinde lumea noastră are realmente, în raport cu 
realitătile durabile ale vietii noastre, ceva fantomatic şi ireal. Conştientizarea a ceea ce este 
ar put�a aduce la nivelul �onştiinţei tocmai cât de puţin se schimbă lucrurile tocmai acolo 
unde totul pare să se schimbe atât de radical. De aici nu rezultă Q-icidecum o pledoarie 
pentru menţinerea ordinii (şi a dezordinii) exis tente. Este vorba mai degrabă despre o 
corectare a conştiinţei noastre, care ar putea învăţa din nou ca în spatele a ceea ce se 
schimbă şi a ceea ce poate şi trebuie să fie schimbat să păstreze neschimbătorul şi realul. 
Conservatorul şi revoluţionarul mi se pare că au în aceeaşi măsură nevoie de o astfel de 
corectare a conştiintei lot Realitătile neschimbătoare şi durabile - naşterea şi moartea, 
tineretea şi bătranete�, patria şi străinătatea, dependenta şi libertatea - reclamă recunoaştere 
din p;rtea oricui. Ele măsoară spaţiul de manevră, în �adrul căruia oamenii pot planifica şi 
fixează limitele pentru ceea ce ei pot reuşi. Părţi ale lumii şi imperii mondiale, revolupi ale 
puterii şi ale gândirii, orice planificare şi orgartizare a viepi noastre pe această planetă - şi 
în afara ei -, tot ceea ce poate ştiinţa, nu vor putea depăşi o măsură pe care probabil că 
nimeni nu o cunoaşte şi care, totuşi, este impusă tuturor lucrurilor. 
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Nu mi se pare o întâmplare faptul că printre direcţiile de cercetare ale fllozofării actuale 
semantica şi hermeneutica au dobândit o deosebită actualitate. Amândouă pornesc de la 
forma lingvistică de exprimare a gândirii noastre. Ele nu mai depăşesc forma primară a 
datului oricărei experienţe spirituale. În măsura în care amândouă au de-a face cu faptul 
lingvistic, amândouă dep,n în mod evident un aspect de autentică universalitate. Căci ce nu 
este semn în datul lingvistic şi ce nu este în el un moment al procesului de comunicare? 

Semantica pare să descrie observând oarecum din exterior câmpul lingvistic al datului, 
astfel încât a fost chiar posibil să se dezvolte o clasificare a modurilor de comportare în 
relatia cu aceste semne. O datorăm cercetătorului american Charles Morris. De cealaltă 
par�e, hermeneutica are în vedere aspectul interior în utilizarea acestei lumi a semnelor 
sau, mai degrabă, procesul interior al vorbirii, care, privit din exterior, se prezintă ca o 
luare în folosinţă a unei lumi a semnelor. Amândouă tematizează, fiecare pe drumul ei, 
totalitatea accesului la lume pe care îl reprezintă limba. Şi amândouă fac acest lucru 
investigând ceea ce se află înapoia pluralismului lingvistic; dat. 

Mi se pare că meritul analizei semantice este acela de a fi făcut conştientă structura de 
totalitate a limbii şi de a fi respins astfel falsele idealuri ale univocitătii semnelor, respectiv 

, A 

a simbolurilor, şi ale posibilităţii de formalizare logică a expresiei lingvistice. Inalta valoare 
a analizei structurale semantice se bazează, nu în ultimul rând, pe faptul că ea destramă 
aparenţa autonomiei, pe care o produce semnul lingvistic izolat, şi anume ea face acest 
lucru în moduri diferite: fie sub forma faptului că sinonimele lui sunt făcute conştiente, fie 
sub aspectul, cu mult mai semnificativ, al faptului că expresia-cuvânt individuală se dovedeşte 
în genere intraductibilă şi de neînlocuit. Numesc această a doua realizare mai semnificativă 
pentru că ea trimite la ceva care se află înapoia oricărei sinonimii. Pluralitatea de expresii 
pentru aceleaşi gânduri, de cuvinte pentru acelaşi lucru poate, din punctul de vedere al 
simplei desemnări şi numiri a unui fapt, să fie accesibilă deosebirii, împărp,rii şi diferenp,erii, 
însă cu cât semnul lingvistic individual este aici mai pup,n izolat, cu atât semnificaţia 
expresiei se individualizează mai puternic. Conceptul de sinonimie se destramă din ce în 
ce mai mult. Finalul îl cons tituie, în mod evident, un ideal semantic ce recunoaşte, Într-un 
anumit context, o singură expresie ca ftind cea corectă, ca ftind cuvântul potrivit. Utilizarea 
poetică a cuvintelor s-ar putea afla aici pe primul loc, şi în cadrul acesteia pare a se ivi o 
intensificare a acestei individualizări care conduce de la utilizarea epică a cuvintelor, trecând 
prin cea dramatică, până la forma lirică, poetică a poeziei. Acest lucru se manifestă prin 
aceea că poezia lirică este în mare măsură intraductibilă. 

Exemplul unei poezii poate lămuri ce realizează aspectul semantic. Există un vers al lui 
Immermann, unde se spune: "Die Zăhre timit', şi oricine aude pentru prima dată această 
utilizare aleasă a cuvântului Zăhre în loc de Trăne va fi probabil uimit că un cuvânt atât de 
arhaizant ia locul celui obişnuit'. Şi totuşi, în aprecierea unui context de natură poetică, 
acolo unde - ca în acest caz - este vorba despre o adevărată poezie, va fi recunoscută în 
cele din unnă alegerea poetului. Se va vedea că un alt sens, unul uşor schimbat, este cel 
care este evidenp,at prin cuvântul Zăhre în raport cu cotidianitatea plânsului. Putem avea 
îndoieli. Este aceasta cu adevărat o diferentă de sens? Oare acest lucru nu este semnificativ 
numai din punct de vedere estetic, adică diferenta nu este doar una a valentei emotionale , , , 

* Ambele cuvinte înseamnă "lacrimă". Întrucât în limba română nu dispunem de un sinonim 
pentru "lacrimă", vom păstra termenii germani - n. tr. 
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sau eufonice? Desigur, este posibil ca în cazul lui Zahre să se facă auzit altceva decât în 
cazul lui Trăne. Însă din perspectiva sensului ele nu se pot totuşi substitui reciproc? 

Trebuie să gândim obiecţia până la capăt, în întreaga ei severitate. Căci într-adevăr este 
greu să găsim o definiţie mai bună pentru ceea ce este sensul sau semnificaţia sau the 
meaning ale unei expresii decât putinţa ei de a fi substituită. Dacă o expresie ia locul celeilalte 
fară ca sensul întregului să se schimbe, atunci şi expresia însăşi are acelaşi sens ca şi cea pe 
care o înlocuieşte. Ne putem însă îndoi de măsura în care o astfel de teorie a substituţiei 
poate fi realmente valabilă pentru sensul vorbirii, al adevăratei unităţi a fenomenului 
lingvistic. Faptul că este vorba despre unitatea vorbirii, şi nu despre expresia individuală 
substituibilă ca atare, este totuşi incontestabil. Tocmai depăşirea unei teorii a semnificaţiei 
care izolează cuvintele rezidă în posibilităţile analizei semantice. Sub acest aspect mai larg, 
teoria subscitutiei, care trebuie să definească semnificatia cuvintelor, va trebui să fie limitată 
în valabilitate� ei. Structura unei forme lingvistice 'nu trebuie să fie descrisă în mod 
necondiţionat pornind de la corespondenţa şi putinţa de a fi înlocuite ale expresiilor individuale. 
Cu siguranţă că există formule echivalente, însă astfel de raporturi de echivalenţă nu sunt 
coordonări invariabile, ci apar şi dispar, aşa cum spiritul unei epoci se oglindeşte de la deceniu 
la deceniu şi într-o variaţie semantică. Să observăm, de pildă, integrarea expresiilor englezeşti 
în viaţa socială a zilelor noastre. Astfel, analiza semantică poate oarecum citi deosebirile 
epocilor şi mersul istoriei, şi este mai ales în situaţia de a face vădită pătrunderea unei totalităţi 
structurale într-o nouă structură totală. Precizia ei descriptivă arată incoerenţa care rezultă la 
preluarea unui domeniu lexical în contexte noi - şi o astfel de discordanţă trimite adesea la 
faptul că aici a fost cunoscut ceva cu adevărat nou. 

Acest lucru este valabil de asemenea şi mai ales pentru logica metaforei. Metafora 
menţine aparenţa unei transpuneri, adică ea acţionează ca printr-o trimitere înapoi către 
domeniul semantic originar din care este scoasă şi din care a fost transpusă într-un domeniu 
de aplicaţie nou, atâta vreme cât tocmai acest context este încă conştientizat ca atare. Abia 
atunci când cuvântul este oarecum înrădăcinat în utilizarea sa metaforică şi a pierdut 
caracterul receptării şi al transpunerii, el începe să-şi dezvolte semnificaţia din noul context 
ca 'proprie'. Astfel, este cu siguranţă o simplă convenţie a gramaticii de şcoală atunci când 
anumite expresii pe care le utilizăm în limbă, ca de pildă cuvântul 'înflorire', le recunoaştem 
ca fiind familiare, în funcţia lor proprie, in lumea vegetală şi considerăm folosirea acestui 
cuvânt, de pildă pentru o fiinţă vie sau chiar pentru unităţi mai înalte ale vieţii, precum 
societatea sau cultura, ca pe o utilizare improprie sau la figurat. Constituirea unui vocabular 
şi a regulilor lui de folosire tocmai că realizează numai schiţa a ceea ce în felul acesta fonnează 
structura unei limbi prin permanenta integrare a expresiilor în domenii de folosire noi. 

Astfel, i se fixează semanticii o anumită limită. Cu siguran? că se poate ca, pornind de la 
ideea unei analize totale a structurii semantice fundamentale a limbii, toate limbile existente 
să fie considerate ca fonne de manifestare ale limbii în genere. Însă aici pennanenta tendin? 
de individualizare din vorbire va fi întâlnită în tensiune cu tendinta de conventionalitate, care 
ţine de asemenea de orice vorbire. Căci viaţa limbii o constituie t�tuşi, în moci' evident, faptul 
că într-adevăr nu ne putem îndepărta niciodată prea mult de conventia lingvistică. Cine 
vorbeşte o limbă priTTată, pe care nu o înţelege nimeni altcineva, nu vorbeşte deloc. Însă pe 
de altă parte: cine vO!!:Jeşte numai o limbă a cărei convenţionalitate în alegerea cuvintelor, în 
sintaxă, în stil a devedt totală pierde puterea adresării şi a evocării, ce este accesibilă numai 
prin individualizarea vocabularului lingvistic şi a mijloacelor lingvistice. 

Un bun exemplu pentru acest proces îl constituie tensiunea care există dintotdeauna 
între terminologie şi limba vie. Este un fenomen bine cunoscut nu numai cercetătorului, 
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ci mai ales tocmai şi profanului care are un zel educativ faptul că expresiile de specialitate 
se arată a fi oarecum îndărătnice. Se întâmplă că ele posedă un tip de contur special, care 
nu vrea să se insereze în adevărata viată a limbii. Şi totuşi, în mod evident, pentru astfel de 
expresii de specialitate definite univoc, care prin comunicarea vie sunt integrate în viata 
limbii, este esenţial tocmai faptul că ele îşi îmbogătesc puterea de lămurire restrânsă prin 
univocitate cu puterea comunicativă a vorbirii vagi în mod plurivoc. Cu sigurantă că 
ştiinta se poate apăra de o astfel de pierdere a clarităpi propriilor sale concepte, însă 
'puritatea' metodologică este accesibilă întotdeauna numai într-un domeniu particular. 
Contextul orientării în lume, care rezidă în raportul lingvistic ca atare faţă de lume, o 
precedă. Să ne gândim, de pildă, la conceptul de f0rtă al fizicii şi la tonalităţile de semnificaţie 
care consună în cuvântul viu 'forţă' şi fac semnificative pentru profan cunoştinţele ştiinţei. 
Am putut să  arăt cu o anumită ocazie felul cum performanţa lui Newton a fost în acest 
mod integrată în conştiinţa generală prin Oetir;,ger şi prin Herder. Conceptul de forţă a 
fost înţeles pornind de la experienţa vie a forţei. Insă tocmai prin aceasta termenul abstract 
pătrunde în limba germană şi este individualizat până la intraductibilitate. Sau cine vrea să 
redea într-o altă limbă cuvintele lui Goethe: "La început a fost forţa (Kraj�", fără să 
şovăiască împreună cu Goethe: "Deja mă avertizează ceva că nu rămân aici"? 

Dacă avem în vedere tendinta de individualizare ce este familiară în limba vie ca atare, 
atunci în creatia poetică vom ' recunoaşte Într-adevăr perfectiunea acestei tendinte de 
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individualizare. Insă dacă acest lucru este corect, atunci devine îndoielnic faptul că teoria 
substituţiei satisface cu adevărat conceptul de sens al expresiei lingvistice. Intraductibilitatea 
care caracterizează în cazul extrem poezia lirică, astfel încât ea nu mai poate fi deloc transpusă 
dintr-o limbă în alta fără a pierde întreaga ei forţă poetică de exprimare, face să eşueze, în 
mod evident, ideea substitllţiei, ideea că o expresie poate înlocui o alta. Acest lucru pare a 
avea însă o semnificaţie generală şi independent de fenomenul specific al unei limbi poetice 
extrem de individualizate. Posibilitatea substituirii contrazice, dacă nu mă înşel, elementul 
individualizator din procesul lingvistic ca atare. Şi acolo unde, în vorbire, de pildă înlocuim 
o expresie cu alta sau o aşezăm alături de alta, în abundenţa retoricii sau în autocorectarea 
vorbitorului care nu a găsit imediat expresia mai bună, intenţia de sens a vorbirii se constituie 
prin continuarea succesiunii expresiilor care se înlocuiesc una pe alta, şi nu prin ieşirea din 
această unicitate curgătoare. O ieşire se produce însă atunci când în locul unui cuvânt utilizat 
este pus un altul, identic cu el din punctul de vedere al sensului. Se ajunge aici în punctul în 
care semantica se autosuspendă şi se transformă în altceva. Semantica este o teorie despre 
semn, şi îndeosebi despre semnul lingvistic. Însă semnele sunt mijloace. Ele sunt utilizate şi 
lăsate deoparte după bunul plac, la fel ca toate celelalte mijloace ale activităpi umane. 'Ne 
stăpânim mijloacele' înseamnă: 'le folosim în mod corespunzător scopului'. Astfel, spunem 
desigur şi că trebuie să stăpânim o limbă în cazul în care comunicăm în această limbă. Însă 
vorbirea reală este mai mult decât alegerea de mijloace în vederea atingerii anumitor scopuri 
de comunicare. Limba pe care o stăpânim este de aşa natură, încât trăim în ea, adică nu 
'cunoaştem' deloc ceea ce am dori să comunicăm altfel decât în formă lingvistică. Faptul că 
ne 'alegem' cuvintele este o aparenţă sau un efect produs în mod comunicativ, în care 
vorbirea este împiedicată. Vorbirea 'liberă' curge în direcţia devo.ta.-nentului ce uită de sine 
fată de faptul care este evocat în mediul limbii. Acest lucru . eSte valabil chiar şi în cazul 
înţelegerii vorbirii fixate în scris, în cazul textelor. Căci şi textele, atunci când sunt înţelese, 
sunt topite din nou în mişcarea de sens a vorbirii. 

Astfel, în spatele câmpului de cercetare care analizează ca pe un întreg constituţia 
lingvistică a unui text şi evidenţiază structura lui semantică, se iveşte şi o altă direcţie de 
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interogare şi de cercetare, adică tocmai cea hermeneutică. Ea îşi are temeiul în faptul că 
întotdeauna limba trimite de asemenea înapoia ei înseşi şi înapoia explicităpi pe care ea o 
reprezintă. Ea nu se dizolvă oarecum în ceea ce este spus în ea, în ceea ce este exprimat în 
ea. Dimensiunea hermeneutică ce se deschide aici înseamnă în mod evident o limitare a 
posibilităpi de obiectivare a ceea ce este gândit şi comunicat în genere. Expresia lingvistică 
nu este pur şi simplu inexactă şi nu necesită îmbunătăţiri, ci rămâne întotdeauna şi în mod 
necesar, tocmai atunci când ea este ceea ce poate fi, în spatele a ceea ce evocă şi comunică. 
Căci în vorbire este implicat permanent un s ens intrinsec, ce îşi exercită funcţa semantică 
numai ca sens de fundal, şi chiar îşi pierde funcţia semantică tocmai atunci când este 
ridicat la nivelul explicităpi. Pentru a clarifica acest lucru, aş dori să deosebesc două forme 
în care vorbirea se mişcă regresiv înapoia ei înseşi în acest mod: ceea ce nu este spus în 
vorbire, şi totuşi este făcut prezent prin vorbire, şi pe de altă parte ceea ce este ascuns 
tocmai prin vorbire. 

Să ne îndreptăm mai întâi atenţia către ceea ce este spus în ciuda caracterului său 
neexplicit. Ceea ce se deschide aici este marele domeniu al ocazionalităpi oricărei vorbiri, 
care constituie şi ea sensul vorbirii. Ocazionalitate înseamnă dependenţă de ocazia în care 
este utilizată o expresie. Analiza hermeneutică poate să arate că o astfel de dependenţă 
faţă de ocazie nu este ea însăşi una ocazională, ca de pildă aşa-numitele expresii ocazionale 
de tipul 'aici' sau 'acesta', care, în mod evident, în specificitatea lor semantică, nu depn un 
conţnut stabil, comunicabil, ci pot fi introduse ca forme goale, respectiv în care pot fi 
introduse, ca în toate formele goale, conţinuturi schimbătoare. Analiza hermeneutică poate 
arăta însă că un astfel de caracter ocazional constituie esenţa vorbirii înseşi. Căci nici o 
afirmaţie nu are pur şi simplu un sens univoc în structura ei lingvistică şi logică ca atare, ci 
orice afirmatie este motivată. O întrebare aflată înapoia ei îi dă fiecărei afirmatii sensul 
pentru prim� dată. Funcpa hermeneutică a întrebării trimite din nou înapoi ia sensul 
afirmativ al afirmaţ:iei în genere, şi anume acela că ea este răspuns. Nu vreau să vorbesc 
aici despre hermeneutica întrebării, aflată încă complet în impas. Există foarte multe feluri 
de întrebări, şi oricine ştie că întrebarea nu trebuie să detină nici măcar o evidentiere , , 
sintactică pentru a-şi iriza totuşi în întregime sensul interogativ. Am în vedere tonul inte-
rogativ prin care un întreg discursiv fonnat sintactic ca propoziţie afirmativă poate primi 
un caracter interogativ. Un foarte frumos exemplu îl constituie însă şi inversul acestui 
lucru, şi anume faptul că ceva care are caracter interogativ dobândeşte un caracter afirmativ. 
Numim acest lucru o întrebare retorică. Aşa-numita întrebare retorică este o întrebare 
numai după formă, dar în fapt este o declarape. Şi dacă analizăm felul cum caracterul 
interogativ devine aici afinnativ şi declarativ, ne vom da seama că, în mod evident, întrebarea 
retorică devine afirmativă prin aceea că ea adăposteşte răspunsul. Ea anticipează oarecum, 
prin întrebarea ei, răspunsul comun. 

Modu.l cel mai formal în care faptul ce nu este spus se arată în însuşi faptul spus îl 
constituie aşadar relaţia cu o întrebare anterioară. Va trebui să ne întrebăm dacă această 
formă de implicaţie este atotcuprinzătoare sau dacă pe lângă ea mai există şi alte forme ale 
unei astfel de implicapi. Oare ea este valabilă, de exemplu, şi pentru întregul mare domeniu 
al afirmatiilor care, în sens riguros, nu mai sunt deloc afirmatii, deoarece adevărata şi unica 
lor intentie nu o reprezintă o informatie, o comunicare a �ei stări de fapt vizate, ci detin 

" , 
mai degrabă un sens funcţional de o cu totul altă natură? Am în vedere, de pildă, fenomene 
ale vorbirii precum blestemul sau binecuvântarea, propovăduirea mântuirii a unei tradipi 
religioase, dar şi ordinul şi tânguirea. Toate acestea sunt moduri ale vorbirii care îşi manifestă 
propriul sens prin aceea că ele nu posedă o repetabilitate, că aşa-numita semnificare, adică 
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transformarea lor într-o afirmaţie informativă, de pildă de felul: "Spun că te blestem" 
schimbă în înq-egime, ca să nu spunem că distruge sensul afirmaţiei, caracterul de blestem 
din exemplu. Intrebarea este următoarea: şi aici cuvântul este un răspuns la o întrebare 
care îl motivează? El este inteligibil prin aceasta şi numai prin aceasta? Cu siguranţă că 
sensul unor astfel de forme de afirmaţie, de la blestem până la binecuvântare, nu poate fi 
împlinit fără să-şi primească determin aţi a de sens dintr-un context de acţiune. Nu va 
putea fi contestat faptul că şi aceste fonne de afirmaţie posedă caracterul ocazionalităţii, în 
măsura în care ocazia rostirii lor ajunge să se împlinească în înţelegere. 

Se deschide iarăşi un nou câmp problematic acolo unde avem în faţa noastră un 'text' 
în sensul eminent de 'literatură'. Căci 'sensul' unui astfel de text nu este motivat ocazional, 
ci, dimpotrivă, pretinde să fie 'întotdeauna' grăitor, adică să fie 'întotdeauna' răspuns, iar 
aceasta înseamnă să stârnească totodată în mod inevitabil întrebarea pentru care textul 
este un răspuns. Tocmai aceste texte sunt obiectele predilecte ale hermeneuticii tradiţionale, 
în calitate de critică teologică, juridică şi literară, căci în cazul unor astfel de 'texte' se 
imp'une sarcina de a trezi sensul solidificat în literă din litera însăşi. 

În condiţiile hermeneutice ale comportamentului' nostru lingvistic pătrunde însă mai 
adânc o altă formă de reflecţie hermeneutică, ce nu vizează numai ceea ce nu este spus, ci 
ceea ce este ascuns prin vorbire. Faptul că vorbirea poate să ascundă prin propriul său 
proces este arhicunoscut în cazul special al minciunii. Complicata împletire a relaţiilor 
interumane în care este întâlnită minciuna, de la formulele de politeţe orientale până la clara 
înşelare a încrederii dintre oameni, nu are ca atare un caracter semantic primar. Cine minte 
cu neruşinare face acest lucru fără să arate bâlbâială şi jenă, adică el ascunde şi ascunderea 
care este vorbirea Sa. Dar, în mod evident, acest caracter al minciunii dobândeşte realitate 
lingvistică îndeosebi acolo unde considerăm ca pe o sarcină faptul de a evoca realitatea 
numai prin limbă, adică în opera de artă de factură lingvistică. În cadrul totalităţii lingvistice 
a unui întreg afirmativ poetic, modul ascunderii care este numit minciună posedă propriile 
sale structuri semantice. Lingvistul modern vorbeşte atunci, de pildă în cazul unor texte, 
despre indicii ale minciunii, prin care Într-un text afirmaţia este dezvăluită ca fUnd una bazată 
pe ascundere. Minciuna nu este totuşi pur şi simplu susţinerea a ceva fals. Este vorba aici 
despre o vorbire care ascunde şi care ştie. Şi de aceea identificarea minciunii sau mai degrabă 
înţelegerea caracterului mincinos al minciunii, aşa cum ea corespunde adevăratei intenţii a 
vorbitorului care minte, este sarcina lingvistică de prezentare în contextul poetic. 

Dimpotrivă, ascunderea în sensul de eroare este de o cu totul altă natură. Aici comporta
mentul lingvistic în cazul aserţiunii corecte nu se deosebeşte cu nimic de comportamentul 
lingvistic în cazul aserţiunii eronate. Eroarea nu este un fenomen semantic, dar nici unul 
hermeneutic, chiar dacă amândouă sunt de asemenea în joc. Afirmaţiile eronate sunt o 
expresie 'corectă' a unor opinii eronate, Însă ca fenomen expresiv şi lingvistic nu sunt 
specifice în raport cu expresia unor opinii corecte. Ce-i drept, minciuna este un fenomen 
lingvistic privilegiat, dar, fireşte, ea este în general un caz nevinovat al ascunderii. Nu 
numai pentru că minciunile au picioare scurte, ci pentru că ele sunt integrate într-un 
comportament lingvistic faţă de lume, care se atestă în ele în măsura în care valoarea de 
adevăr comunicativă a vorbirii este presupusă în ele şi se reface prin identificarea sau 
descoperirea minciunii. Cel a cărui minciună a fost dovedită recunoaşte această valoare. 
Abia acolo unde minciuna nu mai este conştientă de sine ca o astfel de ascundere, ea 
dobândeşte un caracter nou, care determină întreaga raportare la lume. Cunoaştem acest 
fenomen ca fUnd starea de minciună în care s-a pierdut simţul pentru ceea ce este adevărat 
şi pentru adevăr în genere. O astfel de stare de minciună nu se mărturiseşte pe sine, ea se 
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asigură împotriva dezvăluirii ei prin vorbirea însăşi. Ea se men�ne pe sine însăşi întinzând 
peste sine vălul vorbirii. Aici este întâlnită puterea. vorbirii, chiar dacă în demascarea unui 
verdict social, în dezvoltarea ei totală şi atotcuprinzătoare. Starea de minciună devine prin 
aceasta exemplară pentru înstrăinarea de sine pe care o poate suferi conştiinfa lingvistică 
şi care reclamă o solu�onare prin strădania reflec�ei hermeneutice. Din punct de vedere 
hermeneutic, cunoaşterea stării de minciună înseamnă pentru partener că celălalt este 
exclus din comunicare, întrucât el nu rămâne la sine însuşi. 

Căci hermeneutica intervine de obicei acolo unde comunicarea şi auto comunicarea 
refuză să se producă. Ambele forme viguroase de ascundere prin vorbire cărora trebuie să 
li se dedice, înainte de toate, reflec�a hermeneutică şi pe care aş dori să le discut în cele ce 
urmează privesc tocmai această ascundere prin vorbire, care determină întregul compor
tament faţă de lume. Una dintre ele este recursul tacit la prejudecă�. O structură funda
mentală a vorbirii noastre în genere o constituie faptul că in vorbirea r.oastră suntem în 
aşa fel dirij aţi de preconcepte şi de o preînţelegere, încât acestea se men�n permanent 
ascunse şi este nevoie de o fracturare proprie a ceea ce se află în directia intentională a 

, " 

vorbirii, pentru a face conştiente prejudecătile ca atare. In general, acest lucru îl realizează 
o nouă experienţă. Prin ea, o preconcep�e devine imposibil de men�nut. Însă prejudecăp1e 
de bază sunt mai viguroase şi se protejează prin aceea că pretind pentru sine o certitudine 
de la sine înţeleasă sau chiar se prezintă ca pretinsă lipsă de prejudecă�, şi astfel îşi 
consolidează valabilitatea. Cunoaştem această formă lingvistică a consolidării unor preju
decăti ca repetarea încăpătânată care este proprie oricărei dogmatici. O cunoaştem însă şi 
din ştiinţă atunci când, d� pildă, de dragul cunoaşterii lipsite de presupoziţii şi de dragul 
obiectivităţii ştiinţei, metoda unei ştiinţe confirmate, ca de exemplu fizica, este transpusă 
fără nici o modificare metodologică în alte domenii, de pildă în cunoaşterea societăţii. Şi 
într-o şi mai mare măsură atunci când - lucru care se întâmplă din ce în ce mai mult în 
vremea noastră - ştiinţa este apelată ca instanţă supremă a înseşi proceselor sociale de 
decizie. Aici, aşa cum tocmai reflecţia hermeneutică, şi numai ea, poate să arate, este 
desconsiderat interesul care se asociază cu cunoaşterea. Cunoaştem această reflectie 
henneneutică în calitate de critică a ideologiilor, care manifestă suspiciunea ideologică, adică 
explică pretinsa obiectivitate ca pe o expresie a stabilităţii raporturilor sociale reale de putere. 
Cu ajutorul reflec�ei istorice şi sociale, critica ideologiilor vrea să facă conştiente şi să destrame 
prejudecă� dominante la nivel social, adică vrea să suspende ascunderea care este activă în 
influenţa necontrolată a unor astfel de prejudecăţi. Aceasta este o sarcină de o dificultate 
extremă. Căci punerea la îndoială a ceea ce este de la sine inteles trezeşte întotdeauna opozitia 
tuturor evidentelor practice. Însă exact aici rezidă functia teoriei henneneutice: ea creează o , , 
disponibilitate generală acolo unde cea specială poate fi blocată de obişnuinţe şi prejudecăţi 
viguroase. Critica ideologiilor reprezintă nwnai o formă specială de reflecţie hermeneutică, 
ce se străduieşte să destrame în mod critic un anumit tip de prejudecăţi. 

Reflectia hermeneutică are însă o rază de actiune universală. Fată de ştiintă, ea trebuie 
să lupte pentru recunoaştere şi acolo unde n� este vorba despre' problem� specială de 
critică socială a suspiciunii ideologice, ci despre autoclarificarea metodologiei ştiinţifice. 
Ştiinţa se bazează pe particularitate a a ceea ce ea, cu metodele ei obiectivatoare, ridică în 
genere la rangul de obiect. Ca ştiinţă metodică modernă, ea este determinată printr-o 
renunţare iniţială, şi anume excluderea a tot ceea ce se sustrage metodologiei propriului 
demers. Tocmai prin aceasta ea se dovedeşte, în întreaga ei competenţă, ca fUnd nelimitată, 
şi nu poate fi niciodată stingherită în privinţa autojustificării ei. Astfel, ea trezeşte aparenţa 
de totalitate a cunoaşterii, în spatele căreia se apără prejudecăţi sau interese sociale. Să ne 
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gândim numai la rolul expertului în societatea contemporană, la modul cum economia şi 
politica, războiul şi justi�a sunt determinate prin vocea expertului mai puternic decât prin 
comisiile politice în care se reprezintă voinţa societăţii. 

Critica hermeneutică dobândeşte însă adevărata ei productivitate abia atunci când 
realizează reflec�a de sine, prin care reflectează şi asupra propriului ei efort critic, adică 
asupra propriei condi�onări şi dependenţe. Reflec�a hermeneutică ce face acest lucru mi 
se pare că se apropie mai mult de adevăratul ideal al cunoaşterii, întrucât ea aduce la 
nivelul conştiintei şi iluzia reflectiei. O conştiintă critică ce dovedeşte peste tot subordonarea 
faţă de prejude�ă� şi dependen'ţa, dar se con;ideră pe sine însăşi abs olută, adică lipsită de 
prejudecă� şi independentă, rămâne în mod necesar prizoniera unor iluzii. Căci ea însăşi 
este motivată de faptul a cărui critică este. Ea se at1ă într-o dependenţă de neanulat faţă de 
ceea ce anulează. Preten�a de lipsă totală de prejudecă� este o naivitate, dacă aceasta se 
înfă�şează ca iluzia unei iluminări absolute sau ca iluzia unei empirii libere de orice 
preconcepţii ale tradi�ei metafizice sau ca iluzia unei depăşiri a ştiinţei prin critica ideologiilor. 
In orice caz, conştiinţa iluminată hermeneutic mi se pare că pune în valoare un adevăr 
superior, incluzându-se pe sine însăşi în reflec�e. Mai precis, adevărul ei este adevărul 
traducerii. Superioritatea aces teia constă în faptul că face ca ceva străin să devină propriu, 
neanulându-l pur şi simplu în mod critic sau reproducându-l în mod necritic, ci 
interpretându-l cu propriile ei concepte în propriul ei orizont, punându-l din nou în valoare. 
Actul traducerii faee ca ceea ce este străin şi ceea ce este propriu să se reunească într-o 
nouă configura�e, menţinând punctul de adevăr al celuilalt în raport cu sine însuşi. Într-C? 
astfel de formă de practică ret1exivă hermeneutică, datul formulat lingvistic este într-un 
�numit sens suspendat, şi anume este detaşat din propria sa structură lingvistică a lumii. 
Insă el însuşi - şi nu propria noastră opinie despre el - este integrat într-o nouă interpretare 
lingvistică a lumii. În acest proces al mişcării mai departe, permanent finite, a gândirii, în 
acceptarea celuilalt în raport cu sine însuşi se dovedeşte puterea raţiunii. Ea ştie că 
cunoaşterea umană este limitată şi rămâne limitată chiar şi atunci când este conştientă de 
propriile ei limite. Reflecţia hermeneutică realizează astfel o autocritică a conştiinţei care 
gândeşte, auto critică ce retraduce toate abstractiile acesteia, precum şi cunoştintele ştiintelor, 
în ansamblul experienţei umane a lumii. Mai ;Ues ftlozofia care trebuie să fie 'întotde�una, 
explicit sau nu, o critică a încercărilor de gândire transmise prin tradi�e, este un astfel de 
proces hermeneutic ce topeşte totalităţile s tructurale pe care le relevă analiza semantică în 
continuumul faptului de a traduce şi de a înţelege în care rămânem şi trecem. 



1 4. Limbă si intelegere 
, , 

(1 970) 

Problema înţelegerii a: câştigat în ultimii ani din ce în ce mai mult în actualitate - desigur că 
nu fără legătură cu apogeul de politică mondială şi de politică.socială al situa�ei actuale şi 
cu intensificarea tensiunilor care traversează prezentul nostru. Intâlnim pretutindeni eşecul 
încercărilor de comunicare între zone, naţiuni, blocuri, generap.i, datorat faptului că pare 
să lipsească un limbaj comun, conceptele călăuzitoare utilizate acţionând asemenea unor 
cuvinte incitante care consolidează opoziţiile şi intensifică tensiunile pentru a căror înlăturare 
au loc întruniri. Este suficient să ne gândim la cuvinte precum 'democraţie' sau 'libertate'. 

Astfel, nu este de fapt nevoie de nici o dovadă în sprijinul tezei că orice comunicare 
este o problemă lingvistică şi reuşeşte sau eşuează în mediul lingvisticităp.i. Toate fenomenele 
de comunicare, de înţelegere şi de neînţelegere, care formează obiectul aşa-numitei 
hermeneutici, reprezintă fenomene lingvistice. Totuşi, teza pe care aş dori să  o discut în 
cele ce urmează este şi mai radicală. Şi anume, ea spune că nu numai procesul interuman 
al comunicării, ci procesul înţelegerii reprezintă o desfăşurare lingvistică chiar şi atunci 
când se orientează către o realitate extralingvistică sau ascultă vocea stinsă a literei scrise, 
o desfăşurare lingvistică de felul acelui dialog interior al sufletului cu sine însuşi, cum a 
caracterizat Platon es enţa gândirii. 

Faptul că orice înţelegere este de natură lingvistică este o afinnaţie provocatoare. Trebuie 
să privim numai în jurul nostru şi către propriile noastre experienţe pentru a avea imediat 
o mulţime de aparente contraexemple în care tocmai înţelegerea tăcută, în linişte, se prezintă 
ca fUnd modul cel mai înalt şi mai intim al înţelegerii . Cine se străduieşte să asculte limba 
va descoperi imediat astfel de fenomene, ca de pildă 'acordul tacit' sau 'ghicirea în tăcere'. 
Se pune fireşte întrebarea dacă acestea nu sunt, într-un anume sens, moduri ale lingvisticităp.i. 
Sper să fac şi mai clar motivul pentru care are un s ens să spun acest lucru. 

Însă cum stau lucrurile în cazul altor fenomene către care ne conduce limba însăşi, şi 
mă gândesc de pildă la 'uimirea fără glas' sau la 'admiraţia mută'? Ceea ce întâlnim astfel 
sunt fenomene despre care putem spune pur şi simplu: acest lucru ne amuţeşte. Şi ne 
amuţeşte, în mod evident, tocmai prin aceea că el este atât de vădit, încât stă în faţa privirii 
noastre tot mai cuprinzătoare având dimensiuni mult mai mari decât ar putea ajunge 
cuvintele să îl cuprindă. Nu este o afirmaţie mult prea îndrăzneaţă să spunem că faptul de 
a amuţi ar fi tot o formă de lingvisticitate? Oare nu avem aici de-a face cu acel dogmatism 
absurd al ftlozoftlor care, iar şi iar, şi încă o dată, încearcă să întoarcă cu susul în jos 
lucrurile care stau foarte bine pe picioarele lor? Totuşi, când cineva amuţeşte, aceasta 
înseamnă că ar dori să spună atât de mult, încât nu ştie de unde să înceapă. Efecul limbii 
atestă capacitatea ei de a căuta o expresie pentru orice - şi astfel faptul că cineva amuţeşte 
este totuşi el însuşi pur şi simplu un fel de a spune - şi anume unul cu care cineva nu îşi 
încheie vorbirea, ci o începe. 

Acest lucru aş dori să îl arăt mai ales în cazul primului contraexemplu lingvistic pe care 
l-am citat, şi anume faptul că vorbim despre 'înţelegere tacită'. Care este semnificatia 
henneneutică a acestei expresii? Problematica înţelegerii, pe care astăzi o găsim atât de divers 
discutată îndeosebi în toate acele ştiinte în care nu se oferă metode exacte de verificare, 
constă în aceea că acolo o simplă evid�ntă interioară a înţelegerii este cea care străluceşte 
deodată, de exemplu atunci când înţeleg deodată, într-o anumită situaţie, un context 
propoziţional, o afinnaţie a cuiva. Adică atunci când îmi este, deodată, în întregime clar şi 
evident cu ce îndreptăţire spune celălalt ceea ce spune sau, de asemenea, cu ce neîndreptăţire. 
Astfel de experienţe ale înţelegerii presupun întotdeauna, în mod evident, dificultăţi de 
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înţelegere, perturbarea acordului. Astfel, orice strădanie a voinţei de înţelegere începe cu 
faptul că cuiva ceva pe care el îl întâlneşte îi apare ca straniu, provocator, derutant. 

Grecii aveau un cuvânt foarte frumos pentru lucrul în faţa căruia· înţelegerea noastră se 
blochează, ei îl numeau atopon. Acesta înseamnă, de fapt: ceea ce este lipsit de loc (das 
Orllose), ceea ce nu poate fi introdus în schematismele aşteptării noastre comprehensive, şi 
de aceea ne face să  rămânem stupefiap. Celebra doctrină platonică, conform căreia 
ftlozofarea începe cu mirarea, vizează această stupefacpe, această neavansare cu aşteptările 
preschematizate ale orientării noastre în lume, care cheamă la gândire. Aristotel descrie la 
un moment dat foarte nostim faptul că ceea ce aşteptăm depinde de câtă pătrundere avem 
într-un context, şi el dă următorul exemplu: dacă cineva se minunează că radicalul din doi 
este iraponal, că aşadar raportul dintre diagonală şi lungimea laturii unui pătrat nu este 
exprimabil raponal, atunci se vede de aici că el nu este matematician; un matematician s-ar 
minuna dacă cineva ar considera raponal acest raport. Atât de relativă este stupefacpa, atât 
de mult raportată la cunoaştere şi la pătrunderea adâncă în lucruri. Toată această stupefacpe 
şi mirare şi neavansare în ÎI)ţelegere este orientată întotdeauna, în mod 'evident, către 
avansare, către o cunoaştere mai pătrunzătoare! 

Sustin de aceea următorul lucru: trebuie să scoatem în mod conştient fenomenul , 
înţelegerii din privilegierea perturbării înţelegerii, dacă vrem să vedem locul ei în întregul 
fllnţei noastre umane, precum şi al fllnţei noastre umane sociale. Acordul este presupus 
acolo unde există o stâre de perturbare a acordului. Piedicile relativ rare în comunicare şi 
în acord sunt cele în cazul cărora apare pentru prima dată sarcina voinţei de înţelegere 
(Verstehen-Wollen) intenponate, care trebuie să conducă la suspendarea unei înţelegeri 
perturbate. Cu alte cuvinte, exemplul 'acordului tacit' este atât de pupn o obiecpe împotriva 
lingvisticităţii înţelegerii, încât el mai degrabă asigură lingvisticităţii înţelegerii amploarea şi 
universalitatea. Acesta mi se pare a fi un adevăr fundamental care trebuie reabilitat, după 
ce, pe parcursul câtorva secole, am absolutizat pentru autoînţelegerea noastră conceptul 
de metodă al ştiintei. 

ştiinta modernă este ştiinta care se constituie în secolul al XVII-lea şi care este întemeiată 
pe idee; de metodă şi de asigurare metodologică a progresului cunoaşterii. Ea a schimbat 
planeta noastră într-un mod unic în felul său, privilegiind o fonnă de acces către lume, 
care nu este nici unicul, nici cel mai cuprinzător acces pe care îl depnem. El este accesul 
care, prin izolare metodologică şi interogare conştientă - în experiment - expune domeniile 
particulare care sunt tematizate printr-o astfel de izolare unei noi intervenţii a acpunii 
noastre. Aceasta a fost marea realizare a ştiintelor matematice ale naturii, îndeosebi a 

, 

mecanicii galileene din secolul al XVII-lea. După cum se ştie, realizarea spirituală a 
descoperirii legilor căderii libere, ale planului înclinat nu a fost produsă prin simpla observare. 
Nu exista vid. Căderea liberă era o abstracpe. Oricine îşi aminteşte încă, probabil, de 
propria uimire provocată de experimentul pe care l-a trăit în sala de clasă şi care arăta felul 
cum, În vid relativ, tăbliţa de plumb şi fulgul cad la fel de repede. Pentru Galilei, atunci 

. când făcea abstractie de rezistenta mediului, aceasta era o izolare a conditiilor care în 
" , 

natură nu apar deloc astfel. Numai o astfel de abstracpe face însă posibilă descrierea 
exactă din punct de vedere matematic a factorilor care produc un rezultat în procesul 
naturii, şi prin aceasta intervenpa controlată a omului. 

Mecanica pe care a construÎt-o Galilei este într-adevăr mama civilizapei noastre tehnice. 
Aici a apărut un mod de cunoaştere metodică cu totul determinat, care a provocat tensiunea 
dintre cunoaşterea noastră nemetodică a lumii, care cuprinde întreaga amploare a experienţei 
noastre de viaţă, şi realizarea cognitivă a ştiinţei. Marea realizare filozofică a lui Kant a 
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constat în faptul că el a găsit o solu�e conceptuală convingătoare pentru această tensiune 
problematică modernă. Căci filozofia secolelor" al XVII-lea şi al XVIII-lea s-a consumat în 
sarcina irezolvabilă de a unifica marea omniscientă a traditiei metafizice cu noua ştiintă -
o încercare ce nu a putut realiza un real acord între ştiinta �atională obtinută din conc�pte 

" , 
şi ştiinţa experimentală. Kant, dimpotrivă, a găsit solupa. limitarea sa critică a ra�unii şi a 
cunoaşterii ei conceptuale la ceea ce este dat în experienţă, care a preluat critica engleză a 
metafizicii, a însemnat, ce-i drept, distrugerea metafizicii ca ştiintă ratională dogmatică. 
Însă 'a toate strivitorul', cum l-au perceput contemporanii pe pIăpâ�dut'profesor Kant din 
Kănigsberg, a fost totodată marele întemeietor al filozofiei morale pe principiul riguros al 
autonomiei ra�unii practice. Recunoscând libertatea ca pe un fapt singular al rap unii, 
adică arătând că fără acceptarea libertă� ra�unea practică a omului şi, prin aceasta, existenţa 
morală şi socială a omului nu pot fi gândite, el, în opozi�e cu toate tendinţele deterministe 
care îşi aveau originea în ştiinta modernă a naturii, a deschis gândirii aflate sub semnul unor 
concepte bazate pe libertate ; nouă legitimare. Într-adevăr, impulsul său de ftlozofie morală 
stă, mai ales prin intermediul lui Fichte, în spatele marilor deschizători de drumuri ai 'conceptiei 
istorice despre lume': Wilhelm von Humboldt, Ranke, Droysen mai ales. Însă cu sigura�ţă 
că şi Hegel şi to� cei determinap de el în mod pozitiv sau negativ sunt însufleţiţi până în cele 
mai mici detalii de conceptul de libertate şi păstrează, de aceea, în opozi�e cu orice simplu 
metodologt· sm al ştiintei istorice, o tendintă către ansamblul ftlozofiei. , , , 

Totuşi, tocmai această corelaf·e dintre noua ştiinţă şi idealul metodologic pe care ea îl 
sus�ne a fost de asemenea cea car,�, aşa zicând, a înstrăinat fenomenul înţelegerii. Aşa cum 
pentru cercetătorul naturii natura e.;te în primă instanţă acel ceva străin şi impenetrabil pe 
care, prin calculare şi constrângere i.Hen�onată, prin torturare cu ajutorul experimentului, 
îl obligă să facă afirmatii, aşa şi şriint-e' 'e care utilizează întelegerea s-au înteles tot mai mult , - , , , 
pornind de la acest concept de metodă, :,i; de aceea au privit înţelegerea în mod preponderent 
şi în primul rând c� eliminare a neînţelegerilor, ca edificare de pun� către ceea ce este 
străin între eu şi tu. Insă tu-ul este vreodată atât de străin cum este per deftnitionem obiectul 
cercetării experimentale a naturii? Trebuie să recunoaştem următorul lucru: acordul este 
mai originar decât neînţelegerea, astfel încât înţelegerea se reîntoarce, iar şi iar, la acordul 
restabilit. Acest lucru mi se pare că dă universalităpi înţelegerii deplina ei legitimare. 

Dar de ce fenomenul înţelegerii este unul lingvistic? De ce 'acordul tacit', care se 
stabileşte iar şi iar în calitate de comuniune a orientării în lume, înseamnă lingvisticitate? 
Faptul de a întreba astfel implică răspunsul. limba este cea care construieşte şi sus�ne 
permanent această comuniune a orientării în lume. Faptul de a vorbi unul cu altul nu este, 
în mod primordial, un fapt de a polemiza unul cu altuL Mi se pare caracteristic pentru 
tensiunile din cadrul modernităţii faptul că ea îndrăgeşte atât de mult această expresie a 
limbii noastre. Faptul de a vorbi unul cu altul nu este, în mod primordial, nici faptul de a 
vorbi unul pe lângă altul. În faptul de a vorbi unul cu altul se construieşte mai degrabă un 
aspect comun al lucrului despre care se vorbeşte. Ceea ce constituie adevărata realitate a 
comunicării umane este faptul că dialogul nu impune opinia unuia împotriva opiniei celuilalt 
sau adaugă opinia unuia la opinia celuilalt ca într-o adunare. Dialogul le transformă pe 
amândouă. Un dialog reuşit este de aşa natură, încât nu se poate cădea din nou în disensiunea 
din care el s-a iscat. Comuniunea, care ne este comună într-o asemenea măsură, încât ea 
nu mai este gândire a mea şi gândirea ta, ci o stare comună de interpretare a lumii, face 
pentru prima dată posibilă solidaritatea morală şi socială. Ceea ce este drept şi are valabilitatea 
dreptului pretinde, conform esenţei sale, c�muniunea care se edifică pe baza faptului-de-a
se-înţelege (Sich-Verstehen) al oamenilor. Intr-adevăr, gândire a comună se construieşte 
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permanent, în faptul de a vorbi unul cu altul şi se cufundă apoi din nou în tăcerea acordului 
şi a de la sine înţelesului. Din acest motiv, mi se pare justificată afirma�a că toate fonnele 
extraverbale ale înţelegerii trimit înapoi către înţelegerea care se desfăşoară în vorbire şi în 
faptul de a vorbi unul cu altul. 

Dacă pornesc de la această perspectivă, acest lucru nu înseamnă mai mult decât că în 
orice înţelegere rezidă o raportare poten�ală la limbă, astfel încât este întotdeauna posibil 
- aceasta este mândria ra�unii noastre - ca acolo unde apare o disensiune să se deschidă 
o cale către acord prin faptul de a vorbi unul cu altuL Nu vom reuşi mereu, însă viaţa 
noastră socială se bazează pe presupozi�a că în faptul-de-a-vorbi-unul-cu-altul (Miteinan
der-Reden) reuşeşte în cea mai mare măsură ceea ce se închide în încăpăţânarea în propriile 
opinii. De aceea, este de asemenea o gravă eroare atunci când cineva crede că universalitatea 
înţelegerii de la care pornesc aici şi pe care încerc să o fac credibilă ar implica cumva o 
specială atitudine fundamentală, armonizantă sau conservatoare, faţă de lwnea noastră socială. 
Faptul de 'a înţelege' structurile şi ordinile lumii noastre şi de a ne înţelege unul cu altul în 
această lume presupune desigur, în aceeaşi măsură, atât critica şi combaterea a ceea ce este 
rigid sau a unui lucru devenit străin, cât şi recunoaşterea sau apărarea ordinilor existente. 

Acest lucru devine din nou evident în felul cum vorbim unii cu altii şi construim 
acordul. El poate fi observat de la genera�e la genera�e. Mai ales atu�ci când istoria 
universală încalţă cizme de şapte poşte, aşa cum s-a întâmplat poate îndeosebi în ultimul 
deceniu, devenim oarecum -martorii felului cum se constituie aici o nouă limbă. O nouă 
limbă nu înseamnă aici, desigur, o limbă cu totul nouă, ·însă în mod evident ea înseamnă 
mai mult decât o simplă schimbare de expresie pentru acelaşi lucru. Odată cu noi aspecte, 
cu noi scopuri este elaborată şi adusă pe lume o nouă vorbire. O nouă limbă produce o 
perturbare în comunicare, dar, în procesul comunicativ, ea produce totodată şi depăşirea 
perturbării. Cel pu�n acesta este scopul ideal al oricărei comunicări. El poate să se 
dovedească, în conditii deosebite, ca fiind de neatins. Printre astfel de conditii deosebite 
se numără mai ales î�treruperea patologică a acordului interuman, care se c;racterizează 
prin starea de nevroză, şi se pune întrebarea dacă nu cumva şi în viaţa socială în ansamblu 
procesul comunicativ poate sluji şi răspândirii şi men�nerii unei 'false' conştiinţe. Aceasta 
este, cel pu�n, teza criticii ideologiilor; că opozi�a din interiorul păturilor sociale de interese 
face ca procesul comunicativ să fie practic la fel de imposibil ca şi în cazul îmbolnăvirii 
psihice. Însă aşa cum în cazul din urmă terapia constă tocmai în faptul de a-l reintegra pe 
bolnav în comunitatea comunicativă a societăţii, şi sensul criticii ideologice înseşi este 
tocmai acela de a corecta falsa conştiinţă şi de a întemeia astfel din nou un acord corect. 
Cazurile speciale ale unui acord profund perturbat pot face aici necesare forme specifice 
de restabili re, care se bazează pe o cunoaştere explicită a perturbării. Ele conflm1ă însă 
tocmai prin aceasta functia constitutivă a comunicării ca atare. 

, 
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In plus, este de la sine înţeles faptul că limba îşi trăieşte întotdeauna viaţa sa plină de 
tensiune sub semnul antagonismului dintre conventionalitate şi izbucnirea revolutionară. 
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Noi to� am cunoscut primul dresaj lingvistic atunci când am mers la şcoală. Câte lucruri 
nu mai erau permise acolo, care totuşi păreau corecte sănătoasei noastre fantezii lingvistice! 
Nu altfel stau lucrurile, de pildă, în cazul orelor de desen, al căror rezultat este foarte 
adesea acela că la şcoală copilul uită plăcerea desenării şi desenarea. În realitate, tocmai 
şcoala este în general o institu�e a conformismului social. Fireşte că numai una printre 
altele. Nu aş vrea să fiu înţeles greşit, ca şi cum astfel ar trebui să fie desemnat un anumit 
acuzat. Mai degrabă, am în vedere următorul lucru: aceasta este societatea, aşa ac�onează 
societatea, întotdeauna normativ şi conformist. Aceasta nu înseamnă nicidecum că orice 
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educaţie socială ar fi numai un proces represiv, iar educapa lingvistică un simplu instrument 
al unei astfel de represiuni. Căci în ciuda oricărui conformism limba trăieşte. Din schimbările 
vieţii noastre şi ale experienţei noastre, se constituie noi structuri şi moduri de expresie 
lingvistice. Antagonismul care transformă limba în ceva comun (envas Gemeinsames) , şi 
totuşi face să apară întotdeauna noi impulsuri pentru transformarea acestui fapt comun, 
se mentine întotdeauna. 

Ne �om pune acum întrebarea dacă acest raport dintre conformismul firesc al societăţii 
şi forţele care îl pulverizează, care sunt născute din perspectiva critică, s-a schimbat calitativ 
într-o civilizape tehnică puternic industrializată. Schimbări imperceptibile în uzul şi în viaţa 
limbii, aparipa şi disparipa unor cuvinte la modă şi a unor sloganuri au existat întotdeauna, 
şi îndeosebi epocile critice au putut fi descrise, în procesul lor de decadenţă, tocmai prin 
observarea transformării lingvistice, ap cum a arătat de pildă Tucidide în celebra descriere a 
urmărilor ciumei în Atena asediată. Insă în împrejurările noastre contemporane poate că 
este totuşi vorba despre ceva calitativ nou şi de altă natură, care nu a existat încă astfel. Am 
în vedere' reglementarea lingvistică, conştientă de scopul qrmărit. Aceasta pare a fi o stare de 
fapt inventată abia de civilizapa tehnică. Căci ceea ce noi numim astfel reglementare lingvistică 
nu mai este aceea neintenţionată a dascălului sau a organelor opiniei publice, ci un instrument 
al politicii manipulat în mod conştient. Ea poate, prin intermediul unui sistem comunicativ 
condus în mod centralizat, să facă sugestive anumite stări de fapt prin aceea că decretează, 
aşa zicând, pe cale tehnică reglementările lingvistice. Un exemplu actual, pe care tocmai 
acum îl găsim din nou angrenat într-o mişcare lingvistică ce se transformă, este desemnarea 
celeilalte jumătăp a Germaniei ca DDR. Acest mod de exprimare, după cum se ştie, a fost 
interzis timp de decenii prin reglementare lingvistică oficială, şi  nimeni nu va putea să nu 
observe că expresia 'Germania Centrală' ('Mitteldeutschland') recomandată în acest sens a pus 
un pronunţat accent politic. Să facem aici cu totul abstracpe de toate problemele de conpnut 
şi să acordăm atenpe numai procesului ca atare. Modalitatea tehnică în care este formată 
astăzi opinia conferă reglementării lingvistice conduse centralizat o influenţă care distorsionează 
în chip specific conformismul firesc al societăţii. Ţine de problemele prezentului nostru felul 
cum politica formării opiniei, condusă centralizat, trebuie menpnută în acord cu cerinţele, pe 
care le ridică rapunea, în scopul de a determina viaţa societăţii şi pe baza cunoaşterii libere şi 
a judecăţii critice. 

Ca soluţie a acestei probleme, poate fi avut în vedere faptul că marca distinctivă a 
ştiintei ar fi tocmai aceea de a face posibilă independenta fată de formarea opiniei publice 
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şi faţă de politică, şi de a învăţa formarea judecăţii pe baza cunoaşterii libere. In domeniul 
� cel mai propriu, acest lucru poate să desemneze într-adevăr marca distinctivă a ştiinţei. 
Insă aceasta înseamnă oare că ea, de asemenea, ajunge să aibă influenţă publică din forţă 
proprie? Oricât de mult ar vrea ştiinţa să se sustragă, conform propriei ei intenţii, tuturor 
manipulărilor, uriaşa preţuire publică a ştiinţei se opune în întregime acestui lucru. Ea 
limitează permanent libertatea critică pe care o admiră la cercetător, invocând autoritatea 
ştiinţei şi acolo unde, în realitate, este vorba despre lupte politice de putere. 

Există în genere un limbaj propriu al ştiinţei, pe care ar trebui să îl ascultăm? Expresia 
este, în mod evident, ambiguă: pe de o parte, ea dezvoltă mijloace lingvistice proprii 
pentru fixare şi pentru înţelegerea reciprocă comunicativă în procesul cercetării înseşi. Pe 
de altă parte, şi aceasta este o altă semnificape, ea practică un limbaj care ar dori să ajungă. 
în conştiinţa publică şi să depăşească neinteligibilitatea legendară a ştiinţei. Dar oare sistemele 
comunicative care sunt dezvoltate în cadrul cercetării ştiinpfice au în genere caracterul 
unui limbaj de sine stătător? Atunci când se vorbeşte, în acest sens, despre limbajul ştiinţei, 
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sunt avute în vedere, în mod evident, acele sisteme de comunicare ce nu îşi au originea în 
limbajul cotidian. Cel mai bun exemplu îl constituie matematica şi rolul ei în ştiinţele 
naturii. Ce este matematica pentru sine, acesta e secretul ei privat. Pe acesta nu îl cunosc nici 
măcar fizicienii. Ce cunoaşte ea, ce constituie obiectul ei, care sunt întrebările ei este ceva 
unic în felul său. Este, în mod evident, una din marile minuni ale ratiunii umane aceea că 
ea se dezvoltă aici în ea însăşi, se contemplă ca ratiune şi zăboveşte, cercetând, la sine 
însăşi. Însă ca limbaj în care se vorbeşte despre lume, �atematica este un sistem de simboluri 
printre alte sisteme de simboluri în ansamblul atitudinii noastre lingvistice, şi nu un limbaj 
de sine stătător. Fizicianul care, după cum se ştie, este mereu în cea mai penibilă situa�e 
atunci când vrea, în afara ecua�or sale, să facă inteligibil altora sau chiar numai lui însuşi 
ceea ce a calculat acolo, s e  află permanent în tensiunea acestei sarcini de integrare. Tocmai 
marii fizicieni devin aici poetici într-un mod adesea foarte spiritual. Tot ceea ce fac aceşti 
mici atomi, felul cum ei îşi captează electroni şi întreprind alte proceduri curajoase şi 
viclene, acesta este un întreg limbaj de basm, în care un fizician încearcă să-şi facă inteligibil, 
lui însuşi, iar apoi într-o anumită măsură şi nouă tuturor, ceea ce el a redat exact în c"uaţii. 

De aici reiese totuşi unnătorul lucru: matematica, cu care fizicianul îşi dobândeşte şi 
formulează cunoştintele, nu este un limbaj de sine stătător, ci tine de instrumentarul divers 
- lingvistic cu care �l exprimă ceea ce vrea să spună. Cu alt� cuvinte, aceasta înseamnă: 
vorbirea ştiin�fică este întotdeauna o mediere între un limbaj de specialitate sau expresii 
de specialitate - o numim: o terminologie savantă - şi limba care trăieşte în sine, creşte şi 
se transformă. Această sarcină de integrare şi de mediere cunoaşte o acutizare cu totul 
deosebită în cazul fizicianului, căci el, dintre to� cercetătorii naturii, este cel care recurge 
cel mai adesea la matematică atunci când vorbeşte. Tocmai pentru că el este cazul extrelll 
al utilizării unei simbolici în mare măsură matematice, el este deosebit de instructiv. In 
acea metaforică poetică devine evident faptul că, pentru fizică, matematica este numai o 
parte a limbii, însă nicidecum una autonomă. Limba este autonomă acolo unde ea, cum este 
de pildă cazul limbilor naturale, există în realitate sub fonna unor aspecte ale lumii, proprii 
diferitelor culturi. Se  pune acum întrebarea: care este raportul dintre vorbirea şi gândirea 
ştiintifice şi cele extraştiintifice? Ceea ce se întâmplă în libertatea flexibilă a vorbirii noastre 
cotidiene este cumva nurn'ai o stare de proximitate faţă de limbajul ştiin�fic? Celui ce neagă 
acest fapt i s-ar putea obiecta că în prezent, ce-i drept, lucrurile încă arată ca şi cum limbile 
naturale ar fi indispensabile. Însă tocmai că ar trebui să le învăţăm pe toate pu� mai bine şi, 
în cele din urmă, am înţelege ecua�e fizicii fără cuvinte şi ne-am calcula poate chiar pe noi 
înşine şi actiunile noastre pornind de la ecuatii; atunci nu am mai avea nevoie de nici o altă 
limbă decât de limbajul ştiintei. Într-adevăr, �alculul logic modern avea ca scop un astfel de 
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limbaj artificial univoc. Insă acest lucru este controversat. Vico şi Herder, dimpotrivă, 
considerau poezia ca fiind limba originară a speciei umane, iar intelectualizarea limbilor 
moderne ca fUnd destinul lor sărac, şi nu desăvârşirea ideii de limbă. Întrebarea care se pune 
aici este următoarea: această opinie că apropierea crescândă de un limbaj ştiin�fic este cea 
către care tinde orice limbă ca desăvârşire a ei este în genere corectă? 

Pentru a putea analiza această întrebne, aş dori să pun faţă în faţă două fenomene. 
Unul este afirmafia, iar celălalt este cuvânifil. Vreau ca în primă instanţă să lămuresc cele 
două concepte. Atunci când spun 'cuvânt'll' nu am în vedere cuvântul al cărui plural este 
'die Woder', aşa cum se găsesc ele în dic�onar. Nu am în vedere nici cuvântul al cărui plural 
este ' die Worle' şi care formează contextul propozi�ei împreună cu altele, ci am în vedere 
cuvântul care este un singulatia tantum. Acesta este cuvântul care vizează pe cineva, cuvântul 
pe care cineva lasă să-i fie spus, cuvântul care 'cade' într-un context de viaţă determinat şi 
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univoc şi îşi primeşte unitatea tocmai din această comuniune a contextului de viaţă. Este 
bine să ne amintim că în spatele acestui singularia lantum, 'cuvântul', se află în ultimă instanţă 
şi limbajul Noului Testament. Căci orice ar viza acel început cu 'Cuvântul', la care meditează 
Faust atunci când vrea să traducă Evanghelia după Ioan - acest Cuvânt care emană forţă 
şi care este activ - el nu este pentru Goethe un unic cuvânt magic, ci trimite (fără aluzie la 
procesul Întrupării) , prin intermediul liantului ra�unii umane, la a sa 'sete de existenţă'. 

Dacă confrunt în acest sens 'cuvântul' cu 'aflrma�a', atunci astfel devine clar şi sensul 
aflrmatiei. Vorbim despre aflrmatie în contextul logicii aflrmatiei, al calculului aflrmatiei, 
în for�alizarea matematică mod�rnă a logicii. Acest mod de e�primare care ne-a dev�nit 
de la sine înţeles trimite înapoi, în ultimă instanţă, la una dintre deciziile cele mai importante 
prin consecinţe ale culturii noastre occidentale, şi anume construirea logicii pe baza 
aflrma�ei. Aristotel, creatorul acelei pă� a logicii, magistralul analist al proceselor concluzive 
ale gândirii logice, a realizat acest lucru printr-o formalizare a propozi�or aflrmative în 
contextele lor de conclusivitate. Sunt cunoscute celebrele exemple de şcoală ale unui 
silogism: Toti oamenii sunt muritori. Darius este un om. Darius este muritor. Ce fel de 
performanţă a abstractizării este realizată aici? În mod evident, aceea că aici contează 
numai ceea ce este aflrmat. Nici una dintre celelalte forme ale limbii şi ale vorbirii nu sunt 
transformate în obiect al analizei, ci numai afirma�a. Cuvântul grecesc este apophansis, logos 
apophantikos, adică discursul, propozi�a, al cărei unic sens este acela de a produce 
apophainesthai, faptul de a se arăta al lucrului care este spus. Aceasta este o propozi�e 
teoretică în sensul că face abstrac�e de tot ceea ce nu spune în mod explicit. Numai ceea 
ce ea însăşi face vizibil prin rostirea ei formează aici obiectul analizei şi fundamentul 
conclusivităţii logice. 
• Pun însă următoarea întrebare: există astfel de propoziţii aflrmative pure, când şi unde? 
In orice caz, aflrma�a nu este unica formă discursivă care există. Aristotel vorbeşte despre 
acest lucru în contextul doctrinei sale despre afllma�e şi este clar la ce trebuie să ne mai 
gândim: la rugăciune şi rugăminte, la blestem şi poruncă. Trebuie să luăm în considerare 
chiar şi unul dintre fenomenele intermediare cele mai enigmatice: întrebarea, de a cărei 
esenţă proprie �ne în mod evident faptul că ea se află atât de aproape de afirma�e cum nu 
se află nici unul dintre aceste alte fenomene lingvistice şi cum nu permite totuşi, în mod 
evident nici o logică în sensul logicii aflrma�ei. Poate că există o logică a întrebării. De o 
astfel de logică ar putea �ne faptul că răspunsul la o întrebare trezeşte în mod necesar noi 
întrebări. Poate că există şi o logică a rugăminţii, de exemplu faptul că prima rugăminte nu 
este niciodată ultima rugăminte. Dar acest lucru trebuie să se numească 'logică', sau logica 
se referă numai la contextul aflrmaţiilor pure? Dar cum se delimitează atunci ceea ce este 
o aflrmatie? Putem desprinde o aflrmatie de contextul ei motivational? 
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Fireşte că în metodologia ştiinţei moderne nu se vorbeşte prea des despre acest lucru. 
Căci esenţa metodologiei ştiin�flce o constituie faptul că afirma�e ei sunt oarecum un fel 
de tezaur de adevăruri asigurate metodologt' c. Ca orice tezaur, şi cel al ştiintei contine o 

. , , 

rezervă pentru utilizare ocazională. Intr-adevăr, esenţa ştiinţei moderne o constituie faptul 
că ea îmbogăţeşte permanent rezerva de cunoaştere pentru utilizare ocazională. Toate 
problemele răspunderii sociale şi umane ale ştiinţei, pe care, de la Hiroshima încoace, le 
păstrăm atât de stăruitor în conştiinţa noastră, îşi au radicalitatea în faptul că o urmare a 
consecventei metodologt' ce a ştiintei moderne este aceea că ea nu este în stare să domine 
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scopurile în vederea cărora sunt aplicate cunoştintele ei, aşa cum ea domină contextele 
obiective înseşi. Abstractizarea metodologică a ştiinţei moderne este cea care i-a procurat 
succesele, în măsura în care ea face posibilă aplicarea practică pe care o numim tehnică. 
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De aceea, tehnica, în calitate de aplicare a ştiinţei, nu poate fi ea însăşi din nou dominată. 
Nu sunt nicidecum un fatalist şi un profet al declinului, atunci când contest că ştiinţa ar 
putea să se limiteze pe ea însăşi. Am în vedere mai degrabă faptul că nu ştiinţa ca atare, ci 
în ultimă instan!ă aptitudinea umană şi politică a noastră a tuturor este singura care poate 
reuşi să garanteze aplicarea raponală a puterii noastre sau, în orice caz, să ne facă să evităm 
catastrofele extreme. Prin aceasta este totodată recunoscut faptul că izolarea adevărului 
afirmapei şi logica edificată pe baza propozipei afirmative sunt pe deplin legitime în ştiinţa 
modernă - numai că trebuie să plătim pentru acest lucru preţul scump de care ştiinţa 
modernă, conform esenţei sale, nu ne poate scuti: şi anume cu faptul că universalităpi 
puterii de a face pe care ne-o procură ea nu-i corespunde o limitare a acesteia prin rapune 
teoretică şi cu mijloacele ştiinţei. Nu e nici o îndoială că aici există propoziţii afirmative 
'pure', însă aceasta înseamnă că în ele se prezintă o cunoaştere care poate sluji tuturor 
scopurilor posibile. 

Mă întreb, fireşte, dacă nu C\lll1va chiar şi acest exemplu în care propoziţiile afirmative 
izolate se evidenpază ca fundament al puterii tehnicii, putere care transformă lumea, arată în 
realitate că afirmaţiile nu sunt niciodată întâlnite într-o izolare deplină. Nu pare şi aici adevărat 
faptul că fiecare afirmape este întotdeauna motivată? La baza abstractizării şi a concentrării 
asupra puterii de a face, care în cele din urmă au condus în secolul al XVII-lea la această 
mare idee metodologică .a ştiinţei moderne, se află o despărpre de reprezentările religioase 
ale lumii medievale şi o hotărâre în vederea informării şi a autoajutorării. Acesta este 
fundamentul motivational al unei vointe de a şti care este totodată putere de a face, şi de 
aceea sfidează orice 'limitare sau cond�cere. În marile culturi avansate ale Asiei de Est, 
cunoaşterea se caracterizează, dimpotrivă, prin aceea că acolo aplicarea tehnică a cunoaşterii 
a fost condusă de forte de coeziune ale ratiunii sociale, astfel încât unele posibilităti ale 
propriei puteri au răm�s nerealizate. Ce forie care ne lipsesc fac posibil acest lucru e�te o 
Întrebare adresată cercetătorului religiilor, istoricului culturii şi, în ultimă instanţă, şi filozofului, 
în continuare nedescoperit, care este într-adevăr familiarizat cu limba şi cultura chineză. 

În orice caz, exemplul extrem al culturii ştiinpfice şi tehnice moderne mi se pare că 
arată că izolarea afirmatiei, desprinderea ei de orice context motivational, are un caracter 
îndoielnic, de îndată ce 'suntem atenti la ans amblul ştiintei. Astfel, rimâne corect faptul că 
ceea ce întelegem prin afirmatie est� o afirmatie motiv�tă. Aici există fenomene deosebit , , , 
de elocvente, ca de pildă interogatoriul sau afirmapa martorului. Din motive de înfelepciune 
a pronunţării sentintei, respectiv de necesitate a găsirii soluţiei legale, martorul, cel pupn în 
an\lll1Îte cazuri, este pus în faţa unor întrebări despre care el nu ştie de ce îi sunt puse. 
Valoarea de mărturie a afirma ti ei pe care o face martorul se bazează, în conditiile date, 
numai pe posibilitatea ca ea să �u se vrea a fi o dezvinovăpre sau o învinovăpre a a�uzatului, 
deoarece martorul nu cuprinde cu privirea contextul care trebuie să fie lămurit. Oricine a 
fost o dată martor sau victimă a unui interogatoriu va şti cât de îngrozitor este fapnu că 
trebuie să răspunzi la Întrebări fără a şti de ce eşti întrebat astfel. Ficpunii afirmapei 'pure' 
îi corespunde, în cazul unor astfel de afirmaţii ale martorilor, în mod evident, aceea a nu 
mai pupn fictivei constatări pure a stării de fapt, şi tocmai această restrângere fictivă la 
ceea ce este real este cea care dă avocatilor şansa lor. Exemplul extrem al afirmatiei în fata , , , 

instantei ne învată, aşadar, că se vorbeşte motivat, deci nu se face o afirmatie, ci se răspunde. 
A răspunde la o î�trebare înseamnă însă a realiza sensul întrebării, şi prin ac�asta fundamentul 
ei motivaponal. După cum se ştie, nimic nu este atât de greu precum faptul de a trebui să 
răspunzi la aşa-numitele 'întrebări stupide', adică la întrebări care sunt puse atât de greşit, 
încât nu indică nici o directie semantică univocă. , 
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De aici rezultă faptul că o afirmatie nu îşi include niciodată întregul continut de sens 
(Sinn-Gehalf). În logică, acest lucru � fost numit multă vreme problema o�azionalită�. 
Aşa-numitele expresii 'ocazionale' care apar în orice limbă se caracterizează prin aceea că, 
în mod evident, nu îşi includ în întregime sensul, asemenea altor expresii. De exemplu, 
atunci când spun 'aici'. Ceea ce este 'aici' nu este inteligibil pentru oricine prin aceea că a 
fost spus sau este scris, ci trebuie să se ştie unde a fost sau unde este. 'Aici' reclamă ca 
propria sa semnifica�e să fie completată cu ocazia (Gelegenheif), occasio, cu care este spus. 
Expresiile de acest fel s-au bucurat de un deosebit interes din partea analizei logic-feno
menologice, deoarece în legătură cu aceste semnifica� se poate arăta că includ situa�a şi 
ocazia în propriul lor con�nut de semnifica�e. Mai precis, problema specială a aşa-numitelor 
expresii 'ocazionale' pare să necesite, din multe perspective, o extindere. Hans Upps a 
făcut acest lucru în ale sale Untersuchungen zur hermeneutischen Logikl Cercetări asupra logicii 
hermeneuticel4, şi în mod asemănător există în analitica engleză modernă, de pildă la aşa-numi� 
'austinieni', adep� lui Austin, o importantă interoga�e, căreia Austin i-a dat următoarea 
expresie: "How to do things with words" (Cum se poate face ceva cu cuvintele?) 1 5. Acestea 
sunt exemple de forme ale vorbirii care se transcend pe sine în ac�une, 'care se disting 
deosebit de radical de conceptul pur de afirma�e. 

Să opunem acum acestui concept al afirma�ei izolate, cu limitele ei care se estompează, 
'cuvântul', dar nu ca cea mai mică unitate care există la nivelul vorbirii. Cuvântul pe care 
îl spunem sau care ne este spus nu este acel element gramatical al unei analize lingvistice, 
despre care se poate arăta, în cazul unor fenomene concrete ale învă�ării vorbirii, cât de 
secundar este, de pildă fa�ă de intona�a unei propozi�. Cuvântul, care poate trece într-adevăr 
drept cea mai mică unitate de sens, nu este cuvântul la care ajunge împăr�rea unui discurs 
ca ultimă parte componentă. Acest cuvânt nu este însă nici numele, iar vorbirea nu este 
numire, şi anume pentru că în cazul numelui şi al faptului de a numi, aşa cum arată de 
pildă relatarea Genezei, există falsa implicare a conferirii numelui. Tocmai acesta nu este 
raportul nostru lingvistic fundamental - că ne-am afla de fiecare dată în arbitrarul şi 
libertatea conferirii numelui: nu există un prim cuvânt. Faptul de a vorbi despre un prim 
cuvânt este în el însuşi contradictoriu. La baza sensului fiecărui cuvânt se află mereu deja 
un sistem de cuvinte. Nu pot nici să spun, de pildă: "Introduc un cuvânt." Ce-i drept, 
există întotdeauna oameni care spun acest lucru, însă ei se supraapreciază enorm. Nu ei 
sunt cei care introduc cuvântul. În cel mai bun caz, ei propun o expresie sau formează o 
expresie de specialitate pe care o definesc. Dar dacă ea devine un cuvânt, acest lucru nu 
depinde de ei. Un cuvânt se introduce pe sine. El a devenit cuvânt abia atunci când a 
trecut în uzul comunicativ. Aceasta nu se întâmplă prin actul introductiv al cuiva care l-a 
propus, ci, în mod evident, atunci când şi pentru că el 's-a introdus'. Chiar şi expresia 'uzul 
limbii' sugerează tot lucruri care trec pe lângă esen�a experienţei noastre lingvistice a 
lumii. Aici situa�a arată în continuare ca şi cum am avea cuvintele legate în expresii (die 
Wone) în buzunarul pantalonului şi le-am scoate de fiecare dată când avem nevoie de ele, 
ca şi cum uzul limbii s-ar afla la bunul plac al celui care utilizează limba. Ea tocmai că nu 
este dependentă de el. În realitate, uzul limbii înseamnă de asemenea că limba refuză să fie 
folosită abuziv. limba însăşi este cea care prescrie ceea ce este obicei lingvistic. În acest 
lucru nu rezidă o mitologizare a limbii, ci el vizează o preten�e a limbii care nu poate fi 
vreodată redusă la gândirea subiectivă individuală. Faptul că noi suntem cei care vorbim 
aici, nici unul dintre noi, şi totuşi noi to�, acesta este modul de a fi al 'limbii'. 
14 [fubingen 1938, acum în Werke Bd. 2, Frankfurt 1 976] 
15 U. L. Austin, HOJII 10 do Things Illilh Wordr, Oxford 1962] 
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Cuvântul nu poate fi deosebit întru totul de semne sau de alte fenomene expresive nici 
prin 'unitatea ideală' a semnificaţiei cuvântului. Ce-i drept, una dintre cele mai importante 
realizări logice şi fenomenologice de la începutul secolului nos tru a fost aceea că 
fenomenologia, îndeosebi Husser/în ale sale Logische Untersuchungen/ Cerretări logice} a elaborat 
distinctia dintre toate celelalte semne şi semnificatia cuvintelor. El a arătat în mod corect , , 
că semnificaţia unui cuvânt nu are nimic de-a face cu imaginile de reprezentare real-psihice 
care se produc în momentul utilizării unui cuvânt. Idealizarea care este proprie unui cuvânt 
prin aceea că el are o semnificatie - şi intotdeauna această unică semnificatie - îl deosebeşte 
de oricare alt sens al 'semnifi�atiei', ca de pildă de cel al semnificatiei�semn. Pe cât de 

, 
, 

fundamentală a fost în�elegerea faptului că semnificaţia unui cuvânt nu este pur şi simplu 
de natură psihică, pe atât de insuficient este totuşi, pe de altă parte, să vorbim despre 
unitatea ideală a unei semnificaţii a cuvântului. limba se bazează, in mod evident, pe 
faptul că cuvintele, în ciuda semnificaţiei lor determinate, nu au univocitate, ci posedă o 
amploare oscilantă a semnificaţiei, şi tocmai această oscilare constituie temeritatea specifică 
a vorbirii. Abia în procesul vorbirii, în vorbirea mai departe, în construirea unui context 
lingvistic, se fixează momentele purtătoare de semnificaţie ale discursului, ordonându-se 
oarecum reciproc. 

Cunoaştem acest lucru îndeosebi din intelegerea unor texte scrise în limbi străine. Aici 
este arhicunoscut felul cum oscilarea semnificatiilor cuvintelor se stabilizează incet prin 
parcurgerea şi reproducerea unităţii de sens a �ei fonne propoziţionale. Chiar şi aceasta 
este încă, fireşte, o descriere cu totul incompletă. Este de ajuns să ne gândim la procesul 
traducerii, pentru a vedea cât de incompletă este această descriere. Căci întreaga precaritate 
a traducerii rezidă în faptul că unitatea de opinie pe care o are o propoziţie nu poate fi 
atinsă prin simpla coordonare a unor părţi de propoziţie cu părţile de propoziţie corespun
zătoare ale celeilalte limbi şi in faptul că astfel se formează aceste plăsmuiri îngrozitoare 
care ne sunt propuse in general in cărţile traduse - litere fără spirit. Ceea ce lipseşte acolo, 
acesta ftind singurul lucru care constituie limba, este faptul că un cuvânt îl provoacă pe 
celălalt, că fiecare cuvânt este, aşa zi când, chemat de celălalt cuvânt şi la rândul său menţine 
mai departe deschisă continuarea vorbirii. O propoziţie tradusă, dacă nu este atât de 
temeinic transformată de către un maestru al artei traducerii, încât să nu se mai observe că 
în spatele ei s-a aflat o' altă propoziţie vie, este ca o hartă în comparaţie cu peisajul însuşi. 
Semnificaţia unui cuvânt tocmai că nu este prezentă numai în sistem sau în context, ci 
acest fapt-de-a-se-situa-într-un-context (das In-einem-Kontext-Stehen) înseamnă în acelaşi timp 
că ea nu se separă în întregime de plurivocitatea pe .care o are cuvântul în sine nici atunci 
când contextul face univoc sensul corespunzător. In mod evident, sensul pe care îl are 
cuvântul in discursul în care este întâlnit nu este numai ceea ce este prezent acolo. Acolo 
este coprezent şi altceva, şi prezenta tuturor acestor coprezenţe constituie puterea de 
evocare ce rezidă în discursul viu. De aceea, se poate spune că orice vorbire trimite în 
deschisul faptului de a vorbi în continuare. Mereu sunt tot mai multe lucruri de spus în 
direcţia în care a început vorbirea. Pe acest fapt se întemeiază adevărul tezei că vorbirea se 
desfăşoară de la sine în elementul 'dialogului'. 

Dacă fenomenul limbii nu este conceput pornind de la afirmaţia care poate fi izolată, 
ci pornind de la totalitatea comportamentului nostru în lume, totalitate ce este în acelaşi 
timp o viaţă dialogală, atunci devine mai inteligibil motivul pentru care fenomenul limbii 
este atât de enigmatic, de atrăgător, şi totodată respingător. Vorbirea este acţiunea cea mai 
profund neconştientizată pe care o realizăm în genere ca ftinţe raţionale. Oricine cunoaşte 
experienta felului cum ne blocăm în propria vorbire şi cum ne părăsesc cuvintele în clipa 
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în care suntem aten� la ele în mod conştient. O scurtă întâmplare amuzantă pe care am 
trăit-o cu ftica mea cea mică poate să ilustreze acest lucru: ea trebuia să scrie 'căpşuni' şi a 
întrebat cum se scrie. Atunci când i s-a spus, ea a replicat: "Ciudat, când aud asta aşa, nu 
mai înteleg absolut deloc cuvântul. Abia după ce l-am uitat din nou mă familiarizez iarăşi 
cu cuvântul." Faptul de a ft atât de familiarizat cu cuvântul, încât nu îi este atribuit nimic 
în calitate de obiect, constituie, evident, modul fundamental al oricărui comportament 
lingvistic. Limba are o fortă care ascunde şi se ascunde pe sine, astfel încât ceea ce se 
întâmplă în ea este protejat de interven�a propriei reflec� şi rămâne oarecum ascuns în 
inconştient. Dacă am recunoscut esenta dezvăluitor-învăluitoare a limbii, atunci suntem 

, 

constrânşi �ă trecem dincolo de dimensiunile logicii afirmaţi-ei, şi pătrundem în alte 
orizonturi. In cadrul unităpi de bază a limbii, limbajul ştiinţei este întotdeauna numai un 
element integrat, şi mai ales există astfel de moduri ale cuvântului precum cele care ni se 
înfătişează în vorbirea ftlozoftcă, în cea religioasă şi în cea poetică. În ele toate cuvântul 

, A 

este altceva decât calea de trecere care uită de sine şi conduce către lume. In el suntem la 
noi acasă. El este un fel de garant pentru lucrul despre care vorbeşte. Acest fapt se înfă�şează 
clar oricărei priviri îndeosebi în limbajul poetic. 



1 5 . În ce măsură l imba prescrie gândirea1 (1 970) 

Primul lucru pe care trebuie să ni-l clarificăm aici este următorul: de ce aceasta este pentru 
noi o întrebare? Ce suspiciune sau ce critică la adresa gândirli noastre se află în spatele 
acestei întrebări? Este indoiala fundamentală că putem ieşi în genere de pe orbita educa�ei 
noastre lingvistice, a bunei noastre creşteri lingvistice şi a modului nostru de gândire 
mijlocit lingvistic, şi că ştim să ne expunem întâlnirii cu o realitate care nu corespunde 
preconcep�or, preformulărilor şi preaşteptărilor noastre. Această suspiciune există în 
conditiile de astăzi, adică având în vedere răspândita neliniştire a conştiintei noastre 
existe��ale umane în ceea ce priveşte viitorul umanită�, ca o suspiciune, ce pă�nde încet 
în conştiin!a noastră a tuturor, că dacă facem în continuare astfel, dacă practicăm mai departe 
industrializarea şi valorificarea pentru profit a activită� noastre umane şi organizăm tot 
mai mult planeta noastră, transformând-o într-o mare fabrică aflată în lucru, periclităm 
până la autodistrugere condi�e de via!ă ale omului, atât în sens biologic, cât şi în sensul 
propriilor sale idealuri umane. Aşa se face că astăzi întrebăm cu o deosebită luciditate dacă 
în comportamentul nostru în lume nu este ceva greşit şi dacă nu cumva deja în experienp 
noastră a lumii mijlocită prin limbă ne supunem unor preiudecă� sau, ceea ce ar fi şi mai 
rău,,..dacă suntem livra� unor necesită� imperioase care trimit înapoi până la structurarea 
lingvistică a primei noastre experienţe a lumii şi ne fac să intrăm, aşa zicând cu ochii 
deschişi, Într-o fundătură fatală. Se conturează încet perspectiva că, dacă facem în continuare 
astfel - acest lucru nu poate fi, ce-i drept, calculat cu precizia datării, dar poate fi prezis cu 
cea mai mare siguran!ă - viaţa pe această planetă devine imposibilă. Acest lucru poate fi 
prezis cu aceeaşi siguran!ă ca atunci când ar trebui să prezicem, pe baza unor calcule 
astronomice, o coliziune cu un alt mare astru. Astfel, este o temă de autentică actualitate 
dacă într-adevăr limba este cea sub a cărei vrajă fatală ne aflăm în aceste condi�. 

Faptul că limba noastră are influen? asupra gândirii noastre nu va fi tăgăduit de nimeni. 
Noi gândim în cuvinte. A gândi înseamnă a-şi imagina ceva (sich envas denken) . Iar a-şi 
imagina ceva înseamnă a-şi spune ceva. În această privin!ă, Platon, după părerea mea, a 
recunoscut pe deplin corect esenta gândirii, atunci când o numeşte dialogul interior al 
sufletului cu sine Însuşi, un dialog care este o permanentă autodepăşire, o revenire sub 
semnul îndoielii şi al obiec�ei la sine însuşi şi la propriile opinii şi concep�. Şi dacă ceva 
caracterizează gândirea noastră umană, atunci lucrul în cauză este tocmai acest dialog 
infinit cu noi înşine, care nu conduce niciodată în mod definitiv la ceva. El ne deosebeşte 
de acel ideal al unui spirit infinit pentru care tot ceea ce este şi tot ceea ce este adevărat s-ar 
afla în faţa lui Într-o unică privire deschisă asupra vie�. Experienţa noastră lingvistică, 
creşterea noastră în acest dialog interior cu noi înşine, care este Întotdeauna, în acelaşi 
timp, dialogul anticipat cu al� şi integrarea altora în dialogul cu noi, este singura în care ni 
se deschide şi se ordonează lumea în toate domeniile experienţeL Aceasta Înseamnă însă 
că 'nu avem nici o altă cale către ordonare şi orientare decât cea care a condus de la datele 
experien!ei care ni se oferă de fiecare dată la punctele de orientare pe care le cunoaştem în 
calitate de concept sau în calitate de general , pentru care ceea ce este de fiecare dată (das 
Jeu)eilige) reprezintă un caz particular. 

Aristotel a arătat frumos acest lucru Într-o imagine sclipitoare a aceastei căi a oricărei 
experien!e către concept şi către general.16 Este vorba despre acea descriere în care el 
prezintă felul cum din multe percep� se formează unitatea unei experien!e şi cum din 
multitudinea experienţelor se formează în cele din urmă, încet, ceva de felul unei 

16 [An, Post, B19, 100 a 3 sqq.] 
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conştientizări a generalului care se men�ne în acest flux de aspecte schimbătoare ale vieţii 
experien�ei. Şi el a găsit pentru acest lucru o frumoasă parabolă. El întreabă: cum se 
ajunge de fapt la această cunoaştere a generalului? Prin aceea că experien�ele se acumulează, 
că avem, iar şi iar, aceleaşi experien�e şi le recunoaştem ca flind aceleaşi? Da, flreşte, însă 
tocmai acolo se află problema: ce înseamnă să le recunoaştem 'ca f.t.ind aceleaşi', şi când 
este realizată astfel unitatea unui general? Aceasta se întâmplă ca atunci când o armată este 
pe fugă. În cele din urmă, unul începe la un moment dat să privească înapoi pentru a 
vedea cât de aproape este duşmanul, şi vede că el nu este deloc atât de aproape şi se 
opreşte o clipă, iar un al doilea se opreşte şi el. Primul, al doilea, al treilea, aceştia nu sunt 
încă întregul - şi totuşi, în cele din urmă, întregul armatei stă din nou. Aşa stau lucrurile şi 
cu învă�area vorbirii . Nu există un prim cuvânt; şi totuşi, creştem învă�ând în limbă şi în 
lume. De aici nu rezultă că totul depinde de felul cum creştem în preschematizările orientării 
noastre viitoare în lume prin învă�area vorbirii şi prin tot ceea ce învăp.m pe căile dialogului? 
Este procesul pe care astăzi îl numim 'socializare': creşterea în comportamentul social. 
Este necesară şi o creştere în conventii, într-o viată socială ordonată prin conventii, şi de 
aceea asupra ei planează suspiciunea de a fi ideol�gie. Aşa cum învăFrea vorbirii' este, în 
esenţă, o permanentă exersare de expresii şi de argumente, aşa şi întreaga noastră formare 
de convingeri şi de opinii este o cale de a ne mişca Într-o structură preformată de articulaţii 
ale semnificapei. Ce este adevăr în acestea? Cum se poate reuşi ca această materie preformată 
a expresiilor şi formulărilor să fie fluidizată în întregime şi să se ajungă la acea desăvârşire 
în care avem sentimentul rar că am spus într-adevăr ceea ce gândeam? 

La fel ca şi în vorbire, în întreaga noastră orientare de viată ne devine familiară o lume 
preformată conven�onal. Întrebarea este dacă în propria noastră înţelegere de sine ajungem 
vreodată atât de departe credem că ajungem în acele cazuri rare ale vorbirii pe care tocmai 
le-am descris când cineva spune într-adevăr ceea ce vrea să spună. Însă acest lucru ar însemna: 
ajungem vreodată atât de departe, încât să în�elegem ceea ce este cu adevărat? Atât în�elegerea 
totală, cât şi formularea adecvată sunt cazuri-limită ale orientării noastre în lume, ale 
nesfârşitului nostru dialog interior cu noi înşine. Şi totuşi, cred următorul lucru: tocmai 
pentru că acest dialog este infinit, pentru că această orientare către lucruri (Sach-Orientiernni), 
care ne este oferită în schemele preformate ale vorbirii, pătrunde permanent în procesul 
spontan al comunicării noastre unii cu alţii şi cu noi înşine, ni s-a deschis astfel infinitatea a 
ceea ce înţelegem în genere, a ceea ce putem să ne însuşim în genere în mod spiritual. Nu 
există o limită pentru dialogul interior al sufletului cu sine însuşi. Aceasta este teza pe care eu 
o opun suspiciunii ideologice îndreptate împotriva limbii. 

Prin urmare, pretenpa de universalitate a în�elegerii şi a vorbirii este cea pe care aş dori 
să o apăr cu bune temeiuri. Putem exprima orice, şi putem încerca să comunicăm unii cu 
alţii despre orice. Faptul că rămânem aici limitap prin finitudinea propriei noastre puteri şi 
capacităti, şi că numai un dialog cu adevărat infinit ar putea să îndeplinească în întregime 
această pretenpe este, fireşte, adevărat. Însă acest lucru se în�elege de la sine. Întrebarea 
este mai degrabă următoarea: nu există o serie întreagă de obiecţii constrângătoare, care se 
ridică împotriva universalităp.i experienţei noastre a lumii mijlocite lingvistic? Aceasta este 
teza relativităţii oricăror imagini lingvistice ale lumii, care a fost  creată de către americani 
din moştenirea humboldtiană şi a fost  activată cu o nouă conceppe empirică despre 
cercetare, conform căreia limbile sunt imagini ale lumii şi viziuni asupra lumii, şi anume în 
aşa fel, încât nu putem ieşi din această imagine incidentală a lumii, în ale cărei schematizări 
suntem închişi. Deja în aforismele lui Nietzsche despre 'voinţa de putere' există observapa 
d adevăratul act de creatie al lui Dumnezeu ar consta în aceea că Dumnezeu ar fl creat 

, 
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gramatica, adică el ne-ar fi introdus în aceste schematizări ale înstăpânirii noastre asupra 
lumii, iar aceasta în aşa fel, încât noi nu putem pătrunde din nou înapoia lor. Această 
dependenţă a gândirii de posibilităţile noastre de exprimare şi de obişnuintele noastre 
lingvistice nu este constrângătoare? Şi ce senmificape destinală are faptul că ne familiarizăm 
cu o lume care începe să se configureze în direcpa unei intercontinentale culturi globale a 
nivelării, astfel încât nu mai putem vorbi, cu de la sine întelesul de mai înainte, numai 
despre ftlozofia occidentală? Nu ne face să cădem pe gânduri întelegerea faptului că întregul 
nostru limbaj conceptual ftlozofic şi limbajul conceptual preluat din el în ştiinţe şi 
transformat este numai una dintre aceste perspective asupra lumii, şi anume, în ultimă 
instanţă, una de origine greacă? Oare este limbajul metafizicii, ale cărui categorii le cunoaştem 
din gramatică, precum subiect şi predicat, substantiv şi verb, cuvânt principal şi cuvânt de 
actiune". Am simtit, cu conştiinta planetară care se trezeşte şi care este activă astăzi, că, de , , , 
pildă în cazul unui concept precum cel de 'cuvânt de acpune', răsună o preschematizare a 
întregii noastre culturi europene. Astfel, înapoia acestui lucru se află mereu întrebarea neliniştită 
dacă nu cumva, în toată gândirea noastră şi chiar şi în disolutia critică a tuturor conceptelor 
metafizice precum substanţă şi accidente, subiect şi caracteri�tici ale sale şi altele de acest fel, 
inclusiv a întregii noastre logici predicative, doar gândim până la capăt ceea ce, cu milenii 
înaintea oricărei tradipi scrise, s-a dezvoltat în familia popoarelor indo-germanice ca structură 
a limbii şi ca atitudine în faţa lumii. Este o întrebare pe care ne-a punem tocmai astăzi, când 
ne aflăm poate la sfârşitul acestei culturi lingvistice a noastre, sfârşit care, cu civilizapa tehnică 
şi cu simbolismele ei matematice, se apropie încet. 

Nu este vorba aşadar despre o suspiciune fără rost la adresa limbii, ci realitatea este 
că trebuie să ne întrebăm în ce măsură, pornind de aici, totul este predeterminat. În ultimă 
instanţă, a survenit totuşi o aruncare a zarurilor în jocul de destin al istoriei universale, 
înaintea întregii istorii universale, care, prin vorbirea noastră, ne-a constrâns în gândirea 
noastră şi, dacă se întâmplă aşa în continuare, conduce la autodistrugerea tehnică a 
umanitătii? 

Acudt, ar trebui să opunem acestei perspective întrebarea dacă nu cumva, cu această 
suspiciune faţă de noi înşine, punem sub interdicpe în mod artificial propria noastră rapune. 
Oare nu stăm aici pe un teren comun şi ştim că vorbim despre ceva real şi că nu este în joc 
pesimismul vreunei utopii a filozoftlor, dacă vorbesc despre o autopericlitare a umanităpi, 
care se apropie de departe, şi dacă văd un context de destin al istoriei occidentale, pe care 
mai ales în ultimul timp Heidegger ne-a învăţat să-I vedem? Acest lucru va aparpne mai 
târziu, cândva, cunoaşterii indiscutabile a umanităţii. Vedem astăzi cu claritate sporită - şi am 
învăţat aceasta mai ales de la Heidegger - că metafizica greacă este începutul tehnicii. Formarea 
de concepte ce îşi are originea în ftlozofia occidentală a condus vointa de înstăpânire ca 
experienţă fundamentală a realităpi pe un lung drum istoric. Totuşi, ar trebui să credem 
într-adevăr că ceea ce începem să recunoaştem astfel instituie bariere insunnontabile? 

A doua obiecpe care trebuie întâmpinată aici a fost dezvoltată îndeosebi de către 
Habermas împotriva propriilor mele teorii. Este vorba despre întrebarea dacă nu cumva 
modurile de experienţă extralingvistice sunt subevaluate în cazul în care se suspne, aşa 
cum fac eu, că limba ar fi cea prin care noi articulăm experienţa lumii ca pe una comună. 
Ce-i drept, multitudinea limbilor nu este o obiectie. Această relativitate nu este deloc de , 
* Limba germană dispune de sinonime de origine germanică pentru toate categoriile gramaticale 
de origine latină. Optăm aici pentru o traducere literală a termenilor Hauptwort ("cuvânt principal'') 
şi Tătigkeit!wort ("cuvânt de acpune"), care de fapt înseamnă "substantiv" şi "verb", deoarece 
autorul foloseşte în aceeaşi enumerare termenii Sub!tantiv şi Verb - n. tr. 
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aşa natură, încât să ne învăluie într-o vrajă care nu poate fi niciodată destrămată, aşa cum 
ştie oricare dintre noi, care poate să gândească pu�n în alte limbi. Dar nu există alte 
experien�e ale realităţii, care sunt de natură ne-lingvistică? Există experien�a domina�ei şi 
experien�a muncii. Acestea sunt cele două argumente pe care le susţine de pildă Habermas17 
împotriva universalită� preten�ei hermeneutice, interpretând in mod evident comunicarea 
lingvistică, nu ştiu de ce, ca pe un fel de cerc închis al mişcării imanente a sensului, şi 
numind acest lucru tradi�a culturală a popoarelor. Însă tradi�a culturală a popoarelor este, 
înainte de toate, o traditie a formelor de dominatie şi a tehnicilor de dominatie, a idealurilor 
de libertate, a scopurilor de ordine şi a altor' lucruri de acest fel. Cine ' tăgăduieşte că 
propriile noastre posibilită� umane nu constau numai în vorbire? Ar trebui să se recunoască 
faptul că orice experientă lingvistică a lumii cunoaşte lumea, şi nu limba. Nu cumva întâlnirea 
cu realitatea este cea pe' care o articulăm în confruntarea lingvistică? În tâlnirea cu domina�a 
şi cu nelibertatea duce la dezvoltarea ideilor noastre politice, iar lumea muncii, lumea 
abilităţii practice este cea pe care, în stăpânirea proceselor de fabrica�e, o cunoaştem ca pe 
o cale a autodescoperirii noastre umane. Ar fi o abstracţie falsă să credem că nu experienfele 
concrete ale existentei noastre umane în dominatie şi muncă sunt, mai ales sau chiar 
exclusiv, cele în care ;utoîn�elegerea noastră umană: aprecierile noastre, dialogul nostru cu 
noi înşine îşi au împlinirea lor concretă şi func�a lor critică. Faptul că ne mişcăm într-o 
lume lingvistică şi creştem în lumea noastră printr-o experienţă preformată lingvistic nu 
ne răpeşte nicidecum posibilitatea criticii. Dimpotrivă: ni se deschide posibilitatea să ieşim 
din conven�e noastre şi din toate experienţele noastre preschematizate, expunându-ne, 
Îf1 dialogul cu alţii, cu cei care gândesc altfel, unei noi confinnări critice şi unor noi experienţe. 
In esen�ă, în lumea noastră este vorba în continuare despre acelaşi lucru despre care a fost 
vorba de la bun început: despre uniformizarea lingvistică în convenţii, în norme sociale, în 
spatele cărora stau permanent şi interese economice şi de domina�e. Dar tocmai aceasta 
este lumea noastră umană a experienţei, în care suntem dependen� de puterea noastră de 
judecare, dar acest lucru înseamnă că suntem dependen� de posibilitatea noastră de a ne 
raporta critic la orice conven�e. Pe ea o datorăm, în realitate, virtualităţii lingvistice a 
ratiunii noastre, şi nu suntem, eventual, impiedicati de către limbă în ratiunea noastră. 
E�te desigur adevărat că experienţa noastră a lum'ii nu se produce · nurn'ai în învăţarea 
vorbirii şi în exerci�ul lingvistic. Există o experien�ă prelingvistică a lumii, aşa cum sus�ne 
Habermas, făcând trimitere la cercetările lui Piaget. Există limbajul gesturilor şi al mimicii 
şi al fizionomiilor, care ne leagă, râsul şi plânsul, asupra hermeneuticii cărora a atras aten�a 
H. Plessner, şi există lumea construită prin ştiinţă, în care, în cele din urmă, limbajele 
specializate exacte ale simbolismelor matematice fac posibil temeiul stabil al formării teoriilor 
şi au produs acea capacitate de a face şi de a manipula care ne apare tocmai ca un fel de 
autoprezentare a lui homo labe,., a ingeniozităţii tehnice a omului. Dar toate aceste forme de 
autoprezentare umană trebuie să fie totuşi ele însele introduse permanent în acel dialog 
interior al sufletului cu sine însuşi. 

Recunosc că aceste fenomene indică faptul că în spatele tuturor relativităţilor limbilor 
şi convenţiilor se află un fapt comun, care nu mai este absolut deloc limbă, ci este un fapt 
comun orientat către o posibilă articulare lingvistică, pentru desemnarea căruia cuvântul 
'raţiune' poate că încă nu este chiar cel mai rău. Totuşi, aici există ceva care distinge limba 
ca limbă, şi anume faptul că limba ca limbă poate fi dec sebită, într-un mod specific, de 
1 7 [J. Habermas, "Der Universalitătsanspruch der Hermen�utik", În: Henneneutik und Dialektik. 
FS fii" H.-G. Gadamer; 2 Bde., edit. de R. Bubner, K. Cramer şi R. Wiehl, Tubingen 1970, Bd. 1 ,  pp. 
73-104, şi lucrarea mea "Universalitatea problemei hermeneutice", mai jos p. 518 sqq.] 
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orice alt proces comunicativ. Numim această deosebire scriere şi scripturalitate (S cbreiben 
und Schrift!icbkei� . Ce înseamnă că lucruri care sunt inseparabile unul de altul în mod atât 
de intuitiv şi de viu, precum vorbirea persuasivă a unuia cu celălalt sau a cuiva cu sine 
însuşi, pot admite forma solidificată a semnelor grafice, care poate fi descifrată şi citită şi 
ridicată la nivelul unui nou proces semantic, iar aceasta Într-o atât de mare măsură, încât 
întreaga noastră lume este, mai mult sau mai pu�n - poate nu pentru încă multă vreme -, 
o lume literară, o lume administrată prin scriere şi scripturalitate? Pe ce se bazează 
universalitatea acestei scripturalităţi şi ce se petrece aici? Complet independent de toate 
deosebirile scripturalităţii, aş spune următorul lucru: tot ceea ce este scris reclamă, pentru 
a fi înteles, ceva de felul unei înăltări în urechea interioară. Acolo unde este vorba despre 

, , 
poezie sau despre ceva asemănător, lucrul acesta este de la sine înţeles, şi chiar şi în 
ftlozofie eu obişnuiesc să le spun studentilor mei: trebuie să vă ascutiti urechea, trebuie să , , , 
ştiti că, atunci când pronuntati un cuvânt nu utilizati astfel un instrument oarecare, pe , , , , , 
care îl aruncati într-un colt atunci când nu vă este de folos, ci în realitate v-ati fixat într-o 
direc�e a gândirii care vin� de departe şi ajunge departe dincolo de voi. Cee� ce realizăm 
noi este întotdeauna un fel de retransformare. Aş dori să o numesc, într-un sens foarte 
larg, 'traducere'. Lectura este deja traducere, iar traducerea înseamnă atunci a traduce din 
nou. Să reflectăm pentru o clipă la ce înseamnă faptul că traducem, adică faptul că 
transpunem ceva mort în noul act al înţelegerii prin lectură sau chiar în noul act al întelegerii 
într-o altă limbă, în propria noastră limbă, a ceva care a fost consemnat şi există ca text 
numai într-o limbă străină. 

Procesul traducerii contine, în esentă, întregul mister al întelegerii umane a lumii şi al 
" , 

comunicării sociale. Traducerea este o unitate indisolubilă de anticipare implicită, de 
cuprindere prealabilă a sensului în ansamblu şi de fixare explicită a ceea ce este astfel 
anticipat. Chiar şi orice vorbire are ceva din acest tip de anticipare şi fixare. Există un 
foarte frumos text al lui Heinrich von Kleist ce poartă titlul: "Despre alcătuirea treptată a 
gândurilor în vorbire". Dacă ar fi după mine, fiecare profesor care trebuie să examineze 
un candidat ar trebui ca în prealabil să semneze o declaraţie că a citit acest articol. Textul 
înfăţişează experienţa pe care Heinrich von Kleist a avut-o la examenul său de capacitate 
în Berlin. Şi pe atunci examenele erau publice, dar, fireşte, erau frecventate numai de către 
viitori examinaţi (cum probabil că se întâmplă şi astăzi) . Acolo Heinrich von Kleist a 
descris felul cum se desfăşoară un examen; cum profesorul pune o întrebare ca din puşcă, 
şi apoi candidatul trebuie să slobozească un răspuns ca din puşcă. Dar ştim totuşi cu toţii 
că la o întrebare al cărei răspuns îl ştie oricine pot răspunde numai proştii. O întrebare 
trebuie să se pună de la sine, iar aceasta înseamnă că ea contine o serie deschisă de posibilităti 
de răspuns. Faptul că răspunsul dat este ra�onal constitcie singura performanţă posibili 
care poate fi apreciată la un examen. Un răspuns 'corect' îl pot găsi, cu o mult mai mare 
rapiditate, computerele şi papagalii. Kleist a găsit şi o formulă foarte frumoasă pentru 
această experienţă: volantul gândurilor trebuie să fie pus în mişcare. În vorbire, un cuvânt 
îl provoacă pe celălalt, şi prin aceasta gândirea noastră se extinde. Este un adevărat cuvânt 
abia cel care se oferă de la si�e în vorbire din vocabular şi din limbajul uzual, oricât de 
preschematizate ar fi acestea. Il pronuntăm, şi el ne conduce mai departe către consecinţe 
şi scopuri pe care poate nici noi înşine n� le-am întrevăzut. Fundalul universalităţii accesului 
lingvistic la lume îl constituie faptul că cunoaşterea lumii de către noi - pentru a o spune 
într-o parabolă - nu ni se înfăţişează ca un text nesfârşit, pe care învăţăm să-I recităm cu 
greu şi fragmentar. Cuvântul 'a recita' trebuie să facă conştient faptul că acest lucru nu ar 
fi nicidecum vorbire. Recitarea este opusul vorbirii. Şi anume, recitarea ştie deja ce urmează, 
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şi n u  s e  expune p osibilului avantaj al ideii d e  moment. Cunoaştem cu tofii experienţa pe 
care o avem în cazul actorului prost care re cită, astfel încât avem sentimentul că el se 
gândeşte deja mereu la următorul cuvânt atunci când îl spune pe primul. În realitate, 
aceasta nu este vorbire. Vorbirea noastră este vorbire numai atunci când ne asumăm riscul 
de a sus�ne ceva şi de a urmări implicaţiile sale. Sintetizând, aş spune că adevărata 
neînţelegere în problema lingvisticităfii înţelegerii noastre este o neînţelegere cu privire la 
limbă, ca şi cum limba ar fi un efectiv de cuvinte şi propozitii, de concepte, conceptii şi 
opinii. În realitate, limba este acel cuvânt a cărui virtualitate n: deschide infinitate a fap�ui 
de a vorbi în continuare şi de a vorbi unul cu celălalt şi libertatea faptului de a vorbi cu tine 
însu� şi de a lăsa să � se vorbească (das Sich-Sagen und Sich-Sagen lassen) . Nu conven�onalitatea 
ei elaborată, nu povara preschematizărilor de care suntem copleşi� constituie limba, ci 
forţa generativă şi creativă de a fluidiza iar şi iar un astfel de ansamblu. 



1 6. Inaptitudinea pentru dialog (1 972) 

Se înţelege imediat ce fel de intrebare este pusă aici şi de la ce fapt porneşte ea. Oare arta 
dialogului este pe cale de dispari�e? Nu observăm in viaţa socială a epocii noastre o 
crescândă monologizare a comportamentului uman? Este acesta un fenomen general al 
civiliza�ei noastre, legat de modul ei şti.in�fic-tehnic de gândire? Sau experienţele deosebite 
ale autoinstrăinării şi însingurării din lumea modernă sunt cele care le zăvorăsc celor mai 
tineri gura? Sau chiar despăr�rea hotărâtă de orice voinţă de comunicare şi o revoltă 
înverşunată împotriva aparentei comunicări care predomină în viaţa socială sunt cele care 
sunt deplânse de către ceilal� ca inaptitudine pentru dialog? Acestea sunt întrebările care 
îi vin în minte oricui, atunci când aude tema despre care este vorba aici. 

Pe lângă acestea, aptitudinea pentru dialog este o înzestrare naturală a omului. Aristotel 
a numit omul fiinţa care are limbă, iar limba există numai în dialog. Oricât de codificabilă 
ar fi limba, oricât de mult ar avea o relativă fixare în dic�onar, în gramatică şi în literatură 
- vitalitatea ei proprie, îmbătrânirea şi autoînnoirea ei, înăsprirea şi rafinarea ei până la 
înaltele forme stilistice ale artei literare, toate acestea trăiesc din schimbul viu de replici al 
celor care vorbesc unii cu al�. Limba există numai în dialog. 

Dar cât de diferit este rolul pe care îl joacă între oameni dialogul! Am putut cândva să 
observ într-un hotel berlinez o delegatie militară de ofiteri finlandezi, care erau aşezati în 

" , 

jurul unei mari mese rotunde, tăcu� şi interioriza�, şi între fiecare şi vecinul său se întindea 
vasta tundră a peisajului lor sufletesc, ca o distanţă peste care nu se putea construi o 
punte. Şi cine, ca nordic aflat în călătorie, nu a privit cu uimire permanentul val înspumat 
al dialogului, care se rostogoleşte vuind şi duduind în pieţele comerciale şi în pieţele publice 
ale ţărilor sudice, ale Spaniei de pildă sau ale Italiei! Dar poate că n-ar trebui să considerăm 
unul dintre cazuri ca pe o lipsă a disponibilită� pentru dialog, şi nici pe celălalt ca pe un 
talent deosebit pentru dialog. Căci poate că dialogul este totuşi altceva decât stilul 
comportamental, schimbător în intensitatea sa sonoră, al vie� mondene. Şi cu siguranţă 
că în deplângerea inaptitudinii pentru dialog nu acest lucru este avut în vedere. Dialogul 
trebuie înţeles într-un sens mai exigent. 

Să ne lămurim acest lucru în cazul unui fenomen contrar, care poate că nu este nevinovat 
de faptul că aptitudinea pentru dialog se află atât de mult în scădere: am în vedere dialogul 
telefonic. El ne-a devenit atât de familiar încât purtăm lungi conversap.i la telefon, iar între 
oameni afla� unul lângă altul �ărăcirea comunicativă, care la telefon este datorată limitării 
la acustic, abia dacă e sim�tă. Insă problema conversa�ei nu se pune totuşi deloc în astfel 
de cazuri în care o strânsă întreţesere a vie� a doi oameni urzeşte tot mai departe şi firele 
conversa�ei. Problema inaptitudinii pentru conversa�e vizează mai degrabă întrebarea 
dacă în genere ne deschidem atât de mult şi îl găsim atât de deschis pe celălalt, încâţ firele 
conversatiei să se poată întretese în ambele directii. Aici experienta conversatiei telefonice 

, , , , , 

este documentară ca un negativ fotografic. Ceea ce la telefon nu este aproape deloc posibil 
este acea ascultare a disponibilită� deschise a celuilalt de a se angaja într-o conversa�e, şi 
ceea ce nu este dat niciodată la telefon este acea experienţă prin care oamenii obişnuiesc 
să se apropie unul de altul şi care constă în faptul că, pas cu pas, intrăm tot mai adânc 
într-o conversatie, şi în cele din urmă suntem atât de implicati în ea, încât s-a constituit o , , 

primă comuniune, care nu mai poate fi întreruptă, între partenerii conversa�ei. Am numit 
conversa�a telefonică un fel de negativ fotografic. Căci tocmai sfera pipăitului şi a auzului, 
prin intermediul cărora oamenii se apropie unul de altul, este străpunsă oarecum insensibil 
prin apropierea artificială pe care o mijloceşte firul. Ceva din brutalitatea deranjării, respectiv 



Inapt1tudinea pentru dialog 5 1 3  

a faptului de a fi deranjat, rămâne strâns legat de orice apel telefonic, oricât de mult ne-ar 
asigura partenerul că se bucură pentru apel. 

In comparaţia noastră devine pentru prima dată perceptibil cât de departe se întind 
condiţiile conversaţiei autentice, pentru ca aceasta să poată conduce în profunzimea 
comuniunii umane, şi ce foqe contrare, care i se opun acestui lucru, şi-au aflat expansiunea 
în civilizatia modernă. Tehnica informatională modernă, care se află probabil abia la înce
puturile perfecţiunii ei tehnice şi care, dacă putem să-i credem pe profeţii tehnicii, va face 
în curând cu totul inutile cartea şi ziarul şi cu atât mai mult autenticele învătăminte care 
pot rezulta din întâlnirile umane, ne readuce în amintire opusul ei, adică p: carismaticii 
conversatiei, care au schimbat lumea: Confucius şi Gautama Buddha, Iisus şi Socrate. Ce-i 
drept, citim conversaţ:iile lor, dar ele sunt însemnările altora, care nu au putut păstra şi 
repeta carisma iniţială a conversaţiei, care este prezentă numai în spontaneitatea vie a 
faptului de a întreba şi de a răspunde, de a spune şi de-a-Iăsa-să-li-se-spună (das Sich-gesagt
sein-Lassen) . Totuşi, tocmai astfel de însemnări sunt de o deosebită fortă documentară. 
Într-un anume sens, ele sunt literatură, adică presupun o artă a scrierii ca;e ştie să evoce şi 
să configureze cu mijloace literare o realitate vie. Insă spre deosebire de j ocurile poetice 
ale imaginaţiei, astfel de însemnări păstrează o transparenţă unică spre ceva care, înapoia 
lor, a fost adevărata realitate şi adevăratul eveniment. Teologul Franz Overbeck a observat 
corect acest lucru şi, aplicându-l asupra Noului Testament, a fonnat conceptul de 'literatură 
originară' ('Urliteratur'), care precedă literatura propriu-zisă aşa cum timpul originar (Urzei� 
precedă timpul istoric. 

Este util să ne orientăm aici şi către un alt fenomen analog. Inaptitudinea pentru 
conversaţie nu este totuşi unicul fenomen comunicativ de atrofiere pe care îl cunoaştem. 
Deja de mai multă vreme observăm dispariţia scrisorii şi a corespondenţei. Marii autori de 
scrisori ai secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea sunt de domeniul trecutului. Epoca poşta
lionului era, evident, mai favorabilă acestei forme de comunicare, în care se răspundea 
reciproc cu prima poştă - aceasta însemna literalmente întoarcerea cailor de poştă - decât 
epoca tehnică a simultaneităţii aproape depline a întrebării şi răspunsului, care caracterizează 
conversatia telefonică. Cine cunoaşte America ştie că acolo se scriu încă şi mai putine 
scrisori d�cât în Lumea Veche. În realitate, ceea ce este comunicat reciproc prin intennediul 
scrisorii este şi în Lumea Veche atât de redus, atât de limitat la lucruri care nu pot să 
necesite sau nu reclamă nici putere de creaţie lingvistică, nici putere empatică sufletească, 
şi nici putere imaginativă productivă, încât telegraful face de fapt acest lucru mai bine 
decât penita. Scrisoarea a devenit un fel de mijloc retrograd de informare. 

Şi în domeniul gândirii filozofice, fenomenul conversaţiei, şi îndeosebi acea formă 
privilegiată a conversaţiei pe care o numim conversaţie Între patru ochi, dialog, a jucat un 
anumit rol, şi anume pe aceeaşi poziţie contrară ca şi cea pe care tocmai am conştientizat-o 
ca pe un fenomen cultural general. Mai ales epoca romantismului şi reluarea sa în secolul 
XX au fost cele care au atribuit fenomenului conversaţiei un rol critic în raport cu fatala 
monologizare a gândirii filozofice. Maeştri ai conversaţiei precum Friedrich Schleiennacher, 
acest geniu al prieteniei, sau Friedrich Schlegel, a cărui irascibilitate generală îl făcea mai 
mult să debordeze În conversatii decât să aducă ceva la o formă statornică, au fost totodată 
apărătorii ftlozofici ai unei dlalectici care atribuia modelului platonic al dialogului, al 
conversaţiei o proprie preeminenţă de adevăr. Este uşor de înţeles în ce constă această 
preeminenţă. Când doi oameni se Întâlnesc unul cu altul şi îşi comunică reciproc ceva, 
atunci, întotdeauna, două lumi, două perspective asupra lumii şi două imagini ale lumii 
sunt cele care se apropie oarecum una de alta. Nu este vorba despre perspectiva singulară 
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asupra lumii singulare, aşa cum gândirea marilor gânditori încearcă să o facă comunicabilă 
prin strădania lor de conceptualizare şi prin teoria lor elaborată. Deja Platon îşi comunicase 
ftlozofia numai în dialoguri scrise nu doar din pietate fată de maestrul conversaţiei care 
fusese Socrate. El văzuse în acest lucru un principiu al adevărului, conform căruia cuvântul 
îşi găseşte confirmarea numai prin asimilarea în celălalt şi prin acordul celuilalt, şi conform 
căruia consecventa gândirii care nu este totodată o însoţire a celuilalt cu gândul propriu ar 
rămâne fără foqă constrângătoare. Şi într-adevăr orice punct de vedere uman are în sine 
ceva întâmplător. Felul în care cineva cunoaşte lumea în chip propriu, prin văz şi auz şi 
mai ales prin gust, rămâne într-un mod de neanulat secretul său cel mai propriu. "Cine 
arată cu degetul un miros?" (Rilke). Aşa cum apercepţia noastră senzorială a lumii este 
privată într-un mod de neanulat, aşa şi instinctele şi interesele noastre ne individualizează, 
iar raţiunea, care este comună tuturor şi care este capabilă să cuprindă ceea ce este comun 
tuturor, rămâne neputincioasă în fata orbirilor care hrănesc în noi individualitatea noastră. 
Astfel, conversatia cu celălalt, obiectiile sale sau acordul său, întelegerea sa şi, de asemenea, 
neîntelegerile saÎe înseamnă un fel 'de extindere a individualitătii noastre şi o încercare a 
posibilei comuniuni spre care ne încurajează raţiunea. Poate fi �ndită o întreagă ftlozofie 
a conversaţiei, care porneşte de la aceste experinte: de la punctul de vedere inconfundabil 
al individului, în care se oglindeşte întreaga lume şi de la întreaga lume care se prezintă ca 
fiind una şi aceeaşi în toate aceste puncte de vedere individuale ale altora. Granclioasa 
concepţie metafizică �dui Leibniz, pe care a admirat-o şi Goethe, era aceea că numeroasele 
oglinzi ale universului, care sunt indivizii particulari, sunt în totalitatea lor însuşi universul 
unic. Acesta ar putea fi transformat într-un univers al conversaţiei. 

Ceea ce astfel, prin descoperirea tainei de nepătruns a individualităpi, întoarce 
romantismul împotriva generalităţii conceptului, s-a repetat la începutul secolului nostru 
în critica la adresa ftlozofiei de şcoală a secolului al XIX-lea şi la adresa credinţei liberale în 
progres. Nu întâmplător, un discipol al romantismului german, scriitorul danez Săren 
Kierkegaard, a fost cel care în anii 40 ai secolului al XIX-lea a luat poziţie cu o mare artă 
scriitoricească împotriva dominaţiei de şcoală a idealismului hegelian, care acum, în secolul 
XX, prin traducerea germană a ajuns să aibă o influenţă europeană. Aici, în Heidelberg 
(dar şi în alte câteva locuri din Germania) , gâ?direa a opus idealismului neokantian experienţa 
lui tu şi a cuvântului care îi leagă pe eu şi tu. In revista Die Kreatur, renaşterea lui Kierkegaard, 
susţinută în Heidelberg îndeosebi de către Jaspers, a găsit o expresie influentă. Personalităţi 
precum Franz Rosenzweig şi Martin Buber, Friedrich Gogarten şi Ferdinand Ebner, pentru 
a numi gânditori evrei, protestanţi şi catolici provenind din tabere foarte diferite, dar şi un 
psihiatru de talia lui Viktor von Weizsăcker, s-au unit în convingerea că drumul adevărului 
este conversatia. 

, 

Ce este o conversaţie? Cu siguranţă că ne gândim aici la un proces care se desfăşoară 
între oameni, care, în ciuda întregii răspândiri şi infinităţi potenţiale, deţine totuşi o unitate 
şi o coeziune proprie. A fost pentru noi o conversaţie ceva care a lăsat în noi ceva. Nu 
faptul că aici am cunoscut ceva nou a făcut ca o convesaţie să fie ceea ce este, ci faptul că 
în celălalt am întâlnit ceva ce nu am mai întâlnit încă în propria noastră experienţă a lumii. 
Ceea ce i-a însufleţit pe ftlozofi în critica gândirii monologale, individul cunoaşte la sine 
însuşi. Conversatia are o fortă care transformă. Acolo unde o conversatie a reuşit, ne-a , , , 
rămas ceva şi a rămas în noi ceva care ne-a schimbat. Astfel, conversaţia se află într-o 
specifică vecinătate cu prieterua18• Numai în conversaţie (şi în faptul de a râde împreună, 
18 [Cf. contribupa mea din volumul omagial pentru U. Hălscher (Wurzburg 1 985) "Freundschaft 
und Se1bsterkenntnis", în Ces. Werke Bd. 7] 
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care este u n  fel d e  debordant acord tacit) prietenii s e  pot găsi unii p e  alţii şi p o t  construi 
acel tip de comuniune în care fiecare rămâne pentru celălalt acelaşi, pentru că amândoi îl 
găsesc pe celălalt şi se găsesc pe sine în celălalt. 

Totuşi, pentru a nu vorbi mereu numai despre sensul acesta, cel mai extrem şi cel mai 
Profund, al conversatiei, vrem să ne îndreptăm atentia către diferitele forme de conversatie 

, , , care apar în viaţa noastră şi care stau sub ameninţarea specifică despre care vorbeşte tema 
noastră. Există, mai întâi, conversatia pedagogică. Nu spun că ea ar merita o prioritate 
deosebită. Însă în cazul său poate fi deosebit de bine arătat ceea ce se poate afla în spatele 
experienţei inaptitudinii pentru conversaţie. Ce-i drept, conversaţia dintre profesor şi elev 
este cu siguranţă una dintre formele originare ale experienţei conversaţiei, şi acei carismatici 
ai conversaţiei despre care am vorbit mai sl!s sunt cu toţii maeştri şi profes ori care îşi 
învaţă elevii sau discipolii prin conversaţii. In situaţia profesorului rezidă însă, în mod 
evident, o dificultate specifică de a menţine în ea aptitudinea pentru conversaţie, de care 
cei mai mulţi sunt copleşiţi. Cine trebuie să înveţe pe alţii crede că trebuie să vorbească şi 
că are voie să vorbească, şi cu cât el poate vorbi mai consistent şi mai coerent, cu atât el 
crede mai mult că îşi transmite doctrina. Acesta este pericolul catedrei, pe care îl cunoaştem 
cu totii. Îmi amintesc din vremea studentiei mele de un exercitiu de seminar la Husserl. 

, " 

Astfel de exerciţii, după cum se ştie, trebuie totuşi să întreţină pe cât posibil conversaţii de 
cercetare şi cel puţin conversaţii pedagogice. Husserl, care la începutul anilor '20, ca maestru 
freiburghez al fenomenologiei, era însufleţit de un profund elan misionar şi exercita 
într-adevăr o importantă activitate didactică fllozofică, nu era un maestru al conversatiei. 
În acea şedinţă de seminar, el a pus la început o întrebare, a primit un Scurt răspun�, şi . 
apoi, pornind de la acest răspuns, a ţinut timp de două ore un monolog didactic neîntrerupt . .  
Atunci când el, la sfârşitul şedinţei, a ieşit din sală împreună cu asistentul său Heidegger, 
i-a spus acestuia: "Astăzi a fost într-adevăr o discuţie incitantă." - Experienţele de felul 
acesta sunt cele care au condus astăzi la ceva asemănător unei crize a prelegerii. Inaptitudinea 
pentru conversaţie există aici mai ales de partea profesorului şi, în măsura în care profesorul 
este adevăratul mijlocitor al ştiintei, în structura monologală a ştiintei moderne şi a formării 

A 
, , 

teoriilor. In viaţa universitară s-au făcut iar şi iar încercări de a destinde prelegerea prin 
discuţie, şi aici a trebuit, fireşte, să se trăiască şi experienţa inversă a faptului că saltul brusc 
de la atitudinea receptivă a ascultăt.orului la iniţiativa interogării şi a obiectării este extrem 
de dificil şi reuşeşte doar arareori. In ultimă instanţă, în situaţia didactică, aşa cum este ea 
extinsă dincolo de intimitatea unei conversatii în cerc restrâns, rezidă o dificultate de 
nesuspendat pentru conversape. Platon a ştiut' dej a bine acest lucru; o conversaţie nu este 
niciodată posibilă cu mai mulţi sau chiar şi numai în prezenţa mai multora. Aşa-numitele 
noastre discuţii publice, aceste conversaţii la o masă semirotundă, sunt Întotdeauna şi 
conversatii semi-moarte. Există însă alte situatii de conversatie autentice, adică individua
lizate, în 'care conversapa îşi păstrează adevă�ata ei funcţie. Aş dori să disting trei tipuri: 
conversatia de negociere, conversatia medicală şi conversatia confidentială. 

.... , , " 

In expresia 'conversaţie de negociere' rezidă deja o accentuare a reciprocităţii, în care 
partenerii de conversaţie se îndreaptă unii către alţii. Cu siguranţă că aici este vorba despre 
forme de practică socială. Negocierile dintre partenerii de afaceri sau chiar negocierile 
politice nu au caracterul aşa-numitei exprimări reciproce a persoanelor. Aici conversaţia, 
dacă este încununată de succes, realizează ce-i drept un compromis, şi aceasta este adevărata 
ei determina ţie, Însă persoanele care, în schimbul reciproc al condiţiilor lor, ajung la un 
compromis, nu sunt apelate şi învestite ca persoane, ci ca apărători ai intereselor partinice 
reprezentate de către ei. Totuşi, ar fi incitant să se cerceteze cândva mai îndeaproape ce 
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trăsături de autentic talent pentru conversaţie disting omul de afaceri sau politicianul de 
succes şi felul cum el ştie să depăşească baricadele din celălalt, care se opun unui compromis. 
Cu siguranţă că şi în a!=est lucru presupoziţia hoLărâtoare este aceea că el ştie să îl perceapă 
pe celălalt ca celălalt. In acest caz, adevăratele interese ale celuilalt, care se opun propriilor 
�terese şi care totuşi, percepute corect, conţin poate posibilităţi ale faptului de a se întâlni. 
In această privinţă, chiar şi în conversaţia de negociere se adevereşte determinaţia generală 
a conversatiei, conform căreia pentru a fi apt pentru conversatie trebuie să poti asculta. 
" , " 

Intâlnirea cu celălalt se ridică deasupra limitării proprii, chiar şi acolo unde este vorba doar 
despre dolari sau despre interese de putere. 

De o deosebită forţă explicativă pentru tema noastră va fi conversaţia medicală, şi îndeosebi 
conversaţia medicală utilizată în mod curent în practica psihanalitică. Căci aici inaptitudinea 
pentru conversaţie este to�mai baza de plecare, pornind de la care reînvăţarea dialogului se 
prezintă ca fiind însuşi procesul vindecării. Tulburarea maladivă, care în cele din unnă îl 
împinge pe pacient în deplina neajutorare, o constituie faptul că comunicarea firească cu 
semenii este întreruptă prin reprezentări halucinante. Bolnavul este atât de plins în aceste 
reprezentări, încât el nu mai ştie să asculte cu adevărat limba celorlalti, atât de mult îşi 
nutreşte el propriile reprezentări maladive. Însă tocmai caracterul ins�portabil al acestei 
scindări de comunitatea conversatională firească a oamenilor îl aduce în cele din urmă la 
înţelegerea maladiei şi îl îndreaptă �ătre medic. Astfel, este descrisă o situaţie de pornire, care 
este de o excepţională importanţă pentru tema noastră. Extrema este întotdeauna instructivă 
pentru toate cazurile medii. Lucrul deosebit în cazul conversaţiei medicale psihanalitice este 
însă faptul că ea nu vindecă inaptitudinea pentru conversaţie, care constituie aici maladia 

• specifică, în alt mod decât prin conversaţie. Totuşi, ceea ce trebuie învăţat din acest proces 
nu este pur şi simplu transferabil. Pe de o parte, analistul nu este simplu partener de conversa�e, 
ti şi cunoscătorul care, împotriva rezistenţei pacientului, stăruie în a deschide domeniile 
tabuizate ale inconştientului. Ce-i drept, se accentuează în mod legitim faptul că însăşi 
conversatia este totuşi atunci un efort comun de lămurire, şi nu o simplă aplicare a unei 
cunoaşteri din partea medicului. Însă o altă condiţie corelată cu aceasta este una specifică, ce 
limitează transferarea conversaţiei medicale psihanalitice asupra vie� conversaţionale a practicii 
sociale: aici prima presupoziţie trebuie să fie înţelegerea maladiei de către pacient, adică 
inaptitudinea pentru conversaţie se recunoaşte pe sine însăşi. 

Adevărata temă a reflecţiilor noastre este, dimpotrivă, o inaptitudine pentru conversaţie 
care nu se recunoaşte pe sine însăşi. Forma ei normală constă, dimpotrivă, în faptul că 
această inaptitudine nu o vedem la noi, ci la celălalt. Se spune: "Cu tine nu se poate vorbi." 
Iar la celălalt există atunci sentimentul sau chiar experienţa de a nu fi înţeles. Acest luc� 
face pe cineva să amuţească în prealabil sau chiar să îşi strângă buzele cu indignare. In 
această privinţă, 'inaptitudinea pentru conversaţie', în ultimă instanţă, este întotdeauna 
diagnosticul pe care îl pune cineva care nu este dispus la conversa�e, respectiv căruia nu 
îi reuşeşte să intre în conversaţie cu celălalt. Inaptitudinea celuilalt este întotdeauna şi 
inaptitudinea noastră. 

Aş dori să privesc această inaptitudine atât din perspectiva laturii subiective, cât şi din 
perspectiva celei obiective, adică, pe de o parte, să vorbesc despre inaptitudinea subiectivă, 
despre inaptitudinea de a asculta, iar pe de altă parte despre inaptitudinea obiectivă, care 
se bazează pe faptul că nu există o limbă comună. Inaptitudinea de a asculta este un 
fenomen atât de bine cunoscut, încât aici nu trebuie deloc să ni-i imaginăm pe alţii care ar 
avea această inaptitudine într-o măsură deosebită. O cunoaştem îndeajuns la noi înşine, 
atunci când nu auzim sau auzim greşit. Şi oare nu este într-adevăr una dintre experienţele 
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noastre umane fundamentale aceea că nu am perceput l a  timp ceea ce s e  petrece î n  celălalt, 
că urechea noastră nu a fost suficient de fină pentru a 'auzi' amu�rea lui şi încremenirea 
lui? Sau şi aceea că auzim greşit. E incredibil ce este posibil aici. Am stat odată - printr-un 
abuz (neimportant în sine) al autorită�or locale din Leipzig - în arestul poli�ei. Acolo 
toată ziua erau strigate p� culoare nume ale celor care, de fiecare dată, trebuiau să fie 
conduşi la interogatoriu. In prima clipă, am crezut totuşi realmente, aproape la fiecare 
strig�.re, că aud numele meu - atât de încordată era în mine o astfel de aşteptare! Faptul de 
a nu auzi şi de a auzi greşit - sunt rezultatul aceleiaşi cauze, care poate fi găsită în noi 
înşine. Nu aude sau aude greşit numai cel care se ascultă permanent pe sine însuşi, a cărui 
ureche este oarecum atât de plină de acea adresare pe care el şi-o adresează permanent lui 
însuşi, urmându-şi instinctele şi interesele, încât el nu îl poate auzi pe celălalt. Accentuez 
că aceasta este, în toate nuanţările posibile, trăsătura esen�ală a noastră a tuturor. Faptul 
de a deveni iar şi iar, împotriva acestui lucru, apt pentru conversa�e, adică a-l asculta pe 
celălalt, mi se pare a fi adevărata înăltare a omului la conditia umanitătii. 

Dar poate să existe, fireşte, şi cauz� obiectivă că limba, c� una com�ă între oameni, se 
destramă tot mai mult, cu cât ne-am adaptat mai mult în situaţia monologală a civiliza�ei 
ştiin�fice din zilele noastre şi la tehnica informa�onală de natură anonimă, căreia îi suntem 
livraţi aici. Să ne gândim, de pildă, la conversa�a la masă şi la forma extremă a uciderii ei, 
care este atinsă în anumite locuinte de lux ale unor americani atât de bogati, încât sunt 
demni de compătimit, prin confort tehnic şi prin utilizarea lui fără sens. Ac.ol�ă 
_există sufragerii care sunt în aşa fel mobilate, încât fiecare tovarăş de masă, ridicându-şi 
privirea din farfuria sa, priveşte comod într-un televizor instalat anume pentru el. Ne 
putem închipui un progres al tehnicii care merge şi mai departe, şi în care, aşa zicând, 
purtăm nişte ochelari prin care nu mai trece privirea, ci ne uităm la televizor, de pildă aşa 
cum uneori vedem pe cineva colindând prin Odenwald şi în acelaşi timp ascultând bine 
cunoscutele sunete şi şlagăre, pe care el le poartă cu sine, plimbându-se, într-un aparat de 
radio. Exemplul trebuie să spună numai că există împrejurări sociale obiective prin 
intermediul cărora putem uita vorbirea, şi anume vorbirea care este vorbire-către-cineva 
(Zu-jemandem-Sprechen) şi fapt-de-a-răspunde-cuiva (AuJjemanden-Antworten) şi pe care o 
numim o conversatie. 

, 

Totuşi, extrema poate şi aici să clarifice din nou cazul de mijloc. Trebuie adică să se 
acorde atentie faptului că comunicarea dintre oameni creează o limbă comună în aceeaşi 

, . 

măsură în care, invers, o presupune. Instrăinarea dintre oameni se arată în aceea că ei nu 
mai vorbesc aceeaşi limbă (cum se spune), iar apropierea în aceea că este găsită o limbă 
comună. Este adevărat: comunicarea devine dificilă acolo unde lipseşte limba comună. 
Comunicarea devine însă şi frumoasă acolo unde este căutată şi în cele din urmă este 
găsită o limbă comună. Cunoaştem acest lucru în cazul extrem al conversa�ei bâiguite 
dintre oameni cu limbi materne diferite, care nu cunosc decât frânturi din limba celuilalt, 
dar simt nevoia să-şi spună ceva unul altuia. Felul cum aici poate fi totuşi realizată în cele 
din urmă înţelegerea şi chiar acordul în relaţiile practice sau şi în conversa�a personală sau 
teoretică, poate fi un simbol pentru faptul că şi acolo unde limba pare să lipsească 
comunicarea poate reuşi prin răbdare, prin sensibilitate, prin simpatie şi toleranţă şi prin 
încrederea neconditionată în ratiune, care este o parte din noi toti. Avem într-adevăr 
permanent experie�fa faptului �ă şi între oameni cu temperament� diferite, cu viziuni 
politice diferite conversa�a este posibilă. 'Inaptitudinea pentru conversa�e' mi se pare a fi 
mai degrabă reproşul Pv�, ca�e cineva i-l face celui ce nu vrea să îi urmeZe gândurile, qecât 
lipsa pe ,due celălalt, o, .ilre cu, adevărat. 



Partea a patra 

Dezvoltări 

1 7. U niversal itatea problemei hermeneutice 
(1 966) 

De ce a dobândit problema limbii, în discupa fllozofică actuală, o pozipe centrală asemă
nătoare cu cea a conceptului de gândire sau de gândire care se gândeşte pe sine de acum 
aproximativ 1 50 de ani? Aş dori ca prin această întrebare să dau în mod indirect un 
răspuns la acea întrebare pe care trebuie să o caracterizăm ca fUnd Întrebarea centrală a 
epocii moderne, aşa cum ne-a fost ea dată ca sarcină prin existenţa ştiinţei moderne. Am 
în vedere întrebarea privitoare la felul cum se raportează imaginea noastră naturală despre 
lume, experienţa lumii, pe care o avem ca oameni, în măsura în care trăim în întregime 
istoria vietii noastre şi destinul vietii noastre, la acea autoritate inatacabilă şi anonimă pe 
care o rep;ezintă vocea ştiinţei. Începând cu secolul al XVII-lea, adevărata sarcină a fllozofiei 
a devenit aceea de a -media între această nouă întrebuintare a putintei umane de a şti 
(Wissen-Ko·nnen) şi a putinţei umane de a face (Machen-Ko·nne�) şi întregul �xperienţei noastre 
umane a vieţii . Acest lucru se exprimă în multe feluri şi cuprinde şi încercarea pe care o 
face generapa actuală atunci când aduce în punctul central al fllozofiei tema limbii, modul 
fundamental de realizare al faptului-de-a-fi-în-Iume (In-der-Welt-Sein) care ne este propriu, 
ca fiind forma atotcuprinzătoare a constitupei lumii (Weltkonstitlltion) . Aici avem în vedere 
întotdeauna afirmatia şt:iintelor, afirmatie care se solidifică în semnele mute, şi sarcina 

" , 

recorelării lumii obiectuale, făcute disponibile şi puse la discrep.a noastră prin intermediul 
ei, lume pe care o numim tehnică (Technik) , cu structurile fundamentale ale fiinţei noastre, 
care nu sunt arbitrare şi nu mai pot fi instituite, ci trebuie să fie respectate de către noi. 

Vreau să explic câteva lucruri simple în cazul cărora devine evidentă universalitatea 
acestui punct de vedere, pe care l-am numit 'hermeneutic' pornind de la un mod de 
exprimare dezvoltat de către Heidegger în perioada sa timpurie, şi prin aceasta în continuarea 
unei perspective care îşi are originea în teologia protestantă şi care prin intermediul lui 
Dilthey a fost transmisă în secolul nostru. 

Ce este hermeneutica? Aş vrea să pornesc de la două experienţe ale înstrăinării pe care 
le întâlnim în domeniul semnificativitătilor care ne privesc ale existentei noastre. Am în , , 

vedere experienţa Înstrăinării conştiinţei estetice şi experienţa înstrăinării conştiinţei istorice. 
Ceea ce vreau să spun cu acestea poate fi indicat în ambele cazuri cu pupne cuvinte: 
conştiinţa estetică realizează posibilitatea, pe care, ca atare, noi nu putem nici să o tăgăduim, 
nici să o diminuăm în valoarea ei, de a ne raporta în mod critic sau afirmativ la calitatea 
unei creaţii artistice; aceasta înseamnă însă: în aşa fel încât judecata pe care o avem noi 
înşine decide în ultimă instanţă cu privire la forţa de expresie şi valabilitatea a ceea ce noi 
judecăm astfel. Ceea ce noi respingem nu are nimic să ne spună sau îl respingem pentru că 
nu are nimic să ne spună. Acest lucru caracterizează raportarea noastră la artă în sensul 
mare al cuvântului, artă care, după cum se ştie, aşa cum a arătat Hegel, cuprinde totuşi şi 
întreaga lume religioasă greco-păgână, ca religie a artei, ca mod de a cunoaşte divinul în 
răspunsul imagistic al omului. Dacă însă această întreagă lume a experienţei se distanţează 
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ca obiect al judecăpi estetice, atunci ea îşi pierde în mod evident autoritatea originară şi 
neîndoielnid. Totuşi, trebuie să recunoaştem fată de noi înşine că lumea traditiei artistice, 
extraordinara simultaneitate cu atât de multe lu;ru umane pe care ne-o procu'ră arta, este 
mai mult decât un simplu obiect al liberei noastre acceptări şi respingeri. Nu se întâmplă, 
în realitate, că ceea ce ne-a impresionat ca operă de artă nu ne mai lasă deloc libertatea să 
o îndepărtăm încă o dată de noi şi să o acceptăm sau să o respingem din proprie inipativă? 
Şi, în plus, nu este adevărat că aceste creatii ale iscusintei umane, aşa cum se succed ele 
de-a lungul mileniilor, în mod sigur nu au fost făcute p�ntru o astfel de acceptare sau de 
respingere estetică? Nici un artist al culturilor strâns legate de religie ale trecutului nu şi-a 
alcătuit vreodată opera de artă cu altă intenpe decât aceea ca faptul creat de către el să fie 
acceptat în ceea ce spune şi prezintă şi să se integreze în lumea în care oamenii trăiesc unii 
cu altii. Conştiinta artei, conştiinta estetică este întotdeauna o conştiintă secundară. Ea este 
sec�dară în rap�rt cu nemijlocita pretenpe de adevăr care se degajă elin opera de artă. Din 
această cauză, atunci când judecăm ceva din perspectiva calităpi sale estetice, acest lucru este 
o îndepărtare de ceva care, în realitate, ne este familiar într-un mod mult mai intim. O astfel 
de îndepărtare în vederea judecăpi estetice îşi găseşte întotdeauna locul acolo unde cineva s-a 
sustras, acolo unde cineva nu se supune pretenpei nemijlocite a ceea ce îl impresionează. De 
aceea, unul dintre punctele de plecare ale reflecp.ilor mele a fost tocmai acela că suveranitatea 
estetică ce se impune în domeniul experien�ei artei reprezintă o îndepărtare de adevărata 
re�tate a experienfei pe care o întâlnim sub forma expresiei artistice.) 

In urmă cu aproximativ 30 de ani, problema ce rezidă aici a fost conştientizată într-tm mod 
denaturat, attu1ci când politica naponal-socialistă a artei a încercat, pe calea şi în scopul propriilor 
sale ţeluri politice, să critice fonnalismul unei culturi estetice pure prin discursul său despre arta 
legată de popor, un mod de a vorbi căruia, în ciuda oricărui abuz pe care l-a adus cu sine această 
lozincă, nu-i poate fi totuşi contestat faptul că trimite la ceva real. Oricărei creapi artistice 
autentice îi este asociată comunitatea sa, şi o astfel de comunitate este întotdeauna altceva decât 
societatea cultivată care este infonnată şi terorizată de către critica de artă. 

A! doilea mod al experienfei înstrăinării este ceea ce se numeşte conştiinra istorică, 
acea artă extraordinară, care se dezvoltă lent, a faptului-de-a-deveni-critic-faţă-de-sine-însuşi 
(das-Sich-gegeniiber-kritisch-Werden) prin receptarea mărturiilor viepi din trecut. Cunoscuta 
formulare rankeiană despre dispariţia individualităţii a îmbrăcat într-o formă populară 
ceea ce constituie etosul gândirii istorice: faptul că conştiinp istorică îşi asumă sarcina de 
a înfelege toate mărturiile unei epoci pornind de la spiritul acestei epoci, de a o îndepărta 
de actualităţile care ne acaparează ale viepi noastre prezente şi de a cunoaşte trecutul, fără 
o pretentie morală de a le şti mai hine pe toate, în felul în care şi el a fost unul uman.2 , .. 
Cunoscutul tratat al lui Nietzsche Uber Nutzen und Nachteil der Historie fiir das Leben a 
formulat contradictia dintre o astfel d� distantare istorică şi vointa fonnativă nemi)·locită, , , , 
care este întotdeauna proprie prezentului. Totodată, el a evidenţiat câteva dintre consecinţele 
acestei - cum a numit-o el - vointe formative de tip alexandrin, atenuate, a vietii, care se , , 
manifestă sub forma ştiintei istorice moderne. Amintesc de acuzatia lui de slăbiciune a , , 
evaluării, care a cuprins spiritul modern pentru că s-a obişnuit atât de mult să intre într-o 
lumină mereu alta şi mereu schimbătoare, încât ar fi orbit, şi nu mai este capabil de o 

[Cf. în această privinţă, datând deja din 1 958, "Zur Fragwiirdigkeit des ăsthetischen Bewufitseins" 
şi celelalte lucrări ale mele din Ger. Werke Bd.8] 
2 [Cf. O. Vossler, "Rankes historisches Problem. Eioleitung zu": L. Ranke, Franziirische Geschichte 
- vomehllllich illl XVI. tind XVII. Jahrhtlndert, Leipzig 1943, şi în O. Vossler, Geist tind Geschichte 
Gesallllllelte Auftătze, Munchen 1 964, pp. 1 84-21 4.] 
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evaluare proprie a ceea ce i se arată, de o determinare a punctului de vedere; orbirea 
axiologică a obiectivismului istoric este explicată aici prin referire la conflictul dintre lumea 
istorică îndepărtată şi forţele vitale ale prezentului. . 

Nietzsche este, cu siguranţă, un martor extatic, însă faptul că există dificultăp specifice în 
legătură cu conştiinţa istorică şi cu pretenpa ei de obiectivitate istorică l-a arătat în mod 
sugestiv experienţa istorică pe care am avut-o cu această conştiinţă istorică în ultimii o sută 
de ani. Tine de lucrurile de la sine întelese ale experientei noastre ştiintifice faptul că putem 
totuşi c�rela, cu o siguranţă infailibilă, capodoperele �ercetării istori�e, în care cerinţa lui 
Ranke a autoanulării individualismului pare adusă la un fel de desăvârşire, cu tendinţele 
politice ale propriului lor prezent. Ştim, atunci când citim istoria romană a lui Mommsen, 
cine, doar, a putut-o scrie, adică în ce situa pe politică a propriei epoci a coordonat acest 
istoric vocile trecutului în vederea tmei afirmatii cu sens. O ştim, de asemenea, de la Treitschke 
sau de la Sybel, pentru a alege câteva exe�ple foarte marcante din istoriografia prusacă. 
Aceasta vrea să însemne, în primă instanţă, doar următorul lucru: în mod evident, nu întreaga 
realitate a experienţei istorice este cea care este exprimată în autointerpretarea metodei istorice. 
Este, în mod incontestabil, un scop justificat acela de a pne atât de mult sub control 
prejudecăţile propriului prezent, încât să nu înţelegem greşit mărturiile trecutului. Dar, evident, 
ceea ce se desăvârşeşte în acest lucru nu este întreaga sarcină a înţelegerii trecutului şi a 
tradipei sale. Ba chiar, s-ar putea - şi faptul de a urmări acest gând este într-adevăr tma dintre 
primele sarcini care se impun la examinarea critică a autointerpretării ştiinţei istorice - ca 
numai lucrurile neînsemnate să permită, în cercetarea istorică, apropierea de acest ideal al unei 
totale anulări a individualităpi, în timp ce marile realizări productive ale cercetării păstrează 
permanent ceva din vraja strălucitoare a unei reflectări nemijlocite a prezentului în trecut şi 
a trecutului în prezent. Şi această a doua experienţă de la care pornesc, ştiinţa istorică, exprimă 
numai o parte din ceea ce este pentru noi adevărata noastră experienţă, adică întâ1nirea cu 
traditia istorică, şi o cunoaşte numai într-o formă înstrăinată. 

Dacă eu opun acum acestui lucru conştiinţa hermeneutică în calitate de posibilitate mai 
cuprinzătoare ce trebuie dezvoltată, atunci aici trebuie, de asemenea, ca în primă instanţă 
să fie depăşit reducţionismul de teorie a ştiinţei prin care ceea ce este numit în mod 
traditional 'ştiintă a hermeneuticii' a fost integrat în ideea modernă de ştiintă. Dacă ne 
îndr�ptăm atenţia către hermeneutica lui Schleiermacher, în care el a adoptat v;cea roman
tismului istoric şi, făcând acest lucru, a urmărit totodată cu atenpe dezideratul teologului 
creştin, în măsura în care hermeneutica lui, ca o teorie generală a meşteşugului înţelegerii, 
trebuia să slujească sarcinii specifice a interpretării Sfintei Scripturi, atunci perspectiva sa 
pentru această disciplină hermeneutică se arată deosebit de limitată prin prisma gândirii 
ştiinpfice moderne. Schleiermacher defineşte hermeneutica drept arta de a evita neînţele
gerea. Cu siguranţă că aceasta nu este o descriere cu totul răsturnată a efortului hermeneutic. 
Ceea ce este străin ispiteşte uşor la neînţelegere, care ne este in dusă prin distanţa temporală, 
schimbarea obişnuintelor lingvistice, transformarea unor semnificatii ale cuvintelor şi a , , 
unor moduri de reprezentare. Trebuie ca neînţelegerea să fie eliminată prin reflecţie 
metodologică controlată. Numai că şi aici se pune întrebarea: fenomenul înţelegerii este 
definit în mod adecvat atunci când spun: înţelegerea înseamnă a evita neînţelegerea? Nu 
este precedată, în realitate, orice neînţelegere de ceva de felul unui 'acord de bază'? 

Ceea ce încerc să evoc aici este un fragment de experienţă a viepi. Spunem de pildă: 
înţelegerea şi neînţelegerea se produc între eu şi tu. Deja formularea 'eu şi tu' atestă Însă o 
imensă distanţare. Aşa ceva nu există totuşi deloc: Nu există nici 'acest' eu, nici 'acest' tu, 
există un fapt-de-a-spune-tu (Du-Sa gen) al unui eu şi există un fapt-de-a-spune-eu (Ich-sagen) 
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faţă de un tu; însă acestea sunt situapi pe care întotdeauna le precedă deja înţelegerea 
reciprocă. Faptul-de-a-spune-tu cuiva - o ştim cu topi - presupune un acord profund. 
Acolo deja suspne ceva care este durabil. Acest lucru este şi el în joc întotdeauna şi în 
încercarea de a ne înfelege reciproc cu privire la un fapt despre care avea; păreri diferite, 
chiar dacă numai arareori devenim conştienti de acest ceva care sustine. rnsă ştiinta her-, " 

meneuticii vrea să ne facă să credem că textul pe care trebuie să îl înţelegem ar fi ceva 
străin, care ar încerca să ne ispitească la neînţelegere, şi miza ar fi aceea de a elimina, 
printr-o critică istorică şi printr-o metodă controlabilă, corelate cu o forţă empatică psiho
logică, toate acele elemente prin care se poate strecura o neînţelegere. Aceasta este, după 
câte mi se pare, o descriere valabilă în privinta unui aspect parpal, şi totuşi foarte fragmentară, 
a unui fenomen cuprinzător al vietii, pe care îl constituie ftinfa-lui-noi (das Wir-Sein) care 
suntem noi toti Mi se pare că se impune sarcina de a scăpa de prejudecăp1e care stau la 
baza conştiintei estetice, a conştiintei istorice şi a unei conştiinte hermeneutice restrânse la 
o tehnică a e�tării unor neînţeleg�ri, şi de a depăşi distanţăril� ce rezidă în ele. 

Ce ne-a apărut în aceste trei experienţe ca fIind omis, şi de ce particularitatea lor ne 
devine atât de perceptibilă? Ce este conştiinfa estetică, având în vedere abundenfa a ceea ce 
Întotdeauna ne-a plăcut dej a şi a ceea ce numim în artă 'clasic,?3 Oare în acest fel nu este 
mereu deja detennÎnat ceea ce devine grăitor pentru noi şi ceea ce considerăm semnificativ? 
Toate acestea, despre care, cu o siguranţă instinctivă - chiar dacă poate eronată - dar 
valabilă în primă instanţă pentru conştiinţa noastră, spunem: "aceasta este o operă clasică, 
ea va rămâne", au preformat totuşi, dej a, posibilitatea noastră de a judeca ceva in mod 
estetic. Nu este ca şi cum ar exista criterii pur fonuale, care au pretins să judece şi să 
aprobe în mod arbitrar nivelul de configurare sau gradul de fasonare în privinţa virtuozităpi 
sale artistice. Mai degrabă, ne aflăm în mijlocul unui spaţiu estetic de rezonanţă, configurat 
prin vocile care ajung permanent până la noi, al existenţei noastre senzitiv-spirituale - şi 
acest lucru precedă orice judecat1l estetică explicită. 

În mod asemănător stau lucrurile şi în cazul conştiintei istorice. Şi aici vom recunoaşte, 
cu siguranţă, că există nenumărate 3arcini ale cercetării istorice care nu au nici o legătură 
cu propriul no�tru prezent şi cu profunzimea conştiinfei lui istorice. Mi se pare însă 
neîndoielnic faptul că marele orizont al trecutului, din care trăiesc cultura noastră şi prezentul 
nostru, se dovedeşte activ in tot ceea ce vrem, sperăm sau de care ne temem în perspectiva 
viitorului. Istoria este şi ea prezentă şi este prezentă ea însăşi numai în lumina acestei 
viitorialităţi (Zukiinjiigkeif) a noastre. Aici am avut cu topi ceva de învăţat de la Heidegger, 
care a arătat tocmai primatul viitorialităpi pentru posibila amintire şi păstrare, şi' prin 
aceasta pentru întreaga noastră istorie. 

Acest lucru se răsfrânge asupra a ceea ce Heidegger a susţinut despre productivitatea 
cercului hermeneutic, iar eu am dat acestui fapt fonnularea că nu atât judecăp1e noastre, cât 
prejudecăp1e noastre constituie fiinfa noastră.4 Aceasta este o formulare provocatoare, în 
măsura în care prin ea repun în drepturi un concept pozitiv de prejudecată, care a fost 
eliminat din limbajul uzual de către iluminismul francez şi englez. Şi anume, Se poate arăta că 
la origine conceptul de prejudecată nu are nicidecum numai sensul pe care i-l atribuim noi. 
Prejudecăp1e nu sunt în mod necesar neîndreptăţite şi eronate, astfel încât ele să denatureze 
3 [Faptul de a considera dezvoltările mele din Adevăr fi metodă, p. 218 sq. despre "Exemplul 
clasicului" drept crez fa�ă de un ideal clasicist platonizant al stilului (H. R. J auss, Asthetische Eifahrung 
und literarische Hermeneutik, Frankfurt 1979), şi nu ca elaborare a unei categorii istorice este o 
neîn��legere.] 
4 [Cf. Adevăr fi metodă, vol. 1 ,  p. 210 sqq. şi "Despre cercul înţelegerii", mai sus, p. 409 sqq.] 
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adevărul. În realitate, în istoricitatea existenţei noastre rezidă faptul că prejudecăp1e constituie, 
în sensul literal al cuvântului, orientarea prealabilă a întregii noastre putinţe de a cunoaşte. 
Ele sunt preadeziunile deschiderii noastre către lume, care sunt tocmai condiţii pentru ca noi 
să cunoaştem ceva, pentru ca ceea ce întâlnim să ne spună ceva. Cu siguranţă că aceasta nu 
înseamnă că noi, îngrădiţi de un zid de prejudecăţi, lăsăm să treacă prin poarta strâmtă numai 
ceea ce poate să îşi prezinte paşaportul pe care scrie: aici nu este spus nimic nou. Ne este 
binevenit tocmai oaspetele care promite curiozităţii noastre ceva nou. Însă după ce recu
noaştem oaspetele pe care îl lăsăm să intre la noi ca pe unul care are să ne spună ceva n01l?5 
Oare aşteptarea noastră şi disponibilitatea noastră de a asculta noul nu se determină în mod 
necesar pornind de la vechiul care ne-a câştigat deja? Această imagine trebuie să dea un fel 
de legitimare motivului pentru care conceptul de prejudecată, care se află într-o profundă 
corelaţie intimă cu conceptul de autoritate, necesită o reabilitare hermeneutică. Ca orice 
imagine, şi aceasta este defonnată. Experienţa henneneutică nu constă în faptul că ceva este 
afară şi râvneşte permisiunea de a intra: mai degrabă, suntem câştigaţi de ceva, şi tocmai prin 
intennediul a ceea ce ne câştigă suntem deschişi pentru ceva nou, diferit, adevărat. Se întâmplă 
aşa cum lămureşte Platon prin frumoasa comparaţie dintre mâncărurile trupeşti şi hrana 
spirituală: în timp ce pe primele le putem respinge, de exemplu la recomandarea medicului, 
pe acestea din urmă le-am primit deja de la bun început în noi.6 

Acum se pune, fireşte, întrebarea: cum trebuie să se legitimeze condiţionarea henneneutică 
a fiinţei noastre în raport cu existenţa ştiinţei moderne, care depinde totuşi în totalitate de 
principiul neaderării la idei preconcepute şi al lipsei de prejudecăţi? Cu siguranţă că în felul 
aceasta- lăsând la o parte faptul că astfel de declamaţii au întotdeauna ceva ridicol - nu se va 
ajunge să se facă prescripţii ştiinţei şi să i se recomande să se tempereze. Ea nu ne va face pe 
plac. Ea va merge mai departe pe drumurile ei, cu o necesitate interioară ce nu se află la 
bunul ei plac, şi va produce tot mai multe cunoştinţe şi posibilităţi de punere în practică, în 
faţa cărora ni se taie răsuflarea. Ea nu va putea face altfel. Este lipsit de sens, de pildă, să 
oprim un cercetător în domeniul geneticii ereditare din cauza creării ameninţătoare a 
supraomului. Problema nu poate arăta în aşa fel, încât conştiinţa noastră umană să se opună 
mersului ştiinţific al lucrurllor şi să-şi ia îndrăzneala de a construi aici un fel de anti-ştiinţă. 
Totuşi, nu poate fi evitată întrebarea dacă ceea ce observăm la obiecte aparent atât de inofensive 
precum conştiinţa estetică şi conştiinţa istorică nu reprezintă o problematică ce tocmai că 
este inerentă ştiinţei noastre moderne a naturii şi raportării noastre tehnice la lume. Dacă pe 
baza ştiinţei moderne edificăm noua lume tehnică a scopurilor, care transformă totul în jurul 
nostru, nu insinuăm că cercetătorul, care a dobândit cunoştinţele hotărâtoare pentru acest 
lucru, a aruncat fie şi numai o singură privire către astfel de posibilităţi tehnice de valorificare. 
Dorinţa autentică de cunoaştere, şi nimic altceva, este cea care îl înflăcărează pe adevăratul 
cercetător. Şi totuşi, trebuie pusă întrebarea dacă nu cumva şi în raport cu ansamblul civilizaţiei 
noastre moderne întemeiate ştiinţific se repetă faptul că aici este omis ceva - şi dacă nu 
cumva, atunci când presupoziţiile sub care stau aceste posibilităţi de cunoaştere (Erkenntnis
Miiglichkeiten) şi aceste posibilităţi de punere în practică (Machens-Miiglichkeiten) rămân în 
semiobscuritate, acest lucru poate avea drept consecinţă tocmai faptul că mâna care aplică 
aceste cunoştinţe devine distrugătoare.7 

[Despre conceptul de 'nou' ef. "Das Alte und das Neue", discurs la deschiderea Festivalului de 
la Salzburg din 1981 (Ces. Werke Bd. 4)] 
6 [Protagoras 314 a] 

[problema mult discutată între timp a responsabilităţii ştiinţei este, după părerea mea, o problemă 
morală.] 
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Problema este cu adevărat universală. Interogaţia hermeneutică, aşa cum o caracterizez 
eu, nu este nicidecum limitată la domeniile de la care am pornit eu în propriile mele 
cercetări. Era vorba numai despre faptul de a consolida mai întâi o bază teoretică, care să 
poată susţine şi realitatea fundamentală a culturii noastre contemporane, ştiinţa şi valori
ficarea ei tehnică indusuială. Un exemplu util pentru felul cum dimensiunea hermeneutică 
cuprinde întregul demers al ştiinţei îl constituie statistica. Ea ne învaţă, ca exemplu extrem, 
că ştiinta stă mereu sub semnul unor anumite condiţii metodologice de abstractizare şi că 
succesele ştiinţelor moderne s� bazează pe faptul că prin abstractizare sunt descoperite 
alte posibilităţi de interogare. In cazul statisticii, acest lucru iese la iveală în mod vădit, 
deoarece ea, prin caracterul anticipat al întrebărilor la care răspunde, se potriveşte atât de 
mult unor scopuri propagandistice. Ceea ce trebuie să producă efect propagandistic trebuie 
intr-adevăr să influenţeze întotdeauna în prealabil judecata celui abordat şi să incerce să-i 
limiteze posibilitatea de a judeca. Ceea ce este constatat aici arată asemenea limbajului 
faptelor; însă la ce întrebări dau un răspuns aceste fapte şi ce fapte ar incepe să vorbească 
dacă ar fi puse alte întrebări, aceasta este o interogare hermeneutică. Ea ar legitima, pentru 
prima dată, semnificaţia acestor fapte, şi prin aceasta concluziile care rezultă din existenţa 
acestor fapte. 

Anticipez astfel, şi atn utilizat fără să vreau formula 'care răspunsuri la care întrebări se 
ascund cu adevărat în fapte'. Într-adevăr, fenomenul hermeneutic originar este a�ela că nu 
există nici o afirmaţie posibilă care să nu poată fi înţeleasă ca răspuns la o întrebare şi că ea 
nu poate fi înţeleasă decât astfel. Acest lucru lezează extraordinara metodologie a ştiinţei 
moderne într-un mod care nu este cel mai neînsemnat. Cine vrea să învete o ştiintă trebuie 

, , 
să învete să stăpânească metodologia ei. Noi ştim însă, de asemenea, că metodologia ca 
atare nu garantează încă absolut deloc productivitatea aplicării ei. Există mai degrabă 
(acesta este un lucru pe care îl poate confirma orice experie1lţă de viaţă) sterilitatea 
metodologică, adică aplicarea metodologiei asupra unui fapt care nu este demn de a fi 
ştiut (Nicht-Wissenswiirdiges), asupra unui fapt care nu devine nicidecum obiect al cercetării 
pornind de la o interogare autentică. 

Conştiinţa de sine metodologică a ştiinţei moderne se opune, fireşte, acestui lucru. 
Astfel, de pildă, istoricul ne va obiecta că toate ar fi într-adevăr bune şi frumoase în ceea 
ce priveşte această tradiţie istorică, singura în care vocile trecutului ar dobândi semnificaţie 
şi care ar inspira prejudecăţile care determină prezentul. Lucrurile ar sta însă cu totul altfel 
acolo unde ar fi în mod serios vorba despre cercetarea istorică. Cum s-ar putea crede cu 
seriozitate că, de exemplu, emanciparea obiceiurilor fiscale ale oraşelor în secolul al XV-lea 
sau a tradiţiilor matrimoniale ale eschimoşilor şi-ar dobândi semnificaţia, într-un fel sau 
altul, abia prin intennediul conştiinţei prezentului (Gegenwarts-Bewuţtsein) şi al anticipărilor 
sale? Acestea ar fi probleme de cunoaştere istorică ce ar fi asumate ca sarcini în mod cu 
totul independent de orice relaţie cu prezentul. 

La această obiecţie trebuie să răspundem că extrema acestui punct de vedere s-ar 
asemăna cu ceea ce există în anumite institute de cercetare din ţările puternic industrializate, 
mai ales în America şi Rusia, mă refer la aşa-numita mare încercare în serie în care pur" şi 
simplu se măsoară în întregime, fără a ţine seama de pierderi şi de costuri, materiile cu care 
se are de a face - cu şansa ca, în cele din urmă, dintre miile de măsurări una să furnizeze 
o descoperire interesantă, adică să se dovedească a fi un răspuns la o întrebare pornind de 
la care se merge mai departe. Nu există nici o îndoială că cercetarea modernă lucrează 
astfel, într-o anumită măsură, şi in ştiinţele spiritului. Să ne gândim de pildă la marile ediţii 
şi îndeosebi la index urile tot mai perfecte. Fireşte, întrebarea dacă cercetarea istorică 
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modernă măreşte prin astfel de demersuri şansa de a. observa cu adevărat faptul interesant 
şi, pornind de la el, de a dob�ndi apoi îmbogăţirea corespunzătoare a cunoaşterii noastre, 
trebuie să rămână deschisă. Insă chiar dacă ar fi aşa, s-ar putea pune întrebarea: este un 
ideal faptul că sunt elaborate de către o mie de istorici nenumărate intenţii de cercetare, 
adică este elaborată, aşadar, constatarea unor contexte de fapte, pentru ca al 1 001 -lea 
istoric să observe aici ceea ce este interesant? Cu sigurantă că fac astfel o caricatură a 
cercetării autentice. Dar, ca orice caricatură, şi în aceasta există adevăr. Ea conţine un 
răspuns indirect la întrebarea: ce face de fapt ca cercetătorul productiv să fie ceea ce este? 
Faptul că a învătat metodele? Pe acestea tocmai că le posedă şi cel care nu descoperă 
niciodată ceva nou. Fantezia este, pentru cercetător, sarcina hotărâtoare. Fantezia nu 
înseamnă aici, fireşte, o capacitate vagă de a ne imagina tot felul de lucruri, fantezia are 
mai degrabă o funcţie henneneutică şi slujeşte simfUlui pentru ceea ce este demn de a fi 
interogat, putinţei de a scoate la iveală (Freilegen-Kiinnen) a unor întrebări adevărate, productive 
- ceea ce în general îi reuşeşte numai celui care stăpâneşte toate metodele ştiinţei sale. 

Ca platonician, îmi plac îndeosebi scenele de neuitat în care Socrate intră în dispută cu 
artiştii sofişti pricepuţi la toate şi îi aduce la disperare prin întrebările sale, până când în 
cele din urmă nu mai pot suporta şi pretind la rândul lor rolul celui care întreabă, rol ce 
pare atât de plin de succes. Şi ce se întâmplă atunci? Ei nu ştiu să întrebe nimic. Pur şi 
simplu nu le trece prin minte nimic care să poată fi interogat în aşa fel, încât să merite să 
fie analizat şi să i se dea cu perseverenţă un răspuns. 

Trag concluzia. Conştiinţa hermeneutică, pe care la început am caracterizat-o numai 
pornind de la anumite aspecte, îşi are întotdeauna eficacitatea în faptul că putem vedea 
ceea ce este demn de a fi interogat. Dacă acum ne-am reprezentat nu numai tradiţia 
artistică a popoarelor, nu numai tradiţia istorică, nu numai principiul ştiinţei moderne în 
precondiţiile lui hermeneutice, ci întregul vieţii noastre a experienţei, atunci, cred eu, ajungem 
să asociem din nou experienţei noastre proprii, generale şi umane a vieţii şi experienta 
ştiinţei. Căci acum am atins stratul fundamental, care poate fi numit �mpreună cu Johannes 
LohmannB) 'constituţia lingvistică a lumii'. Ea se prezintă ca fUnd conştiinţa istoriei efectelor, 
care schematizează în prealabil toate posibilităp1e noastre de cunoaştere. Fac abstracţie de 
faptul că cercetătorul, chiar şi cercetătorul naturii, nu este, poate, cu totul independent de 
modă şi de s ocietate şi de toţi factorii posibili ai mediului său - ceea ce am în vedere este 
faptul că în cadrul experienţei sale ştiinţifice nu atât 'legile raţionamentului tare ca fierul' 
(Helmholtz) , cât mai degrabă conjuncturile imprevizibile sunt cele care îi inspiră ideea 
fructuoasă, fie că este vorba de mărul în cădere al lui Newton, fie de orice altă observatie 
întâmplătoare de la care se aprinde scânteia inspiraţiei ştiinţifice. 

' 

Conştiinţa istoriei efectelor se realizează la nivel lingvistic. Putem învăţa de la lingvistul 
care este totodată un gânditor că limba, în viaţa şi în istoria ei, nu trebuie să fie gândită 
numai ca ceva care se transformă, ci în ea este activă o teleologie. Acest lucru vrea să 
spună că cuvintele care se fonnează, mijloacele de expresie care apar într-o limbă pentru 
a spune anumite lucruri nu se fixează întâmplător, în măsura în care ele nu dispar, în 
genere, din nou, ci în acest mod este construită o anumită articulare a lumii - un proces 
care se desfăşoară ca şi cum ar fi dirijat şi pe care îl observăm într-adevăr cu toţii, iar şi iar, 
la copilul care învaţă să vorbească. Mă bazez în această privinţă pe un pasaj din Aristotel, 
pe care aş dori să-I explic mai precis, pentru că în el actul formării limbii este genial descris 
din perspectiva unui anumit aspect. Este vorba despre ceea ce Aristotel numeşte epagoge, 
8 Philosophie und Sprachwissenschaft, lucrare publicată în seria Eifahrung und Denken. Schriften Zl'r 
Fiirderung der Be:(jehungen �schen Philosophie und Einzelwissenschaften, Nr. 1 5  (1965). 
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adică formarea generalului. Cum se ajunge la general? În ftlozofie se spune: la conceptul 
general; însă în acest sens şi cuvintele sunt, în mod evident, ceva general. Cum se ajunge 
la faptul că ele sunt 'cuvinte', adică au o semnificaţie generală? Aici fiinţa (Wesen) înzestrată 
cu sim!Uri se află la primele sale aperceppi într-o mare revărsată a stimuillor, şi în cele din 
urmă ea începe într-o zi, cum spunem noi, să cunoască ceva. Evident, cu aceasta nu vrem 
să spunem că inainte ea a fost oarbă, ci atunci când spunem 'să cunoască' ne gândim la 'să 
recunoască', adică identificăm ceva ca f.tind acelaşi, scoţându-l din fluxul imaginilor care se 
revarsă pe lângă noi. Acest fapt identificat astfel prin detaşare este, evident, menpnut. Dar 
cum se petrece de fapt acest lucru? Când îşi cunoaşte un copil pentru prima dată mama? 
Atunci când a văzut-o pentru prima dată? Nu. Totuşi, când se petrece de fapt acest lucru? 
Cum se întâmplă aceasta? Putem spune în genere că acesta este un eveniment unic, în care 
un prim act de cunoaştere smulge copilul din întunericul neştiinţei? Mi se pare evident că 
nu este aşa. Aristotel a descris minunat acest lucru. El spune că se întâmplă ca atunci când 
o armată este pe fugă, mânată de teamă şi cuprinsă de panică şi, in cele din urmă, unul 
începe să se oprească şi să privească în jur dacă de fapt duşmanul este atât de periculos de 
aproape. Armata nu se opreşte prin aceea că unul se opreşte. Se opreşte apoi un al doilea. 
Armata nu se opreşte prin aceea că s-au oprit doi. Atunci când se opre�te de fapt armata? 
Deodată ea stă din nou. Deodată ea se supune din nou comenzii. In ceea ce descrie 
Aristotel aici există şi o foarte fină glumă lingvistică. Şi anume, comandă se spune în 
greacă arche, adică principium. Când există principiul ca principiu? Prin ce capacitate? -
Aceasta este, într-adevăr, intrebarea despre constituirea generalului.9 

Exact aceeaşi teleologie, dacă nu înţeleg greşit expunerile lui J oh. Lohmann, este cea care 
îşi exercită permanent influenţa în viaţa limbii. Atunci când Lohmann vorbeşte despre 
tendintele lingvistice, în care se răspândesc, ca adevăratul element al istoriei, anumite forme, 
ci ştie, fireşte, că acest lucru se realizează în aceste forme ale - cum spune cuvântul german 
- constituirii (Zustandekommen) , ale faptului-de-a-se-statornici (Zum-Stehen-Kommen) . Ceea ce 
se manifestă aici este, cred eu, adevăratul mod de realizare al experientei noastre umane a 

A 
, 

lumii, în genere. Invăţarea vorbirii este cu siguranţă o fază de o deosebită productivitate, iar 
geniul vârstei noastre de trei ani l-am transformat între timp cu totii într-un talent meschin 
şi sărac. Însă în utilizarea interpretării lingvistice a lumii constituite'în cele din urmă rămâne 
încă viu ceva din productivitatea începuturilor noastre. Cunoaştem cu totii acest lucru, de 
exemplu în cazul încercării de a traduce, în via? sau în literatură sau oriunde altundeva, acest 
sentiment ciudat, neliniştit şi chinuitor, care ne cuprinde atâta vreme cât nu avem cuvântul 
potrivit. Arunci când il avem, când am găsit expresia potrivită (nu trebuie să fie întotdeauna 
un cuvânt), când suntem siguri că il avem, atunci el 'stă', atunci ceva s-a 'statornicit' (ist elwas 
J�stande (gekommen)� atunci facem din nou o oprire în mijlocul fluxului procesului lingvistic 
străin, a cărui infinită variaţie ne face să pierdem orientarea. Ceea ce descriu astfel este însă 
modul experienţei umane a lumii, in genere. Eu il numesc hermeneutic. Căci procesul descris 
astfci se repetă perţnanent până la nivelul a ceea ce este familiar. Dimensiunea în care experienta 
pătrunde ca ceva nou, care răstoarnă ceea ce călăuzi se aşteptările noastre şi se reintegrează la 
rândul său în această răsturnare, este întotdeauna o lume care se autointerpretează deja, f.tind 
coordon�tă deja în raporturile ei. Nu neînţelegerea, şi nici caracterul străin nu este faptul 
primordial, astfel încât evitarea întelegerii să constituie sarcina univocă, ci, invers, faptul de a 
fi susţinuţi de ceea ce este familiar şi de acord face pentru prima dată posibile faptul de a ieşi 
din noi înşine şi de a pătrunde în ceea ce este străin, preluarea din ceea ce este străin şi, prin 
��ta, extinderea şi îmbogăţirea propriei noastre experienţe a lumii. 
9 ·(Cf. Aristotel, An. Post. B 19, 1 00a 3 sqq.] 
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Astfel trebuie înteleasă pretentia de universalitate ce este inerentă dimensiunii henne
neutice. Înţelegerea �ste depende�tă de limbă. În această afirmaţie nu rezidă nicidecum un 
fel de relativism lingvistic. Este, ce-i drept, adevărat: trăim într-o limbă. Limba nu este un 
sistem de semnale pe care le emitem cu ajutorul unei tastaturi atunci când intrăm în birou 
sau în postul de emisie. Aceasta nu este vorbire, căci ea nu are infl11.Îtatea actului de modelare 
a limbii şi de cunoaştere a lumii. Dar, deşi trăim în întregime într-o limbă, această perspectivă 
nu este un relativism, deoarece nu există nicidecum o încătuşare într-o limbă - nici chiar în 
propria limbă maternă. Cunoaştem cu topi acest lucru atunci când învăţăm limbi străine, şi 
îndeosebi în călătorii, în măsura în care stăpânim oarecum limba străină, şi tocmai acest 
lucru înseamnă că noi, aşa zicând, căutăm fără încetare cu privirea interioară lumea noastră 
şi vocabularul ei' atunci când ne deplasăm lingvistic în acea tară străină. Cu cât Ş tim mai bine 
limba, cu atât mai puţin perceptibilă este o astfel de privire aruncată cu coada ochiului către 
limba maternă, şi numai pentru că nu ştim niciodată suficient limbile străine resimtim 
întotdeauna Întrucâtva acest lucru. Însă aceasta este totuşi deja o vorbire, chiar dacă po'ate 
una poticnită, care, ca orice poticnire, constituie stă�ea unei voinţe de a spune şi, de aceea, 
este deschisă către infinitatea posibilităpi de expresie. In acest sens, orice limbă în care trăim 
este infmită, şi este întru totul greşit să se tragă concluzia că, deoarece există limbi diferite, 
există o raţiune fracturată în sine. Este adevărat contrariul. Tocmai prin intermediul fmitudinii, 
al particularităţii fiinţei noastre, care devine vizibilă şi în diversitatea limbilor, se deschide 
dialogul infinit care suntem noi şi care se îndreaptă către adevăr. 

Dacă acest lucru este corect, atunci situaţia înfăţişată la început a lumii noastre moderne 
a industriei şi a muncii, lume întemeiată prin ştiinţă, se va oglindi mai ales la nivelul limbii. 
Trăim Într-o epocă de crescândă nivelare a tuturor formelor de viaţă - acesta este un impe
rativ al necesitătii rationale a conservării vietii pe planeta noastră. Problema hranei umanitătii, 
de exemplu, po�te fi în genere rezolvată n�ai prin renunţarea la acea superbă risipă cu c;re 
era cultivat pământul odinioară. Este inevitabil ca lumea industrială mecanizată să se 
răspândească şi în cadrul viepi individului ca un fel de sferă tehnică a perfecţiunii, şi când 
auzim cupluri moderne de îndrăgostiţi care vorbesc unul cu altul ne întrebăm deja uneori 
dacă acestea sunt cuvinte cu care ei comunică sau mărci din reclame şi expresii de specialitate 
din limbajul simbolic al lumii industriale moderne. Nu putem ignora faptul că fonnele de 
viaţă nivelate ale epocii industriale se repercutează şi asupra limbii, felul cum, într-adevăr, 
sărăcirea vocabularului limbii face progrese uriaşe şi, prin aceasta, apropierea limbii de un 
sistem tehnic de simboluri. Oamenii care folosesc după 'trotz'" dativul, aşa cum fac încă eu, 
vor avea în curând un fel de valoare muzeală. Tendintele de nivelare de acest fel sunt de , 
nestăvilit. Şi totuşi, se menţine în continuare şi în acelaşi timp construirea propriei lumi în 
limbă peste tot unde vrem să ne spunem ceva unul altuia. Ceea ce rezultă din faptul că 
fiecare este, în primă instanţă, un fel de cerc lingvistic şi că aceste cercuri lingvistice se ating 
şi se contopesc tot mai mult este adevărata coordonare reciprocă a oamenilor. Ceea ce se 
constituie astfel este tot limba, sub aspectul vocabularului şi al gramaticii, ca Întotdeauna, şi 
niciodată fără infl11.Îtatea interioară a dialogului care se desfăşoară Între fiecare astfel de 
vorbitor şi partenerul său. Aceasta este dimensiunea fundamentală a henneneuticului. Vorbirea 
autentică ce are de spus ceva şi, de aceea, nu emite semnale prevăzute dinainte, ci caută 
cuvinte prin care să se ajungă la celălalt, este o sarcină general umană - ea este însă o sarcină 
deosebită pentru cel care încearcă să aducă în discuţie o tradiţie scrisă, ca de exemplu pentru 
teolog, căruia îi revine misiunea transmiterii mai departe a unui mesaj care este scris. 

* 
În limba germană contemporană, după prepozipa trotz ("în ciuda") se foloseşte cel mai adesea 

genitivul - n. tr. 



1 8. Retorică, hermeneutică şi critică a ideologii lor 
Dezbateri metacriti ce despre Adevăr �i metodă 
(1 967) 

Faptul că o hermeneutică ftlozofică are sarcina de a deschide dimensiunea hermeneutică 
în deplina ei întindere şi de a pune în valoare semnifica�a ei fundamentală pentru întreaga 
noastră înţelegere a lumii, în toate formele ei, de la comunicarea interumană până la 
manipularea socială, de la experienţa individului în societate şi de la experienţa pe care el 
o trăieşte în raport cu societatea, de la tradi�a constituită din religie şi drept, artă şi fllozofie 
până la energia reflexivă emancipatoare a conştiinţei revolu�onare, nu exclude faptul că 
experienţele limitate şi domeniile de experienţă limitate sunt cele de la care porneşte fiecare 
cercetător. Propria mea încercare a pornit de la dezvoltarea ftlozofică de către Dilthey a 
moştenirii romantismului german, în măsura în care ea a preluat ca temă teoria ştiintelor 
spiritului, dar totodată a aşezat-o pe o bază nouă, cu mult mai largă: experienţa artei, prin 
preten�a triumfătoare de simultaneitate care îi este proprie, se opune într-adevăr distanţării 
istorice a ştiinţelor spiritului. Faptul că astfel era vizat un adevăr care trimite înapoia 
oricărei ştiinţe şi care, invers, anticipează orice ştiintă, ar trebui să iasă la iveală în cazul 
linovisticitătii esentiale a oricărei experiente umane a lumii, al cărei mod de realizare este o 

b W "  " , 
simultaneitate care se înnoieşte permanent. Totuşi, nu putea fi omis faptul că fenomenele 
ce constituiau punctul de plecare treceau în mod deosebit în prim-plan şi în analiza 
lingvisticităţii universale a raportului uman cu lumea. Acest lucru corespundea originii 
problemei hermeneutice în cadrul istoriei ştiintelor, problemă care apăruse în raport cu 
tradi�a scrisă, devenită străină prin fixare, prin durabilitate şi prin distanţă temporală. 
Astfel, era evidentă necesitatea de a ridica problema multiplu stratificată a traducerii la 
rangul de model al lingvisticităţii raportului uman cu lumea şi de a dezvolta, pornind de la 
exemplul structurilor traducerii, problema generală a felului cum ceva străin devine propriu. 

Totuşi, 'ftinţa întru text'IO nu epuizează dimensiunea hermeneutică - decât în cazul în 
care 'textul' vizează, dincolo de sensul mai restrâns, textul pe care 'Dumnezeu l-a scris cu 
propria mână', liber naturae, şi care astfel cuprinde de asemenea toate ştiinţele, de la fizică 
până la sociologie şi antropologie. Totuşi, nici măcar atunci cu modelul traducerii nu este 
�âtuşi de puţin cuprinsă diversitatea a ceea ce înseamnă limba în comportamentul omului. 
In cazul lecturii acestei celei mai mari 'căep' devin, ce-i drept, demonstrabile tensiunea şi 
solu�a care structurează înţelegerea (Verstehen) şi inteligibilitatea (Verstiindlichkeif) - şi poate 
şi intelectul (Verstand; - şi în această privinţă nu este posibilă nici o îndoială în legătură cu 
universalitatea problemei hermeneutice. Ea nu este o temă secundară. Hermeneutica nu 
este o simplă disciplină auxiliară a ştiinţelor romantice ale spiritului. 

Totuşi, fenomenul universal al lingvisticităţii umane se dezvoltă şi îh alte dimensiuni. 
Astfel, tema hermeneutică pătrunde şi în alte contexte care determină lingvisticitatea 
experienţei umane a lumii. Câteva dintre aceste lucruri s-au făcut auzite chiar în Adevăr fi 
mţtodă. Astfel, acolo conştiinţa istoriei efectelor fusese prezentată ca fiind clarificarea 
conştientă a ideii umane de limbă în câteva faze ale istoriei ei; ea pătrunde însă, aşa cum a 
arătat între timp Johannes Lohmann în cartea sa Philosophie und Sprachwissenschqft/ Filozofie 

10 După expresia folosită de către o. Marquard la Congresul de Filozofie de la Heidelberg din 
1966. (Expresia 'Sein ifIm Texte' imită din punct de vedere structural conceptul Sein zum Tode, 
"flinra Întru moarte", introdus de către Martin Heidegger în lucrarea Piinfd fi timp. - n. tt;ad.) 
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fi lingvistica'11 şi într-o discutare a propriei mele încercări în Gnomon12, şi în cu totul alte 
dimensiuni. Lohmann prelungeşte 'formarea conceptului de limbă în gândire a Occidentului' 
pe care o schiţasem eu, după criteriul uriaş al istoriei limbii, atât regresiv cât şi progresiv. 
Regresiv, urmărind "Apariţia 'conceptului' ca vehicul intelectual al 'subsumării' actuale a 
obiectelor date sub o formă gândită" (714), recunoscând în tipul 'de flexionare a radicalului' 
al limbii indo-germanice vechi forma gramaticală a conceptului, care îşi găseşte în copulă 
expresia cea mai vizibilă - în acest mod apare posibilitatea teoriei ca cea mai proprie 
creaţie a Occidentului. Progresiv, reinterpretând, în raport cu evoluţia formei lingvistice, 
istoria gândirii Occidentului prin trecerea de la tipul de limbă care flexionează radicalul la 
cel care flexionează cuvântul, care face posibilă ştiinţa în sensul modern, ca fapt de a face 
disponibilă lumea. 

O lingvisticitate cu adevărat universală, care precedă în mod esenţial hermeneuticul 
într-un alt sens şi care reprezintă aproape ceva de felul pozitivului faţă de negativul artei 
lingvistice a interpretării, o atestă apoi retorica. Corelaţiile dintre retorică şi henneneutică 
pe care le-am urmărit în lucrarea mea pot fi extinse în multiple feluri, aşa cum o arată 
bogatele coJ.?pletări şi corectări pe care le-a adus Klaus Dockhorn în Gijttingische Gelehrten
Anzeigen13, Insă lingvisticitatea este în ultimă instan!ă atât de profund întreţesută în 
socialitatea fiinţei umane, încât justeţea şi limita interogării hermeneutice trebuie să îl 
preocupe şi pe teoreticianul ştiin!elor sociale. Astfel, Jiirgen Habermas14 a corelat de curând 
logica ştiinţelor sociale şi cu hermeneutica fIlozofică şi a valorificat-o din perspectiva 
intereselor de cunoaştere ale ştiinţelor sociale. 

Pare a se impune tematizarea universalităţilor care se întrepătrund ale retoricii, henne
neuticii şi sociologiei în interdependenţa lor şi clarificarea legitimităţii de natură diferită a 
acestor universalităţi. Acest lucru este cu atât mai important cu cât tuturor - cel mai vizibil 
primelor două - le este inerentă o anumită ambiguitate, codeterminată prin relaţie cu 
practica, a pretenţiei lor ştiinţifice. 

Căci este evident faptul că retorica nu este o simplă teorie a fonnelor de discurs şi a 
mijloacelor persuasive, ci poate fi dezvoltată prin transmiterea unei aptitudini naturale în 
măiestrie practică, chiar şi fără orice reflecţie teoretică asupra mijloacelor ei. De asemenea, 
arta înţelegerii - oricare ar fi mijloacele şi căile ei - este evident că nu este direct dependentă 
de conştienţa cu care ea îşi respectă regulile. Şi aici o înzestrare naturală pe care o are 
fiecare se transformă într-o putinţă prin care cinev,!l îi depăşeşte pe toţi ceilalţi, iar teoria, 
în cel mai bun caz, poate doar să spună de ce. In ambele cazuri există un raport de 
ulteriori tate între teorie şi acel ceva din care ea este abstrasă şi pe care îl numim practică. 
Aici, una aparţine ftlozofiei greceşti celei mai timpurii, iar cealaltă este o consecintă a 
destrămării legăturilor stabile ale tradiţiei şi a efortului de a menţine ceea ce dispare şi de 
a-l ridica la nivelul unei conştiinte clare. 

, A 

Prima istorie a retoricii a scris-o Aristotel. Din ea ne-au rămas numai fragmente. Insă 
mai ales teoria retoricii a fost dezvoltată de către Aristotel prin realizarea unui program pe 
care îl schiţase mai întâi Platon. În spatele oricărei pretenţii înşelătoare pe care o ridicau 
profesorii contemporani de oratorie, Platon descoperise o sarcină autentică pe care numai 
11 Etjahnmg und Denken. S chriften �r Fordernng der Beifehung :?JPIschen Philosophie und EinzelwissenschaJten, 
Nr. 1 5  (1965). 
1 2 Bd. 37, 1 965, 709-718. 
1 3 21 8. Jahrg., Heft 3/4, (1 966) pp. 169-206. 
14 Philosophzsche fumdschau, Beiheft 5 (1967), pp. 149-1 80 [Între timp: Zur Logik der S oifalwissenschaften, 
Frankfqrt 1970, 5, erw. Aufl. 1 982] 
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ftlozoful, dialecticianul ar 6. in stare să o rezolve, şi anume: faptul de a stăpâni în aşa fel 
discursul care trebuie să prezinte ceva evident într-un mod plin de efect, încât argumentele 
adecvate în fiecare caz să fie aduse la cei al căror suflet este receptiv în mod specific pentru 
ele. Aceasta este o însărcinare evidentă din punct de vedere teoretic, ce implică totuşi 
două presupozipi platonice: şi anume, în primul rând faptul că pseudos-ul 'probabil' al 
argumentului retoric ştie să-I găsească, cu siguran�ă, numai acela care cunoaşte adevărul, 
adică Ideile, şi în al doilea rând faptul că el trebuie să cunoască la fel de bine sufletele 
asupra cărora trebuie să actioneze. Retorica aristotelică este în primul rând o elaborare a 
temei din urmă. În ea se desăvârşeşte teoria adecvării dintre discurs şi suflet pe care a 
cerut-o Platon in Phaidros sub forma unei fundamentări antropologice a artei oratorice. 

Teoria retoricii a fost rezultatul îndelung pregătit al unei controverse care a fost stârnită 
de brusca apariţie Îmbătătoare şi înspăimântătoare a unei noi arte oratorice şi a unei noi 
idei de educatie, cărora le atribuim numele de sofistică. Pe atunci, arta oratorică din Sicilia 
intrase, ca o �ouă putinţă neliniştitoare care învăţa ca totul să fie răsturnat, într-o Atenă 
structurată pe clase, dar însufleţită de un tineret uşor de ispitit. Acum trebuia ca acest 
mare tiran (cum numeşte Gorgias arta oratorică15) să fie pus sub o nouă supraveghere. De 
la Protagora până la Isocrate, pretentia maestrului nu era doar aceea de a învăta cum să se , , A 

vorbească, ci şi de a forma conştiinţa civică justă care promitea succes politic. Insă abia 
Platon a creat bazele pornind de la care noua artă a discursului, care zdruncina totul -
Aristofan ne-a prezentat acest lucru într-un mod suficient de plastic -, şi-a găsit limita şi 
locul ei legitim. Acest lucru îl atestă atât dialectica filozofică a Academiei platonice, cât şi 
întemeierea aristotelică a logicii şi a retoricii. 

Istoria înţelegerii nu este mai puţin veche şi venerabilă. Dacă s-ar dori să se recunoască 
o hermeneutică peste tot unde este atestată o adevărată artă a înţelegerii, atunci ar trebui 
să se Înceapă, dacă nu cu Nestor din Iliada, atunci sigur cu Odiseu. Ne-am putea baza pe 
faptul că noua mişcare educativă a sofisticii practica Într-adevăr interpretarea unor celebre 
cuvinte ale poeţilor şi le zugrăvea cu multă pricepere ca exemple pedagogice, şi acestui 
lucru i s-ar putea opune, împreună cu Gundert, o hermeneutică socratică1 6•  Totuşi, aceasta 
nu este incă nici pe departe o teorie a intelegerii, şi pare în genere caracteristic pentru 

. 
, 

apariţia problemei hermeneutice faptul că a trebuit să fie apropiată o depărtare, să fie 
depăşit ceva străin, să fie construită o punte Între odinioară şi acum. Din această cauză, 
ceasul ei a sosit în epoca modernă, care devenise conştientă de distanţa ei fată de epocile 
mai vechi. Ceva de felul acesta se afla deja în pretenţia teologică a înţelegerii reformate a 
Bibliei şi a principiului său soIa scriptura, însă el şi-a găsit adevărata dezvoltare atunci când, 
din iluminism şi din romantism, a apărut conştiinţa istorică şi s-a stabilit un raport fracturat 
cu orice altă tradiţie. Cu această istorie a teoriei hermeneutice a fost corelat faptul că ea s-a 
orientat către sarcina interpretării 'expresiilor fixate în scris ale viepi', chiar şi atunci când 
elaborarea teoretică a hermeneuticii include la Schleiermacher înţelegerea, aşa cum se 
produce ea în practica orală a conversaţiei. Invers, retorica era orientată către caracterul 
nemijlocit al influenţei discursului, şi dacă ea a păşit şi pe căile scripturalităţii artistice şi a 
dezvoltat astfel doctrina despre stil şi stiluri, adevărata ei realizare nu rezidă totuşi în 
lectură, ci în vorbire. Poziţia intermediară a discursului citit cu voce tare arată deja, fireşte, 
tendinţa de a întemeia arta discursului pe mijloace artistice care pot fi fixate in scris şi de 
a le desprinde de situaţia originară. Aici începe apoi influenţa reciprocă dintre ea şi poetică, 

15 Hermann Gundert în: Hermeneia, FS fii!' Olto Regenbogen, 1 952. 
16 [GolE' 456 a sqq.] 
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ale cărei obiecte lingvistice sunt într-un mod atât de deplin artă, încât transferarea lor din 
orali tate în scripmralitate şi invers reuşeşte fără pierdere. 

Însă arta oratorică este ca atare legată de caracterul nemijlocit al influenţei ei. În ce 
măsură provocarea unor afecte a trecut drept cel mai important mijloc persuasiv de la 
Cicero şi Quintilian până la retorica politică a secolului al XVIII-lea englez a fost arătat cu 
o profundă erudiţie de către Klaus Dockhorn. Dar, fireşte, provocarea afectelor, care este 
sarcina esenţială a oratorului, acţionează numai într-un mod palid în exprimarea în scris ce 
devine obiect al efortului hermeneutic, şi tocmai aceste deosebiri constituie miza: oratorul 
îl câştigă de partea sa pe ascultător. Ceea ce este evident în argumentele sale îl copleşeşte 
pe ascultător. Reflecţia sa critică nu poate şi nu trebuie să rămână sub nivelul puterii de 
convingere a discursului. Invers, lectura şi interpretarea a ceea ce este scris sunt atât de 
îndepărtate şi de desprinse de cel care le-a scris, de dispoziţia sa, de intenţiile sale şi de 
tendinţele sale neexplicite, încât conceperea sensului textului dobândeşte caracterul unei 
produceri autonome care, la rândul ei, se aseamănă mai mult cu arta oratorului decât cu 
comportamentul ascultătorului său. Astfel, este de înţeles faptul că mijloacele teoretice ale 
artei interpretării, aşa cum am arătat eu în privinţa câtorva aspecte şi aşa cum relevă până 
la capăt, pe o bază largă, Dockhorn, sunt împrumutate în mare măsură din retorică. 

De la ce altceva ar trebui să pornească şi reflecpa asupra înţelegerii dacă nu de la 
retorică, care, din cea mai veche traditie, este singurul sustinător al unei pretentii de adevăr , , , 
care apără probabilul, eikos-ul (verisimile) şi ceea ce este evident raţiunii comune împotriva 
pretenţiei de dovedire şi de certitudine a ştiinţei? Faptul de a convinge şi faptul de a-ţi fi 
evident, fără a fi capabil să produci o dovadă, constituie în mod evident scopul şi măsura 
atât pentru înţelegere şi interpretare, cât şi pentru arta oratorică şi persuasivă - şi tot acest 
întreg domeniu al convingerilor evidente şi al concepţiilor general dominante nu este 
restrâns treptat prin progresul ştiinţei, oricât ar fi el de mare, ci mai degrabă se extinde 
asupra fiecărei noi cunoştinţe a cercerării, pentru a şi-o revendica şi a şi-o adapta. Ubicuitate a 
retoricii este una nelimitată. Abia prin ea ştiinta devine un factor social al vietii. Ce am şti 
despre fizica modernă, care transformă într-un' mod atât de vizibil existenţa n�astră, numai 
din fizică? Toate prezentările ei care ţintesc dincolo de cercul specialiştilor (şi poate ar 
trebui să se spună: în măsura în care ele nu se limitează la un cerc de fiecare dată foarte 
mic de specialişti initiati) îşi datorează influenta elementului retoric pe care îl contine. 
Chiar şi Descartes, a�e�t mare şi pasionat susţinător al metodei şi al certitudinii, este în 
toate scrierile sale un scriitor care mânuieşte mijloacele retoricii într-un mod extraordinar, 
aşa cum a arătat mai ales Henri Gouhier17. În legătură cu funcţia ei fundamentală în cadrul 
vieţii sociale nu poate exista nici o îndoială. Orice ştiinţă care trebuie să devină practică 
este dependentă de ea. - Pe de altă parte, funcţia hermeneuticii nu este mai puţin universală. 
Neinteligibilitatea şi posibilitatea înţelegerii greşite a textelor transmise prin tradiţie, care 
au adus-o în scenă la origine, sunt numai un caz special al faptului întâlnit în orice orientate 
umană în lume ca fiind atopon-ul, straniul, care nu poate fi niciodată încadrat în structurile 
de anticipare obişnuite ale experienţei. Şi aşa cum în progresul cunoaşterii mirabil ia îşi 
pierd caracterul uimitor de îndată de au fost înţelese, aşa şi orice apropriere reuşită a 
tradiţiei se dizolvă într-o familiaritate proprie, în care ea ne aparţine şi în care noi îi aparpnem. 
Ea şi noi ne contopim în lumea unică ce cuprinde istoria şi prezentul, în lumea proprie şi 
comună care îşi dobândeşte articulaţia lingvistică prin faptul că oamenii vorbesc unii cu 
alţii. Şi din perspectiva înţelegerii, universalitatea lingvisticităţii umane apare, aşadar, ca un 
element în sine nelimitat, care susţine totul, nu numai cultura transmisă prin limbă, ci pur 
17 Henri Gouhier, La risistance au vmi . . .  (&torica e Barocco, ed. E. Castelli, Roma 1955) .  
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şi simplu totul, căci totul este integrat în inteligibilitatea în care ne mişcăm împreună. 
Platon a putut pe bună dreptate să pornească de la faptul că cine priveşte lucrurile în 
oglinda vorbirii le percepe în adevărul lor deplin şi nediminuat. De asemenea, atunci când 
Platon suspne că orice cunoaştere este ceea ce este abia ca recunoaştere, acest lucru are un 
sens proflU1d şi corect. O 'primă' cunoaştere este tot atât de pupn posibilă ca şi un prim 
cuvânt. Chiar şi cea mai nouă cunoaştere, ale cărei consecin�e nu par deloc previzibile, 
este ceea ce a fost cu adevărat abia atunci când şi-a epuizat aceste consecinţe şi a pătruns 
în mediul comunicării intersubiective. 

Astfel, aspectul retoric şi cel hermeneutic al lingvisticităţii umane se întrepătrund în chip 
desăvârşit. Nu ar exista nici un orator şi nici o artă oratorică, dacă comunicarea şi acordul nu 
ar sustine relatiile umane - nu ar exista nici o sarcină hermeneutică, dacă acordul celor care 
'sunt � dialog' nu ar fi tulburat şi comunicarea nu ar trebui să fie căutată. Intersectarea cu 
retorica este aşadar potrivită pentru a destrăma iluzia că hermeneutica ar fi limitată numai la 
tradiţia estetic-umanistă şi că ftlozofia hermeneutică -ar avea de-a face cu o lume a 'sens ului' 
opusă lumii fiintei 'reale', care se situează în 'traditia culrurală'. 

Conform uaiversalităţii demersului hermeneutic, el trebuie luat în considerare şi pentru 
logica ştiinţelor sociale. Astfel a abordat Habermas analizele 'conş tiinţei istoriei efectelor' 
şi ale modelului 'traducerii' furnizate în Adevăr fi metodă, şi le-a recunoscut o funcpe pozitivă 
pentru depăşirea rigidizării pozitiviste a logicii specifice ştiinţelor sociale, precum şi pentru 
depăşirea întemeierii lingvistice (Iinguistisch) , lipsite de o reflecţie istorică, a acestora. 18 O 
astfel de raportare la hermeneutică stă aşadar sub semnul premisei recunoscute că ea 
trebuie să slujească metodologiei ştiinţelor sociale. Fireşte, acest lucru este separat printr-o 
decizie prealabilă cu implicaţii majore de baza de pornire tradiponală a problematicii 
hermeneutice, bază pe care o formează ştiinţele estetic-romantice ale spiritului. Ce-i drept, 
la distanţarea metodologică ce constituie esenţa ştiinţei moderne se recurge din plin şi în 
humanities, iar Ad�văr fi metodă nu a avut niciodată în vedere opoziţia pe care o implică titlul 
ca pe una exclusivă. 19 Fireşte însă că ştiinţele spiritului au constituit punctul de plecare al 
analizei, deoarece ele se apropie unele de altele prin experienţe în care nu este absolut 
deloc vorba despre metodă şi ştiinţă, ci despre experienţe care se află în afara ştiinţei, 
precum experienţa artei şi experienţa culturii marcate de tradiţia ei istorică. Experienţa 
hermeneutică este activă în ele în acelaşi mod, şi din această cauză nu este ea însăşi obiect 
al distanţării metodologice, ci o precedă, furnizându-i ştiinţei interogaţiile ei şi făcând 
astfel posibilă pentru prima dată întrebuinprea metodelor ei. Ştiinţele sociale moderne, 
dimpotrivă, în cazul în care reflecpa hermeneutică este recunoscută ca fiind inevitabilă 
pentru ele (aşa cum în Adevăr fi metodă acest lucru este arătat pentru ştiinţele spiritului) , 
ridică pretenpa, aşa cum o formulează Habermas, de a ridica înţelegerea printr-o "distanţare 
controlată de la nivelul lU1ui exercipu preştiinţific la rangul unui demers reflexiv", aşa-zicând 
prifl "dezvoltarea metodologică a inteligenţei" (1 34/ 135) . 

Insă demersul ştiinţei este dintotdeauna acela de a realiza prin moduri de procedură 
transmisibile şi controlabile ceea ce inteligenta individuală reuşeşte uneori şi ea, chiar dacă 
într-un mod nesigur şi necontrolabil. în' cazul în care conştientizarea condiţiilor 
hermeneutice care sunt în joc în ştiinţele comprehensive ale spiritului conduce ştiinţele 
sociale, care nu vor 'să înţeleagă', ci încearcă, prin includerea elementelor inteligibile care 
Se sedimentează în lingvisticitate, să Se înstăpânească in mod ştiinţific asupra structurii 
reale a societăţii, către organizări metodologice care sunt utile activităţii lor, atunci acest 
18 U. Habermas, Zur ugik der Soifalwissenschaftcn, PhiL Rdsch. Beiheft 5, Tubingen 1 967, Cap. III] 
19 [Cf. Prefata la ediţia a 2-a, mai jos p. 672 sqq.] 
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lucru este cu siguran�ă un câştig ştiinp.fic. Fireşte că reflecp.a hermeneutică nu va putea fi 
prescrisă de ele în sensul de a se limita la această funcp.e imanent ştiinp.fică, şi îndeosebi nu 
va putea fi oprită să supună din nou unei reflecţii hermeneutice distanprea metodologică 
a în�elegerii pe care o practică ştiin�ele sociale - chiar dacă ea vine astfel din nou în 
întâmpinarea desconsiderării pozitiviste a hermeneuticii. 

Totuşi, să vedem mai întâi cum se impune problema hermeneutică în cadrul teoriei 
specifice ştiinţelor sociale şi cum se prezintă ea pornind de aici. 

Există în primă instanţă 'demersul lingvistic' (459 sq.). Dacă lingvisticitatea este carac
terizată ca mod de realizare a conştiintei hermeneutice, atunci este evident că trebuie să 
recunoaştem în lingvisticitate, care este structura fundamentală a socialităp.i umane, apriori-ul 
valabil al ştiinţelor sociale, pornind de la care teoriile behaviorist-pozitiviste, care consideră 
societatea ca pe un întreg funcp.onal observabil şi dirijabil, merg ad absurdum. Acest lucm 
are ceva evident, în măsura în care societatea umană trăieşte în institutii care, ca atare, sunt 
înţelese, transmise prin tradip.e, reformate, pe scurt, sunt determinate de autoînţelegerea 
interioară a indivizilor care formează societatea. Habermas vede însă îndreptăp.rea herme
neuticii, atât în opozip.e cu teoria jocurilor de limbaj a lui Wittgenstein, cât şi în opozip.e cu 
valorificarea acesteia de către Winch20 pentru un apriori lingvistic al tuturor afirmap.i1or 
ştiinţelor sociale, în faptul că ea, pornind de la ideea istoriei efectelor, reclamă accesul 
comunicativ la domeniul-obiect al ştiintelor sociale. 

Totuşi, dacă Habermas urrnăreşte a�aliza preînţelegerii şi a esenp.alei dependen�e de 
prejudecăp., care sunt inerente oricărei înţelegeri şi acp.uni umane, atunci pretenp.a pe care 
el o are de la reflecp.a hermeneutică este totuşi una principial diferită. Conştiinţa istoriei 
efectelor, care încearcă să reflecteze asupra propriilor prejudecăp. şi îşi controlează propria 
preînţelegere, ar pune capăt, ce-i drept, obiectivismului naiv care ar falsifica atât teoria 
pozitivistă a ştiinţe� cât şi fundamentarea fenomenologică şi de natura analizei limbajului 
a ştiinţelor sociale. Insă ce ar realiza de fapt o astfel de reflecp.e? Există mai întâi problema 
istoriei universale, adică reprezentarea unui scop al istoriei care se degajă de fiecare dată 
din reprezentările teleoloaice ale actiunii sociale. Dacă reflectia hermeneutică se multumeşte 

o"' , , , 
cu aprecieri generale, conform cărora caracterul limitat al propriului punct de vedere nu 
poate fi niciodată depăşit, atunci ea este lipsită de consecin�e. Ce-i drept, pretenp.a unei 
ftlozofti a istoriei care se concentrează asupra conţinutului este contestată printr-o astfel 
de apreciere, însă conştiinţa istorică va proiecta totuşi permanent, pornind de la propria ei 
orientare către viitor, o istorie universală preînţeleasă. Cu ce ne ajută cunoaşterea caracterului 
ei prealabil şi a posibilitătii ei esentiale de a fi depăşită? 

Însă acolo unde refle�p.a herm�neutică devine efectivă, ce face ea acolo? În ce raport 
se plasează reflecp.a asupra istoriei efectelor faţă de tradip.a de care ea devine conştientă? 
Teza mea - şi eu cred că ea este urmarea necesară a recunoaşterii condip.onării noastre 
prin istoria efectelor şi a finitudinii noastre - este aceea că hermeneutica ne învaţă să 
recunoaştem ca dogmatică opoziP-a dintre tradip.a ce continuă să trăiască, 'genuină', şi 
aproprierea acesteia prin reflecp.e. In spatele acestei opoziţii se află un obiectivism dogmatic, 
care deformează chiar şi conceptul de reflectie. Cel care întelege nu este nici în ştiintele 
comprehensive atât de detaşat prin reflecp.e de contextul is�oriei efectelor al situap.ei �ale 
hermeneutice, încât înţelegerea sa să nu se integreze ea însăşi în această desfăşurare. Istoricul, 
chiar şi cel al aşa-numitei ş tiinte critice, destramă într-o atât de mică măsură traditiile care 

, , 
trăiesc în continuare, de exemplu cele naţional-statale, încât el, ca istoric naţional, intervine 
mai d�grabă în acestea formând şi dezvoltând, iar lucrul cel mai important este următorul: 
20 P. Winch, Tbe !dea of a Social Science, London / New York 1958 (în germană 1966). 
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cu cât reflectează mai conştient asupra condiţionării lui hermeneutice, cu atât mai mult 
face acest lucru. Droysen, care a recunoscut cu claritate 'obiectivitatea de eunuc' a istoricului 
în naivitatea ei metodologică, a fost el însuşi extrem de activ în sprijinul conştiinţei statale 
nationale a culturii burgheze a secolului al XIX-lea - în orice caz, mai activ decât conştiinta 

, , 
epică a lui Ranke, fare dorea să educe mai degrabă în vederea apolitismului faţă de 
conducerea statului. Inţelegerea este ea însăşi desfăşurare. Numai un istorism naiv, nereflexiv 
va vedea în ştiinţele istoric-hermeneutice un fapt absolut nou care anulează puterea tradiţiei. 
Dovada neechivocă pentru permanenta mediere în care tradiţia socială continuă să trăiască 
am încercat să o aduc prin aspectul lingvisticităţii care poate să susţină orice înţelegere. 

Acestui lucru Habermas îi opune faptul că mediul ştiinţei s-ar transforma profund prin 
reflectie. Tocmai aceasta ar fi moştenirea indelebilă şi care ne-a fost lăsată de către idealismul 
germ�n din spiritul secolului al XVIII-lea. Chiar dacă experienţa hegeliană a reflecţiei nu 
s-ar mai putea desăvârşi într-o conştiinţă absolută, "idealismul lingvisticităţii" (1 79), care 
s-ar epuiza în simpla "tradiţie culturală", în aproprierea şi dezvoltarea ei hermeneutică, ar 
fi totuşi o tristă slăbiciune în raport cu întregul real al contextului social al vieţii, care ar fi 
constituit nu numai din limbă, ci deopotrivă din muncă şi dominatie. Reflectia hermeneutică 
ar trebui să Se transforme în critică a ideologiilor. 

" 

Habermas porneşte astfel de la motivul central al interesului sociologic de cunoaştere. 
Aşa cum retorica (10 calitate de teorie) s-a opus vrăjirii conştiinţei prin puterea discursului, 
constrângând la deosebirea lucrului, a ceea ce este adevărat, de verosimilul pe care ea ne 
învaţă să îl obţinem, aşa cum hermeneutica aspiră să restabilească un acord intersubiectiv 
tulburat prin reflecţie reciprocă comunicativă, şi îndeosebi să repună o cunoaştere distanţată 
în direcţia unui obiectivism fals pe bazele sale hermeneutice, aşa şi în reflecţia specifică 
ştiintelor sociale este activ un interes emancipator care destramă prin conş tientizare , 

A 

constrângerile sociale exterioare şi interioare. In măsura în care acestea încearcă să se legitimeze 
prin interpretare lingvistică, critica ideologiilor - ce-i drept, ea însăşi un act de reflecţie care 
se autointerpretează lingvistic - devine o demascare a "înşelării prin limbă" (1 78). 

Şi în domeniul terapiei psihanalitice s-a confirmat puterea emancipatoare a reflecţiei la 
care se recurge pe�tru viaţa socială. Reprimarea conştientizată anihilează puterea 
constrângerilor false, şi aşa cum acolo toate motivele acţiunii ar coincide, ca stadiu final al 
unui proces formativ reflexiv, cu sensul în funcţie de care se orientează însuşi cel care 
acţionează - lucru care în situaţia psihanalitică este limitat, fireşte, prin sarcina terapeutică, 
şi de aceea reprezintă numai un concept-limită - aşa şi realitatea socială ar putea fi concepută 
ţn mod adecvat din punct de vedere hermeneutic numai într-un astfel de stadiu final fictiv. 
In realitate, viaţa societăţii constă într-o întreţesere de motive inteligibile şi constrângeri 
reale, pe care cercetarea socială trebuie să şi-o aproprieze într-un proces educativ progresiv 
şi să o elibereze pentru acţiune. 

Nu poate fi contestat faptul că această concepţie de teorie socială are logica ei. Fireşte că 
pare îndoielnic faptul că este reţinută în mod corect contribuţia hermeneuticii atunci când ea 
este determinată pornind de la conceptul-limită al unei coincidenţe a tuturor motivelor 

. acţiunii cu sensul înţeles. Problema hermeneutică este totuşi atât de universală şi fundamentală 
pentru orice experientă interumană a istoriei şi a prezentului numai pentru că poate fi cunoscut 
un sens şi acolo unde el nu a fost realizat în mod intentionat Universalitatea dimensiunii 
hermeneutice este diminuată atunci când un domeniu al s�sului inteligibil (tradiţie culturală') 
este delimitat în raport cu alte determinante, care pot fi recunoscute numai ca factori reali, 
ale realităţii sociale. Ca şi cum nu tocmai orice ideologie, ca o conştiinţă lingvistică falsă, s-ar 
prezenta nu num� ca sens inteligibil, ci ar putea fi în{eleasă tocmai şi în sensul ei 'adevărat', de 



534 Partea a patra: Dezvoltări 

exemplu cel al interesului dominapei. Acelaşi lucru este valabil şi pentru motivele inconştiente 
pe care psihanalistul le aduce la nivelul conştiinţei. 

Punctul de plecare al dezvoltării dimensiunii hermeneutice, pe care Adevăr fi metodă l-a 
fixat în experienţa artei şi în ştiinţele spiritului, pare să îngreuneze aici aprecierea adevăratei 
ei întinderi. Cu siguranţă că şi deme�sul din partea a treia a cărţii; numit acolo univers al, 
este prea schematic şi unilateral. In realitate însă, din perspectiva problematizării 
hermeneutice, pare absurd tocmai faptul că factorii reali ai muncii şi dominaţiei trebuie să 
Se afle în afara limitelor ei. Căci ce altceva sunt prejudecăp.1e asupra cărora trebuie să se 
reflecteze în efortul hermeneutic? De unde altundeva trebuie ele să provină? Din traditia 
culturală? Cu siguranţă că şi de acolo. Însă din ce se constituie aceasta? Idealismul lingvisti
cităţii ar fi, în realitate, o absurditate grotescă - în măsura în care el nu ar vrea să aibă doar 
o funcţie metodologică. Habermas spune la un moment dat: �Hermeneutica se loveşte, 
oarecum din interior, de zidurile contextului tradiţiei" (1 77). In această afirmaţie există 
ceva adevărat, dacă astfel este caracterizată opoziţia faţă de un 'din afară', care nu pătrunde 
în lumea noastră, inteligibilă sau neinteligibilă, care trebuie înţeleasă, ci se limitează la 
observarea prin constatare a schimbărilor (în locul celei a acţiunilor) . Afirmaţia că acest 
lucru trebuie să absolutizeze tradiţia cultural� mi se pare însă eronată. Trebuie numai să 
vrem să înţelegem tot ceea ce poate fi înţeles. In acest sens este valabilă propoziţia: "Fiinţa 
care poate fi înteleasă este limbă."ZI 

Prin aceasta 'nu ne limităm la o lume a sensului care, prin cunoaşterea cunoscutului (A. 
Boeckh), ar fi un fel de obiect secundar al cunoaşterii, o apropriere a ceea ce este deja 
cunoscut, şi care ar adăuga bogăţiile 'tradipei culturale' la adevăratele realităţi economice şi 
politice care determină în primul rând viata societătii - în oglinda limbii se reflectă, mai 
degrabă, tot ceea ce există. În ea şi numai in ea ne î�tâmpină ceea ce nu întâlnim nicăieri 
altundeva, pentru că suntem noi înşine (nu numai ceea ce credem şi ceea ce ştim despre 
noi). În ultimă instanţă, limba nu este deloc o oglindă, şi ceea ce vedem in ea nu este o 
reflectare a noastră şi a întregii mnţe, ci interpretarea şi trăire a din plin (Auslegung ul1d 
AuslebuniJ a ceea ce se întâmplă cu noi, atât în dependenţele reale faţă de muncă şi dominape, 
cât şi în toate celelalte lucruri care constituie lumea noastră. limba nu este subiectul 
anonim, găsit în cele din urmă, al tuturor proceselor şi acţiunilor social-istorice, subiect 
care s-ar oferi pe sine şi întregul activităţilor sale obiectivă.tllor privirii noastre contemplative, 
ci ea este jocul pe care îl jucăm împreună noi toţi. Nimeni nu este înaintea tuturor celorlalţi. 
Fiecăruia 'i-a venit rândul' şi este neincetat la mutare. Aşa ceva se realizează atunci când 
intelegem, şi tocmai şi atunci când recunoaştem prejudecăti sau demascăm pretexte care 
as�und realitatea. Într-adevăr, de cele mai multe ori noi ?inţelegem'. În cele din urmă, 
atunci când am recunoscut ceva care ni se părea ciudat şi neinteligibil, atunci când l-am 
încadrat in lumea noastră ordonată lingvistic, totul se deschide ca la o temă de şah dificilă, 
un�e abia soluţia face inteligibilă până la ultima piesă necesitatea poziţiei absurde. 

Insă aceasta înseamnă că noi înţelegem numai atunci când recunoaştem un pretext şi 
demascăm pretenţii false? Habermas pare a presupune acest lucru. Cel puţin, pentru el puterea 
reflecţiei pare a se dovedi numai prin faptul că ea face acest lucru, iar slăbiciunea ei atunci când 
rămânem prinşi în urzeala limbii şi o ţesem mai departe. Presupoziţia sa este într-adevăr aceea 
că reflecţia practicată în ştiinţele hermeneutice "zdruncină dogmatica practicii vieţii". Invers, el 
consideră ra pe un principiu care nu poate fi întemeiat şi care renunţă la moştenirea iluminismului 
faptul că limpezirea structurii de prejudecăţi a înţelegerii ar putea să sfârşească în recunoaşterea 
autoritătii - a unei forte dogmatice! Conservatorismul (nu cel al acelei generatii a unui Burke, ci 
----�,�-- ' , 
21 [Adevăr fi metodă; voI. 1 ,  p. 353] 
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cel al unei generaţii care are în spatele ei trei mari transformări ale istoriei germane fără să se fi 
ajuns vreodată la o zdruncinare revolu�onară a ordinii sociale existente) este foarte posibil să 
fie favorabil pentru înfelegerea unui adevăr care se ascunde uşor. Despre preten�a de a spune 
ceva inteligibil, şi nu despre o "convingere fundamentală" (174) este vorba, în orice caz, atunci 
când eu despl1nd autoritatea şi ra�unea din antiteza abstractă a ilwninismului emancipator şi 
afinn relatia lor ambivalentă în mod esential.22 , , 

Antiteza abstractă a iluminismului mi Se pare că nesocoteşte un adevăr, şi acest lucru 
are consecinte fatale - şi anume pentru că atunci reflec�ei i se atribuie o falsă putere şi 
nesocotefte în mod idealist adevăratele dependenţe. Să admitem că autoritatea exercită, în 
nenumărate forme de organizare a domina�ei, o forţă dogmatică, de la organizarea educa�ei, 
trecând prin organizarea pe bază de ord�n a armatei şi a administra�ei, până la ierarhia de 
putere a forfelor politice sau a preo�or. In să această imagine a supunerii faţă de autoritate 
nu poate arăta niciodată de ce toate acestea sunt organizări, şi nu dezorganizarea unei 
exercitări dure a fortei. Dacă eu consider recunoaşterea ca fiind determinantă pentru 
raporturile de autorit�te reale, acest lucru mi se pare că se impune cu necesitate. Întrebarea 
poate fi numai: pe ce se bazează recunoaşterea? Cu siguranţă că o astfel de recunoaştere 
poate exprima adesea mai 1Ţ1ult o cedare reală a celui slab în faţa forţei, Însă aceasta nu este 
recunoaştere şi nu se bazează pe autoritate. Trebuie doar să studiem procese precum cel al 
pierderii autorităţii sau al prăbuşirii autorităţii (şi opusul ei) , şi vom vedea ce este autoritatea 
şi din ce trăieşte ea. Nu pornind de la o fortă dogmatică, ci de la o recunoaştere dogmatică. 
Ce trebuie să fie însă recunoaşterea dogmatică, dacă nu faptul că autorităţii i se acordă o 
superioritate în cunoaştere, şi că de aceea se crede că ea are dreptate. Numai pe acest lucru 
'se bazează' ea. Ea domină aşadar pentru că este recunoscută 'în mod liber'. Nu există o 
supunere oarbă care ascultă de ea. 

Este însă o insinuare i�admisibilă aceea că eu aş crede că nu ar exista pierdere a autorităţii 
şi critică emancipatoare. Intrebarea dacă se poate spune: pierdere a autorităţii prin critică 
emancipatoare a reflec�ei, sau: că pierderea autorită� se exprimă în critică şi emancipare 
poate fi lăsată aici deoparte şi nu este, poate, absolut deloc o alternativă autentică. Controversată 
este doar problema dacă reflec�a destramă întotdeauna raporturile substan�ale sau tocmai 
că le poate prelua şi în conştiinţă. Procesul de învăţare şi de educare abordat de către mine 
(cu privire la etica aristotelică) este privit de către Habermas într-un mod ciudat de unilateral. 
Faptul că tradi�a ca atare ar trebui să fie şi să rămână unicul temei al valabilităţii prejudecăţilor 
- aşa cum îmi atribuie Habermas - contrazice totuşi în mod flagrant tocmai teza mea: că 
autoritatea se bazează pe cunoaştere. Cel care a devenit major poate - dar nu trebuie! - să 
preia din convingere ceea ce el respectă cu sup�nere. Tradi�a nu este o legitimare, în orice 
caz nu acolo unde reflecţia reclamă o legitimare. Insă aceasta este problema: unde o reclamă? 
Pretutindeni? Acestui lucru eu îi opun finitudinea existenţei umane şi particularitatea esen�ală 
a reflectiei. Este vorba despre întrebarea dacă functia reflectiei este fixată la nivelul 

, , , 
conştientizării care confruntă ceea ce este valabil de Jacta cu alte posibilită� şi apoi respinge 
ordinea existentă în favoarea altor posibilită�, însă poate de asemenea prelua în cunoştinţă 
de cauză ceea ce tradi�a ne aduce de Jacto în întâmpinare, sau dacă întotdeauna conştientizarea 
anulează numai ceea ce este valabil. Atunci când Habermas (176) [305] spune că "autorităţii 
i se poate lua şi anula printr-o constrângere non-violentă din partea convingerii şi a deciziei 
ra�onale ceea ce era în ea simplă dominare (- interpretez: ceea ce nu era autoritate -), atunci 
nu mai ştiu de ce polemizăm. Cel mult în legătură cu problema dacă 'decizia ra�onală' îi 
22 [Cf. intre timp studiul meu "Uber den Zusammenhang von Autorităt und kritischer Freiheit", 
S chJveizer Archiv liir Neurologie, Neurochirurgie und P.rychiatrie 1 33 (1983), pp. 1 1 - 1 6] 
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poate fi sau nu luată cuiva de către ştiinţele sociale (pe baza căror progrese!). Însă despre 
aceasta mai târziu. 

Conceptul de reflecpe şi de conştientizare pe care îl utilizează Habermas se înfăpşează 
reflecpei hermeneutice ca fIind împovărat în prealabil în mod dogmatic, şi aici aş dori ca 
reflecpa hermeneutică pe care eu o pregătesc să devină efectivă. Am învă�at prin intermediul 
lui Husserl (prin teoria sa despre intenp-onalită�e anonime) şi prin intermediul lui Heidegger 
(prin evidenperea diminuării ontologice care se ascunde în conceptul de subiect şi în cel 
de obiect ale idealismului) să recunoaştem falsa obiectualizare care îi este atribuită 
conceptului de reflectie. Există la fel de bine o întoarcere interioară a intentionalitătii, care , , , 
nu ridică nicidecum ceea ce este astfel co-vizat (das Mitgemeinte) la statutul de obiect tematic. 
Acest lucru l-a văzut deja Brentano (preluând convingeri aristotelice). Nu aş şti cum altfel 
s-ar dori să se în�eleagă, în genere, enigmatica formă ontică a limbii, dacă nu pornind de 
aici. Trebuie (pentru a vorbi în termenii lui J. Lohmann) să distingem reflecpa 'efectivă', 
care se produce în dezvoltarea limbii, de reflecţia explicită şi tematică ce s-a constituit în 
istoria gândirii occidentale şi, transformând totul în obiect, a creat, în calitate de ştiinţă, 
presupozipile civilizaţiei planetare de mâine. 

Ce ciudat este afectul cu care Habermas apără ştiinţele experimentale împotriva 
posibilităţii ca ele să fIe un joc lingvistic arbitrar. Cine le contestă necesitatea - din punctul 
de vedere al posibilei dominări tehnice a naturii? Cel mult cercetătorul însuşi va contesta, 
pentru raportul său cu ştiinţa sa, motivap-a tehnică a activităţii sale, cu deplină îndreptăpre 
subiectivă. Faptul că aplicarea practică a ştiintei moderne transformă profund lumea noastră 
şi, odată cu aceasta, şi limba noastră, nu îl v� tăgădui, dimpotrivă, nimeni. Însă tocmai: "şi 
limba noastră". Acest lucru nu înseamnă nicidecum, aşa cum îmi impută Habermas pe 
nedrept, că conştiinţa articulată lingvistic determină fiinţa materială a practicii vieţii, ci 
doar că nu există nici o realitate socială, cu toate constrângerile ei reale, care să nu se 
prezinte la rândul ei, din nou, într-o conştiintă articulată lingvistic. Realitatea nu se desfăşoară 
"în spatele limbii" (1 79) [309] , ci în spatele celor care au pretenpa de a înţelege lumea în 
întregime (sau de a nu o mai înţelege deloc), şi ea se desfăşoară şi în limbă. 

Fireşte că pornind de aici conceptul de "naturalitate" (de exemplu 173/4) [302/3] 
devine extrem de dubios, concept pe care deja Marx l-a admis drept contra-concept 
împotriva lumii muncii a societăţii moderne împărpte pe clase şi pe care şi Habermas îl 
utilizează cu plăcere ("substan�ă naturală a tradipei", dar şi "cauzalitate a raporturilor 
naturale"). Acesta este romantism - şi acest romantism creează un abis artifIcial între 
traditie şi reflectia care se întemeiază pe con <::tiinta istorică. "Idealismul lingv:t' sticitătii" are 

" l' , , 

oricum privilegiul de a nu cădea în acest romantism. 
Critica lui Habermas culminează cu interogarea imanentismului transcendental-filozofic 

cu privire la condipile istorice la care recurge el însuşi. Într-adevăr o problemă centrală. 
Cine ia în serios finitudinea existenţei umane şi nu îşi construieşte o 'conştiinţă în genere' 
sau un intelleetus areheţypus sau un ego transcendental, care trebuie să constituie orice 
valabilitate, nu se va putea sustrage întrebării privitoare la felul cum propria sa gândire, ca 
una transcendentală, este ea însăşi empiric posibilă. Numai că eu nu văd aici nici o dificultate 
reală pentru dimensiunea hermeneutică pe care am dezvoltat-o eu. 

Polemica extrem de utilă a lui Pannenberg cu încercarea mea23 m-a făcut să conştientizez 
ce diferenţă principială există între pretenpa lui Hegel de a evidenpa rapunea şi în istorie, 
şi acele concepţii despre istoria universală care se demodează permanent, în care adeptul 
23 W. Pannenberg, "Hermeneutik und Universalgeschichte", Ztschr.J Theologie tind Kirche 60, 1963, 
pp. 90-121 . 
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lor se comportă permanent precum "ultimul istoric" (1 66). Despre pretenţia lui Hegel a 
unei ftlozofti a istoriei universale se poate, cu siguranţă, polemiza. Şi el ştia: "Picioarele 
celor care te scot afară sunt deja în faţa uşii", şi se poate considera că, dincolo de orice 
dezavuări ale istoriei universale, gândului final al libertătii tuturor îi revine o evidentă 
constrângătoare, care poate fi la fel de pupn depăşită v'reodată cum poate fi depăşită 
conştiinţa. Totuşi, pretenţia pe care trebuie să o ridice orice istoric şi care constă în faptul 
de a stabili sensul oricărui proces istoric din perspectiva lui astăzi (şi a viitorului acestui 
astăzi) este una principial diferită şi mult mai modestă. Nimeni nu poate contesta faptul că 
ştiinp istoriei presupune viitorialitate. O concepţie despre istoria universală este din această 
cauză, în mod inevitabil, una a dimensiunilor conştiintei istorice prezente, 'cu intentie 
practică'. Însă este Hegel apreciat în mod just atunci când se doreşte limitarea lui la acea�tă 
necesitate interpretativă a oricărui prezent? 'Cu intenţie practică' - faptul că nimeni nu 
mai ridică astăzi această pretenţie îi asigură deja conştiinţa întipărită a propriei finitudini şi 
neîncrederea faţă de dictatura conceptului. Se vrea cu adevărat ca Hegel să fie redus la 
intenţia practică? 

Discuţia mea cu Pannenberg, dacă înţeleg bine, merge în acest punct în gol. Căci nici 
Pannenberg nu vrea să reînnoiască pretenţia lui Hegel - şi constituie, fireşte, o deosebire 
faptul că pentru teologul creştin 'intenţia practică' a tu!Uror concepţiilor despre istoria 
universală îşi are punctul stabil în absoluta istoricitate a Intrupării. 

Totuşi, întrebarea rămâne. Dacă problematica hermeneutică vrea să se afirme atât în 
raport cu universalitatea retoricii, cât şi în raport cu actualitatea criticii ideologiilor, atunci 
ea va trebui să-şi întemeieze propria universalitate, şi acest lucru tocmai în raport cu 
pretenţia ş tiinţei moderne de a prelua în sine reflecţia hermeneutică şi de a o pune în 
slujba ştiinţei (prin "dezvoltarea metodologică a inteligenţei'') . Ea va putea face acest 
lucru numai dacă nu se încurcă în imanenta inatacabilă a reflectiei transcendentale, ci ştie 

, , 

la rândul ei să spună ce realizează această reflecţie în raport cu ştiinţa modernă - şi nu 
numai în cadrul ei. 

Întrucât reflecţia hermeneutică va împlini realizarea pe care o împlineşte orice 
conştientizare, acest lucru va trebui să se manifeste în primă instanţă în cadrul ştiinţei 
înseşi. Reflecţia asupra unei preînţelegeri date aduce în faţa mea ceva care altminteri se 
petrece în spatele meu. Ceva - nu totul. Căci conştiinţa istoriei efectelor este, într-un mod 
de neanulat, mai mult fiinţă (Sein) decât conştiinţă (Bewujtsein) . Aceasta nu înseamnă însă 
că ea s-ar putea sustrage, fără o permanentă conştientizare, rigidizării ideologice. Numai 
prin această reflecţie eu nu mai sunt neliber faţă de mine însumi, ci pot decide liber cu 
privire la îndreptăţirea şi neîndreptăţirea preînţelegerii mele - fie şi numai prin aceea că 
ţnvăţ să dobândesc o nouă inţelegere a unor lucruri privite într-un mod plin de prejudecăţi. 
In acest lucru rezidă însă faptul că prejudecăţile care imi dirijează preînţelegerea sunt puse 
şi ele permanent în joc - până la renunţarea la ele, care, fireşte, poate însemna permanent 
şi transformare. Forţa neobosită a experienţei este aceea de a dezvolta permanent o nouă 
pre!nţelegere în orice fapt de a fi instruit. 

In domeniile de pornire ale studiilor mele hermeneutice, în ştiinţele despre artă şi în 
ştiinţele filologic-istorice, este uşor de arătat felul cum devine activă reflecţia hermeneutică. 
Să ne gândim la felul cum autonomia cercetării de istorie a stilului din ştiinţele despre artă a 
fost zdruncinată prin reflecţia hermeneutică asupra conceptului de artă - sau prin cea asupra 
unor concepte individuale de epcci şi de stiluri -, cUm iconografia, de pe poziţia ei marginală, 
s-a impus în prim-plan, cum r�flectia lţermeneutică are, prin conceptele de trăire şi c.le expresie, 
consecinţe în clcmerJIJl ştiinţei lit�!aturii - fie şi numai în sensul continuării conştiente a 
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unor tendin�e de cercetare care se impun deja de multă vreme. (Influen�a reciprocă este tot 
influen�ă.) Faptul că zdruncinarea unor prejudecăţi stabile făgăduieşte un progres ştiinţific 
este, în genere, de la sine în�eles. Ea face posibile noi întrebări, şi suntem permanent marto,Pi 
a ceea ce poate dobândi cercetarea istorică printr-o conştiinţă a istoriei conceptelor. In 
aceste domenii cred că am arătat felul cum distantarea istorică se transmite sub forma , 
'contopirii orizonturilor'. Demersului pătrunzător al lui Habermas îi datorez faptul că îmi 
devine vizibilă contribuţia hermeneutică în cadrul ştiinţelor sociale, îndeosebi prin aceea că 
preînţelegerea teoriei pozitiviste a ştiinţei, dar şi cea a unei fenomenologii aprioriste şi a unei 
lingvistici generale, este confruntată cu dimensiunea hermeneutică. 

Însă functia reflectiei hermeneutice nu se epuizează în ceea ce ea semnifică pentru ştiinte. , , , 
Tuturor ştiinţelor moderne le este proprie o distanţare profund înrădăcinată, pe care ele o 
atribuie pe nedrept conştiintei naturale şi care deja în stadiul initial al ştiintei moderne a ajuns 
Prin conceptul de metodă l� conştiinta reflexivă. În ea reflecti� hermene�tică nu poate dori 

A , , 
să schimbe nimic. Insă ea poate, făcând transparentă preînţelegerea care este călăuzitoare de 
fiecare dată în ştiinţe, să d�zvăluie noi dimensiuni interogative şi astfel să slujească indirect 
activităţii metodologice. Insă ea poate, în plus, să aducă la nivelul conştiinţei ceea ce 
metodologia ştiin�elor consideră ca pe propriul lor progres, ce ocultări şi abstractizări pretinde 
ea, prin care lasă nedumerită în urma sa conştiinţa naturală - care totuşi, în calitate de 
consumator al inventiilor şi informatiilor obtinute prin ştiintă, le urmăreşte permanent. Se 
poate exprima acest l�cru - împreuni cu Wi�genstein - astf�l: 'jocurile de limbaj ' ale ştiinţei 
rămân raportate la metalimbajul pe care îl reprezintă limba maternă. Cunoştinţele dobândite 
de către ştiinţă pătrund în conştiinţa socială prin intermediul mijloacelor moderne de informare 
şi, cu o întârziere cuvenită (uneori necuvenit de mare), prin intermediul şcolii şi al educaţiei. 
Astfel se articulează realităp1e 'sociolingvistice'. 

Pentru ştiinţele naturii ca atare, acest lucru este, fireşte, lipsit de importanţă. Autenticului 
cercetător al naturii îi este oricum clar cât de particular este domeniul de cunoaştere al 
ştiinţei sale în întregul realităţii umane. El nu împărtăşeşte divinizarea acestei ştiinţe pe 
care i-o impune publicul. Cu atât mai mult aceasta - şi cercetătorul care iese în public - are 
nevoie de reflecţia hermeneutică asupra presupoziţiilor şi limitelor ştiinţei. Aşa-numitele 
hUl1Ianiora se transmit în continuare uşor conştiinţei generale, în măsura în care ele ajung 
încă în genere la aceasta, deoarece obiectele ei apartin nemijlocit traditiei culturale şi 
sistemului traditional de învătământ. Însă ştiintele soci�e moderne se află fată de obiectul 
lor, realitatea s�cială, într-� raport deosebit de tensionat, care face nec�sară în mod 
special reflecţia hermeneutică. Distanţarea metodologică, pe care ele o datorează progresului 
lor, se raportează aici la lumea uman-socială în ansamblu. Ea se vede expusă prin ele 
controlului ştiinţific, prin planificare, dirijare, organizare, dezvoltare, pe scurt, printr-o 
multime de functii care determină toate, aşa-zicând din exterior, viata fiecărui individ şi a , , , 
fiecărui grup. Inginerul social care se îngrijeşte de funcţionarea maşinii sociale pare oarecum 
desprins de societatea căreia el îi aparţine totuşi. 

Acest lucru nu poate fi urmat de o sociologie care reflectează în mod hermeneutic. 
Analiza lucidă a lui Habermas a logicii ştiin�elor sociale a relevat în mod hotărât interesul 
de cunoaştere de natură diferită care îl distinge pe sociolog de tehnicienii societăţii. El 
numeşte acest interes unul emancipator, care are ca scop doar reflecţia, şi invocă în acest 
sens exemplul psihanalizei. 

Într-adevăr, rolul pe care trebuie să îl joace hermeneutica în cadrul unei psihanalize 
este unul fundamental şi, aşa cum am accentuat mai sus, deoarece pentru teoria hermeneutică 
nici motivul inconştient nu reprezintă o limită, şi deoarece psihoterapia poate fi descrisă 
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pe deplin în aşa fel încât "procesele formative întrerupte pot fi întregite într-o istorie 
completă (care poate fi povestită)" (1 89), hermeneutica şi cercul limbii, care se închide în 
dialog, îşi au locul aici, aşa cum cred că am învăFt eu mai ales de la J. Lacan24. 

Totuşi, este clar că aceasta nu este totul. Cadrul interpretativ elaborat de către Freud 
pretinde în general caracterul unor ipoteze autentice ale ştiinţelor naturii, respectiv al 
cunoaşterii unor legi valabile. Acest lucru trebuie să se reflecte în rolul pe care distanţarea 
metodologică îl joacă în cadrul psihanalizei, şi aceasta se şi întâmplă. Chiar dacă analiza 
reuşită îşi dobândeşte propria confirmare prin succes, pretenFa de cunoaştere a psihanalizei 
nu este totuşi nicidecum reductibilă la pragmatic. Aceasta înseamnă însă că ea este supusă 
în mod evident unei repetate reflecpi hermeneutice. Cum se raportează cunoaşterea 
psihanalistului la pozipa sa în cadrul realităţii sociale căreia el totuşi îi aparţine? Faptul că 
el interoghează ceea ce se află înapoia interpretărilor superficiale mai conştiente, că 
penetrează autoîntelegerea mascată, că scrutează functia represivă a tabu-urilor sociale, 
acest fapt pne de r�flecpa emancipatoare în care el îşi in�roduce pacienţii. Însă atunci când 
el practică aceeaşi reflccpe acolo unde nu este legitimat ca medic, ci unde el însuşi este 
partener social de j oc, el cade în afara rolului său social. Cine 'scrutează' partenerii săi de 
joc cu privire la ceva care se află dincolo de ei, adică nu ia în serios ceea ce ei joacă, este un 
stricător al jocului, pe care îl evităm. Forţa emancipatoare a reflecpei la care recurge 
psihanalistul trebuie, prin urmare, să îşi afle limita în conştiinţa socială în care analistul, la 
fel ca şi pacientul său, se înţelege pe sine împreună cu top ceilalp. Reflecpa hermeneutică 
ne învaţă că, în ciuda tuturor tensiunilor şi tulburărilor, comunitatea socială trimite iar şi 
iar înapoia sa la un acord social prin care ea există. 

Însă astfel analogia dintre teoria psihanalitică şi cea sociologică devine problematică. 
Căci unde trebuie să îşi afle aceasta limita? Unde încetează rolul pacientului şi parteneriatul 
social îşi intră în dreptul său neprofesional? În raport cu ce autointerpretare a conştiinţei 
sociale - şi orice obicei este o astfel de auto interpretare - interogarea şi trecerea înapoia 
lucrurilor sunt adecvate, de pildă în voinţa revoluponară de schimbare, şi în raport cu care 
nu sunt adecvate? La aceste întrebări pare imposibil de găsit răspunsul. Pare să rezulte 
consecinţa inevitabilă că conştiinţa principial emancipatoare trebuie să întrezărească ideea 
anulării oricărei constrângeri dominatoare - iar aceasta ar însemna că utopia anarhistă 
trebuie să fie idealul ei ultim. - Aceasta mi se pare, fireşte, o conştiinţă falsă din punct de 
vedere hermeneutic. 

24 Cf. acum antologia scrierilor sale, Eerits, Aux Editions du Seuil, Paris (1 966) [şi excelenta 
diserta�e susţinută la Heidelberg a lui Hermann Lang, Die Sprache und das UnbewuJlte. Jacques Ucans 
Grundlegung der Psychoana!Jse, Frankfurt 1973]. 



1 9. Repl ică la Hermeneutică şi critică a 
ideologi i lor (1 971 ) 

Hermeneutica este arta înţelegerii reciproce. Cu toate acestea, pare deosebit de dificil să 
ne înţelegem reciproc cu privire la problemele hermeneuticii - cel pupn atâta vreme cât 
concepte nelămurite precum ştiinţă, critică şi reflecpe domină discupa. Trăim într-o epocă 
în care ştiinp reuşeşte să domine natura într-o tot mai mare măsură şi reglementează 
administrarea coexistentei umane, şi această mândrie a civilizatiei noastre, care corectează 

, , 

neobosit lipsurile succeselor ei şi produce permanent noi teme de cercetare ştiinpfică, pe 
care se întemeiază din nou progresul, planificarea şi prevenirea pagubelor, dezvoltă puterea 
unei adevărate orbiri. Prin rămânerea încăpăţânată pe drumul configurării progresiste a 
lumii prin ştiinţă, se perpetuează un sistem în faţa căruia conştiinţa practică a individului 
se predă resemnată şi nedumerită sau împotriva căruia se apără revoltată - adică nu mai 
pupn nedumerită. 

Lămurirea cu privire la această orbire nu are nimic de-a face cu acea critică romantică 
a culturii, care se întoarce împotriva ştiinţei şi a iradierii ei tehnice ca atare. Dacă se ridică 
la rangul de obiect al gândirii 'pierderea rapunii' (The eclipse of reason) sau crescânda 'uitare 
a fiinţei' sau tensiunea dintre 'adevăr şi metodă' - numai o conştiinţă ştiinpfică fascinată 
până la orbire poate să ignore faptul că disputa în jurul adevăratelor scopuri ale societăpi 
umane sau interogarea privitoare la fiinţă în mijlocul predominării faptei, sau conştientizarea 
originii noastre istorice şi a viitorului nostru istoric sunt orientate către o cunoaştere care 
nu este ştiinp., dar care domină în orice practică umană a viepi, chiar şi acolo unde această 
practică a viepi se preocupă ex professa de promovarea şi aplicarea ştiinţei. 

Ce-i drept începând cu secolul al XVII-lea, ştiinţa modernă a făcut să apară o nouă 
lume, renunţând hotărât la cunoaşterea substanţelor şi limitându-se la proiectarea 
matematică a naturii şi la întrebuinprea metodologică a măsurării şi a experimentării, şi 
deschizând astfel drumul constructiv al dominării naturii. Extinderea la nivel mondial a 
civilizatiei tehnice a fost initiată în felul acesta. Însă abia în secolul nostru s-a radicalizat 

, , 
tot mai mult, odată cu succesele progresive, tensiunea dintre conştiinţa noastră ştiinpfică 
a progresului şi conştiinţa noastră social-politică. Totuşi, conflictul dintre aceste două 
cunoaşteri este o problemă foarte veche. El l-a costat pe Socrate viaţa, atunci când acesta 
a dovedit că cunoaşterea de specialitate a meşteşugarilor se face vinovată de ignoranţă în 
privinţa a ceea ce este cu adevărat demn de a fi ştiut, şi anume Binele. Acest lucru s-a 
repetat în portretul platonician al lui Socrate. Platon delimitează dialectica, arta de a purta 
un dialog, nu numai faţă de cunoaşterea limitată a specialiştilor, ci chiar faţă de modelul 
suprem al ştiinţei, faţă de matematică - chiar dacă el vedea în cunoaşterea matematicii 
premisa indispensabilă pentru ca cineva să se dedice întrebărilor 'dialectice' ultime privitoare 
la fiinţa adevărată şi Binele suprem. 

Şi chiar şi acolo unde a fost elaborată clarificarea fundamentală a diştincpei dintre 
cunoaşterea productivă (techne) şi cunoaşterea practică (phronesis) , în etica lui Aristotel, 
rămâne neclar în anumite privinţe felul cum se raportează una la cealaltă cunoaşterea 
politică a omului de stat şi a celui care activează politic şi cunoaşterea tehnică a specialistului. 
Ce-i drept, acolo pare să existe o ierarhie clară, de pildă prin aceea că conducătorul de oşti, 
în slujba căruia se află toate celelalte 'arte', se află el însuşi în cele din unnă în slujba păcii, 
în timp ce omul de stat actionează pentru fericirea tuturor, atât în vreme de pace, cât şi în 
vreme de război. Însă aici' se pune la un moment dat urmztoarea întrebare: cine este om 
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de stat? Acel expert care a ajuns sus în ierarhia func�ilor politice sau cetăţeanul care, ca 
membru al adevăratului suveran [i .e. poporul - n. trad.] , ia decizia sa prin vot (şi care, pe 
lângă aceasta, are o profesie 'civilă')? In Charmides, Platon a condus ad absurdum idealul de 
expert Într-o ştiinţă politică ce ar fi ştiinţa ştiinfelor2S• În mod evident, nu este admisibil să 
înţelegem cunoaşterea pe care se bazează deciziile practic-politice după modelul cunoaşterii 
productive şi să vedem în aceasta cea mai Înaltă cunoaştere tehnică, şi anume cunoaşterea 
posibilităţii de a produce fericirea umană. Aşa ceva tocmai că nu este transmisibil pe cale 
didactică, aşa cum îi plăcea deja lui Platon să le demonstreze fiilor marilor bărba� din 
Atena şi aşa cum încă Aristotel, care preda el însuşi în Atena fără a fi cetăţean atenian, îi 
caracteriza totuşi ca sofişti (şi nu ca politologi) şi p respingea pe experţii itineran� ai 
Întemeierii ideale a statului şi ai creării constitutiei. Intr-adevăr, aceşti experti erau orice , , 
altceva decât oameni de stat, adică orice altceva decât cetăteni conducători în propriul lor 

. , 

polis. Insă chiar dacă toate acestea erau clare ca lumina zilei pentru Aristotel, şi chiar dacă 
el a elaborat în mod magistral structura proprie a cunoaşterii practice în raport cu cea a 
cunoaşterii tehnice - a rămas totuşi în continuare o întrebare: ce fel de cunoaştere este 
aceea în care Aristotel însuc:i a făcut şi a sustinut aceste distinctii? Ce fel de cunoaştere 

)' , , 
este, la rândul ei, ştiinţa practică (şi politică)? 

O astfel de cunoaştere nu este pur şi simplu o activitate mai înaltă a acelei cunoaşteri 
practice pe care Aristotel a descris-o şi a analizat-o caphronesis. Ce-i drept, 'filozofia practică' 
este deosebită în mod explicit la Aristotel de 'ştiinţa teoretică', în mod evident tocmai prin 
aceea că 'obiectul' acestei ştiinte nu îl constituie ceea ce ftintează mereu şi cele mai înalte 
principii şi axiome statornice, ' ci practica umană supusă u�ei permanente transformări. 
Insă într-un anumit sens este totuşi ea însăşi teoretică, în măsura în care ceea ce sus�ne ea 
nu este o reală cunoaştere a ac�unii, care lămureşte şi decide cu privire la o situa�e concretă 
a practicii, ci mijloceşte cunoştinţe 'generale' despre comportamentul uman şi despre 
formele existenţei sale 'politice'. Astfel, scientia practica, filozofia practică, ce nu este nici 
ştiinţă teoretică, şi nici nu este caracterizată suficient prin aceea că este 'raportată la practică', 
străbate tradi�a istoriei occidentale a ştiinţei ca o formă specifică de ştiinţă. Cu siguranţă 
că ea nu este - ca teorie - o 'cunoaştere a actiunii'26. Dar oare ea nu este nimic altceva 
decât techne s au 'meşteşug'? Ea nu poate fi comparată cu gramatica sau retorica, ce dispun, 
pentru o putinţă tehnică - vorbirea sau scrierea - de o conştiinţă tehnică a regulilor, care 
la rândul ei face posibil controlul practicii şi, pe de altă parte, face posibilă şi teoria. Aceste 
meşteşuguri, în ciuda superiorităţii lor faţă de simpla experienţă, par să confere, totuşi, o 
valabilitate ultimă practicării vorbirii sau scrierii, asemenea oricărei alte techne, asemenea 
oricărei cunoaşteri meşteşugăreşti căreia îi este subordonată o utilizare a produsului 
confec�onat. Filozofia practică nu este, în sensul în care gramatica sau retorica sunt 
meşteşuguri, o cunoaştere a regulilor pentru practica uman-socială, social-umană. Ea este 
mai degrabă o reflec�e asupra unei astfel de cunoaşteri, deci, în ultimă instanţă, este 
'generală' şi 'teoretică'. Pe de altă parte, teoria şi discursul se află aici în condiţii specifice, 
în măsura în care orice cunoaştere moral-filozofică şi, în mod corespunzător, şi orice 
teorie generală despre stat, sunt raportate la condiţiile speciale de experienţă ale celui care 
învaţă. Aristotel recunoaşte pe deplin că o astfel de 'vorbire în general' despre ceea ce este 
practica concretă cea mai proprie a fiecăruia se justifică numai atunci când avem de-a face 

25 Cf. contributia mea sub forma unei discutii: "Die Grenzen des Expertentums" la a 9-a 
Conversa�e de l� Darmstadt: Der Mmseh und sei�e ZukunJt, 1967, pp. 160-168. 
26 Acest lucru l-a arătat în mod corect Ernst Schmidt în critica la lucrarea Moral Knowledge and its 
Methodolog}I in An'stode a lui ]. Donald Monan (Philosophische Rundsehau, 17, 1971 ,  p. 249 sqq.) 
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cu elevi care sunt îndeajuns de maturi ca să aplice cu răspundere autonomă discursuri 
generale în împrejurări concrete ale experienţei lor de viaţă. ştiinţa practică este aşadar 
într-adevăr o cunoaştere 'generală', dar în mod evident o cunoaştere care poate fi numită 
mai pupn cunoaştere a producerii, cât critică. 

A 

Tocmai astfel par să stea lucrurile în cazul hermeneuticii filozofice. In măsura în care 
hermeneutica este definită ca artă a în�elegerii, iar practica acestei arte, ca şi cea a vorbirii 
şi a scrierii, este în�eleasă ca un comportament priceput, atunci o astfel de cunoaştere a 
disciplinării este capabilă de o utilizare conştientă a regulilor şi poate să se numească 
meşteş'!g. Astfel, Schleiermacher şi urmaşii săi în�elegeau încă hermeneutica drept 'meş
teşug'. Insă nu acest lucru este hermeneutica 'filozofică'. Ea nu vrea să ridice o putinţă la 
nivelul conştiinţei regulilor. O astfel de 'ridicare' rămâne oricum un proces deosebit de 
ambivalent, în măsura în care şi invers conştiinp regulilor se 'ridică' iar şi iar până la 
nivelul putinţei 'automate'. Hermeneutica filozofică reflectează, dimpotrivă, asupra acestei 
putinţe şi asupra cunoaşterii pe care ea se bazează. Ea nu mai slujeşte, aşadar, depăşirii 
anumitor dificultăp ale înţelegerii, aşa cum sunt ele întâlnite în raport cu textele sau în 
dialogul cu al� oameni, ci lucrul la care năzUieşte ea este, cum o numeşte Habermas, o 
"cunoaştere reflexivă critică". Dar ce înseamnă aceasta? 

Să dobândim o intuire concretă a ceea ce este vizat. Reflec�a pe care o întreprinde o 
hermeneutică filozofică ar fi, eventual, critică în sensul că ea dezvăluie obiectivismul naiv 
în care este captivă o autoîn�elegere a ştiin�elor istorice orientată după modelul ştiinţelor 
naturii. Aici critica ideologiilor se foloseşte de reflec�a hermeneutică, interpretând printr-o 
critică socială dependenţa de prejudecăp a oricărei înţelegeri. - Sau reflec�a hermeneutică 
descoperă ipostazieri false ale unor cuvinte, în stilul în care Wittgenstein a criticat conceptele 
psihologiei printr-un regres către situapa hermeneutică originară a vorbirii dependente de 
practică. Şi o astfel de critică la adresa "vrăjirilor" prin limbă corectează autoînţelegerea 
noastră, astfel încât ea poate să aprecieze într-un mod mai just experien�ele noastre. Reflec�a 
critică este realizată însă de către hermeneutică, de exemplu, şi prin aceea că ea apără 
vorbirea inteligibilă împotriva falselor pretenţii ale logicii, care raportează textele filozofice 
la anumite criterii ale calculului afirma�ei şi ar dori să demonstreze (Carnap sau Tugendhat) 
că atunci când Heidegger sau Hegel vorbesc despre Nimic, o astfel de vorbire este lipsită 
de sens, deoarece ea nu îndeplineşte condiţiile logice. Aici hermeneutica filozofică poate 
arăta în mod critic că astfel de obiecţii nu corespund experienţei hermeneutice, şi prin 
aceasta recad în spatele a ceea ce trebuie să fie înţeles. 'Nimicul care nimicniceşte', de 
exemplu, nu exprimă, cum crede Carnap, un sentiment, ci o mişcare a gândului care 
trebuie înţeleasă. - Reflecpa hermeneutică mi se pare la fel de productivă acolo unde 
cineva, de pildă, verifică în dialogurile platonice modul socratic de argumentare în privinţa 
consecven�ei lui logice. Aici reflecpa hermeneutică poate dezvălui faptul că procesul 
comunicativ al unei astfel de desfăşurări a dialogului socratic este un proces al înţelegerii 
şi al înţelegerii recieroce, care nu este absolut deloc atins de scopul de cunoaştere al 
analistului logicz7• - In toate aceste cazuri, critica reflexivă se bazează, în mod evident, pe 
o instanţă pe care o reprezintă experienţa hermeneutică şi realizarea ei lingvistică. Ea 
ridică la nivelul conştiinţei critice ceea ce constituie scopus-ul afirmaţiilor respective şi efortul 
hermeneutic pe care îl reclamă pretenpa lor de adevăr. 

Este vorba întotdeauna de corectarea unei autoînţelegeri. Din această cauză, o astfel de 
reflecpe hermeneutică este 'filozofică' nu pentru că ea pretinde de la sine o anumită legitimare 
filozofică, ci, dimpotrivă, pentru că ea contestă o anumită pretenpe 'filozofică'. Ceea ce 

27 Platon, Scrisoarea a VII-a, 343 a 7: "căci nu 'sufletul' vorbitorului este combătut". 
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critică ea nu este un demers ştiin�fic ca atare, de exemplu cel al cercetării naturii sau cel al 
analizei logice, ci carenta justeţe metodologică ce rezidă în astfel de aplicări, aşa cum au 
fost ele înfă�şate mai sus. Faptul de a întemeia legitimarea filozofică pe o astfel de preocupare 
critică nu este, de altfel, ceva deosebit. Probabil că nu există o altă justificare a filozofării 
decât prin referire la faptul că întotdeauna se ftlozofează deja, chiar dacă adesea sub 
semnele prevestitoare negative îndreptate împotriva preten�ei 'metafizicii', de exemplu 
cel al scepticismului, al criticii limbajului sau al teoriei ştiintei. 

Însă hermeneutica filozofică merge mai departe cu pret�n�a sa. Ea ridică preten�a de 
universalitate, şi o întemeiază prin aceea că înţelegerea şi înţelegerea reciprocă nu sunt, 
primordial şi originar, o raportare instruită metodologic la texte, ci forma de realizare a 
vie� sociale umane care, din perspectiva unei formalizări ultime, este o comunitate dialogală. 
De la această comunitate dialogală nimic nu este exceptat, nici o experienţă a lumii, în 
genere. Nici specializarea ştiinţelor moderne şi crescândul l::>r ezoterism func�onal, nici 
munca fizică şi formele ei de organizare, şi nici instituţiile politice de conducere şi de 
administrare, care mentin societatea Într-o formă constitutională, nu se află în afara acestui 
mediu universal al rati�nii (sau al lipsei ratiunii) practice.

' 

Însă tocmai univer�alitatea experienţei h�nneneutice este lucrul cu adevărat controversat. 
Nu este ea limitată, prin modul ei lingvistic de realizare, la un cerc al înţelegerii reciproce 
comunicative, înapoia căruia pare a putea fi descoperit, într-un fel sau altul, altceva? Aici 
există, în primă instantă, realitatea ştiintelor înseşi şi a formării de către ele a teoriilor. 
Ijabermas vede tocmai'în acest lucru o o'biec�e: "Evident, ştiinţa modernă poate ridica în 
mod legitim pretenţia că ajunge la afirma�i adevărate despre 'lucruri' prin aceea că 
procedează monologal, in loc să �nă seama de oglinda discursului uman." El recunoaşte, 
ce-i drept, că astfel de teorii ale ştiintei construite 'monologal' trebuie să fie făcute inteligibile 
în dialogul limbajului cotidian. Însă el vede totuşi o problemă nouă pentru hermeneutică 
în faptul că ea urmează să aibă de-a face cu astfel de limbaje teoretice. Hermeneutica ar 
avea de-a face, de la origine, numai cu cultura constituită şi transmisă prin limbajul uzual, 
şi o sarcină nouă ar fi aceea de a explica felul cum limba ar putea, în genere, să iasă din 
structura dialogală şi să facă posibilă formarea riguroasă a teoriei. 

Nu înţeleg aceste afirmaţii. Diferenţa dintre limbajul de specialitate şi limbajul uzual 
există totuşi de milenii. Matematica este ceva nou? Şi nu îl defineşte dintotdeauna pe 
specialist, pe şaman şi pe medic faptul �ă el nu se foloseşte de un mijloc de comunicare 
general inteligibil? Faptul care poate fi comiderat ca o problemă modernă este, totuşi., cel 
mult acela că specialistul nu mai consideră traducerea cunoaşterii sale în limbajul uzual 
general ca pe propria lui sarcină, astfel încât sarcina acestei integrări hermeneutice se 
impW1e ca o sarcină specială. însă ca atare sarcina hermeneutică nu se modifică prin 
aceasta. - Sau Habermas are în vedere cu acest lucru numai faptul că am putea 'înţelege' 
construc�ile teoretice, aşa cum apar ele de pildă în domeniul matematicii şi al actualei 
ştiinţe matematice a naturii, fără nici un recurs la limbajul uzual? Acest lucru, fireşte, nu 
poate fi contestat. Ar fi absurd să se susţină că întreaga noastră experienţă a lumii nu ar fi 
nimic altceva decât un proces lingvistic, că de pildă dezvoltarea simţului nostru pentru 
culori ar consta doar în diferentierea utilizării cuvintelor ce desemnează culori28• De 

, 

28 Von Bormaon, p. 98, merge până la a-mi atribui afirma�a "că acele cuvinte care sunt înţelese 
nu mai sunt nimic altceva decât cuvinte" - "fără sens concret. .. " şi explică acest lucru printr-o 
formalizare dusă prea departe a interogării hermeneutice. Însă aici el a devenit totuşi victima 
ambiguitătii pe care o critică la mine - el sub apreciază relatia esentială a oricărei fllozofil a 
hermeneuti�ii cu practica hermeneutică. Vrem să ştim ce i se �tâmplă

' 
cuiva (şi nu 'să credem') . 
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asemenea, cunoştin�e genetice ca de pildă cele ale lui Piaget, la care se referă Habermas şi 
care fac probabil faptul că există o utilizare operaponală prelingvistică a categoriilor, dar şi 
toate acele forme nelingvistice de comunicare, pe care le-au observat în special Helmuth 
Plessner29, :Mi.chael Polanyi30 şi Hans Kunz31 , fac ridicolă orice teză care ar vrea să respingă 
alte forme extralingvistice de înţelegere prin invoc!lrea unei universalităp lingvistice. Vorbirea 
este, dimpotrivă, existenţa comunicată a acesteia. Insă tocmai în comunic abilitatea înţelegerii 
rezidă tema hermeneuticii, aşa cum Habermas însuşi recunoaşte în mod corect (p. 77). 
Dacă se doreşte să se evite o dispută în jurul cuvintelor, ar trebui atunci să se renun�e mai 
degrabă la ghilimele şi să nu se suspnă, de exemplu, că sistemele artificiale de semne sunt 
'înţelese' în acelaşi sens în care interpretarea noastră lingvistică a lumii este una compre
hensivă. Atunci, fireşte, nu se va mai putea spune nici că ştiin�ele naturii ajung la afirmatii 
despre 'lucruri' rară 'a lua în considerare oglinda discursului uman'. Ce fel de 'lucruri' 
cunoaşte atunci ştiinta naturii? Pretentia hermeneuticii este şi rămâne aceea de a integra în 
unitatea interpretării 'lingvistice a lumii ceea ce este întâlnit ca neinteligibil sau ca lipsit de 
generalitate şi este 'inteligibil' doar între inipap. Nu se poate suspne cu seriozitate, ca 
obiecpe împotriva acestei pretentii, faptul că ştiin�a modernă şi-a dezvoltat propriile limbaje 
autonome şi limbaje de specialitate şi sisteme artificiale de simboluri, iar în cadrul acestora 
procedează 'monologal', adică realizează 'în�elegerea' şi 'în�elegerea reciprocă' în afara 
oricărei comunicări în lit:?bajul curent. Habermas, care ridică această obiecpe, ştie totuşi el 
însuşi foarte bine că o astfel de 'înţelegere' (Verstehen) şi un astfel de fapt-de-a-se-pricepe-Ia 
(Sich-Verstehen-aujj, care constituie totuşi şi patosul inginerului social modern şi al expertului 
modern, duc lipsă tocmai de reflecpa prin care ele ar putea fi responsabilizate social. 

El o ştie atât de bine, încât, pentru a ajuta reflecpa să-şi intre în drepturi, descrie pe larg 
exemplul unei ştiin�e reflexive critice, care ar trebui să fie un model pentru reflecpa socială: 
psihanaliza. Ea practică reflecpa critică, emancipatoare, vrând să elibereze de blocaje, prin 
reflectie, comunicarea deformată şi să restabilească comunicarea. O astfel de reflectie , , 
emancipatoare ar constitui miza şi în domeniul social. Nu numai pacientul nevrotic ar 
suferi de o comunicare sistematic deformată atunci când îşi justifică nevroza, ci în esen�ă 
orice conştiinţă socială care s-ar afla în acord cu sistemul social dominant, şi de aceea ar 
sprijini caracterul constrângător al acestuia. Aceasta este presupozipa, ea însăşi nepusă în 
discupe, sub semnul căreia argumentează Habermas. 

Aşa cum psihanalistul ar pretinde de la pacientul mânat către el de dorinţa de vindecare 
un efort reflexiv, de altfel eliberator într-un mod extrem de responsabil, aşa şi în domeniul 
social ar trebui conştientizată şi anulată orice formă de constrângere dominatoare. Îndeosebi 
Habermas şi Giegel concretizează acest lucru în diferite moduri, sub semnul temei principiale 
a posibilităţii de a descoperi altceva înapoia limbii. Fireşte că ceea ce ei au în vedere cu 
aceasta este într-un anume sens o tehnicizare a întelegerii, prin care plurivocitatea 
comunicării lingvistice ar deveni surmontabilă. Însă ace�sta nu este totul. Habennas atinge 
în treacăt, ce-i drept, astfel de posibilităp metalingvistice, însă pentru el psihanaliza înseamnă 
altceva, şi anume particularitatea ei metodologică de a fi ştiinţă explicativă (şi prin aceasta 
'Ambiguitatea' pe care o descoperă la mine în critica sa extrem de profitabilă este, cu certitudine, 
pe de o parte consecinţa slăbiciunii mele conceptuale, Însă pe de altă parte la baza esenţei experienţei 
hermeneutice se află faptul de a fi indecis şi de a fi permanent ispiti� să considerăm ca fiind 
evident şi din punct de vedere obiectiv ceea ce înţelegem ca afirmape a altuia. 
29 Acum în: Philosophische Anthropologie, Conditio humana, Frankfurt 1970. 
30 În: The Tacit Dimension, New York 1966. 
31  De exemplu prin raportare critică la mine în Studia philosophica XX, 1961 .  
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tehnică posibilă) şi totodată reflec�e emancipatoare. El crede că în cazul psihanalizei 
trebuie descoperit ceea ce se află înapoia limbii. Căci în nevroză găsim o dereglare atât de 
radicală şi de sistematică a comunicării, încât dialogul terapeutic ar trebui să eşueze dacă 
nu s-ar desfăşura în condiţii cu totul speciale şi complicate. În dialog, presupoziţia unui 
acord de bază, presupoziţie care de obicei leagă partenerii de dialog, nu poate fi realizată, 
chiar dacă în cele din urmă analiza îşi primeşte confirmarea în afirmaţia pacientului, şi 
chiar dacă prin diminuarea simptomelor pacientul regăseşte aptitudinea comunicativă 
normală. Habermas se referă aici pe larg la expunerile clare ale lui Lorenzer privitoare la 
'distrugerea limbii'. 

Însă lucrul care îl preocupă, el îl adaugă din proprie ini�ativă: aşa cum pacientul învaţă 
să sesizeze constrângerea nesesizată, să anuleze refulările şi să le depăşească prin 
conştientizare, aşa şi în domeniul social constrângerea nesesizată a relaţiilor sociale de 
dominare ar trebui să fie sesizată şi anulată prin critica ideologiilor. Optimismul încrezător 
în dialog al hermeneuticii fllozofice nu ar putea realiza acest lucru, deoarece ar perpetua 
numai un pseudoacord pe baza prejudecăţilor sociale dominante. Ei i-ar lipsi reflecţia 
critică. Astfel, ar fi necesară explicarea abisal-hermeneutică a unei "comunicări sistematic 
deformate". Căci "avem motive să admitem că consensul de fundal al traditiilor şi al 
jocurilor de limbaj încetăţenite poate fi o conştiinţă integrată prin constrângere, �n rezultat 
al pseudocomunicării nu numai în cazul patologic individual al sistemelor familiale dereglate, 
ci şi în sistemul întregii societăţi". Habermas se apără împotriva îndrăznelii de a limita 
comunicarea la "spatiul traditional al convingerilor valabile" şi vede în acest lucru o 

, , . 

imposibilă privatizare a pretenţiei luminis te pe care o ridică hermeneutica abisală. In mod 
evident, acesta este sensul în care el a înteles rememorarea de către mine a rolului social al 
medicului şi conditiile limitative ale psihoterapiei. 

Într-adevăr, estd evidentă obiecţia pe care am adus-o, şi anume că pacientul şi medicul ar 
fi antrenaţi în şi limitap la un anumit joc social al rolurilor, în măsura în care activitatea 
reflexivă emancipatoare ar fi practicată cu răspundere profesională. Nu ar putea ţine de 
legitimarea socială a medicului (respectiv a analistului profan) faptul de a ieşi din domeniul 
medical-terapeutic şi de a 'trata' ca 'bolnavă' conştiinţa socială a altora prin reflec�e 
emancipatoare. - Nu nesocotesc prin aceasta caracterul specific al tratamenrului care este 
propriu terapiei psihanalitice, acea complicată îmbinare a luării în posesie (transfer') şi a 
eliberării, a cărei respectare în timpul tratamentului constituie arta analistului. Atât excelentei 
expuneri de către Lorenzer a demersului pe care se bazează Habermas, cât şi prezentării lui 
Giegel le conced în întregime faptul că un astfel de 'tratament' nu poate fi caracterizat ca o 
tehnică, ci ca o activitate reflexivă comună. Recunosc, de asemenea că analistul nu poate lăsa 
pur şi simplu deoparte experienta sa analitică şi cunoaşterea sa atunci când îşi joacă rolul , . 

social ca partener social, şi nu ca medic. Insă aceasta nu schimbă nimic din faptul că tocmai 
ac�st amestec al competenţei psihanalitice înseamnă un factor perturba tor în relaţiile sociale. 
Nu spun că aşa ceva ar putea fi evitat. Scriem într-adevăr scrisori şi grafologilor şi ne livrăm 
lor, fără să vrem prin aceasta să ne adresăm competenţei lor grafologice, şi în afara unor 
astfel de competenţe specifice se întâmplă totuşi că, în dăruirea dialogală, în ascultarea 
temeiurilor şi în influenţarea afectivă din partea altcuiva, şi din partea lui sunt puse în joc o 
cunoaştere a omului, informaţii de altă natură şi o observare distanţată, iar prin aceasta el 
refuză, retrăgându-se în interiorul unor limite, să se deschidă pentru dialogul raţional 'pur'. 
Să ne gândim de pildă la celebra descriere de către Sartre a privirii celuilalt. 

Totuşi, situaţia hermeneutică din raportul social de parteneriat este, foarte probabil, 
deosebită de cea din raportul analitic. Dacă povestesc cuiva un vis, şi dacă ceea ce mă 
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determină să fac acest lucru nu este o intenţie analitică sau chiar rolul meu ca pacient, 
atunci în mod evident comunicarea nu are sensul de a iniţia o interpretare analitică a 
visului. Ascultătorul ratează scopul hermeneutic dacă face totuşi atunci acest lucru. Intenţia 
este mai degrabă aceea de a împărtăşi jocurile inconştiente al propriei fantezii onirice, aşa 
cum participăm de pildă şi la fantezia basmului sau la imaginaţia poetică. Această pretenţie 
hermeneutică este legitimă şi nu are nimic de-a face cu acea rezistenţă care este un fenomen 
bine cunoscut în cadrul analizei. Este întru totul îndreptăţit ca, atunci când cineva 
desconsideră situaţia hermeneutică descrisă şi, de exemplu, în loc să vrea să în�eleagă 
poeziile onirice ale lui J ean Paul ca pe jocuri semnificative ale imaginaţiei, le interpretează 
ca pe seriozitatea semnificativă a simbolizării inconştiente a unei biografti ocultate, acest 
lucru să fie respins. Aici critica hermeneutică la adresa legitimităpi psihologiei abisale este 
adecvată şi nu este nicidecum limitată la bucuriile estetice ale educatiei. Atunci când cineva 
încearcă, de exemplu, să-I convingă în mod argumentativ pe � altul într-o problemă 
politică, cu emoţie patetică şi cu o radicalitate amplificată până la furie, atunci el are o 
pretenţie hermeneutică de a primi contraargumente, şi nu de a-şi vedea tratate emoţiile în 
modalitatea specifică psihologiei abisale, după motto-ul: cine se înfurie nu are dreptate. 
Vom reveni asupra acestui raport dintre reflec�a psihanalitică şi cea hermeneutică şi asupra 
pericolelor unei confuzii în privin�a acestor două 'jocuri de limbaj'. 

Semnificaţia exemplară care trebuie să revină psihanalizei pentru critica la adresa 
hermeneuticii şi pentru critica din cadrul comunicării sociale rezidă în rolul reflecţiei 
emancipatoare care îşi are în ea functia terapeutică. Reflectia eliberează de ceea ce domină 
pe cineva fără a fi sesizat, prin ace�a că îl face sesizabil. 'În mod evident, aceasta este o 
reflecţie critică într-un alt sens decât cel în care hermeneutica, aşa cum am arătat eu, 
distruge autoînţelegerea inadecvată şi descoperă lipsa legitimităpi metodologice. Nu afirm 
că acea critică orientată după modelul psihanalizei ar contrazice o astfel de critică 
hermeneutică (chiar dacă, aşa cum aş dori să arăt, critica hermeneutică trebuie să contrazică 
adoptarea acestui model). Însă ea nu îşi este suficientă. Ştiin�ele hermeneutice se apără 
prin reflectie hermeneutică împotriva tezei că demersul lor ar fi neştiintific deoarece el ar 

" , 
tăgădui 'obiectivitatea' l� samce. In acest punct critica ideologiilor este chiar de acord cu 
hermeneutica fIlozofică. Insă ea îşi îndreaptă critica împotriva hermeneuticii, în măsura în 
care aceasta ar perpetua în mod inadmisibil o adeziune tradiţionalistă la prejudecăţile 
moştenite. De la pătrunderea revolutiei industriale şi a ştiintei în viata socială, elementul 

, " 

tradiţiei ar mai juca doar un rol secundar. 
K. O. Apel exprimă, fireşte, această critică în aşa fel, încât este evident că el a înţeles 

greşit ceea ce are în vedere hermeneutica fIlozofică atunci când vorbeşte despre aplicare. 
Este vorba aici despre un element implicit al oricărei înţelegeri. Ar trebui să fie luat cu 
adevărat în serios faptul că analiza prezentată de către mine a experienţei hermeneutice 
are ca obiect practica încununată cu succes a ştiinţelor hermeneutice, practică în care,.cu 
certitudine, nu este practicată o 'aplicare conştientă' din partea căreia am putea să ne 
aşteptărI]. la o corupere ideologică a cunoaşterii. Această neinţelegere îl ne1iniştise deja pe 
Betti. - In mod evident, aici este în joc o neclaritate în conceptul de conştiinţă a aplicării. 
Este în întregime adevărat, aşa cum constată Apel, că conştiinţa aplicării este stabilită ca 
cerintă hermeneutică în raport cu autoîntelegerea obiectivistă a ştiintelor comprehensive 

, , .... 
, 

şi, de asemenea, având în vedere practica de viaţă a înţelegerii. In această privinţă, o 
hermeneutică filozofică, aşa cum am încercat să o dezvolt eu, este cu certitudine 'normativă', 
şi anume în sensul că ea aspiră să înlocuiască o filozofie proastă printr-una mai bună. Însă 
ea nu propagă o nouă practică şi nu este vorba despre faptul că practica hermeneutică ar 
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fi călăuzită de fiecare dată in concreta de o conştiinţă a aplicării şi de o intenţie a aplicării, iar 
aceasta chiar şi în sensul legitimării conştiente a unei tradiţii valabile. 

Cu siguranţă că există o influenţă retroactivă a unei autoînţelegeri false asupra unui 
demers practic, şi la fel de sigur este faptul că există şi influenţa retroactivă inversă a unei 
autoînţelegeri adecvate, în măsura în care aceasta distJ;.uge, din perspectiva teoriei, astfel 
de deformări practice care îşi au originea în teorie. Insă sarcina reflecţiei de istorie a 
efectelor nu este nicidecum aceea de a năzui către actualizare şi de a fi pornită pe 'aplicare', 
ci, dimpotrivă de a împiedica şi de a descoperi, nu numai prin disciplina formală a 
metodologiei ştiinţifice, ci şi prin reflecţia concretă asupra conţinutului, toate agasantele 
familiarităţi actualizatoare din înţelegerea tradiţiei. Apel vorbeşte pe sufletul meu atunci 
când spune: "Rezidă în întregime în domeniul de obligaţii al unei metode interpretative cu 
conştiinţa aplicării faptul de a trebui să îngreuneze prezentului, în anumite împrejurări, 
aplicarea actuală în interesul unei comunicări nelimitate." (1 41) Eu aş merge chiar mai 
departe şi, în loc de 'în anumite împrejurări', aş spune 'în toate împrejurările' - numai că 
eu nu consider acest principiu în primul rând o consecinţă a conştiinţei aplicării, ci o 
împlinire a adevăratei datorii a ştiinţificităţii care, fireşte, mi se pare că este adesea lezată 
tocmai acolo unde prejudecăţile ideologice rămân active în fundal ca o. vis a tergo, pentru că 
o conştiinţă metodologică pseudoexactă nu vrea să le recunoască. In acest punct, văd 
într-adevăr, împreună cu Apel (32) , un pericol ideologic al coruperii. Nu pot spune dacă 
acesta atinge, cum spune Apel (35), şi acele ştiinţe hermeneutice ale spiritului pe care el le 

" numeşte 'existenţialiste', deoarece nu ştiu la ce se referă el. Dar, cu certitudine, el nu le 
atinge pe acelea în funcţie de care se orientează hermeneutica filozofică sau chiar pe 
aceasta însăşi. Aici reflecţia hermeneutică poate deveni, dimpotrivă, 'practică': ea face 
suspectă orice ideologie, făcând conştiente prejudecăţile. 

Cel mai bine se probează acest lucru în exemplul concret. Să observăm, de pildă, 
pentru a rămâne în domeniul meu de competenţă, istoria interpretării presocraticilor din 
secolul nostru. Aici fiecare interpretare în parte pune în joc anumite prejudecăţi., Joel pe 
:cea a ştiinţei religiilor, Karl Reinhardt prejudecata Iămuririi logice, Werner Jaeger un 
monoteism religios nesesizat (aşa cum a arătat în mod strălucit W. Brocker32), iar atunci 
când eu însumi, cu siguranţă inspirat de expunerea de către Heidegger a întrebării privitoare 
la ftinţă, încerc să interpretez 'divinul' în lumina filozofiei clasice şi pornind de la gândirea 
filozofică33, cu certitudine că în toate aceste cazuri trebuie observată influenta unei 
prejudecăţi călăuzitoare, care devine productivă tocmai prin aceea că ea corectează preju
decăţi până acum valabile. Aici nu sunt aplicate asupra textelor opinii preconcepute, ci se 
încearcă a se înţelege ceea c� este scris acolo şi a se înţelege mai bine, pentru că este 
sesizată prejudecata celuilalt. Insă această sesizare este realizată ea însăşi numai pentru că 
ceea ce este scris acolo este privit cu alţi ochi. Reflecţia hermeneutică nu poate fi desprinsă 
de practica hermeneutică. 

De aceea trebuie să ne şi ferim să vrem să înţelegem acest tip de mobilitate hermeneutică 
a cercetării după modelul progresului nemijlocit. Apel a îmbogăţit foarte mult discuţia 
despre stadiul problematicii hermeneutice prin abordarea lui Peirce şi Royce, elaborând 
relaţia cu practica din orice înţelegere a sens ului, şi el are în întregime dreptate atunci când 
recurge aici la ideea unei comunităţi nelimitate a interpretării. Cu siguranţă că numai o 
--astfel de comunitate este aptă să legitimeze pretenţia de adevăr a eforturilor de înţelegere 
32 [CE. Aristotel, Frankfurt 1935, 4. Aufl. 1974, p. 213 sqq.] 
33 [Cf. lucrarea mea "Uber das Gattliche im frlihen Denken der Griechen", Ces. Werke Bd. 6, p. 
154 sqq.] 
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reciprocă. Şi totuşi, mă îndoiesc de faptul că este îndreptăţit ca legitimarea acestora să fie 
corelată cu ideea progresului. Diversitatea posibilităţilor de interpretare care sunt verificate 
nu exclude nicidecum faptul că acestea se pun în umbră reciproc. De asemenea, faptul că 
în desfăşurarea acestei practici a interpretării apar în prim-plan antiteze dialectice nu este 
nici un fel de garanţie pentru faptul că ne apropiem de sinteze mai adevărate. Mai degrabă 
trebuie ca în aceste domenii ale ştiinţelor istorice să vedem 'rezultatul' procesului de interpre
tare nu atât în progresul care există întotdeauna numai în aspecte paqiale, cât în tr-o realizare 
opusă declinului şi prăbuşirii cunoaşterii: în reînsufleţirea limbii şi în redobândirea sensului 
care îi este transmis cuiva prin traditie. Acesta este un relativism amenintător numai din 
perspectiva criteriului unei cunoaşteri absolute, care nu este a noastră. ' 

Tocmai de aceea, mi se pare de asemenea o neînţelegere dacă s-ar dori să se echivaleze 
acum aplicarea naivă, care domina mersul traditiei înainte de aparitia conştiintei istorice, 
cu elementul aplicării din orice înţelegere.34 Fări îndoială că, prin î�trerupere; tradiţiei şi 
prin apariţia conştiinţei istorice, practica înţelegerii a fost modificată. Totuşi, mi se pare în 
continuare neconvingătoare părerea că conştiinţa istorică şi cizelarea ei în ştiinţele istorice 
ale spiritului trebuie să fie motivul pentru care puterea tradiţiei este desfiinţată şi că nu 
însăşi întreruperea tradiţiei, care s-a declanşat odată cu începutul epocii moderne şi, probabil, 
a ajuns la un prim apogeu radical în Revoluţia Franceză, a fost mai degrabă determinantă 
pentru aceasta. Ştiinţele istorice ale spiritului îmi par mai degrabă a fi chemate în scenă 
prin reacţia la această întrerupere a tradiţiei, decât a fi provocat din proprie iniţiativă sau 
chiar şi numai a fi aprobat această întrerupere a tradiţiei. Cu certitudine, este adevărat că 
ştiinţele spiritului, în ciuda originii lor romantice, sunt ele însele un fenomen rupt de 
traditie şi continuă într-un anume sens iluminismul critic. Eu am numit cândva acest lucru 
o iradiere a iluminismului35• Însă pe de altă parte în ele sunt active, în mod evident, impulsuri 
ale restaurării romantice. Indiferent dacă salutăm sau combatem acest lucru, nu se schimbă 
câtuşi de puţin faptul că ele pot produce realizări cognitive specifice. Să ne gândim de 
pildă la Geschichte der Stauferzeit a lui Raumer. Aceasta este orice altceva decât o aplicare 
conştientă. Mai degrabă, pătrunderea interioară a iluminismului critic, care critică naiva 
valabilitate continuă a traditiilor, şi traditia, în continuare activă, care codetermină orizontul 
istoric, tin de esenta ştiint�lor istorice,' iar acest lucru nicidecum doar în patria ştiintelor , ) ,  , 
romantice ale spiritului. Istoria Atenei din timpul războiului peloponesiac, de pildă, 
aprecierea unui Pericle sau a 'tăbăcarului Oeon' arată în tradiţia Germaniei imperiale 
într-un mod surprinzător de diferit de felul cum arată în democraţia americană - oricât de 
tinere ar fi aceste două traditii. - Acest lucru este la fel de valabil pentru traditia marxismului. 

, , 
Atunci când eu, de exemplu, descopăr faptul că Giegel gândeşte mai departe în categoriile 
luptei de clasă, nu ignor absolut deloc (aşa cum pare că se teme el) ceea ce reflecţia de 
istorie a efectelor ar putea să facă aici conştient - numai că el se înşală atunci când crede 
că prin aceasta s-ar furniza o legitimare în vreun caz. Reflecţia hermeneutică se limitează 
la a evidenţia şanse de cunoaştere care fără ea nu ar fi percepute. Ea însăşi nu mijloceşte 
un criteriu de adevăr. 

Discursul despre aplicarea conştientă este şi în alte domenii destul de tributar unei 
înţelegeri greşite. Pentru mine, rămâne surprinzător faptul că, în cazul regizorului sau al 
muzicianului, Apel pledează pentru actualizare în sensul aplicării conştiente, ca şi cum aici 
n-ar trebui c'! întreaga interpretare să fie călăuzită de o legătură cu opera care trebuie 
reînsufleţită. In realitate, apreciem totuşi tocmai o punere în scenă reuşită sau o reproducere 

34 [Cf. Adevăr fi metodă, voI. 1 ,  p. 256 sqq., 301] 
35 [Loc. cit., p. 571] 
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muzicală ca pe o interpretare, pentru că opera însăşi a fost exprimată din nou în con�nutul 
ei adevărat. Atunci când, invers, ne este propusă o tendinţă grosolană de actualizare şi o 
aluzie prea clară la prezent în realizările reproductive, sim�m acest lucru pe bună dreptate 
ca inadecvat. Invers, imaginea translatorului, care este într-adevăr modelul dat pentru 
sarcinile hermeneutice, îmi pare a fi foarte subinterpretată, atunci când se ignoră faptul că 
translatorul nu are voie să traducă, ci trebuie să prezinte, vorbind într-o altă limbă, faţă în 
faţă cu celălalt partener, partea pe care a înţeles-o. Aici mi se pare dominant, de fiecare 
dată, un concept obiectivist al sensului şi al transparenţei sensului, concept care nu cores
punde realită�. 

Experienţa hermeneutică are în sine, nu abia începând cu ştiinţa epocii moderne, ci de 
la apari�a interoga�ei hermeneutice înseşi, o tensiune care nu se echilibrează niciodată. Ea 
nu poate fi atât de mult integrată în schema idealistă a autorecunoaşterii în alteritate, încât 
sensul să fie vreodată sesizat şi transmis în întregime. Un astfel de concept idealist de 
înţelegere a sensului îi induce în eroare, după părerea mea, nu numai pe Apel, ci pe cei mai 
mul� critici ai mei. Faptul că o hermeneutică filozofică redusă în acest fel Ia idealism ar 
necesita o completare critică, l-aş recunoaşte şi eu, şi am încercat eu însumi să îl arăt în 
<;:ritica la adresa urmaşilor lui Hegel din secolul al XIX-lea, Droysen şi Dilthey. Dar oare 
imboldul hermeneuticii nu a fost dintotdeauna acela de a 'înţelege' prin interpretare ceea 
ce este străin, voinţa de nepătruns a lui Dumnezeu sau vestea mântuirii sau operele clasicilor, 
şi nu Înseamnă acest lucru întotdeauna o inferioritate constitutivă a celui care înţelege faţă 
de cel care vorbeşte şi dă de înteles? 

Însă această determina�e �riginară a hermeneuticii a câştigat în pregnanţă prin 
întreruperea tradi�ei în epoca rpodernă şi prin apari�a unui ideal de cunoaştere, de o cu 
totul altă natură, al exactită�. Insă presupozi�a fundamentală a problematizării herme
neutice, care pur şi simplu a fost în mod voit ignorată şi pe care eu încerc să o reconstitui, 
a fost dintotdeauna aceea a aproprierii unui sens superior. Din această cauză, nu este ceva 
deosebit de original faptul că eu am sus�nut în cercetarea mea productivitatea hermeneutică 
.� distanţei temporale36 şi am accentuat principial finitudinea şi imposibilitatea finalizării 
ale oricărei înţelegeri şi ale oricărei reflec� de istorie a efectelor. Acest lucru nu este nimic 
altceva decât dezvăluirea adevăratei tematici hermeneutice. Ea îşi găseşte pe deplin adevărata 
legitimare în experienţa istoriei. Aici realmente nu este vorba despre transparenţa sensului. 
'Metodologia istorică' (die 'Historik) trebuie să se păzească permanent de o diluare umanistă. 
Experienţa istoriei nu este experienţa sensului şi planului ra�unii, şi numai sub privirea 
eternizantă a filozofiei cunoaşterii absolute ar putea fi ridicată preten�a de a înţelege 
ra�unea în istorie. Astfel, în realitate experienţa istoriei repune sarcina hermeneutică pe 
locul ei adevărat. Ea trebuie să descifreze din nou, de fiecare dată, fragmentele de sens ale 
istoriei, care se limitează şi se întrerup în contingenţa întunecată a fac tic ului şi mai ales în 
crepusculul în care viitorul se estompează pentru fiecare conştiinţă contemporană. Şi 
'conceperea prealabilă a perfec�unii'37, care �ne de structura înţelegerii, înseamnă în mod 
accentuat 'concepere prealabilă', în măsura în care la superioritatea a ceea ce trebuie să fie 
înţeles nu se poate ajunge niciodată pe deplin printr-o interpretare. Astfel, suntem surprinşi 
atunci când la Apel, la Habermas şi, cu o importantă modificare, la Giegel, reflec�a 
hermeneutică trebuie să se ridice, în lumina strălucitoare a unei ştiinţe explicative, la deplina 
transparenţă idealistă a sensului. Acest lucru rezidă în rolul exemplar pe care aceşti autori 
îl atribuie psihanalizei. 

36 [Cf. Adevăr şi metodă, voI. 1, p. 226 sqq.] 
37 [Lo�. cit., p. 585 sqq. şi mai sus, p. 412 sqq.] 
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Ne întoarcem cu aceasta la legitimitatea transferului, pe care reflecţia emancipatoare a 
psihanalizei o pune în aplicare în domeniul social. Problema dacă istoria este o contingenţă 
de nepătruns, care dezavuează pe oricine care este suficient de îndrăzneţ ca să o cunoască 
dinainte şi să o prezică, sau dacă acest fapt reprezintă numai un încă-nu (ein Nach-nich�, care 
nu ar mai fi valabil pentru o umanitate devenită raţională, depinde de măsura în care 
cunoştinţele psihanalizei au valabilitate. Cu siguranţă că nu este o întâmplare faptul că această 
ştiind s-a bucurat de o atentie deosebită în discutia despre hermeneutică, iar expunerile lui , , , 
Apel, Habermas şi Giegel transmit bogate învăţăminte. Este însă corect formulat beneficiul 
lor antropologic? Atunci când Apel spune de pildă că fiinţa naturală (Naturwesen) trebuie 
ridicată în întregime la nivelul controlului conştient al instinctului, acest ideal depinde de 
legitimitatea unui astfel de transfer. Căci omul este o fiinţă (Wesen) socială. 

Habermas aşază fundamentul vast al unei teorii metahermeneutice a competiţiei 
comunicative, în scopul de a întemeia. După ce a s�hiţat o teorie a constituirii structurilor 
eu-sine şi a structurilor supra-eu-lui (Ich-Es- und Uber-Ich-Stmkturen) pe baza experienţei 
psihologice abisale, trecerea în domeniul social i se pare cu totul indiscutabilă. Acolo, pe 
baza unei astfel de "teorii" generale "a competenţei comunicative", contrapartea ar fi o 
"teorie a dobândirii unor aptitudini fundamentale ale acţiunii pe roluri". Nu ştiu dacă îl 
înţeleg corect pe Habermas. Expresia 'competenţă comunicativă' este evident construită 
după modelul competenţei lingvistice a lui Chomsky şi vizează o stăpânire a performanţelor 
înţelegerii şi ale comunicării la fel de indiscutabilă ca şi cea care acolo vizează performanţe 
ale vorbirii. Aşa cum acolo idealul lingvisticii constă în faptul de a dezvolta o teorie a 
competenţei lingvistice şi de a explica în mod constructiv, în cele din urmă, toate fenomenele 
deficitare şi' toate- modificările limbii, aşa şi în raport cu comunicarea prin limbajul uzual.ar 
trebui să poată fi realizat un lucru identic. Chiar dacă cercetarea nu a ajuns încă în această 
privinţă suficient de departe, acest lucru nu ar schimba cu nimic realitatea principială că, cu 
ajutorul cunoaşterii condiţiilor comunicării sistematic deformate, ar putea fi realizat un proces 
de comunicare ideal, care ar crea în mod necesar consensul. Numai un astfel de consens ar 
putea fi un criteriu raţional al adevărului. Fără o astfel de teorie, dimpotrivă, am deveni 
victime ale 'acordului de bază' al unui consens prin constrângere, rară a sesiza acest lucru. 

Teoria competentei comunicative slujeşte aşadar, în ultimă instanţă, legitimării pretenţiei 
de a sesiza comunicarea socială deformată şi corespunde în această privinţă performanţei 
psihanalizei din dialogul terapeutic. Totuşi, aici ceva nu este întru totul adevărat. Acum 
avem totuşi -de-a face cu grupuri care trăiesc, fiecare în parte, în acord cu sine. Între 
grupuri, acordul este distrus şi se încearcă realizarea lui - aşadar nu între individul care 
este scindat nevrotic şi comunitatea lingvistică. Cine este atunci scindat aici? Ce desimbolizări 
se produc, de pildă, în cazul cuvântului 'democraţie'? Pe baza cărei competente? Faptul că 
în spatele acestui lucru trebuie să se afle o reprezentare a ceea ce este libertatea tuturor se 
întelege de la sine. Căci Habermas spune şi următorul lucru: un dialog raţional liber de 
constrângeri, care ar putea elimina astfel de deformări, ar presupune permanent o anumită 
anticipare a vieţii juste. Numai atunci ar putea reuşi un astfel de dialog. "Ideea de adevăr, 
care are drept criteriu consensul adevărat, include ideea majoratului" (100) . 

Acest criteriu al adevărului, care din ideea de bine derivă ideea de adevărat şi din 
conceptul de inteligenţă 'pură' derivă ftinţa, mi se pare foarte cunoscut din metafizică. 
Conceptul de inteligentă pură îşi are originea în doctrina medievală despre inteligenţă, 
fiind întrupată acolo în Inger, care are privilegiul corespunzător de a-l contempla pe 
Dumnezeu în esenţa sa. Imi vine greu să nu îi atribui aici lui Habermas o autoînţelegere 
ontologică falsă, aşa cum ea mi s-a părut a se afla, de pildă, şi în ridicarea de către Apel a 
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fiin�ei naturale (Naturwesen) la nivelul raponalităţii. Fireşte, o falsă ontologizare îmi reproşează 
Habermas tocmai mie, de exemplu pentru că eu nu pot vedea nici o opozipe exclusivă 
între autoritate şi luminare. După Habermas, acest lucru trebuie să fie fals, pentru că 
presupune că recunoaşterea legitimatoare ar intra în joc într-un mod nonviolent, fără 
acordul care întemeiază autoritatea38• Această presupunere nu ar trebui însă făcută. Chiar 
niciodată? Nu face Habermas el însuşi această presupunere atunci când recunoaşte că în 
ideea directoare a unei viep sociale libere de constrângere şi de dominare ar exista un 
astfel de consimtământ nonviolent? Eu însumi nu am avut, fireşte, nici măcar o dată în 
vedere astfel de 'raporturi 'ideale', ci numai toate acele cazuri de experientă concretă în 
care se vorbeşte despre autoritatea firească şi despre supunerea pe care ea o găseşte. A 
vorbi aici mereu despre comunicarea prin constrângere, de exemplu acolo unde iubirea, 
alegerea modelului, devotamentul supus stabilesc supraordonarea şi subordonarea, mi se 
pare o prejudecată dogmatică în raport cu ceea ce înseamnă 'rapune' între oameni. Astfel, 
nu pot vedea felul cum în domeniul social competenţa comunicativă şi stăpânirea ei teoretică 
trebuie să dărâme bariera dintre grupuri, care printr-o critică reciprocă îşi reproşează 
caracterul constrângător al acordului existent la celălalt. Acolo totuşi "blânda violentă a 
producerii" (Giegel 249) pare indispensabilă, şi totodată folosirea unei cu totul alte com
petente, şi anume aceea a acpunii politice - cu scopul de a crea posibilităp de comunicare 
acolo unde ele lipsesc. 

Mai degrabă, în acest punct îmi este evidentă argumentapa lui Giegel care, în realitate, 
este cu mult mai mult îndreptată împotriva mea decât împotriva lui Habennas. Ce-i drept, 
nu ştiu absolut deloc la ce se referă el atunci când vorbeşte despre o "datorie a în�elegerii 
reciproce" (acesta trebuie să fie un sinonim pemru rapune?) şi despre un "drept la critică" 
(nu trebuie să fie şi ac;.esta tot un sinonim pentru rapune?). Ca şi cum ele nu s-ar implica 
întotdeauna reciproc. Insă sunt de acord cu el în privinp faptului că posibilitatea înţelegerii 
comunicative reciproce depinde de condiţii care nu pot fi ele însele create tot prin dialog, 
ci fonnează o solidaritate prealabilă. Ba chiar acest lucru mi se pare a fi principial valabil 
pentru orice dialog. El nu poate fi obpnut, în genere, prin constrângere, ci poate doar să 
fie făcut posibil. Giegel are în mod principial dreptate: cine se lasă antrenat într-un dialog 
a recunoscut deja astfel că el consideră că sunt întrunite condiţiile pentru acest lucru. 
Invers, refuzul dialogului sau întreruperea unei încercări de a dialoga cu formula 'cu tine 
nu se poate vorbi' constituie o situape în care înţelegerea comunicativă reciprocă este atât 
de mult tulburată, încât nu se poate aştepta nimic de la încercarea de comunicare. 

Acesta este însă, fireşte, un tip de tulburare care în general nu este numită tocmai 
nevrotică. Ba dimpotrivă, experienţa cotidiană a încăpătânării sau orbirii emoţionale este 
cea care adesea există chiar de ambele părp şi este reproşată celuilalt din ambele părp. ţ',a 
nu înseamnă aşadar o dereglare a competen�ei comunicative, ci o insurmontabilă diversitate 
de opinii. Cu sigurantă că între astfel de convingeri opuse se poate vorbi de fiecare dată de 
inaptitudine pentru dialog. Acest lucru are însă un cu totul alt fundal decât cel al nevrozei. 
Dominarea unor convingeri de grup, care face parte din cercul funcponal al retoricii, este 
cea prin care poate apărea o situape ostilă dialogului. Comparapa cu inaptitudinea maladivă 
pentru dialog, pe care analistul o atribuie nevroticului şi de care el încearcă să îl vindece, 
ne induce aici în eroare. Opoziţiile ireconciliabile dintre grupurile sociale şi politice se 

38 Von Bormann are întru totul dreptate (loc. cit. 89) atunci când face trimitere la secolele al 
XVII-lea şi al XVIII-lea şi îndeosebi la Lessing. Eu însumi m-am bazat mai ales pe Spinoza, dar şi 
pe Descartes, iar Într-un alt context pe Chladenius, şi cred în genere că nu am dat niciodată 
ascultare părţii obscurantiste care 'respinge in 1010' iluminismul (loc. cit. 11 5). 
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bazează pe deosebirea păturilor de interese şi a diversităpi experienţelor. Ele au ieşit la 
iveală prin dialog, adică ireconciliabilitatea lor nu este stabilită de la bun început, ci este 
rezultatul încercării de înţelegere reciprocă - şi ca atare niciodată definitivă, ci raportată la 
reluarea dialogului în acea comunitate ideal infinită a interpretării, care ar putea tine de 
conceptul de competenţă comunicativă. Faptul de a vorbi aici despre orbire ar presupune 
posesia exclusivă a convingerii corecte. A susţine această posesie exclusivă ar putea fi, 
probabil, un tip specific de orbire. Dimpotrivă, hermeneutica ftlozofică mi se pare în 
continuare îndreptăţită atunci când consideră că adevăratul sens al comunicării constă în 
faptul că prejudecăţile sunt puse reciproc la încercare, chiar şi atunci când ea menţine o 
ast�el de reciprocitate şi în raport cu tradiţia culturală a 'textelor'. 

In mod evident, formula pe care am folosit-o uneori, conform căreia miza ar fi aceea 
de a dobândi o racordare la traditie, a favorizat Însă unele neîntelegeri. Ea nu înseamnă 
nicidecum o privilegiere a tradiţio�alului, căreia ar trebui să ne supunem orbeşte. Formula 
'racordare la tradiţie' vizează mai degrabă numai faptul că tradiţia nu se epuizează în ceea 
ce cunoaştem ca [tind propria origine şi de care suntem conştienp, astfel încât tradiţia nu 
poate fi preluată în cadrul unei conştiinţe istorice adecvate. Modificarea ordinii existente 
este o formă de racordare la tradiţie în aceeaşi măsură ca şi apărarea ordinii existente. 
Tradiţia însăşi există numai într-o transformare permanentă. Faptul de 'a dobândi o racor
dare' la ea se impune ca formulare a unei experienţe în urma căreia planurile şi dorinţele 
noastre se grăbesc permanent să depăşească realitatea [tind aşa zicând lipsite de racordare 
la realitate. Din această cauză miza este aceea de a mijloci între anticipările dezirabilului şi 
posibilităţile realizabilului, între simpla dorinţă şi voinţa reală, adică de a configura anticipările 
în materia realitătii. 

, 

Acest lucru mi se întâmplă cu adevărat fără a distinge în mod critic. Ba chiar aş spune 
că o critică adevărată ar fi numai aceea care 'decide' într-o astfel de relaţie cu practica. O 
critică ce reproşează, în general, celuilalt sau prejudecăţilor sociale dominante caracterul 
lor constrângător şi, pe de altă parte, pretinde să anuleze În mod comunicativ un astfel de 
context al orbirii se află, aşa cum cred împreună cu Giegel, într-o situatie dificilă. Ea 
trebuie să ignore nişte deosebiri fundamentale. În cazul psihanalizei, prin s�ferinţă şi prin 
dorinta de vindecare a pacientului este furnizată o bază ce sustine actiunea terapeutică a , , , 
medicului, care îşi pune în joc autoritatea şi impune fără constrângere lămurirea motivatiilor 
refulate. Aici baza care sustine este o subordonare de bunăvoie a unuia fată de celălait. În 
viata socială, dimpotrivă, r�zistenta adversarului şi rezistenta împotriva ad�ersarului este o 

, , , 

presupoziţie comună a tuturor. 
Acest lucru mi se pare atât de la sine înţeles, încât sunt stupefiat văzând că criticii mei, 

Giegel ca şi, în esenţă, deja Habermas, îmi reproşează faptul că, insistând asupra 
hermeneuticii mele, aş vrea să contest legitimitatea unei conştiinte revolutionare şi a unei 
dorinţe revoluţionare de schimbare. Atunci când spun împotriva iui Habe�as că raportul 
medic-pacient nu este suficient pentru dialogul social şi îi pun întrebarea: "In raport cu ce 
autointerpretare a conştiinţei sociale - şi orice obicei este o astfel de interpretare - sunt 
adecvate interogarea şi regresul care caută ceva înapoia ei, de pildă în dorinţa revoluponară 
de schimbare, şi în raport cu care nu?", opun această întrebare analogiei susţinute de către 
Habermas. Răspunsul la această întrebare este dat în cazul psihanalizei prin autoritatea 
medicului cunoscător. In domeniul socialului şi al politicului lipseşte însă baza specifică a 
analizei comunicative, în al cărei tratament bolnavul intră de bunăvoie, datorită înţelegerii 
bolii. Şi de aceea mi se pare într-adevăr că la astfel de întrebări nu se poate răspunde în 
mod hermeneutic. Ele se bazează pe convingeri politico-sociale. Acest lucru nu înseamnă 
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absolut deloc că, din această cauză, dorinta revolutionară de schimbare, spre deosebire de 
, , 

o validare a tradiţiei, nu ar fi capabilă de o legitimare. Nici una, nici cealaltă convingere nu 
este aptă şi nu are nevoie de o legitimare teoretică prin hermeneutică. Teoria hermeneuticii 
nu poate decide, cu de la sine putere, nici măcar dacă este corectă sau nu presupozitia că 
societatea ar fi dominată de lupta de clasă şi că nu ar exista o bază de dialog între cla�e. În 
mod evident, criticii mei au ignorat pretenţia de valabilitate care există în reflecţia asupra 
experienţei hermeneutice. Altminteri, nu s-ar putea indigna de teza că peste tot unde 
înţelegerea reciprocă este posibilă, solidaritatea este presupusă. Ei fac totuşi aceeaşi 
presupunere. Nimic nu îndreptăţeşte reproşul că eu aş recurge la 'acordul de bază', fiind 
mai mult de partea unei tabere decât de cealaltă, ca la o solidaritate conservatoare şi nu şi 
ca la una revolutionară. Însăşi ideea de ratiune este cea care nu poate renunta la ideea de 

, , , 

acord general. Aceasta este solidaritatea care îi uneşte pe toţi. 
Numai că discutia cu cei mai tineri, îndeosebi şi cea cu Habermas, mă învătase că 

intentio obliqua a cri
'
ticului ideologiilor observă totuşi în accentuările mele 'prej�decăţi 

conservatoare'. Abordând această percepţie presupus îndreptăţită, am explicat ce sens 
hermeneutic ar putea avea aici prejudecata conservatoare, şi anume: de a face conştient la 
.cât de multe presupoziţii de la sine înţelese se recurge Întotdeauna acolo unde există un 
dialog. Giegel citează, ce-i drept, ceea ce eu recunosc despre conservatorismul meu, însă 
el întrerupe citatul acolo unde începe afirma�a lui, care este însă aceea că anumite cunoştinţe 
ar fi devenit astfel posibile. Pentru mine, miza a fost numai aceea a şansei de cunoaştere . 
. Acesta este însă singurul lucru despre care se poate discuta: dacă este realmente adevărat 
ceea ce eu cred că am cunoscut pe baza acestor presupoziţii. Aici mi se pare însă că 
Giegel, pornind de la prejudecăţile sale contrare, ajunge la exact acelaşi rezultat şi că este 
întru totul în acord cu mine în privinţa faptului că Habermas atribuie reflecpei o falsă 
putere. Probabil că aceleaşi experienţe pe care mă bazez şi eu, chiar dacă printr-o apreciere 
contrară a lor, sunt cele care au condus la critica sa corespunzătoare la adresa lui Habermas, 
o critică pe care el o concretizează tocmai în cazul revizionismului bernsteinian. De aceea, 
Giegel este de asemenea perfect consecvent atunci când, aşa cum înţelege el hermeneutica, 
susţine împotriva ei: "Căci din acest vis (al solidarităţii care îi uneşte pe toţi) ea nu poate fi 
smulsă probabil printr-o critică opusă, ci numai prin dezvoltarea luptei revoluponare înseşi." 
Nu atât de consecvent mi se pare faptul că această propozi�e încheie o contribuţie în 
cadrul unei discutii .. . 

Să ne întoarc�m la ceea ce se poate discuta - adică la bazele teoretice ale practicii 
henneneutice. În privinţa unui aspect sunt de acord cu criticii mei şi trebuie să le mulţumesc 
pentru evidenţierea lui, evidenţiere pe care ei mi-o impun: aşa cum critica ideologiilor 
depăşeşte 'meşteşugul' înţelegerii în direcţia reflecţiei asupra sieşi, aşa şi reflecţia 
hermeneutică mi se pare a fi un element integral al înţelegerii înseşi, iar aceasta într-o atât 
de mare măsură, încât separarea reflecţiei de practică pare să implice o eroare dogmatică 
ce afectează chiar şi conceptul de 'reflecţie emancipatoare'. Acesta este şi motivul pentru 
care eu consider că succesiunea de configura� pe care o parcurge spiritul în devenire în 
fenomenologia lui Hegel este inadecvat descrisă prin conceptul de 'emancipare'. Cu siguranţă 
că experienţa dialecticii acţionează la Hegel ca transfonnare prin conştientizare. Mi se 
pare însă că Bubner, în conformitate cu realitatea, evidenpază pe bună dreptate în dialectica 
fenomenologică a lui Hegel faptul că o configuraţie a spiritului care provine din alta, în 
realitate, nu provine din ea, ci dezvoltă o nouă nemijlocire39• Succesiunea de configuraţii 
ale spiritului este proiectată oarecum pornind de la desăvârşirea lor, şi nu este derivabilă 

39 Loc. cit., p. 231 sqq. 
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pornind de la începutul lor. Acest lucru a fost cel care m-a condus la formularea că miza 
ar fi aceea de a citi invers Fenomenologia spiritului, adică aşa cum ea este în realitate gândită: 
dinspre subiect către substanţa care se întinde în el şi care depăşeşte conştiinţa sa. Această 
tendinţă de inversare implică o critică principială la adresa ideii de cunoaştere absolută. 
Transparenţa absolută a cunoaşterii este echivalentă cu o camuflare idealistă a infinităpi 
rele, în care fiinţa finită care este omul trăieşte experienţele sale. 

Mă exprim astfel în limbajul lui Hegel. Acest lucru a devenit obiectul observaţiilor 
critice, îndeosebi din partea lui von Bormann, care consideră ilegitimă atât utilizarea de 
către mine a unor concepte ale lui Kierkegaard, cât şi ale lui Nicolaus Cusanus şi îndeosebi 
ale lui Hegel, deoarece eu aş înstrăina mijloacele limbajului conceptual de care mă slujesc 
de contextul lor sistematic.40 Această critică nu este lipsită de îndreptăpre şi este deosebit 
de evidentă mai ales în cazul lui Hegel, pentru că raportarea mea critică la Hegel în Adevăr 
li metodă este, cu siguranţă, foarte nesatisfăcătoare41. Totuşi, aş dori să apăr şi în acest caz 
câştigul descriptiv al unei gândiri împreună cu clasicii. Prin aceea că aplic descrierea lui 
Hegel a 'conceptului de experienţă dialectică a conştiinţei' asupra celui mai larg sens al 
experientei, după părerea mea iese în relief, în conformitate cu realitatea, punctul meu 
critic în raport cu Hegel. ExperienIa desăvârşită nu este o desăvârşire a cunoaşterii, ci 
deschidere desăvârşită pentru o nouă experienţă. Acesta este adevă� pe care reflecpa 
hermeneutică îl suspne împotriva conceptului de cunoaştere absolută. In această privinţă, 
ea nu este ambiguă. 

Lucrurile nu stau însă altfel nici în cazul discu�ei despre emancipare. Conceptul de reflecpe 
utilizat în acest context nu mi se pare nedogmatic. El nu exprimă conştientizarea care este 
proprie practicii, ci se bazează, aşa cum formulează Habermas la un moment dat, pe un 

'acord contrafactual'. În acesta se ascunde pretenpa de a şti în prealabil - înaintea confruntării 
practice - cu ce nu suntem de acord. Sensul practicii hermeneutice constă însă în faptul de 
a nu porni de la un astfel de acord contrafactual, ci de a face posibil şi de a produce un astfel 
de acord, ceea ce nu înseamnă nimic altceva decât: de a convinge printr-o critică concretă. 
Caracterul dogmatic al conceptului de reflecpe pe care Habermas îl ia ca bază de plecare iese 
în evidenţă de pildă în următorul exemplu: printr-o critică îndreptăptă la adresa superstipei 
expertului pe care o are societatea, el cere "să ne detaşăm de treapta reflexivă a unei raponalităp 
limitate tehnologic"42. Aici este implicată o reprezentare în trepte care mi se pare falsă. Şi în 
Privinta "noii functii a ştiintei" în societate este valabil faptul că rationalitatea putintei de a 

, " " 

face - ceea ce Aristotel numea techne - este o altă reflexivitate decât cea care rezidă în 
consensul rational al cetătenilor şi nu un fel inferior de reflexivitate. Către clarificarea ei este 

, , 

orientată însă reflecpa hermeneutică. Spre ea nu se poate năzui cu adevărat fără o permanentă 
epuizare reciprocă a argumentelor critice, însă a acelor argumente în care se reflectă 
convingerile concrete ale partenerului de dialog. 

Idealul ridicării unei determinări naturale la nivelul exigentelor unei motivatii rational-
, , , 

conştiente reprezintă, după părerea mea, o supralicitare dogmatică, ce este inadecvată în 
raport cu condition humaine. Chiar şi în domeniul psihologiei individuale şi al psihologiei 
abisale lucrurile stau astfel. Prin opozipa dintre boală şi sănătate, dependenfă de ajutorul 
medical şi restabilire prin vindecare este deja instituit faptul că analiza are o rază de acpune 

40 Loc. cit., p. 99 sqq. 
41 Între timp rog a fi luată în considerare lucrarea: "Die Idee der Hegelschen Logik" (în HegeLr 
Dialektik, Tiibingen 1971 ,  pp. 49-69. �ntre timp în edipa a 2-a, Tiibingen 1980, pp. 65-86, Ges. 
Werke Bd. 3] 
42 Habermas, Theorie und Praxis, p. 232 
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limitată - aşa cum nici chiar analistul însuşi nu este analizat niciodată până la capăt, lucru 
pe care îl recunoaşte în întregime teoria despre 'contratransfer'. Nu mă simt competent să 
trag concluziile antropologico-psihologice din această situaţie fundamentală a psihologiei 
abisale, şi fac trimitere numai la conceptul de echilibru şi la forma de a fi a jocului în jurul 
stării de echilibru, pe care eu am utilizat-o în alt context pentru a determina caracteristica 
ontologică a sănătăţii43. 

Pe de altă parte, dacă Habermas vorbeşte despre 'hermeneutica abisală', atunci eu 
trebuie să adaug la aceasta propriile mele teze, în măsura în care consider reducerea herme
neuticii la 'tradiţia culturală' şi la idealul transparenţei sensului, ideal care trebuie să fie 
valabil în acest domeniu, ca ftind diluată în mod idealist. Faptul că înţelegerea sensului nu 
trebuie să fie redusă nici la mens auctoris, nici la mens actoris constituie punctul meu de vedere 
cel mai propriu. Fireşte că acest lucru nu înseamnă că înţelegerea culminează cu lămurirea 
motivelor inconştiente, ci mai degrabă înseamnă că înţelegerea, dincolo de orizonturile 
limitate ale individului, trebuie să traseze liniile sensului în toate directiile, pentru ca traditia 
istorică să devină grăitoare. Dimensiunea hermeneutică a sensului, �şa cum a subliniat 'în 
mod corect Apel, este raportată la dialogul infinit al unei comunităţi ideale a interpretării 
Am încercat să arăt în Adevăr !i metodrJt4 caracterul irealizabil al teoriei lui re-enactement a lui 
Collingwood şi trebuie să observ, în mod corespunzător, în interpretările de psihologie 
abisală ale operelor literare ale unor autori sau ale acţiunii istorice ale unor actori, o confun
dare absolut ridicolă a jocurilor de limbaj. 

Ceea ce deosebeşte practica hermeneutică şi disciplinarea ei de posibilitatea învăţării 
unei simple tehnici, indiferent dacă aceasta se numeşte tehnică socială sau metodă critică, 
este faptul că 1n ea un factor al istoriei efectelor codetermină permanent conştiinţa celui 
care înţelege. In acest lucru rezidă însă şi reversul său, adică faptul că ceea ce este înţeles 
dezvoltă întotdeauna o anumită putere de convingere, care coacţionează în formarea de 
noi convingeri. Nu tăgăduies� deloc că faptul de a face abstracţie de propriile opinii despre 
problema în cauză reprezintă o strădanie îndreptăţită a înţelegerii. Cine vrea să înţeleagă 
nu trebuie să aprobe ceea ce înţelege. Şi totuşi, cred că experienţa hermeneutică ne învaţă 
următorul lucru: forta acestui fapt de a face abstractie este mereu doar una limitată. Ceea 
ce înţelegem vorbeşte permanent şi pentru sine î�suşi. Tocmai pe aceasta se bazează 
bogăţia universului hermeneutic. Prin aceea că el intră în joc în întreaga sa amploare, el îl 
constrânge şi pe cel care înţelege să-şi pună în joc prejudecăţile. Toate acestea sunt câştiguri 
reflexive care provin din practică şi numai din practică. Ca bătrân filolog, poate că mi se 
ya ierta faptul că am exemplificat toate acestea în cazul 'ftinţei întru text' ('Sein zum Texte') . 
In realitate, experienp hermeneutică este în întregime întreţesută în esenţa generală a 
practicii umane, în care înţelegerea a ceea ce este scris este inclusă, ce-i drept, în mod 
esenţial, şi totuşi doar secundar. Amploarea ei se suprapune cu cea a disponibilităţii pentru 
dialog a ftintelor rationale. 

De aceea: resimt lipsa recunoaşterii faptului că acesta este domeniul pe care hermeneutica 
îl împarte cu retorica: domeniul argumentelor persuasive (şi nu al celor logic-constrân
gătoare) . Apărarea retoricii este dificilă în cultura ştiinţifică modernă. (Chiar şi Giegel, 
atunci când îl propune pentru ilustrare pe Vico, înţelege greşit caracterul raţional pe care 
îl are retorica, ftind în mod evident de părere că de ceva atât de ilegitim precum in utramque 
partem disputare ar trebui să îi credem în stare numai pe demagogii obişnuiţi şi considerându-l 
poate chiar şi pe Carneade un astfel de demagog.) Dacă şi arta oratorică, aşa cum este clar 

43 Îndeosebi în: "Apologie der Heilkunst", Kleine Schriften 1 ,  p. 211 sqq. [Ces. Werke Bd. 4] . 
44 [Opere complete, val. 1, p. 376 sqq.] 
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dintotdeauna, se adresează afectelor, prin aceasta ea nu cade totuşi nicidecum în afara 
domeniului raponalului, iar Vico suspne pe bună dreptate o valoare proprie a ei: copia, 
bogăpa de puncte de vedere. Pe de altă parte, o afirmape precum cea a lui Habermas, 
conform căreia retorica ar avea un caracter constrângător, care ar trebui depăşi t în favoarea 
dialogului raponal liber de constrângeri, mi se pare de o irealitate înspăimântătoare. Dacă 
retorica include un element constrângător, este în orice caz sigur că practica socială - şi cu 
adevărat şi cea revoluponară - nu este deloc imaginabilă fără acest element constrângător. 
Găsesc că este demn de remarcat faptul că cultura ştiinpfică a epocii noastre nu a micşorat 
importanţa retoricii, ci a sporit-o aşa cum ne învaţă orice privire aruncată asupra mass-media 
(sau şi asupra analizei precise pe care Habermas o face 'opiniei publice'). 

Conceptul de manipulare este, în acest context, foarte ambiguu. Orice influenpre 
emoponală prin vorbire este, într-un anumit sens, o astfel de manipulare. Şi totuşi, ceea ce 
sub forma retoricii constituie dintotdeauna un element integral al vieţii sociale nu este o 
simplă tehnică socială. Deja Aristotel numeşte retorica nu o techne, ci o dynami.r4s, atât de 
mult îi este ea inerentă lui zoon logon echon. Chiar şi formele tehnicizate ale formării opiniei, 
pe care le-a dezvoltat societatea noastră industrială, conţin întotdeauna, într-un punct 
oarecare, un element de consim�ământ, fie din partea consumatorului, care poate şi să îşi 
retragă consimţământul, fie - şi acesta este lucrul hotărâtor - prin aceea că mijloacele 
noastre de comunicare în masă nu sunt pur şi simplu braţul prelungit al unei voinţe 
politice unitare, ci scena dezbaterilor politice care, la rândul lor, în parte reflectă, în parte 
determină procesele politice din societate. Dimpotrivă, o teorie a hermeneuticii abisale, 
care trebuie să justifice o reflecpe emancipatoare social-critică sau chiar aşteaptă de la o 
teorie generală a limbajului natural ca ea să permită ca "principiul vorbirii raponale să fie 
derivat ca normă necesară a oricărei vorbiri reale, oricât de denaturată ar fi ea", implică -
îndeosebi în privinţa organizării statului social modern şi a modalităţilor de formare a 
opiniei în cadrul său - împotriva voinţei ei, rolul de inginer social, care produce rară a 
elibera (herstel/!, ohne freiif'stel/en) . Acest lucru l-ar dota pe acesta, ca posesor al mijloacelor 
de publicitate şi al adevărului pretins de către el, cu forţa unui monopol al opiniei. Aceasta 
nu este nicidecum o ipoteză fictivă. Retorica nu poate fi respinsă, ca şi cum nu ar fi nevoie 
de ea sau nu ar depinde nimic de ea. 

Însă atât retorica, cât şi hermeneutica, în calitate de forme de realizare ale vieţii, cu 
siguranţă că nu sunt independente de ceea ce Habermas numeşte anticiparea vieţii juste. 
O astfel de anticipa�e se află la baza oricărui parteneriat social şi a eforturilor lui de 
înţelegere reciprocă. Insă şi pentru aceasta este valabil acelaşi lucru: acelaşi ideal al rapunii 
care trebuie să călăuzească orice încercare persuasivă, indiferent din tabăra cui ar porni, 
interzice totodată ca cineva să pretindă pentru sine însuşi înţelegerea justă a orbirii celuilalt. 
Idealul unei coexistente într-o comunicar� liberă de constrângere este, de aceea, la fel de 
obligatoriu pe cât este de indeterminat. In acest cadru formal pot fi integrate scopuri 
foarte diferite ale vietii. Şi anticiparea vietii J·uste, care este într-adevăr esentială oricărei 

" , 

raţiuni practice, trebuie să se concretizeze, adică ea trebuie să preia în conştiinţa sa opozipa 
violentă dintre simplele lucruri dezirabile şi scopurile autentice ale voinţei active. 

Lucrul care aici constituie pentru mine miza poate fi recunoscut, după părerea mea, ca 
o veche problemă pe care deja Aristotel a avut-o în vedere în critica sa la adresa Ideii 
generale a Binelui la Platon.46 Binele uman este ceva întâlnit în practica umană şi nu poate 

45 [Retorica A2, 1 355 b]. 
46 [Cf. între timp lucrarea mea, publicată de Academia din Heidelberg, Die Idee des Guten �schen 
Plato und Aristole/es, Heidelberg 1978; Ges. Werke Bd. 7] 
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fi determinat independent de situapa concretă în care ceva este preferat unui alt lucru. 
Numai aceasta, şi nu un acord contrafactual, este experien�a critică a Binelui. El trebuie să 
fie elaborat până la nivelul concretetii situatiei. Ca idee generală, o astfel de idee a vietii 
juste este 'goală'47. În aceasta rezidă faptul f�arte serios că cunoaşterea raţiunii practice du 
este o cunoaştere care să fie conştientă de superioritatea sa în raport cu necunoscătorul. 
Mai degrabă, aici întâlnim în fiecare pretenpa de a cunoaşte ceea ce este just pentru întreg. 
Pentru coexistenp socială a oamenilor, acest lucru înseamnă însă că trebuie să îi convingi 
pe alpi - desigur că nu în sensul că politica şi configurarea viepi sociale nu ar fi nimic 
altceva decât o simplă comunitate dialogală, astfel încât ne-am vedea îndrumap către 
dialogul liber de constrângeri, prin eliminarea oricărei presiuni a dominării, ca spre adevăratul 
remediu. Politica se adresează ratiunii, cerându-i să transforme interesele în determinări 

, 

ale voin�ei, şi toate manifestările sociale şi politice ale vointei sunt dependente de construirea 
unor convingeri comune prin retorică. Acest lucru implică - ceea ce eu cred că pne de 
conceptul de rapune - faptul că trebuie să contăm permanent pe posibilitatea ca, indiferent 
dacă acest lucru se petrece în domeniul individual sau în cel social, convingerea contrară 
să aibă dreptate. Calea experien�ei hermeneutice care, aşa cum recunosc cu plăcere, a 
asimilat continuturi specifice ale traditiei culturale occidentale, fi-a condus la folosirea , , 
unui concept care, în mod evident, are cea mai vastă aplicare. Mă refer la conceptul de joc, 
pe care nu îl cunoaştem numai din teoriile economice moderne ale jocului. După părerea 
mea, el reflectă mai degrabă pluralitatea legată de exercitarea de către om a raţiunii, la fel 
ca şi pluralitatea care reuneşte în unitatea unui întreg forţe ce se opun unele altora. Jocul 
forţelor se completează prin jocul convingerilor, al argumentapilor şi al experienselor. 
Schema dialogului îşi păstrează rodnicia într-o utilizare corectă: atât în schimbul de forte, 
cât şi în confruntarea de concepţii se construieşte o comunitate care îl depăşeşte pe individ 
şi grupul căruia el îi aparpne. 

47 Arist., Eth. Nic. A 4, 1096 b 20: ţuf 'fa l O  V 'f o e l  â O (. 
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În cadrul Conferin�elor Societăpi Jungius, cu greu se poate găsi o temă care să aibă mai 
puternic tonalitatea unei contrateme decât tema 'retorică şi hermeneutică'. Căci ceea ce îl 
distinge pe Jungius şi îl face, nu numai în ochii unui Leibniz, să fie un partener autentic al 
marilor deschizători de drumuri ai noii ştiinte a secolului al XVII-lea este tocmai hotărâta 
sa desprindere de modul dialectic şi herm�neutic de a proceda şi îndreptarea sa către 
empiric şi către o logică a demonstraţiei (purificată, fireşte, de înrobita divinizare a lui 
Aristotel) . Totuşi, nu numai că el însuşi crescuse în cultura umanistă bazată pe învătare, 
care era întemeiată pe dialectică şi retorică, ci el îi recunoaşte chiar şi mai târziu o valoare 
pregătitoare şi consideră întărirea "aptitudinii dialectice şi hermeneutice" ca fiind importantă 
îndeosebi pentru teologia eristică (scrisoare către Jac Lagus din 1638) .  Acest lucru este 
scris, fireşte, într-o scrisoare şi este gândit mai mult pedagogic-diplomatic decât ca o 
adevărată apreciere, în lJlăsura în care, în realitate, Jungius voia să-şi câştige fostul elev 
pentru interesul pentru metodologia şi logica ştiinţei. Dar chiar şi în acest caz o astfel de 
atitudine flexibilă trimite la prezenta generală a educaţiei retorice, care pentru un om de 
ştiinţă era pe atunci de la sine înţeleasă. Abia pornind de la acest fundal poate fi în genere 
apreciat meritul deosebit al unor personalităţi precum Jungius, al pionierilor unei noi 
conştiinte ştiintifice. 

Fundalul 'r�toricii' merită, _ţ�tuşi, un interes tematic propriu, dacă vrem să în�elegem 
destinul epistemologic şi ştiinţific al humaniora - până la constituirea lor metodologică sub 
forma ştiinţelor romantice ale spiritului. Ceea ce constituie aici miza nu este atât rolul pe care 
îl joacă teoria hermeneutică în acest context - el este mai mult sau mai puţin secundar - cât 
tradiţia antică, medievală şi umanistă a retoricii. Ca o parte a trivium-ului, aceasta a avut o 

viaţă de un de la sine înţeles aproape imperceptibil, deoarece a pătruns în toate. Acest lucru 
înseamnă însă că, în transformarea nonevidentă a vechiului, şi-a croit drum, încet, noul 
ştiin�elor istorice. Istoria teoriei hermeneutice, aşa cum s-a constituit ea prin respingerea 
atacului contrareformat, tridentin împotriva lutheranismului, şi a condus de la Luther, trecând 
prin Melanchthon şi Flacius, prin raţionalismul incipient şi pietismul care i se opune, până la 
apariţia concepţiei istorice despre lume în epoca romantismului, s-a dezvoltat nu sub semnul 
unor puncte de vedere de teoria cunoaşterii şi de teoria ştiinţei, ci sub semnul urgen�ei 
controverselor teologice, care au început odată cu Reforma. Fireşte, interogarea călăuzitoare 
despre preistoria ştiinţelor istorice moderne ale spiritului a fost cea sub semnul căreia a fost 
scrisă această istorie de către Wilhelm Dilthey şi J o achim Wach. 

Ceea ce intră aici în joc este însă un adevăr hermeneutic, care este legat de conceptul de 
preîntelegere. Şi cercetarea istoriei hermeneuticii se supune legii hermeneutice generale a 
preînţelegerii. Să arătăm acest lucru, în mod introductiv, recurgând la trei exemple. 

Primul este tocmai ceea ce se află la baza studiilor lui Wilhelm Dilthey despre istoria 
hermeneuticii, acea lucrare premiată de Academia de Ştiinte din Berlin, pe care Dilthey a 
scris-o ca tânăr erudit şi din care, înainte de publicarea realizată în sfârşit în 1966, pe care 
o datorăm redactării de către Martin Redeker a celui de-al doilea volum, neîncheiat, din 
Viata lui 5 chJeiermacher a lui Dilthey, erau cunoscute numai mici părţi, precum şi versiunea 
prescurtată din 1 90048• Dilthey oferă acolo o prezentare magistrală, însoţită de numeroase 
citate concludente, a lui Flacius. El examinează şi apreciază teoria hermeneutică a lui 
Flacius stabilind criteriul sensului istoric devenit conştient de sine însuşi şi al metodei 
ştiinţifice, istoric-critice. În raport cu acest criteriu, în opera lui Falcius anticiparea genială 

48 Wilhelm Dilthey, Leben Schleiermachers II, p. 596 sqq. 
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a cee;.a ce este just se îmbină cu recăderi de neînţeles în îngustimea dogmatică şi formalismul 
gol. Intr-adevăr, dacă în cazul interpretării Sfmtei Scripturi nu s-ar pune nici o altă problemă 
decât ceea ce preocupa teologia istorică a epocii liberale căreia îi aparţine Dilthey, cu 
aceasta s-ar fi spus ultimul cuvânt. Intenţia lăudabilă de a înţelege orice text pornind de la 
propriul său context şi de a nu îl supune nici unei constrângeri dogmatice conduce în cele 
din urmă, aplicată asupra Noului Testament, la destrămarea canonului, dacă punem în 
prim-plan, împreună cu Schleiermacher, interpretarea 'psihologică'. Fiecare autor al Noului 
Testament este, din acest punct de vedere hermeneutic, de sine stătător, şi acest lucru 
conduce la subminarea unei dogmatici protestante bazate pe principiul Scripturii. Aceasta 
este o consecinţă pe care Dilthey o aprobă în mod implicit. Ea stă la baza criticii sale la 
adresa lui Flacius, atunci când vede carenţa exegezei sale în cpnceperea anistorică şi abstract 
logică a principiului Scripturii ca întreg sau al canonului. In mod asemănător, tensiunea 
dintre dogmatică şi exegeză apare şi în alte locuri ale expunerii lui Dilthey, şi pe deplin în 
critica la adresa lui Franz şi a accentuării de către acesta a primatului contextului de ansamblu 
;u Scripturii în raport cu textele individuale. Între timp, prin critica la adresa teologiei istorice, 
critică ce a fost practicată în ultima jumătate de secol şi care culminează cu elaborarea 
conceptului de 'kerygma', am devenit mai receptivi faţă de legitimitatea hermeneutică a cano
nului, şi prin aceasta faţă de legitimitatea hermeneutică a interesului dogmatic la Flacius. 

Un alt exemplu al eficacităţii preîntelegerii în cercetarea istoriei hermeneuticii îl constituie 
distincţia introdusă de către L. Geldsetzer dintre hermeneutica dogmatică şi cea zetetică49• 
Cu ajutorul acestei distincţii dintre o interpretare dependentă dogmatic, stabilită prin instituţii 
şi prin autoritatea lor, interpretare care aspiră pretutindeni la apărarea consecventă a normelor 
dogmatice, şi o interpretare a textelor nedogmatică, deschisă, aflată în căutare, care conduce 
în anumite împrejurări, chiar şi în privinta sarcinii interpretării, la un 'non liquet, istoria 
hermen;uticii primeşte o formă care trădează preînţelegerea marcată de teoria modernă a 
ştiinţei. In această perspectivă, hermeneutica mai recentă, în măsura în care sprijină interese 
teologic-dogmatice, ajunge în proximitatea ce dă de gândit a hermeneuticii juridice, care se 
înţelege pe sine, în mod cu totul dogmatic, ca impunere a ordinii de drept stabilite prin legi. 
Se pune însă tocmai întrebarea dacă hermeneutica juridică nu este ea însăşi greşit înţeleasă 
atunci când, în efortul găsirii soluţiei legale corespunzătoare, este ignorat elementul zetetic 
din interpretarea legii, şi în simpla subsumare a cazului sub legea generală, care este dată ca 
atare, este văzută esenţa hermeneuticii juridice. Aici înţelegerea mai recentă a raportului 
dialectic dintre lege şi caz, pentru care Hegel oferă instrumentele reflexive hotărâtoare, s-ar 
putea să fi transformat preînţelegerea noastră a hermeneuticii juridice. Rolul jurisdicţiei a 
limitat dintotdeauna modelul subsumării. Ea slujeşte, în realitate, interpretării corecte a legii 
(şi nu numai aplicării ei corecte) . Un lucru asemănător este însă cu atât mai mult valabil 
pentru interpretarea, despovărată de toate sarcinile practice, a Bibliei sau, mutatis mutandis, a 
clasicilor. Aşa cum acolo 'analogia credinţei' nu este pentru interpretarea Bibliei o precondiţie 
dogmatică fixă, aşa şi limba pe care un text clasic o vorbeşte către fiecare cititor nu poate fi 
înteleasă în mod adecvat dacă ne orientăm aici în functie de conceptul de obiectivitate al , , 

teoriei ştiinţei şi considerăm caracterul exemplar al unui astfel de text ca pe o îngustare 
dogmatică a înţelegerii. Distincţia dintre hermeneutica dogmatică şi cea zetetică mi se pare a 
fi ea însăşi una dogmatică, şi ar trebui să fie anulată din punct de vedere hermeneutic. 

Un al treilea tip interesant de preînţelegere, prin care istoria hermeneuticii apare într-o 
lumină deosebită, a fost dezvoltat de curând de către Hasso J aeger într-o contribuţie extrem 
49 Cf. introducerile lui Geldsetzer, care merită 1n cel mai înalt grad să fie citite, la reeditările sale 
hermeneutice ale lui Thibaut şi Flacius. 
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de erudită la istoria timpurie a hermeneuticiiso. Jaeger îşi concentrează atenpa asupra lui 
Dannhauer, la care se găsesc pentru prima dată cuvântul 'hermeneutică' şi ideea unei extinderi 
a logicii aristotelice prin logica interpretării. El vede în acesta un ultim martor al res publica 
litteraria umaniste, înainte ca rationalismul să o rigidizeze şi ca irationalismul şi subiectivismul 
modern, de la Schleiermache;, trecând prin Dilthey, până la Husserl şi Heidegger (şi alpi 
mult mai răi) să cunoască înflorirea sa otrăvitoare. In mod surprinzător, autorul nu atinge 
nici legătura dintre mişcarea umanistă şi principiul Scripturii al Refonnei, nici rolul determinant 
pe care retorica îl joacă pentru întreaga problematică a interpretării. 

Nu este însă nici o îndoială - şi de acest lucru şi Dilthey a fost foarte conştient - că 
însuşi principiul reformat al Scripturii, în aceeaşi măsură ca şi apărarea teoretică a lui, 
corespundea unei transformări umaniste generale, care a dus la despărprea de stilul didactic 
scolastic şi de întemeierea sa pe autorităp1e bis ericeşti, şi care reclama lectura textelor 
originale înseşi. El aparpne astfel contextului umanist mai au;plu al redescoperirii clasicilor, 
care viza, fireşte, îndeosebi latina clasică a unui Cicero. Insă aceasta nu era numai o 
descoperire teoretică, ci se supunea totodată legii lui imitatio, a reactualizării artei oratorice 
şi a artei stilistice clasice, şi astfel retorica este omniprezentă. 

Fireşte că aceasta a fost O renaştere ciudat de declamatorie. Cum putea să fie redeşteptată 
arta oratorică clasică fără spapul ei clasic,polis-ul, respectiv res publica? După sfârşitul republicii 
romane, retorica îşi pierduse pozipa politică centrală şi constituia în evul mediu un element 
al culturii scolastice practicate de Biserică. Ea nu a putut cunoaşte o reactualizare ca cea 
către care năzuia umanismul fără să treacă printr-o transformare funcponală cu mult mai 
drastică. Redescoperirea antichitătii clasice a fost însotită de două lucruri pline de consecinte, 

" , 
descoperirea artei tipografice şi, ca efect al Reformei, puternica răspândire a cititului şi a 
scrisului, care a fost legată de doctrina despre preopa generală. Astfel, a început un proces 
care, în cele din urmă şi printr-o intermediere ce a durat secole, a condus nu numai la 
înlăturarea analfabetismului, ci totodată la o cultură a lecturii în tăcere, care a alungat pe 
locul al doilea ceea ce este vorbit şi chiar cuvântul citit cu voce tare şi discursul vorbit în 
mod real - un uriaş proces de interiorizare, de care devenim cu adevărat conştienţi abia 
acum, de când mijloacele de comunicare în masă au deschis calea unei noi oralităţi. 

Astfel, reînsufleţirea umanistă a retoricii, care s-a întemeiat mai mult pe Cicero şi pe 
Quintilian decât pe Aristotel, a fost foarte curând îndepărtată de originile ei şi a intrat în 
noi câmpuri de forţă, care i-au transformat chipul şi influenta. Forma ei teoretică a putut 
fi înţeleasă, ce-i drept, c� o logică a probabilului şi a fost corelată cu dialectica într-o 
unitate indestructibilă. In această calitate, ea trebuia să aducă eliberarea de şcoala 
formalismului logic şi a unei dogmatici teologice sprijinite pe autoritate. Totuşi, logica 
probabilităţii se  supune mult prea mult criteriului logicii pentru ca ea să poată primejdui în 
mod durabil primatul logicii necesităţii, aşa cum a oferit-o analitica aristotelică. 

Astfel, în epoca Renaşterii a avut loc din nou o dezbatere asemănătoare cu cea care 
fusese purtată în antichitatea clasică între retorică şi filozofie. Totuşi, acum nu atât filozofia, 
cât mai degrabă ştiinţa modernă şi logica, corespunzătoare ei, a judecăţii, a concluziei şi a 
dovezii, au fost cele care au contestat justeţea şi valabilitatea retoricii şi au rămas triumfătoare 
în mod durabil. 

Pentru preponderenta noii ştiinţe, o mărturie grăitoare o constituie pledoaria pe care 
Giambattista Vico a trebuit să o facă la începutul secolului al XVIII-lea, chiar în acel 
Napoli mândru de tradiţiile sale, pentru caracterul indispensabil al retoriciiS1 • Totuşi, faptul 
50 Archiv jiir Begriffsgeschichte 1 8  (1974), pp. 35-84. 
51 G. Vico, De ratione studiorum [Cf. Adevăr fi metodă, val. 1, p. 26 sqq.] 
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pe care Vico l-a apărat cu argumentele sale, func�a educativă a retoricii, a fost întotdeauna 
viu şi a rămas viu până astăzi - fireşte, nu atât în utilizarea reală a artei oratorice şi în acel 
mod de a înfelege arta care preţuieşte arta oratorică, cât tocmai în aplicarea tradipei retorice 
asupra lecturii textelor clasice. 

In felul acesta, chiar dacă se recomandă drept o simplă aplicare a doctrinelor vechii arte 
oratorice, apare în cele din unnă ceva nou, tocmai noua hermeneutică ce dă seama de inter
pretarea textelor. Însă Într-o anumită privinfă retorica şi henneneutica sunt înrudite în modul 
cel mai profund: atât putinţa de a vorbi, cât şi putinţa de a înţelege sunt aptitudini umane 
naturale, care pot ajunge la o dezvoltare deplină şi fără o aplicare conştientă a unor reguli 
-artistice, atunci când talentul natural şi cultivarea şi exersarea corectă a acestuia se întâlnesc. 

Astfel, atunci când traditia retoricii clasice vorbea numai despre exercitiul artistic 
'conştient care există în arta' stilistică a discursurilor scrise şi diferentia arta �ratorică în 
'genul juridic, politic şi epid'eictic, acest lucru însemna în esenţă o restringere tematică. De 
altfel, este extrem de caracteristic faptul că praeceptor germaniae, Melanchthon, adăuga aici 
genos didaskalikon, prelegerea didactică52• Incă şi mai caracteristic este însă faptul că 
Melanchthon vedea adevăratul folos al retoricii, al clasicei ars bem dicendi, tocmai în aceea 
că cei tineri nu s-ar putea dispensa de ars bene legendi, adică de capacitatea de a înţelege şi de 
a judeca discursuri, dispute mai lungi şi mai ales căr� şi texte53• Ce-i drept, în primă 
instanţă, acest lucru sună la el ca şi cum aici ar fi vo.rba despre o simplă motivape comple
mentară pentru învăţarea şi dezvoltarea elocvenţei. Insă pe parcursul expunerilor melanch
-thoniene cititul ca atare şi transmiterea şi însuşirea adevărurilor religioase accesibile în 
texte trece tot mai mult înaintea idealului umanist al imita�ei. Astfel, prelegerile despre 
retorică ale lui Melanchthon au exercitat o influenţă determinantă asupra formării noului 
înv�ţământ public protestant. 

In felul acesta, sarcina se deplasează din retorică spre hermeneutică, fără să fi existat o 
conştiinfă adecvată a :J.cestei deplasări şi, ::u atât mai mult, înainte ca noua denumire de 
hermeneutică să fi fost găsită. Totodată, marca moştenire a retoricii rămâne însă influentă, 
în privinp unor aspecte hotărâtoare, şi pentru no.ua preocupare a interpretării de texte. 
Aşa cum, pentru discipolul lui Platon, o adevL:ată retorică nu poate fi despăr�tă de 
cunoaşterea adevărului faptelor54 (rerum cognitio) fără a te cufunda în nulitate absolută, şi 
pentru interpretarea de texte presupozipa de la sine înţeleasă este aceea că textele care 
trebuie interpretate conpn adevărul despre fapte. Acest lucru s-ar putea să fi avut deja un 
indiscutabil caracter de la sine înţeles pentru cea mai veche reactualizare a retoricii în 
�poca umanistă, reactualizare care stătea totuşi în întregime sub semnul idealului lui imitatio. 
Insă el este valabil mai ales pentru orientarea către hermeneutică pe care o investigăm. 
Căci la Melanchthon, ca şi la primul întemeietor al hermeneuticii protestante, la Flacius 
Illyricus, controversa teologică despre inteligibilitatea Sfintei Scripturi constituie baza 
motivaponală. În această privinţă, nu poate apărea nicidecum întrebarea dacă arta înfelegerii 
ar fi cumva chemată să facă accesibil şi sensul adevărat al unei propozi� false. Acest lucru 
se schimbă abia odată cu crescând a conştiinţă metodologică a secolului al XVII-lea - fapt 
asupra căruia Zabare11a a exercitat probabil o influenţă - şi prin aceasta se transformă şi 
sprijinul de teorie a ştiinţei al hermeneuticii. Acest lucru îl vom observa la Dannhauer, care 
exilează retorica în anexă şi încearcă să întemeieze noua hermeneutică sprijinindu-se pe 

52 Melanchthon, Op. XIII, 423 sqq. 
53 Loc cit., 417. 
54 Loc cit.: rerum cognitio ad docendum necessariaj Platon, Phaidros 262 c. 
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logica aristotelică. Aceasta nu Înseamnă, fireşte, că în privinfa con�nutului nu ar rămâne şi el 
cu totul dependent de tradi�a retoricii, care constituia tocmai modelul interpretării de texte. 

Dacă îl observăm mai Întru pe Melanchthon, acolo principiul Scripturii al teologiei 
lutherane este, ce-i drept, În contextul cursului său de retorică, o presupozipe de la sine 
în�eleasă şi se repercutează profund şi asupra conţinutului, Însă nu domină stilul argumentării, 
care este menpnut în întregime În spiritul şcolii peripatetice. Melanchthon se străduieşte 
să justifice sensul şi valoarea retoricii, într-un mod cu totul general, În noua orientare către 
lectură pe care am descris-o. "Căci nimeni nu este În stare să Înfeleagă expuneri mai lungi 
şi dispute complicate dacă nu este sprijinit de un fel de artă care să îi mijlocească ordonarea 
păr�or şi structura, precum şi intenţiile vorbitorilor şi o metodă de a desluşi şi clarifica 
lucruri obscure."55 Aici Melanchthon se gândeşte cu siguranfă şi la controversele teologice, 
Însă el îl urmează În Întregime pe Aristotel, tradi�a medievală şi umanistă, atunci când 
corelează retorica în modul cel mai strâns cu dialectica, adică nu îi atribuie un domeniu 
specific, ci îi subliniază aplicabilitatea şi utilitatea generale. 

"Prima miză o constituie inten�a principală şi punctul central de vedere sau, cum îl 
numim noi, scopul discursului. "56 Melanchthon introduce astfel un concept dominant În 
hermeneutica de mai târziu a lui Flacius, pe care el îl împrumută din introducerea meto
dologică a Eticii aristotelice. În mod evident, aici Melanchthon nu se mai gândeşte nicidecum 
la discurs în sensul mai restrâns atunci când spune că grecii, la începutul căr�or lor (sic!) , 
obişnuiesc să întrebe astfel. Intentia fundamentală a unui text ar fi esentială pentru o 

A '  , 

înţelegere adecvată. In realitate, acest aspect devine fundamental şi pentru cea mai 
importantă doctrină pe care o elaborează Melanchthon, care este fără îndoială doctrina sa 
despre loci communes. El o introduce ca o parte a lui inventio şi urmează astfel tradi�a antică 
a topicii, însă este pe deplin conştient de problematica hermeneutică ce rezidă În aceasta. 
El accentuează faptul că aceste capitole de cea mai mare importanţă, "care con�n sursele 
şi suma întregii arte"57, nu sunt pur şi simplu un mare stoc de concepţii, a căror cunoaştere 
Într-un număr cât mai mare ar fi pentru orator sau profesor lucrul cel mai util - căci în 
realitate culegerea corectă a unor astfel de loci ar implica ansamblul cunoaşterii. Aceasta 
este, implicit, o critică hermeneutică la adresa superficialităţii unei topici retorice58. Invers, 
ea are ca scop justificarea propriului său demers. Căci Melanchthon a fost primul care a 
întemeiat dogmatica vechi-protestantă pe o selec�e şi culegere semnificativă de pasaje 
decisive ale Sfintei Scripturi, acei loci praecipui apărup mai Întru în 1519. Critica catolică de 
mai târziu la adresa principiului protestant al Scripturii nu este pe deplin îndreptăptă 
atunci când, cu referire la o astfel de fixare a unor propoziţii dogmatice, ea reproşează 
principiului Scripturii al reformatorilor inconsecvenţa. Ce-i drept, este adevărat că orice 
selec�e conpne o interpretare, şi prin aceasta are implicaţii dogmatice, însă preten�a 

55 Melanchthon, Opera XIII, 417 sqq. 
56 Loc. cit. , 442 sqq. 
57 Loc. cit. , 470. 
58 În mod evident, adeppi lui Melanchthon nu erau la fel de conştienp de această problematică. 
Astfel, găsesc la J ohannes Sturm, lingllae latinae resolvendae ratio, publicată în 1581 :  "Neo tempore 
valde occupati fuimus adolcscentes in instituendis locis communibus. Corrogavimus quaedam ex 
eo libro Erasmi, quem edidit de ratione discendi. Philippus honorificae memoriae etiam tradidit 
quosdam locos cornmunes et alii alios tradiderunt. Ego puro non solum faciendos locos communes 
virtutum et vitiorum, sed locos communes omnium rerum . . .  Vobis hi loci instar memoriae seu 
recordationes." Discipolii lui Melanchthon nu erau, aşadar, la fel de Iămurip cu privire la dimensiunea 
hermeneutică a culegerii de loci. 
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hermeneutică a teologi ei vechi-protestante constă tocmai în faptul că abstractizările ei 
dogmatice sunt legitimate pornind de la Scriptura însăşi şi de la intenp,a ei. O altă întrebare 
'este, fireşte, în ce măsură teologii reformap. şi-au urmat într-adevăr principiul îndeajuns. 

Aspectul esenp.al îl constituie aici respingerea interpretării alegorice, care în raport cu 
Vechiul Testament a păstrat fireşte un anumit caracter indispensabil, aşa cum se recunoaşte 
încă şi astăzi sub forma aşa-numitei interpretări 'tipologice'. O raportare explicită la practica 
exegetică a lui Luther în interpretarea Deuteronomului şi a Profeţi1or poate să ilustreze 
continua valabilitate a principiului Scripturii. Melanchthon spune: "Aici nu sunt transmise 
simple alegorii, ci în primă instantă istoria însăşi este raportată la loci communes ai credintei 
şi ai operelor, şi abia apoi din ac�şti loci rezultă alegoriile. Însă acest derhers nu îl podte 
urma cineva care nu posedă o excelentă erudip.e."59 Chiar şi prin compromis, pasajul 
confirmă interpretarea noastră că principiul Scripturii îşi menp,ne pozip,a fundamentală. 

Am putea continua să identificăm elemente ale retoricii ca principii ale hermeneuticii 
de mai târziu, dar poate că este suficientă o reflecţie generală. Este vorba despre noua 
sarcină a lecturii. Spre deosebire de discursul vorbit, textul scris sau multiplicat este privat 
de toate acele instrumente ajutătoare ale în�elegerii pe care obişnuieşte să le furnizeze 
vorbitorul. Ele pot fi reunite sub conceptul de accentuare corectă, şi oricine şti� cât de 
dificil este s ă  se redea propozip..ile unui text cu o accentuare cu adevărat adecvată. Intreaga 
swnă a înţelegerii a pătruns în cazul ideal - şi niciodată realizat pe deplin - al accentuării 
corecte. Dannhauer face la un moment dat această observap,e corectă: "literatura cu greu 
poate fi făcută inteligibilă altfel decât printr-un profesor viu. Cine ar pl;ltea în genere să 
citească, rară un astfel de ajutor, vechile manuscrise ale călugărilor? Insă semnele de 
punctuap.e pot fi recunoscute numai pe baza prescripp..ilor pe care le dau oratorii cu privire 
la fraze, virgule şi două puncte." Pasajul confirmă următorul lucru: noul instrument de 
lecţură al punctuap,ei se bazează pe vechea artă de structurare proprie retoricii. 

Intreaga amploare a acestei probleme a fost însă înţeleasă cu adevărat abia de către 
hermeneutica pietistă, aşa cwn a fost ea dezvoltată, în succesiunea lui August Hermann 
Francke, de către Rambach şi succesorii săi. Abia aici vechiul capitol al retoricii clasice, 
trezirea afectelor, este recunoscut ca un principiu hermeneutic. Oricărui discurs îi este inerent 
un afect ce provine din cea mai proprie determinap,e a spiritului, şi cunoaştem unnătoarea 
experien�ă: "Aceleaşi cuvinte propagă adesea, atunci când sunt spuse cu un afect şi cu un 
gest diferit, un sens cu totul diferit." In recunoaşterea acestui element al modulării afective a 
oricărui discurs (şi îndeosebi a predicii) se află aşadar rădăcina interpretării 'psihologice' 
întemeiate de către Schleiermacher şi, în ultimă instantă, a oricărei aşa-numite teorii a empatiei, 
ca de pildă atunci când Rambach scrie: "InterpretuÎ trebuie să-şi apropie spiritul autorului 
atât de mult, încât el să apară treptat ca al doilea eu al acestuia." 

Totuşi, prin aceasta anticipăm cu mult. Prima autoreflecp.e hermeneutică a fost împlinită 
deja în epoca Reformei de către Flacius. Fireşte că nici el nu era la început decât un ftlolog 
şi un wnarust care a fost câştigat pentru Reforma lui Luther. Lui îi revine meritul incontestabil 
de a fi apărat principiul lutheran al Scripturii împotriva atacurilor teologilor tridentini prin 
dezvoltarea hermeneuticii sale. Apărarea de către el a Sfintei Scripturi trebuia să lupte 
oarecum pe două fronturi. Pe de o parte, împotriva idealului stilistic umanist al ciceronia
nismului, căruia Biblia nu îi corespundea. Pe de altă parte, împotriva atacului contraref�r
mator, conform căruia Sfânta Scriptură ar fi în genere neinteligibilă dacă nu am desluşl-o 
cu ajutorul tradip,ei doctrinare a Bisericii. Faptul de a desluşi Sfânta Scriptură ra�ă o ,astfel 
de cheie dogmatică falsă constituie intentia esentială a acelei chei aşa-numita Clavts scnpturae 

" ' 

59 Loc cit., 452. 
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sacrae, pe care a scris-o Flacius. În ea, Placius tratează cu mare temeinicie cauzele dificultăţii 
Sfintei Scripturi şi primeşte pentru acest lucru o laudă ironică chiar şi din par;,rea criticului 
său catolic Richard Simon - ca şi pentru erudiţia sa în domeniul patristicii. Insă cea mai 
importantă dificultate a Sfintei Scripturi, fundamentală din punct de vedere teologic pentru 
întregul principiu al Scripturii, nu rezidă, după Placius, în toate acele dificultăţi generale pe 
care le prezintă pentru întelegere un text scris într-o limbă străină. Aceasta este numai 
latura cea mai dezvoltată a chestiunii, pentru care Placius, ca un ebraist şi un elenist de 
frunte, putea să se simtă deosebit de competent. Mai important este, în realitate, un motiv 
religios. "În privinţa doctrinei mântuirii, toţi oamenii, conform naturii lor, sunt nu numai 
greoi şi proşti, ci chiar înclinaţi cu cea mai mare grabă către sensul contrar; noi nu suntem 
numai incapabili să o iubim, să o râvnim şi să o întelegem, ci chiar o considerăm necugetată 
şi nepioasă şi ne îndepărtăm speriaţi de ea." 

Aici, în mod evident, un motiv central al oricărei hermeneutici, şi anume depăşirea 
caracterului străin şi însuşirea a ceea ce este străin, ajunge la dezvoltarea sa specifică, chiar 
unică, în raport cu care toate celelalte aspecte ale caracterului străin al textelor, cel al 
limbii, al concepţiilor epocii, al formelor de expresie, acţionează tocmai în mod subordonat. 
Căci aici este vorba despre motivul originar al protestantismului, opoziţia dintre lege şi 
făgăduintă, respectiv graţie. Lucrurile sunt tratate prea facil atunci când, din cauza acestui 
interes dogmatic, hermeneutica întemeiată aici este numită ea însăşi dogmatică. Desigur 
că ea vrea să slujească autoîn1elegerii credintei creştine şi primirii Evangheliei. Cu toate 
acestea, ea rămâne în principiu un efort pur hermeneutic. Ea reprezintă elaborarea şi 
justificarea principiului protestant al Scripturii, a cărui aplicare confirmă presupoziţia 
religioasă a 'justificării prin credintă'. 

Când sarcina interpretării de texte este subordonată prejudecăţii teoriei ştiinţei moderne 
şi criteriului ştiinţificităţii, acest lucru constituie în realitate o perspectivă reducţionistă. In 
concreto, sarcina interpretului nu este niciodată o simplă descoperire logic-tehnică a sensului 
unui discurs oarecare, în care s-ar face cu totul abstrac�e de problema adevărului a ceea ce 
este spus. Orice efort de întelegere a s.ensului unui text înseamnă acceptarea unei provocări 
pe care o reprezintă textul. Pretenţia lui de adevăr este presupoziţia întregului efort chiar 
şi atunci când rezultatul este acela că o mai bună cunoaştere conduce la critica la adresa lui 
şi evidenţiază propoziţia înteleasă ca fIind fals�. Acest lucru trebuie observat şi în felul 
cum îşi întemeiază Flacius hermeneutica. El ştie ce provocare reprezintă Evanghelia. Nu 
este nicidecum inutil, însă nici restrictiv în mod dogmatic, faptul că el enumeră tot felul de 
condiţii pentru întelegerea corectă a Sfintei Scripturi. Aici nu este vorba, pentru a da un 
exemplu, numai despre aşteptarea pioasă a auzirii cuvântului lui Dumnezeu, aşa cum 
reclamă Placius, ci de pildă şi despre condi�a unui spirit liber de orice griji, care ar fi 
explicit necesar în toate chestiunile şi preocupările dificile (pagina 88) .  Sau alături de sfatul 
de a învăta pe de rost ceva care nu a fost pe deplin înţeles, "în speranţa că Dumnezeu ne 
va clarifica într-o zi acest lucru", se află celălalt sfat, care este recomandat ca fIind valabil 
într-un mod cu adevărat general şi pentru lectura oricărei scrieri, de a lua imediat la cunoştinţă 
mai întâi 'scopul', ţelul şi inten�a întregului text. 

Prin astfel de sfaturi generale, specificitatea preten�ei Sfintei Scripturi nu este nicidecum 
nivelată, ci ajunge la o reliefare corectă tocmai prin aplicarea acestora. "Trebuie să se 
observe că această carte nu conţine numai un fel de doctrină, aşa cum se întâmplă de altfel 
în cazul celor mai multe căr�, ci două doctrine, Legea şi Evanghelia. Ce-i drept ele sunt 
prin natura lucrurilor opuse una alteia, dar se află în concordanţă în măsura în care Legea, 
evidenţiind păcătoşenia noastră, slujeşte indirect primirii iertării (prin Mântuitor)." Chiar 
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şi aceasta este o problemă hermeneutică. Ea semnifică faptul că Biblia reclamă o formă 
deosebită de apropriere, şi anume primirea Bunei Vestiri de către cel care crede. Acesta 
este scopul in vederea căruia trebuie să fie citită Sfânta Scriptură, chiar şi atunci când o 
abordezi ca simplu istoric sau eventual ca ateu, de exemplu pe baza principiilor marxiste, 
care consideră intreaga religie ca fIind 'falsă'. Acest tip de text trebuie - la fel ca oricare 
altul - să fie inteles conform intentiei sale. 

Orice lecturk şi interpretare a Sfintei Scripturi, insă indeosebi şi cuvântul predicii, care 
trebuie să trezească la viafă Sfânta Scriptură in aşa fel încât ea să devină din nou veste, se 
supun pretenfi,ei kerygmatice a Evangheliei. Acest lucru trebuie să il recunoască o reflecfi,e 
hermeneutică, şi această pretenţie nu justitică nicidecum faptul că teoria hermeneutică a 
lui Flacius ar putea fi numită dogmatică. Ea nu furnizează nimic altceva decât o în temei ere 
teoretică adecvată a principiului Scripturii pe care l-a stabilit Luther. Doctrina hermeneutică 
a lui Flacius nu încalcă principiile umaniste şi ftlologice ale interpretării corecte atunci 
când ea inţelege un text religios ca mesaj religios. Ea nu reclamă nicăieri preadeziuni 
dogmatice din punctul de vedere al confinutului, care nu pot fi legitimate in textul Noului 
Testament, ci reprezintă o instan�ă superioară in raport cu acest text. Ansamblul 
hermeneuticii sale urmează unicul principiu că numai contextul poate să detennine cu 
adevărat sensul fiecărui cuvânt în parte, al pasajelor textelor etc.: "ut senslts /ocorum fum ex 
scopo seripti aut textus} cum ex toto contextu petatur." Aici atacul polemic impotriva oricărei 
tradifi,i doctrinare străine de Scriptură este absolut clar. El corespunde faptului că Flacius, 
ca şi Melanchthon, îl urmează pe Luther, avertizând asupra pericolelor alegorezei. Tocmai 
această ispită trebuie să o preintâmpine doctrina despre scopus totius seripti. 

Dacă privim mai indeaproape, devine evident faptul că metaforele conceptuale clasice 
ale retoricii sunt cele care sunt folosite aici împotriva punerii dogmatice a Scripturii sub 
autoritatea doctrinară a Bisericii. Scopul este caracterizat ca fIind capul sau chipul textului, 
care adesea ar deveni clar deja din titlu, dar mai ales ar reieşi din liniile fundamentale ale 
succesiunii de idei. În felul acesta, este preluat şi dezvoltat vechiul punct de vedere retoric 
al lui dispositio. Trebuie, aşa zicând, să se observe cu grijă unde sunt capul, pieptul, mâinile, 
picioarele şi cum se armonizează într-un întreg fiecare membru şi parte. Flacius vorbeşte 
�ocmai despre o 'anatomie' a textului. Acest lucru este în cel mai autentic spirit platonician. 
In loc să fie o simplă inşiruire de cuvinte şi propozifi,i, orice discurs trebuie să fie organizat 
ca o fIinţă vie, să aibă un trup propriu, astfel încât să nu fie nici rară cap, nici rară picioare, 
ci să prezinte atât cele ce se află la mijloc, cât şi cele ce se află la extremităfi" ca fIind într-un 
bun raport armonios unele fafă de altele şi faţă de întreg. Aşa afirmă Phaidros (264 c) . Şi 
Aristotel urmează acest aparat conceptual retoric atunci când descrie în Poetica structura 
unei tragedii: hosper zoon hen h% n60• Expresia noastră germană "das hat Hand und Fujf'* se 
află în aceeaşi traditie. 

În cel mai aute�tic spirit al lui Platon (căruia Aristotel i-a dedicat o expunere şi o 
argumentare) este însă şi ideea că esenfa retoricii nu se epuizează în acele arte care pot fi 
formulate ca reguli tehnice. Ceea ce practică profesorii de retorică pe care Platon îi critică 
în Phaidros s-ar afla încă 'înaintea' adevăratei arte. Căci adevărata artă a retoricii nu ar putea 
fi desprinsă nici de cunoaşterea a ceea ce este adevărat, nici de cunoaşterea 'sufletului'. Cu 
aceasta este avută în vedere starea sufletească a ascultătorului, ale cărui afecte şi pasiuni 
trebuie să fie provocate în scopul convingerii prin discurs. Aşa ne învaţă Phaidros, şi astfel 
60 Poetica 23, 1 459 a 20. 
* Expresia, însemnând literal 'acest lucru are mână şi picior', corespunde expresiei româneşti 
" acest lucru are cap şi coadă' - n. trad. 
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întreaga retorică unnează principiului lui argumentum ati hominem chiar şi în utilizarea cotidiană 
în relaţiile cu oamenii, până în zilele noastre. 

Este desigur adevărat că în epoca noii ştiinţe şi a raţionalismului, care se dezvoltă în 
secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, legătura dintre retorică şi hermeneutică a fost slăbită. 
Recent, H. Jaeger61 a atras atenţia mai ales asupra rolului pe care l-a jucat Dannhauer cu a 
sa idea boni interpretis. El pare să fie primul care a utilizat terminologic cuvântul 'hermeneutică', 
şi anume sprijinindu-se în mod evident pe scrierea corespunzătoare a Organon-ului aristotelic. 
Aici devine evident următorul lucru: pretentia lui Dannhauer este aceea de a continua şi 
de a desăvârşi începutul pe care îl realizase Aristotel cu scrierea sa Pen' hermeneias. Aşa cum 
spune el însuşi: "de a extinde limitele Ot;ganon-ului aristotelic prin adăugarea unui nou 
oraş." Orientarea sa este aşadar logica, căreia el vrea să-i adauge, ca o altă parte, ca o altă 
ştiinţă filozofică, logica interpretării, şi anume într-un mod atât de general, încât aceasta ar 
fi situată înaintea hermeneuticii teologice, precum şi a celei juridice, exact aşa cum logica 
şi gramatica sunt situate înaintea oricărei aplicări speciale. Dannhauer lasă aici deoparte 
ceea ce el numeşte interpretarea oratorică, şi anume utilizarea şi folosul la care se aspiră cu 
un text şi care ar fi numite în general accomodatio textus, şi încearcă prin hermeneutica sa să 
realizeze o infailibilitate umană şi logică, similară logicii, în înţelegerea generală a textelor. 
Această tendinţă către un fel de nouă logică este cea care îl conduce la situarea în paralel 
cu şi la delimitarea explicită de logica analitică. Ambele părţi ale logicii, atât analitica, cât şi 
hermeneutica, au de-a face cu' 'adevărul, şi amândouă ne învată să respingem falsitatea. 
A , 

Insă ele se deosebesc prin aceea că prima, hermeneutica, ne-ar învă�a să cercetăm sensul 
adevărat chiar şi al unei propoziţii fundamental false, în timp ce cealaltă, analitica, ar 
deriva adevărul propozitiei concluzive numai din principii adevărate. Prima ar avea de-a 
face, aşadar, numai cu 'sensul' propoziţiilor, nu cu corectitudinea lor obiectivă. 

Dannhauer este aici în întregime conştient de dificultatea că sensul vizat de către autor nu 
ar trebui să fie neapărat clar şi univoc. Slăbiciunea oamenilor ar constitui-o tocmai faptul că 
şi un unic discurs ar putea avea mai multe sensuri. Însă pretentia sa este de a anula astfel de 
plurivocităţi prin efort henneneutic. Cât de raţionalist gândeşte el aici iese deja la iveală 
atunci când prezintă ca ideal al hermeneuticii faptul de a transforma discursuri care nu sunt 
logice în unele logice şi de a le face să devină oarecum fluente. Miza ar fi aceea de a plasa 
într-un nou loc astfel de discursuri, de exemplu discursuri poetice, în aşa fel încât ele să 
strălucească în lun1ina lor proprie şi să nu poată înşela pe nimeni. Acest loc adevărat ar fi însă 
discursul logic, afirmatia pură, judecata categorică, modul discursiv propriu-zis. 

Mi se pare eronat ca o astfel de orientare logică a hermeneuticii să fie recomandată ca 
adevărata împlinire a ideii de hermeneutică, aşa cum face H. Jaeger. Dannhauer însuşi, un 
teolog straL3burghez de la începutul secolului al XVII-lea, se declară un discipol al Organon-ului 
aristotelic, care l-ar fi eliberat de confuziile dialecticii contemporane. Însă dacă se face abstracţie 
de această înregimentare de teoria ştiinţei şi se priveşte către continut, el împărtăşeşte cu 
hermeneutica protestantă aproape totul, iar atunci când el face corelatia cu retorica, se bazează 

, A 

în mod nemijlocit pe Flacius, care ar fi dedicat acestui aspect suficientă atenţie. Intr-adevăr, 
el, ca teolog protestant, împărtăşeşte şi în mod explicit recunoaşterea semnificatiei retoricii. 
A , 
In a sa Hermeneutica sacrae scripturae el îl citează pe Augustin pe pagini întregi, pentru a dovedi 
că în Sfânta Scriptură nu am avea nicidecum de-a face cu o simplă absenţă a artei (aşa cum 
putea apărea acest lucru sub semnul idealului ciceronian al retoricii) , ci cu un tip special de 
elocvenţă, aşa cum tocmai că ar fi pe măsura bărbap.1or cu cea mai înaltă autoritate şi a 
61 (H. J aeger, "Stuclien zur Friihgeschichte cler Hermeneutik", Archiv for Begri.ffsgeschichte 1 8  (1974), 
pp. 35-84, p. 41 sqq.] 
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bărbaţilor aproape divini. Se vede cum canonul stilistic al retoricii umaniste avea încă o 
anwnită valabilitate în secolul al XV1I-Iea, în măsura în care teologul creştin se poate apăra 
numai prin aceea că - împreună cu Augustin - apără nivelul retoric al Bibliei. Ceea ce aduce 
nou sub aspectul conţinutului reorientarea raţionalistă a autoînţe1egerii metodologice a 
hermeneuticii nu vizează nicăieri substanţa actului hermeneutic ca atare, aşa cum fusese el 
inaugurat prin principiul reformat al Scripturii. Şi Dannhauer se raportează permanent la 
problemele teologice controversate şi insistă, la fel ca şi ceilalţi lutherani, asupra faptului că 
aptitudinea hermeneutică, şi prin ,aceasta şi posibilitatea de a înţelege Sfânta Scriptură ar fi 
comune tuturor oamenilor. Şi la el dezvoltarea hermeneuticii slujeşte respingerii papiştilor62• 

Totuşi, indiferent dacă ne dezvoltăm autoînţelegerea metodologică prin orientarea către 
logică sau către retorică, respectiv dialectică, în orice caz 'arta' hermeneuticii este de o 
generalitate care depăşeşte toate formele de aplicare - asupra Bibliei, asupra clasicilor, 
asupra textelor de lege. Acest lucru se regăseşte în ambele moduri de orientare şi se 
întemeiază pe problematica specifică ce este inerentă conceptului de 'meşteşug' eKunstlehre') 
şi îşi are originea în formarea de concepte iniţiată de către Aristotel. În raport cu cazurile 
'pure' de techne sau meşteşug, atât retorica, cât şi hermeneutica reprezintă cazuri speciale. 
Amândouă au de-a face cu universalitatea fenomenului lingvistic, şi nu cu domenii obiective 
precis delimitate ale producerii. Cu acest lucru este corelat faptul că ele evoluează printr-o 
trecere mai mult sau mai puţin continuă de la aptitudinea naturală, general umană a vorbirii 
sau a înţelegerii la utilizarea conştientă a unor reguli tehnice ale vorbirii şi înţelegerii. Acest 
lucru are însă o altă latură importantă, care nu devine pe deplin vizibilă nici din perspectiva 
conceptului modern de ştiinţă, şi nici din cea a conceptului antic de techne. Desprinderea 
'artei pure' de condiţiile naturale şi s�ciale ale practicii cotidiene este posibilă, în ambele 
cazuri, numai într-o măsură limitată. In cazul retoricii, aceasta înseamnă că, desprinsă de 
aptitudinea naturală şi de exercitarea naturală, simpla cunoaştere ca atare a regulilor şi 
învăţarea ei nu ajută la dobândirea adevăratei elocvenţe şi înseamnă şi invers că simpla 
iscusintă a discursului, dacă nu are un continut adecvat, rămâne o sofistică goală. 

Da�ă transpunem acest lucru asupra a�tei bunei interpretări, aici avem cu siguranţă 
de-a face cu o dimensiune intermediară specifică, şi anume cea a discursului fixat prin 
scris sau prin tipar. Pe de o parte, aceasta înseamnă o îngreunare a inteligibilităpi, chiar şi 
atunci când condiţiile lingvistic-gramaticale sunt îndeplinite în totalitate. Cuvântul mort 
trebuie readus la viaţă într-o vorbire vie. Pe de altă parte, caracterul fix înseamnă însă şi o 
uşurare, în măsura în care ceea ce este fixat se oferă neschimbat efortului de înţelegere 
repetat. Aici nu este vorba despre o contabilizare rigidă a aspectelor pozitive şi negative 
care sunt date împreună cu caracterul fix. În măsura în care în hermeneutică este vorba 
despre interpretarea de texte, iar textele sunt un discurs destinat fie lecturii cu voce tare, 
fie lecturii în tăcere, în orice caz sarcinii interpretării şi înţelegerii îi vine în întâmpinare 
arta scrierii. Astfel, o artă specială a scrierii ţinea de organizarea corectă, în epocile timpurii 
ale culturii bazate pe lectura cu voce tare, a bazei de texte pentru prelegere. Acesta este un 
important punct de vedere stilistic care, atât în epoca clasică a grecilor, cât şi în cea a 
romanilor, a jucat un rol determinant. Odată cu răspândirea generală a lecturii în tăcere şi, 
pe deplin, odată cu aparitia tiparului, devin deosebit de necesare alte instrumente de lectură, 
punctuaţia şi structurar�a. În felul acesta, se schimbă în mod evident şi ceea ce se cere de 
la arta scrierii. Ar putea fi gândită o paralelă la motivele, dezbătute în Dialogus al lui Tacit, 
ale declinului elocvenţei: în arta tipografică rezidă motivele declinului literaturii epice şi ale 
62 Pentru atacul sus-menponat nu se pune deloc problema unei sprijiniri pe Aristotel într-un 
astfel de mod. El avertizează tocmai asupra iezuipIor 'ut magis sint Aristotelici quam theologi'. 
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modificării artei scrierii, care corespunde artei modificate a lecturii. Se vede cât de mult se 
deosebesc retorica şi hermeneutica de modelul solid al cunoaşterii meşteşugăreşti, de care 
este legat conceptul de 'meşteşug' (techne) . 

La Schleiermacher este încă foarte clar perceptibilă problematica inerentă concep.tului 
de meşteşug, atunci când acesta este aplicat asupra retoricii şi asupra hermeneuticii. Intre 
intelegere şi interpretare are loc o interferentă întru totul asemănătoare cu aceea care , . ' 

există între vorbire şi arta oratorică. In ambele cazuri, proporţia aplicării conştiente a unor 
reguli este atât de subordonată, încât pare mai corect ca atât în retorică, cât şi în hermeneutică, 
la fel ca şi în cazul logicii, să se vorbească despre un fel de conştientizare teoretică, adică 
de o justificare 'filozofică' ce este mai mult sau mai puţin desprinsă de funcţia ei aplicativă. 

Aici ne amintim în mod necesar de poziţia deosebită pe care o de�ne ftlozofia practică 
la Aristotel. Ea se numeşte, ce-i drept,philosophia, iar aceasta vizează în orice caz un tip de 
interes 'teoretic', şi nu practic. Totuşi, aşa cum accentuează Aristotel în Etica sa, ea nu este 
practicată în vederea simplei cunoaşteri, ci în vederea lui arete, adică în vederea fllntei 
practice şi a ac�unii practice. Mi se pare însă foarte demn de remarcat faptul că un lucru 
asemănător s-ar putea spune şi despre ceea ce Aristotel numeşte în Cartea a VI-a a Metafi�cii 
poietike philosophia, care cuprinde în mod evident atât poetica, cât şi retorica. Ele nu sunt 
pur şi simplu tipuri de techne în sensul cunoaşterii tehnice. Amândouă se bazează pe o 
aptitudine universală a omului. Pozi�a lor deosebită în raport cu technai nu este marcată, 
fireşte, de o distincţie atât de clară precum cea care este proprie ideii de ftlozofie practică, 
ce se proftlează prin raportarea ei polemică la Ideea platoniciană a Binelui. Totuşi, după 
părerea mea pozi�a deosebită şi delimitarea pot fi susţinute ca fllnd proprii şi filozofiei 
poietice, prin analogie cu filozofia practică, ca o concluzie a gândirii aristotelice, şi în orice 
caz istoria a tras această concluzie. Trivium-ul diferen�at în gramatică, dialectică şi retorică 
ce cuprinde sub semnul retoricii şi poetica, deţine o poziţie universală în raport cu toate 
modurile specifice ale confecţionării şi producerii a ceva asemănătoare celei care este 
proprie practicii în genere şi raţionalităţii care o călăuzeşte. Departe de a fi ştiinte, aceste 
părţi constitutive ale trivium-ului sunt arte 'liberale', adică � de comportamentul fundamental 
al fllntei umane. Ele nu sunt ceva pe care îl facem sau îl învăfăm, pentru ca apoi să 
ajungem în ipostaza celui care l-a asimilat. Faptul de a putea dezvolta această aptitudine 
ţine mai degrabă de posibilită�e omului ca atare, de ceea ce este sau poate fiecare. 

Acest lucru este însă cel care face semnificativ în ultimă instan�ă raportul dintre retorică 
şi hermeneutică, a cărui evoluţie o studiem. Nici arta interpretării şi a întelegerii nu este o 
abilitate specifică, pe care cineva o poate învăta pentru a deveni unul dintre cei care au 
asimilat acest lucru, un fel de translator de prdfesie. Ea tine de fiinta umană ca atare. În , , 
această privintă, aşa-numitele 'ştiinte ale spiritului' au purtat şi poartă cu îndreptăţire numele 
de humaniora sau humanities. Este posibil ca acest lucru să. fi devenit neclar prin eliberarea 
metodei şi a ştiintei, care ţine de esenta epocii moderne. Insă în realitate chiar şi o cultură 
care acordă un loc de frunte ştiintei, şi prin aceasta tehnologiei care este întemeiată pe ea, 
nu poate niciodată să spargă în întregime cadrul mai larg în care este cuprinsă umanitatea 
ca lume contemporană umană' şi în calitate de societate. În acest cadru mai larg, retorica 
şi hermeneutica au o pozi�e inatacabilă şi atotcuprinzătoare. 
* În limbajul curent, Mitwelt înseamnă "contemporani", "cei de lângă noi" şi este corelat cu 
Nachwelt ("posteritate''; "urmaşi''). Dacă Gadamer ar avea în vedere sensul curent a! cuvântului, 
atunci expresia menschliche Mitwelt ar fi un pleonasm. De fapt, autorul are în vedere un sens mai 
genera! a! cuvântului, legat de generalitatea conceptului Welt ("lume''). De aceea, am tradus Mitwelt 
prin ,Jume contemporană" - n. trad. 



21 . Logică sau retorică� 
Din nou despre istoria timpurie a hermeneutici i  
(1 976) 

Prin lucrarea sa Studien iflr Friihgeschichte der Hermeneutik (Studii despre istona timpurie a 
hermeneuticit) 63, H.-E. Hasso Jaeger a îmbogăţit cunoaşterea noastră privitoare la istoria 
timpurie a hermeneuticii cu un întreg nou capitol. Se ştia deja de multă vreme că termenul 
de 'hermeneutică' este întâlnit pentru prima dată într-o scriere a lui Joh. Conrad Dannhauer 
şi, cel putin de la Dilthey încoace, a fost de asemenea clar că hermeneutica are o anumită 
preistori� umanistă. Însă prin prezentarea apreciativă pe care Jaeger i-� consacră în mod 
special lui Dannhauer, această imagine capătă contururi mai precise. In primă instanţă, 
Jaeger arată că Dannhauer a urmărit încă din tinereţea sa programul unei logici a interpretării 
şi că a introdus expresia 'hermeneutică' deja din 1 629. Jaeger, contrar lui Dilthey, nu ar 
dori să privească în continuare această hermeneutică drept un stadiu teologic preliminar 
iar în acest caz totuşi ca pe unul foarte precar - al hermeneuticii romantice, ci ca pe o 
creaţie proprie a mişcării umaniste care, în primă instanţă, nu ar avea nimic de-a face cu 
controversa despre principiul Scripturii dintre Luther şi papişti. Dilthey ne arătase, fireşte, 
că această controversă a condus la o primă formulare a principiilor hermeneutice ale 
exegezei protestante a Bibliei, care şi-a găsit atestarea la Flacius lliyricus. H. Jaeger încearcă 
totuşi să excludă pe cât posibil latura teologică a problemei. 

Propriul său interes este acela de a evidenţia 'hermedeutica' drept o concepţie de teorie 
a ştiinţei a secolului al XVII-lea, care a fost prezentată în Idea boni interpretis (1630) a lui 
Dannhauer. 

Studiul de istorie a conceptelor al lui Jaeger, bazat pe o profundă erudiţie, începe, aşa 
cum se cuvine, cu constatări etimologice, iar în ultimă instanţă interogarea etimologică 
domină atât de mult ansamblul contributiei sale, încât el renuntă complet la literatura , , 
teologică polemică privitoare la interpretarea Bibliei, pe care o abordase Dilthey64. Aşa 
cum arată J aeger, apariţia termenului Hermeneutica la Dannhauer nu este lipsită de o preistorie. 
Totuşi, întemeierea de teorie a ştiinţei a noii discipline - oikonomia, cum spune Dannhauer 
- este propria sa operă. 

Prezentarea lui Dannhauer pe care o furnizează Jaeger (47-59) face inteligibile atât 
concepţia de teorie a ştiinţei a acestuia, cât şi denumirea de hermeneutică. El a redescoperit 
în mod independent Ot;ganqn-ul aristotelic şi datează întreaga sa existenţă spirituală, pornind 
de la această descoperire. In mod evident, întoarcerea la autenticul Aristotel este cea care 
îl face imun faţă de logica ramistă (60) şi îl face să găsească o confirmare în aristotelismul 
de la Altarf. Dannhauer alătură logicii afirmaţiei prezentate în p�ri hermeneias a lui Aristotel 
hermeneutica generalis ca pe un 'nou oraş' (50) . Tematizarea proprie Ot;ganon-ului aristotelic 
este extinsă astfel asupra interpretării vorbirii şi scrierii altora. 

Jaeger indică faptul că Dannhauer aderă astfel la noua doctrină despre analitică ce 
domina aristotelismul de atunci şi este cunoscută ca methodus resolutiva (51 sqq.) . Despre 
acest lucru va mai fi ceva de învăpt de la Jaeger atunci când îşi va publica anunţata sa 
lucrare de mai mari dimensiuni. După câte îmi dau seama, această methodus este o dezvoltare 
63 Archiv fiir Beg;i.1ftgeschichte XVIII/ 1 ,  35-84. N umereJe de pagini din text trimit la această conttibuţie. 
64 Das hermeneutische System S ch/eiermachers in der AlIseinandersetzung mit der a/ten protestantischen 
Hermenelltik [1 860], în: Gesamme/te Schriften XIV /2, 595-787; Die Entstehllng der Hermeneutik [1 860/ 
1900], în: Gesamme/te Schriften V, 317-338. 
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liberă a sincretismului din antichitatea târzie al logicii aristotelice şi al dialecticii platonice, 
pentru care la Aristotel însuşi există numai începuturi inconsistente: Aristotel se referă 
întotdeauna în mod explicit la conceptul geometric de anafyein, atât atunci când tematizează 
din punct de vedere logic demersul conclusiv şi demonstra tiv, cât şi în cazul aplicării 
asupra structurii reflecp.ei practice (găsirea mijloacelor în vederea scopului) . Acest lucru 
nu ar trebui să devină neclar din cauza referirii lui Jaeger la utilizarea neoplatonică a 
analizei ca o cale către principii (52) . Sprijinirea pe ace�stă analitică devine acum determinantă 
pentru programul hermeneuticii al lui Dannhauer. In mod evident, Dannhauer vedea în 
scrierea aristotelică peri hermeneias, în realitate, un demers de sinteză (compunerea discursului 
din părp1e sale) . El alătură acestei logici sintetice a afirmap.ei hermeneutica, în calitate de 
demers analitic. Această extindere a analiticii aristotelice are acum o consecinţă importantă. 
Aşa cum doctrina formală a concluzionării asigură numai o concludenţă imanentă, şi nu o 
corectitudine obiectivă, şi hermeneutica vrea, la Dannhauer, să descopere sensul corect al 
unei afirmaţii, şi nu sensul unei afirmaţii corecte. Ea nu aspiră, totuşi, la o derivare a 
acesteia din principii. Aici Dannhauer este foarte radical, şi Jaeger arată că prin aceasta el 
urmează o mai veche doctrină medievală a distincpei dintre sensus şi sententia (56) . Alţii, 
dimpotrivă, au recunoscut în hermeneutică o cale specifică, deşi indirectă şi subordonată, 
de cunoaştere a adevărului. Evident, aceasta a fost concep pa existentă şi la Keckermann 
(1614), care de aceea vorbeşte tocmai despre o clavis intelligentiae (71 et sq.) . 

Oricare ar fi adevărul; Dannhauer sustine, în orice caz, corelatia dintre hermeneutica şi 
anafytica - astfel spus: integrarea hermene�ticii în logică (61). ' 

O cercetare etimologică cu privire la aparip.a cuvântului hermeneia în epoca umanismului, 
pe care o adaugă Jaeger, ilustrează şi ea acest lucru (65-73). Preistoria nomenclaturii sistematice 
dannhaueriene devine mai clară. Primim şi de aici bogate învăţăminte. Deosebit de interesant 
a fost acolo pentru mine rolul pe care îl joacă Ammonios Hermeiu. El vede în scrierea 
aristotelică pen' hermeneias exprimarea originară prin cuvinte a gândurilor, adică nu numai 
traducerea dintr-o limbă în alta sau a unei expresii obscure într-una clară, ci articularea 
lingvistică a gândirii în genere (64 sq.) . În ciuda referirii la 'sufletul' hermeneutic din finalul 
studiului lui Jaeger (8 1 sq.) , acest motiv pare însă a nu fi jucat nici un rol la Dannhauer însuşi. 

Pe cât de adecvată este această prezentare a ideii de hermeneutică a lui Dannhauer, pe 
atât de unilaterală mi se pare perspectiva pe care o urmează J aeger. Şi anume, dacă aruncăm 
o privire de ansamblu asupra întregului material etimologic pe care îl prezintă eruditul 
autor, şi îndeosebi asupra ocuren�elor antice ale cuvântului, nu ne vedem nicidecum 
îndrumati către logică şi teoria ştiintei. Câmpul de referintă al cuvântului trimite, mai 

, A , , 

degrabă, către domeniul retoricii. Intrucât acest lucru nu corespunde intenp.ei autorului, 
să ne fie îngăduit să reliefăm în special această latură a chestiunii în materialul prezentat de 
către el. Există mai întâi cunoscuta ocurenţă a cuvântului în platoniciana Epino111is (84 nota 
1 60). Nu ne putem îndoi, pe baza punerii în paralel cu mantica, de faptul că aici este vorba 
de un adevărat uz lingvistic. Cuvântul vizează relap.a cu zeii, care nu este atât de simplă 
încât interpretarea semnelor lor să poată reuşi fără o artă. Nu ştiu de ce autorului nu îi 
place p�sajul. Nimeni nu afirmă totuşi că aceasta era, în ochii lui Platon, o artă foarte 
nobilă. Insă acest lucru nu are aici nici o importanţă. Nu ar trebui să fie ignorat faptul că 
aici este vorba despre aceeaşi sarcină pe care o avea hermeneutica umanistă recunoscută 
de către J aeger, dar şi despre sarcina mai nouă, respinsă de către el, şi anume aceea de a 
face accesibil înţelegerii neinteligibilul (situapa fundamentală a funcp.ei translatorului) . 

De asemenea, nu pot înţelege absolut deloc de ce autorul se distanţează atât de mult de 
relapa cuvântului cu zeul Hermes. Nu pot să împărtăşesc în totalitate sentimentul de 
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triumf pe care autorul îl resimte în legătură cu faptul că derivarea cuvântului hermeneutică 
din Hermes a fost demascată ca fic�une de către lingvistica modernă şi că noi, în schimb, 
nu ştim ce înseamnă cuvântul din punct de vedere etimologic (84 nota 1 60) . Iau cunoştinţă 
de acest lucru, dar mă simt, fireşte, pu�n indus în eroare prin aceasta, atunci când văd felul 
în care Augustin şi, în mod evident, o întreagă tradiţie au înţeles cuvântul. Invocarea 
domnului Benveniste (41 nota 1 7  a) nu poate schimba nimic în această privinţă. Mărturia 
tradi�ei cântăreşte greu - fireşte că nu ca un argument lingvistic, ci ca referire valabilă la 
cât de departe şi de universal trebuie să fie şi a fost privit fenomenul hermeneutic: ca 
'nun�u pentru tot ceea ce este gândit'. 

O nouă contribu�e a reprezentat-o pentru mine atestarea într-un citat din digeste* al 
Corpus iuris civilis. Acolo este avută în vedere arta acordului ob�nerii reciproc care este 
specifică profesiei de misit şi care conduce la acordul reciproc cu privire la pretul care 
trebuie negociat între părţile contractante. În această privinţă, este extrem de in�tructiv 
ceea ce Jaeger citează din umanistul francez Antoine Conte (38 sq.). Din citat se desprinde 
faptul că arta specială a transla�ei, care este întâlnită în serviciul misitului, este înţeleasă de 
către umanistul francez deja într-un sens mai general. El spune acolo că plata pentru astfel 
de servicii nu ar fi întotdeauna un câştig atât de suspect precum cea pentru serviciile 
misitului. Este vorba aşadar despre un serviciu al translatorului şi despre un serviciu al 
intermediarului în sensul cel mai iarg. Func�a unei astfel de translaţii, aşa cum o arată 
analogia cu misitul, nu este însă limitată la traducerea tehnic-lingvistică, şi nici la simpla 
clarificare a o bscurităţilor, ci reprezintă un instrument cuprinzător pentru ob�erea acordului 
reciproc, care realizează medierea între interesele părţilor (voluntatum contrahentium) . La fel 
ca şi în pasajul din Epinomis, este vorba aşadar şi aici despre o activitate generală de mediere, 
care este întrunită în mult mai mare măsură în relatiile vietii practice decât în contextul 
ştiinţei. (Fireşte că în astfel de aplicaţii ale cuvântclui est� vorba numai despre o artă 
practică destinată promovării acordului reciproc, şi nicăieri despre o analiză logică a regulilor 
acestei arte.) 

Totuşi, deja acest uz lingvistic, atât cel al antichităţii cât şi cel al reluării lui umaniste, 
trimite fără echivoc la domeniul retoricii, şi nu la cel al logicii. Acesta mi se pare a fi 
punctul în care aştept de la eruditul autor şi alte lămuriri decât cele pe care le-a dat în 
studiul său. Ceea ce el tematizează mi se pare că nu atinge întreaga vastitate a ceea ce a 
pregătit tradi�a umanistă. Expresia generală res publica litteraria, pe care el o utilizează 
permanent, nu poate lămuri tocmai diferenţa dintre retorică şi logică. Opţiunea lui 
Dannhauer pentru 'logică' se află în corelaţie cu influenţa lui Zabarella? (74) Sau cu cea a 
logicienilor umanişti (şi antiramişti) francezi, deosebit de activi, din Strasbourg? 

Este extrem de interesant faptul că deja Dannhauer, pentru a explica importanţa 
hermeneuticii, face referire la răspândirea artei tipografice. Este neîndoielnic faptul că 
prin arta tipografică viaţa comunicării lingvistice s-a transformat fundamental. Obişnuinţa 
lecturii în tăcere, care se află în corelatie îndeosebi cu patosul reformat al preotiei generale, 

, , 
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reprezintă o situaţie nouă, în care este nevoie de o nouă îndrumare disciplinată. Intre 
semnele grafice, care sunt întâlnite ca fiind urma sensului textului, şi sensul inten�onat, 
distanta s-a mărit foarte mult de când cuvântul rostit sau cuvântul citit cu voce tare de 
Către �n cunoscător nu mai domină procesul de comunicare. Aici rezidă probleme cu 
totul noi, care nu vizează numai cercul tematic al întelegerii şi interpretării, ci şi însăşi arta 
scrierii. În orice caz, se poate înţelege că aici tr�buie căutată adevărata paternitate a 
* Culegere de păreri ale juriştilor antici romani asupra problemelor de drept, alcătuită în vremea 
împăratului Iustinian şi adaptată în timp noilor instituţii. 
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hermeneuticii. De acest lucru nu dă seama abia varianta de teorie a ştiinţei pe care o 
furnizează Dannhauer. Melanchthon însuşi este cel care a instituit aplicarea retoricii asupra 
artei interpretării65• 

Nici Flacius, pe care se bazează Dilthey, nu poate fi pur şi simplu exilat în literatura 
polemică a teologilor, aşa cum o face Jaeger (38) . C/avis a lui Flacius se află, ce-i drept, în 
slujba situării lui teologice, însă fundamentul ei este în întregime unul ftlologic-umanist în 
sens general. Flacius încearcă să arate că Sfânta Scriptură poate fi înţeleasă în întregime 
ca oricare alt text. Din această cauză, el apără, în calitatea sa de mare ebraist şi ftlolog, 
deviza lui Luther sacra scriptura sui ipsius interpres împotriva polemicii de la Trent, care 
sustinea caracterul indispensabil al traditiei doctrinare a Bisericii. Nu este aici locul să 
aba'rdăm întrebarea în ce măsură Flacius' şi-a îndeplinit inten�a sau dacă mai degrabă în 
argumenta�a sa în favoarea inteligibilită� Bibliei îl călăuzesc preconcepte dogmatice nejus
tificate şi dacă acest lucru este într-adevăr o lipsă, aşa cum îl prezenta încă Dilthey. Doctrina 
sa despre scopus, care stă la baza oricărui efort interpretativ, mi se pare că în realitate este 
strâns corelată cu teologia justificării a lui Luther, astfel încât noua reflec�e hermeneutică 
nu poate fi ?espăr�tă, în ultimă instanţă, de sensul religios al efortului de lectură a Sfintei 
Scripturi66• Insă acest lucru nu este valabil, într-un mod cu totul corespunzător, şi pentru 
tradiţia umanismului şi pentru idealul său al lui imitatio? Sensul normativ şi canonic al 
textului care trebuie interpretat mi se pare a fi - ca şi în cazul interpretării legii - elementul 
determinant al întregului efort de interpretare. În sine, acest lucru nu Înseamnă nicidecum 
o limitare a preten�ei hermeneutice de a face accesibil înţelegerii un text greu inteligibil. 

Flacius era suficient de prudent în argumeptaţia sa ca să rezerve lectura Bibliei pentru 
periti. Aceasta este o moştenire pur umanistă. Insă acest lucru nu schimbă nimic din faptul 
că în ultimă instanţă, preten�a Reformei de a face din oricine un cititor al Sfmtei Scripturi 
a fost totuşi cea care s-a aflat la baza dezvoltării hermeneuticii. (Hermeneutica juridică a 
rămas întotdeauna, în raport cu aceasta, numai o disciplină profesională.) Tocmai acest 
lucru pune vecinătatea retoricii într-o lumină clară. Şi ea este, totuşi, mai mult decât o 
problemă a specialiştilor. Chiar dacă arta oratorică se slujeşte de mijloace artistice specifice, 
care pot fi învăţate, ea rămâne în esenţă o aptitudine naturală a omului, la fel ca şi arta 
întelegerii. Felul în care este utilizat cuvântul 'hermeneutică' reprezintă, exact ca şi în cazul , A 

retoricii, o confirmare a acestui lucru. In secolul al XVIII-lea şi chiar şi în secolul al 
XIX-lea se spunea despre cineva care stăpânea arta înţelegerii şi a empatiei, de exemplu 
despre un duhovnic, că el ar dispune de 'henneneutică', iar aceasta se referă la arta de a 
întelege alti oameni şi de a se face înteles pe sine de către ei67• , " , , 

Insă eruditul autor vorbeşte ca un susţinător convins al Res publica litteraria universalis, a 
căror prăbuşire o deplânge îmfreună cu Schopenhauer (40, nota 1 6). El face răspunzătoare 
această prăbuşire, pe care o vede începând probabil în secolul al XVIII-lea şi pentru faptul 
că hermeneutica umanistă înfă�şată de către el ar fi fost repede copleşită de un ra�onalism 
65 Acest lucru tocmai l-am arătat într-o conferintă sustinută în fata Societătii Jungius: "Retorică şi 
hermeneutică" 1 976. [Acum mai sus p. 558 sqq.j ' 

, , 

66 Cf. studiul citat în nota precedentă. 
67 Gadamer, Adevăr fi metodă, voI. 1 ,  p. 234 sqq. Acolo trebuie adăugat următorul lucru: J ohann 
Peter Hebel ii scrie prietenului său Hitzig (în nov. 1 804) : "Consilierul aulic Volz, care posedă şi 
practică cea mai frumoasă dintre toate hermeneuticile, aceea de a înţelege şi de a interpreta omeneşte 
slăbiciunile umane .. . ". (Briife der Jahre 1784-1809. Der Gesamtausgabe Erster Band Hrg. u. erI. v. W. 
Zentner, Karlsruhe 1957, p. 230). - Şi în scrierile în proză ale lui Seume, expresia apare în mod 
repetat în acest sens. (Seume studiase într-adevăr teologia la Leipzig cu Morus.) 
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plat (şi - cum ar trebui să se adauge - de tendinţe contrare pietist-teologice) . Astfel, 
lucrarea sa este traversată de un ton polemic. El vrea să înfiereze întreaga tradipe romantică 
a ştiinţelor spiritului de la Dilthey până la hermeneutica contemporană, dar mai ales 
dezyoltarea ei mai recentă în 'direcţia lui Heidegger şi a lui Bultmann' (35). 

In mod evident, autorul are privirea în întregime fixată as upra unui concept de 
'hermeneutică constructivă' pe care şi l-a format el însuşi şi pe care îl îmbină, Într-un mod 
de-a dreptul amuzant, cu conceptul lui Husserl de acte care conferă sens (83 sq.). Împotriva 
acestei doctrine a lui Husserl există într-adevăr obiecţii, care ar trebui să pornească mai 
ales de la critica ontologică a lui Heidegger la adresa prejudecăţilor lui Husserl. Ce are de-a 
face acest lucru cu 'hermeneutica constructivă'? Şi ce trebuie să fie 'hermeneutica 
constructivă'? În aceeaşi măsură, faptul de a vorbi despre forţa de expresie a limbii nu are 
nimic de-a face cu formula 'Limba vorbeşte' ('Die Sprache spricht) a lui Heidegger. Ceea ce 
are în vedere formularea provocatoare a lui Heidegger este anterioritatea limbii faţă de 
orice vorbitor individual. Astfel, într-un anumit sens - însă cu siguranţă că nu în sensul 
suspnut de către autor - se poate spune că limba posedă un anumit, dar limitat caracter de 
dat prealabil. Sensul raponal al faptului că 'limba vorbeşte' îmi pare a-l conţine ideea 
neoplatonică potrivit căreia cuvântul unic, care este însă cu adevărat cuvântul gândirii, se 
articulează în cuvinte şi în discurs. Autorul atinge el însuşi acest motiv în finalul lucrării 
sale, atunci când citează p.ryche-ul lui Plotin (82), însă nu obpne nici un câştig din acest 
lucru. Cred că am reuşit să arăt că această doctrină poate să se bazeze atât pe Augustin, cât 
şi pe Nicolaus Cusanus68• Rolul pe care îl joacă pietismul pentru 'psihologizarea' interpretării 
ar putea reprezenta apoi medierea hotărâtoare între moştenirea umanist-retorică şi teoria 
romantică (A. H. Francke, Rambach) . Jaeger nu menponează absolut deloc acest rol. 

Pare să îi dea o anumită satisfacpe faptul că noua hermeneutică ar fi lipsită de tradipe. 
Oricare ar fi adevărul în această privinţă, el se poate raporta numai într-un sens diferit la 
Dilthey şi la interogarea dezvoltată de către Heidegger a unei hermeneutici ftlozofice. 
Dilthey a încercat să evidenpeze tradipa hermeneuticii teologice în care se situează Schleier
macher şi, împreună cu el, metoda istorică a erei postromantice. Preistoria preromantică 
rămâne, în realitate, mai mult preistorie decât istorie. Abia odată cu extinderea teoriei 
teologice şi ftlologice a interpretării către ideea unei metodologii istorice generale, se va 
naşte 'hermeneutica mai recentă' în sensul lui Jaeger. 

Dimpotrivă, turnura teoriei hermeneutice care a fost inaugurată de critica lui Heidegger 
la adresa idealismului conştiinţei are o foarte veche istorie. Aici găsim corelarea problemei 
hermeneutice cu tradipa ftlozofiei practice care începe cu Aristotel, corelape ce a fost susţinută 
de către J. Ritter şi de către mine. Ea nu poate fi lichidată atât de simplu, şi Dumnezeu ştie 
de ce Jaeger vede roşu în faţa ochilor când este vorba despre 'interpretare' şi 'înţelegere'. 
Acestea sunt în cel mai înalt grad proceduri analitice, care nu au câtuşi de pupn de-a face cu 
vreun aventurism iraponalist. Ele corespund mai degrabă tradipei clasice a retoricii, iar după 
studiul lui Jaeger, care are pentru mine meritul de a-mi fi prilejuit studierea lui Dannhauer, 
ştiu că logica aristotelică, în calitate de analitică în sensul de Methodus resolutiva, este de asemenea 
o altă orientare posibilă pentru formarea teoriilor hermeneutice. Fireşte că nu pot repne din 
contribupa erudită a lui Jaeger mai mult decât un astfel de 'de asemenea'. Nu ştiu de ce 
aristotelismul logic al lui Dannhauer trebuie să ocupe, în cadrul res publica litteraria, o poziţie 
privilegiată în raport cu Flacius şi cu hermeneutica teologică. 

Faptul că 'herme�eutica mai recentă', numită astfel de către Jaeger, este o construcpe 
cam fortată, va fi cu dragă inimă recunoscut. Tezele şi tendintele ei sunt uneori întelese 
--_...:.'-- " 

68 Cf. Adevăr fi metodă val. 1 ,  p. 314 sqq. 
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greşit până la caricatură. Dar la ce se referă de fapt Jaeger însuşi cu hermeneutica mai 
recentă pe care o combate? Ea are la el rezonanţa unei arme-minune ira�onaliste. Oare la 
ce s-o fi referind el cu cuvântul 'interpretare'? Dacă prin aceasta el ar avea în vedere 
psihologizarea interpretării de către Schleiermacher şi, în succesiunea acestuia, de către 
Dilthey, aş putea fi de acord cu el. Însă din perspectiva imensei distanţe pe care el o 
resimte ca membru al &spublica litteraria universalis, cum se recomandă el însuşi, sintetizarea 
de către Dilthey şi E. Betti a traditiei idealist-hermeneutice i se înfătişează laolaltă cu , , 
Heidegger şi cu propria mea contribu�e (35). O doctrină metodologică a ştiinţelor spiritului 
şi o reflectie filozofică ce dezvăluie limitele oricărei metodologii înseamnă pentru el acelaşi 
lucru. culn trebuie înţeles acest lucru? În sensul că ele sunt toate compromise? 

Văd numai o cale de a-mi lămuri la ce poate să se refere o astfel de surprindere con
vergentă a ceea ce este divergent şi cum ar putea fi ea justificată. Această cale ni se oferă 
pornind de la querelle des anciens et des modernes, pe care la vremea sa deja Leo Strauss a ales-o 
ca orientare în cartea sa timpurie despre Spinoza69• Strauss optase aici în mod clar pentru 
ancÎens. Între timp, importanţa acestei querelle pentru apari�a conştiinţei istorice a fost pusă 
în lumină mai ales din perspectivă romantică (ef. nOua reeditare, cu introducerea lui H. R. 
Jauss, a lui Perraule°) . Aici este vorba despre o problemă serioasă. To� cei care sum 
numi� 'hermeneu�', inclusiv ftlozofia idealismului german, se numără, fireşte, printre 
'moderni'. Lupta de o viaţă a lui Dilthey cu fantoma relativismului istoric poate să ilustreze 
bine problematica 'mOâernilor'. 

De decenii mă preocupă unnătoarea întrebare: ce trebuie să însemne astăzi o luare de 
pozi�e în favoarea acelor anciens? În orice caz, ea este totuşi împovărată de obligativitatea 
ca sus�nătorul ei să nu privească pur şi simplu cu ochii acelor anciens şi să nu gândească 
precum ei, ci să privească această privire, să gândească această gândire ca un istoric de 
astăzi. Astfel, şi Jaeger însuşi se situează în mijlocul unei problematici hermeneutice care 
îl deosebeşte de anciens cel pu�n prin aceea că el respinge hermeneutica contemporană cu 
un sarcasm furios. Nu se poate contesta cu seriozitate faptul că o astfel de cercetare 
precum cea prezentată de către el recurge, în interes propriu, la presupoziţiile erei postro
mantice, adică la conştiinţa istorică. Pentru el, ca şi pentru oricine altcineva, este valabil 
faptul că se numără printre 'moderni'. Acest lucru nu înseamnă nicidecum că, prin recunoaş
terea sa, învăţăturile 'hermeneuticii mai recente' sunt reproiectate în trecut. Nu se poate 
totuşi contesta nici faptul că, de pildă, distanţa istorică ce desparte creştinătatea epocii lui 
Augustin de cultura de nomazi a epocii Patriarhilor a constituit pentru Augustin însuşi o 
autentică problemă hermeneutică. Preluarea religioasă a scrierilor vetero-testamentare de 
către creştinătate nu a fost deloc lipsită de probleme. În acest sens, De doctrina christiana are 
o dimensiune hermeneutică. 

Nu se va putea proceda, aşadar, atât de pauşal cu calcularea erorilor moderniste ale 
'hermeneuticii mai recente'. Mai degrabă, sarcina reflec�ei hermeneutice ar putea fi aceea 
de a se ridica deasupra opozi�ei colportate în clasica querelle des anciens et des modernes şi de 
a nu vorbi nici în favoarea credinţei în progres a modernită�, nici în favoarea resemnării 
în simpla imitare a vechiului. Acest lucru ar însemna totodată, pe de o parte, să se sesizeze 
prejudecata care este legată de primatul conştiinţei de sine şi de canonul certitudinii al 

69 Leo Strauss , Die R.eligionskritik Spinozas als Grundlage seiner BibebvissenschaJt, Berlin 1 930. [Cf. şi 
lucrarea mea "Hermeneutică şi istorism", mai jos p. 637 sqq.] 
70 Perrault, M., Parallele des anciens el des modernes en ce qui regarde les arts et les sciences [1 688] cu un 
studiu introductiv de H. R. Jauss: "Ăsthetische Normen und geschichtliche Reflexionen in der 
Querelle des anciens et des modernes", Munchen 1964. 
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ştiin�ficităpi metodologice - iar pe de altă parte să se controleze prejudecata opusă, conform 
căreia am putea pilr şi simplu să anihilăm era creştină şi ştiinţa modernă. Schiller a exprimat 
acest lucru, deja cu o claritate deplină, în celebra sa caracterizare a lui Goethe. FaJ?tul de a 
da dreptate celor din vechime nu poate fi o întoarcere la ei sau imitarea lor. In cazul 
hermeneuticii, acest lucru poate să însemne numai că gândirea ftlozofică modernă, care se 
întemeiază pe conştiinţa de sine, devine conştientă de unilateralitatea sa şi se deschide 
experientei hermeneutice care constă în faptul că unele lucruri Învătăm să le întelegem mai 

, " , 

bine cu cei din vechime decât cu cei mai noi. Oare acesta este 'subiectivismul' la care se 
referă J aeger cu polemica împotriva 'hermeneuticii constructive' şi împotriva 'actelor care 
conferă sens' ale lui Husserl? Acest lucru, fireşte, mi-ar fi foarte pe plac. Însă el pare a nu 
fi compatibil cu concep�a autorului. Cum s-ar împăca el cu aluziile sale la adresa lui 
Heidegger? Ce rămâne atunci? Faptul de a fi şi mai lipsi� de tradi�e, pe care Jaeger însuşi 
îl atribuie hermeneuticii mai recente? Faptul de a ignora pur şi simplu tradi�a în care ne 
situăm şi în care se situează el însuşi? 



22. Hermeneuti ca În cal itate de sarcină teoretică 
şi practică (1 978) 

Nu numai cuvântul henneneutică este vechi. Şi sarcina pe care el o desemnează şi care este 
redată astăzi prin termeni ca interpretare (Interpretatiol1) Auslegun�, traducere sau chiar şi 
numai prin termenul de înţelegere, este, în orice caz, cu mult anterioară ideii de ştiinţă 
metodică, aşa cum a dezvoltat-o epoca modernă. Chiar şi limbajul epocii moderne oglindeşte 
totuşi, în continuare, ceva din specificul aspect dublu şi din ambivalen!a perspectivei teoretice 
şi practice în care apare sarcina hermeneuticii. La sfârşitul secolului al XVIII -lea, ca şi la 
începutul secolului al XIX-lea, aparipa izolată a cuvântului hermeneutică la câpva scriitori 
arată că pe atunci expresia - probabil venind din teologie - a pătruns în limbajul general, iar 
apoi, bineînţeles, a desemnat numai însăşi aptitudinea practică a înţelegerii, adică acordul 
empatie, într-un mod plin de înţelegere, cu celălalt. Acest lucru este reliefat în mod laudativ, 
de pildă, în cazul duhovnicului. Astfel am găsit cuvântul la scriitorul german Heinrich Şeume 
(care fusese, fireşte, student al lui Morus la Leipzig) şi la Johann Peter Hebel. Ins1l:. şi 
Schleiermacher, Întemeietorul noii dezvoltări a hermeneuticii în direcpa unei metodologii 
generale a ştiinţelor spiritului, se bazează în mod energic pe faptul că arta îr ţelegerii ar fi 
absolut necesară nu numai în raport cu textele, ci şi în relaţiile cu oamenii. 

Astfel, hermeneutica este mai mult decât o metodă a ştiintelor sau chiar marca distinctivă 
a unui anumit grup de ştiinţe. Ea -vizează mai ales o aptitudine naturală a omului. 

Oscilarea unei expresii precum 'hermeneutică' între semnificapa practică şi cea teoretică 
este întâlnită şi în altă parte. Astfel, vorbim de pildă despre 'logică' sau despre lipsa de 
logică în relaţiile cotidiene cu oamenii, iar prin aceasta nu avem nicidecum în vedere 
disciplina filozofică specială a logicii. Acelaşi lucru este valabil şi pentru cuvântul 'retorică', 
prin care desemnăm, deopotrivă, atât arta transmisibilă a vorbirii cât şi talentul natural şi 
exercitarea acestuia. Aici este de asemenea clar că, fără înzestrarea naturală, învătarea a , 
ceea ce poate fi învăţat duce la succese mult prea modeste. Absenţa Înzestrării naturale 
pentru vorbire poate fi cu greu compensată prin predare metodică. Acest lucru va fi însă 
cu siguranţă valabil şi pentru arta înţelegerii, pentru hermeneutică. 

O astfel de situatie are o anumită semnificatie din perspectiva teoriei ştiintei. Ce fel de 
, , , 

ştiinţă este aceea care se prezintă mai mult ca o dezvoltare a talentelor naturale şi ca o 
conştientizare teoretică a acestora? Pentru istoria ştiinţei, acest lucru reprezintă o problemă 
deschisă. Unde îşi are locul arta înţelegerii? Hermeneutica se află în proximitatea retori�ii 
sau trebuie să o plasăm mai mult în proximitatea logicii şi a metodologiei ştiinţelor? In 
legătură cu aceste întrebări de istoria ştiinţei, eu însumi am încercat de curând să furnizez 
câteva contribupi71 . La fel ca şi limbajul utilizat, şi această întrebare de istoria ştiinţei dă un 
indiciu asupra faptului că conceptul de metodă, care este fundamental pentru ştiinţa 
modernă, a anulat un concept de 'ştiintă' care era deschis tocmai în directia unor astfel de 
aptitudini naturale ale omului. 

' , 

Astfel, se pune întrebarea generală dacă nu cumva în cadrul sistemului ş tiinţelor există 
în continuare, până astăzi, un sector care se racordează mai puternic la tradiţiile mai vechi 
ale conceptului de ştiinţă decât la conceptul de metodă al ştiinţei moderne. Oricum se 
poate pune întrebarea dacă acest lucru nu este valabil cel pupn pentru un domeniu clar 
delimitabil al aşa-nurnitelor ştiinţe ale spiritului - fără ca acest lucru să prejudicieze întrebarea 
dacă nu cumva în orice dorinţă de cunoaştere, chiar şi în cea a ştiinţei moderne a naturii, 
este în joc şi o dimensiune hermeneutică. 
71 Acum în Kleine Schriften N, pp. 1 48-172 şi pp. 164-172 [acum mai sus, p. 558 sqq.]. 
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Există însă cel pu�n un model de teorie a ştiinţei care ar putea să confere unei astfel de 
reorientări a reflec�ei metodologice a ştiinţelor spiritului o anumită legitimitate, iar acesta 
este cel al 'ftlozofiei practice' întemeiate de către AristoteF2. 

Aristotel, în opozi�e cu dialectica platonică aşa cum a înţeles-o el, adică în calitate de 
cunoaştere teoretică, a pretins pentru ftlozofia practică o autonomie specifică şi a inaugurat 
o tradiţie a filozofiei practice, care şi-a exercitat influenţa până în secolul al XIX-lea, până 
când ea a fost în cele din urmă întreruptă în secolul nostru de către aşa-numita 'ştiintă 
politică' sau 'politologie'. În ciuda fermităpi cu care Aristotel opune ideea de ftlozofie 
practică ştiinţei platonice unitare a dialecticii, latura de teorie a ştiinţei a aşa-numitei 'filozofii 
practice' a rămas Însă foarte obscură. Există până în zilele noastre încercări de a nu vedea 
în 'metoda' eticii aristotelice, care a fost ini�ată de către el ca 'filozofie practică' şi în care 
virtutea ra�onalităpi practice, phronesis, ocupă o pozi�e centrală, nimic altceva decât o 
exercitare a rationalitătii practice. (Afirmati a că orice actiune umană se supune criteriului 

" , , 
raţionalităpi practice şi că, de aceea, lucrul acesta este valabil şi pentru expunerea gândirii 
aristotelice despre ftlozofia practică, nu spune nimic despre ceea ce constituie metoda 
ftlozofiei practice). Disputa privitoare la acest aspect nu poate surprinde, în măsura în care 
afirmaţiile aristotelice generale despre metodologia şi sistematica ştiinţelor sunt 
neîndestulătoare şi, în mod evident, au în vedere mai pu�n specificitatea metodologică a 
ştiinţelor, cât diversitatea domeniilor care constituie obiectul lor. Acest lucru este valabil 
îndeosebi pentru primul capitol din Metafiifca Epsilon şi du bIetul său din K 7 .  Acolo, ce-i 
_drept, fizica (şi, în ultimă ir;,stanţă, 'ftlozofia primă') este delimitată ca ştiinţă teoretică de 
ştiinţa practică şi poietică* . Insă dacă examinăm felul cum este întemeiată distinc�a dintre 
ştiinţele teoretice şi cele neteoretice, descoperim că este vorba doar despre diversitatea 
obiectelor unei astfel de cunoaşteri. Acest lucru corespunde însă, cu certitudine, principiului 
metodologic general al lui Aristotel, conform căruia metoda trebuie să se orienteze de 
ftecare dată în func�e de obiectul ei, iar în ceea ce priveşte obiectele, lucrurile sunt clare. 
In cazul fizicii, obiectul ei este caracterizat de o mişcare proprie. Dimpotrivă, obiectul 
cunoaşterii productive, opera care trebuie produsă, Îşi are originea în producător şi în 
cunoaşterea şi putinţa acestuia şi, de asemenea, ceea ce este instituit de către cel care 
acţionează practic-politic este determinat pornind de la cel care acţionează şi de la 
,cunoaşterea lui. Astfel, poate să apară iluzia că Aristotel ar vorbi aici despre cunoaşterea 
tehnică (de exemplu cea a medicului) şi despre cunoaşterea practică a celui care ia o 
decizie ratională (prohairesis), ca şi cum o astfel de cunoaştere ar constitui ea însăşi ştiinta 
poietică s;u practică ce corespunde fizicii. În mod evident, nu acesta este cazul. Ştiinţele 
deosebite aici (cărora li se adaugă, în domeniul teoretic, distinc�a ulterioară dintre fizică, 
matematică şi teologie) sunt introduse ca cele care încearcă să cunoască archai şi aitiai. Este 
vorba aici despre o cercetare a lui arche, adică nu despre cunoaşterea, aflată de fiecare dată 
în aplicare, a medicului, a meşteşugarului sau a politicianului, ci despre ceea ce poate fi 
spu,s şi transmis în general despre aceasta. 

Insă este semnificativ faptul că Aristotel nu reflectează aici deloc asupra acestei distincpi. 
Evident, pentru el este cu totul de la sine înţeles că cunoaşterea în general nu ridică 
absolut nici o pretenţie autonomă asupra acestor domenii, ci implică permanent fapt� că 
ea, în cazul particular, se transpune în aplicarea concretă. Totuşi, reflecţia noastră arată că 
72 Atunci când am vorbit despre tema acestui studiu în ianuarie 1 978 la Miinster, am folo1'it 
ocazia să-mi plătesc aici tributul memoriei colegului meu Joachim Ritter, ale cărui lucrări con�n 
multe lucruri profitabile pentru această problemă. 
* De la poiesis, care în limba greacă Înseamnă "crea�e" - n. trad. 
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este necesar ca ştiinţele ftlozofice care tematizează realizarea practică sau poetică a ac�unii 
sau a producerii (inclusiv a creaţiei poetice şi a 'facerii' discursurilor) să fie ele însele, ca 
cercetare a acestor realizări, riguros deosebite de ele. Filozofia practică nu este virtutea 
rationalitătii practice. , 

Fireşte'că ezităm să aplicăm conceptul modern de teorie asupra ftlozofiei practice care, 
deja conform autocaracterizării ei, vrea să fie practică. Astfel, o problemă extrem de dificilă 
este aceea de a elabora conditiile speciale ale ştiintificitătii care sunt valabile în astfel de 

, " 

domenii, mai ales că Aristotel le caracterizează numai prin indiciul vag că ele ar fi mai 
puţin precise. În cazul ftlozofiei practice, situa�a este deosebit de complicată, şi tocmai de 
aceea a reclamat din partea lui Aristotel o anumită reflec�e metodologică. Filozofia practică 
necesită o legitimare de o natură specifică. Evident, problema hotărâtoare este aceea că 
această ştiinţă practică are de-a face cu problema atotcuprinzătoare a binelui în viaţa 
umană, care nu este limitată precum technai la un domeniu determinat. Totuşi, expresia 
'fllozofie practică' vrea să spună tocmai că nu este posibil ca, pentru problemele practice, 
să recurgem în mod decisiv la argumente de natură cosmologică, ontologică, metafizică. 
Dacă aici este necesar să ne limităm la binele care este important pentru om, adică binele 
practic, atunci, evident, metoda care tratează aceste probleme ale acţiunii practice este 
totuşi, la rândul ei, fundamental diferită de ra�unea practică. Deja în aparentul pleonasm 
al unei 'filozofii teoretice', şi cu atât mai mult în autocaracterizarea ca 'ftlozofie practică', 
rezidă un lucru care se oglindeşte până în ziua de astăzi în reflec�a ftlozofilor, şi anume 
faptul că ea nu poate să renunţe în întregime la preten�a nu numai de a şti, ci de exercita 
ea însăşi o influentă practică, adică de a promova ea însăşi, ca 'ştiintă despre ceea ce este 
bine în viaţa umar:ă', acest bine. În cazul ştiinţelor poietice, al aşa-n�mitelor technai, acest 
lucru este şi pentru noi ceva de la sine înteles. Ele sunt tocmai 'meşteşuguri', pentru care , 

. 

numai utilizarea practică este hotărâtoare. In cazul eticii politice, acest lucru este cu totul 
diferit, şi totuşi cu greu este posibil să se renunţe la o astfel de preten�e practică. Astfel, ea 
a fost ridicată aproape întotdeauna până în zilele noastre. Etica nu vrea doar să descrie 
nonne valabile, ci să întemeieze valabilitatea lor sau chiar să. introducă nonne mai corecte. 
Cel pu�n începând cu critica lui Rousseau la adresa mândriei ra�onaliste a iluminismului, 
acest lucru a devenit însă o adevărată problemă. Cum trebuie să-şi legitimeze, în genere, 
filozofica 'ştiintă despre lucrurile morale' pretentia la existentă, dacă, în realitate, nevinovătia , " , 

conştiinţei morale naturale ştie să cunoască şi să aleagă binele şi datoria cu o precizie de 
nedepăşit şi cu cea mai fină sensibilitate? Nu este locul aici ca, aşa cum Kant, având în vedere 
provocarea lui Rousseau, a întemeiat demersul filozofiei morale, să dezbatem in extenso, sau 
chiar şi numai să prezentăm felul cum Aristotel se dedică aceleiaşi probleme şi cum încearcă 
să o aprecieze în mod just, reliefând condi�e deosebite care îi sunt puse celui care învaţă şi 
care poate să recepteze cu înţelegere o îndrumare teoretică despre 'binele practic'73. Filozofia 
practică func�onează în contextul nostru numai ca exemplu, pentru a ilustra o tradi�e a unei 
cunoaşteri ce nu corespunde conceptului modern de metodă. 

Tema noastră este henneneutica, şi pentru ea rela�a sa cu retorica se află în prim-plan. 
Chiar dacă nu am şti că hermeneutica epocii moderne s-a dezvoltat ca un fel de construc�e 
paralelă cu retorica, în corelatie cu resuscitarea de către Melanchthon a aristotelismului, 
problema de teorie a ştiinţei a'retoricii ar constitui punctul de plecare al orientării. În mod 
evident, putinţa de a vorbi şi putinţa de a înţelege au aceeaşi amploare şi universalitate. Se 
poate vorbi despre orice, şi tot ceea ce spune cineva ar trebui să fie înţeles. Retorica şi 
73 [Cf. pentru aceasta lucrarea mea "Uber die Moglichkeit einer philosophischen Ethik", K.l. Schr. 
1, pp. 179-191 ;  Ges. Werke Bd. 4] . 
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hermeneutica au aici o foarte strânsă rela�e interioară. Stăpânirea cu pricepere a unei 
astfel de putinţe de a vorbi şi putinţe de a înţelege se arată pe deplin în utilizarea în scris, 
in scrierea de 'discursuri' şi în înţelegerea a ceea ce a fost scris. Hermeneutica poate fi 
definită tocmai ca arta de a face din nou să vorbească ceea ce a fost spus sau ceea ce a fost 
scris. Ce fel de 'artă' este aceasta, putem să învăţăm acum din retorică. 

Ce este retorica în calitate de ştiinţă, ce constituie, aşadar, arta retoricii este o problemă 
care a fost tematizată încă de la începuturile reflectiei de teorie a ştiintei. Cunoscutul 
antagonism dintre ftlozofie şi retorică din sistemul ed�cativ grec a fost cel �are l-a făcut pe 
Platon să pună întrebarea privitoare la caracterul cognitiv al retoricii. După ce Platon, ln 
GOfg,ias, pusese întreaga retorică, ca simplă artă a linguşirii, pe acelaşi plan cu arta culinară 
şi o opusese oricărei cunoaşteri reale, dialogul platonic Phaidros este dedicat sarcinii de a 
conferi retoricii un sens mai profund şi de a-i da o justificare filozofică. Astfel, acolo se 
pune întrebarea privitoare la ceea ce o face de fapt să fie o te.chne. Perspectivele din Phaidros 
se află şi la baza retoricii aristotelice, care reprezintă mai mult o ftlozofie a vie� umane 
marcate de vorbire, decât o tehnică a artei oratorice. 

O astfel de retorică împărtăşeşte cu dialectica universalitatea pretenţiei s ale, în măsura 
în care ea nu este limitată la un anumit domeniu, aşa cum este de altfel valabil pentru 
putinţa specializată a unei techne. Tocmai pe acest lucru se baza faptul că ea se afl� în 
concurenţă cu ftlozofia şi că a putut să rivalizeze cu ea ca o propedeutică universală. Insă 
Phaidros vrea să arate că o astfel de retorică ce este concepută în sens larg, dacă vrea să 
depăşească îngustimea unei simple tehnici reglementate care, după Platon, conţine numai 
tapro tes teehnes anankaia mathemata (phaidros 269 b), trebuie în cele din urmă să se integreze 
în ftlozofie, în ansamblul cunoaşterii dialectice. Această argumentatie ne preocupă aici, 
pentru că ceea ce este spus în Phaidros în sprijinul ridicării retoricii deasupra unei simple 
tehnici, la nivelul unei adevărate cunoaşteri (pe care Platon, fireşte, o numea la rândul său 
'techne'), trebuie, în cele din urmă, să poată fi aplicat asupra hermeneuticii ca artă a înţelegerii. 

Este însă o opinie general acceptată aceea că Platon ar fi înţeles el însuşi dialectica, 
adică filozofia, ca pe o techne şi că i-ar fi caracterizat specificitatea în raport cu celelalte 
technai numai în sensul că ea ar fi o cunoaştere supremă, tocmai cunoaşterea supremului 
care ar trebui să fie cunoscut, a Binelui (megistotJ mathe?11a) . Acelaşi lucru ar trebui să fie 
atunci valabil, mutatis mutandis, şi pentru retorica ftlozofică cerută de către el şi, prin aceasta, 
în cele din urmă şi pentru hermeneutică. Abia Aristotel ar fi făcut distincţia plină de 
consecinţe dintre ştiinţă, techne şi raţionalitate practică (phronesis) . 

Concepţia ftlozofiei practice se bazează însă, într-adevăr, pe critica aristotelică la adresa 
Ideii Binelui a lui Platon. Numai că, dacă privim mai îndeaproape, devine evident, aşa cum 
am încercat să demonstrez într-o cercetare încheiată între timp74, faptul că întrebarea 
despre Bine este pusă, ce-i drept, ca şi cum ea ar fi împlinirea supremă a aceleiaşi idei de 
cunoaştere pe care technai şi ştiinţele o urmăresc în domeniile lor. Insă aceas�ă întrebare nu 
se împlineşte cu adevărat într-o ştiinţă supremă care poate fi învăţată. Acel Jbiect suprem 
al învăţării, Binele (to agathon) , apare permanent, Într-o funcţie demonstrativă negativă, în 
elenchos-ul socratic. Socrate respinge pretenţia acelor teehnai de a fi o adevărată cunoaştere. 
Propria sa cunoaştere este docta ignorantia şi nu se numeşte fără rost dialectică. Ştie numai 
acela care poate justifica până la capăt. Astfel, în ceea ce priveşte retorica, şi ea poate să fie 
ţechne sau ştiintă numai dacă devine dialectică. Un adevărat cunoscător în materie de vorbire , 
este numai acela care, de asemenea, a cunoscut el însuşi ca pe ceea ce este bine şi just, 
74 "Die Idee des Guten zwischen Plato und Aristoteles", (Silif'ngsbeni;hte der Heidelbetger Akademie 
der Wissenschajien 1978, Philos.-histor. Klasse, Abh. 3), Heidelberg 1978 [Ges. Werke Bd. 7]. 
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lucrul în privinţa căruia ştie să convingă, şi astfel poate să garanteze pentru el. Această 
cunoaştere a Binelui şi această stăpânire a artei oratorice nu se referă însă la o cunoaştere 
generală a 'binelui', ci la cunoaşterea lucrului în privinţa căruia trebuie să convingem aici şi 
acum şi de asemenea, la cunoaşterea felului cum el trebuie l:acut şi în raport cu cine. Abia 
atunci când vom vedea concreteţea pe care o reclamă cunoaşterea binelui, vom înţelege 
motivul pentru care arta de a scrie discursuri joacă un rol atât de important în argumentaţia 
ulterioară. Şi ea poate să fie o artă. Platon recunoaşte acest lucru în mod explicit prin adresarea 
sa împăciuitoare către Socrate, însă numai acolo şi atunci când cineva cunoaşte - dincolo de 
slăbiciunea cuvântului vorbit - şi slăbiciunea a tot ceea ce este scris şi îi poate veni de fiecare 
dată în ajutor, ca şi oricărei vorbiri - în calitate de dialectician care oferă lămuriri. 

Aceasta este o afirmaţie ce are valabilitate principială. Adevărata cunoaştere trebuie să 
cunoască, pe lângă tot ceea ce înseamnă cunoaştere, care cuprinde, în ultimă instanţă, tot 
ceea ce poate fi cunoscut, adică 'natura întregului'.. trebuie deci să cunoască şi kairos-ul, 
adică să ştie când şi cum trebuie să se vorbească. Insă acest lucru nu poate fi dobândit 
doar prin reguli şi prin simpla învăţare a acestora. Nu există reguli pentru utilizarea raţiona1ă 
a regulilor, cum pe bună dreptate a spus Kant în a sa Critică a puterii de judecare. 

La Platon, acest lucru apare, într-o radicalitate amuzantă, în Pbaidros (268 sqq.): cine ar 
deţine toate cunoştinţele şi regulile comportamentale medicale, dar nu ar şti unde şi când 
trebuie ele aplicate, nu ar fi medic. Poetul tragic sau muzicianul, care ar fi învăţat numai 
regulile şi procedeele generale ale artei sale, însă nu ar realiza cu ele nici o operă, nu ar fi 
poet sau muzician (280 b sqq.) . Astfel, şi oratorul trebuie să cunoască, înainte de toate, 
unde-le şi când-ul (hai eukairiai te kai akairiai, 272 aJ. 

Aici se anunţă deja la Platon o depăşire a modelului lui techne ca ştiinţă care poate fi 
învăţată, prin aceea că el identifică cunoaşterea supremă cu dialectica. Nici medicul, nici 
poetul şi nici muzicianul nu cunosc 'Binele'. Dialecticianul sau filozoful, care este într-adevăr 
ceea ce este, adică nu este sofist, nu 'are' o cunoaştere deosebită, ci este, prin persoana sa, 
întruparea dialecticii, respectiv a filozofiei. Acestui lucru îi corespunde faptul că şi în 
dialogul despre Omul politic adevărata artă politică apare ca un fel de artă a ţesutului, cu 
care trebuie să se ţeasă la un loc, Într-o unitate, ceea ce este opus (305 e) . Ea este întrupată 
în omul politic. De asemenea, în Philebos, cunoaşterea vietii bune se înfătişează ca o artă a 
amestecului, pe care trebuie să o împlinească in concreto individul care işi caută fericirea. 
Pentru Omul politic, acest lucru l-a arătat Ernst Kapp într-o frumoasă lucrare, iar propriile 
mele lucrări de început asupra criticii construcţiei evolutiv-istorice a lui Werner Jaeger 
avuseseră în vedere un lucru asemănător pentru Philebop5. 

Pe acest fundal trebuie privită elaborarea distincţiei dintre filozofia teoretică, practică 
şi poietică ce apare la Aristotel în mod incipient, şi trebuie să fie determinată valoarea 
contextuală de teorie a ştiinţei a filozofiei sale practice. Înălţarea dialectică a retoricii, pe 
care Platon o întreprinde în Phaidros, se dovedeşte a fi căIăuziţ?are. Retorica nu poate fi 
desprinsă de dialectică, iar f�ptul de a convinge prin cuvinte (Ubemden) , care este un fapt 
de a convinge prin dovezi (Uberzeugen) , nu poate fi desprins de cunoaşterea a ceea ce este 
adevărat. În aceeaşi măsură, înţelegerea trebuie să fie gândită pornind de la cunoaştere. Ea 
este o putintă de a învăta, şi acest lucru îl accentuează de)' a Aristotel atunci când tratează ,

. , 

despre !)Inesis76• Insă în cazul adevăratului orator dialectic, ca şi în cel al omului politic şi al 
75 Ernest Kapp, "Theorie und Praxis", Mnemo{Jfie 6, 1 938, pp. 179-1 94; H.G. Gadamer, "Der 
aristotelische Protreptikos . . . ", Hermes 63, 1928, pp. 138-1 64; idem, Platos dialektische Ethik, 1931 .  
[Ces. Werke Bd. 5 ,  pp. 164-186, respectiv pp. 3- 163]. 
76 Etica Nicomahică Z 11 . 
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trăirii propriei vieţi, este vorba despre 'Bine' - iar acesta nu se prezintă ca un ergon care este 
produs printr-o înfăptuire (Machen) , ci ca practică şi eupraxie (adică în calitate de energeia) . 
Cu această idee concordă faptul că Politica aristotelică nu tratează cu adevărat educaţia ca 
pe o fliozofie poietică, deşi ea trebuie să 'facă' buni cetăţeni, ci la fel ca pe doctrina despre 
formele de constituţie, şi anume ca pe o fliozofie practică77• 

Ce-i drept, ideea aristotelică a unei fllozofii practice nu a avut o reală supravieţuire ca 
întreg, ci doar în limitele politicii . Aceasta s-a apropiat de conceptul unei tehnici, în măsura 
în care ea vrea să mijlocească un fel de cunoaştere specializată întemeiată fllozoftc, aflată 
în slujba raţiunii legiuitoare. Acest lucru a putut fi integrat pentru o vreme şi în gândirea 
ştiinţifică a epocii moderne. Filozofia morală greacă, dimpotrivă, a determinat epoca 
ulterioară, şi îndeosebi epoca modernă, mai puţin în forma ei aristotelică, cât în forma ei 
stoică. De asemenea, retorica lui Aristotel a rămas relativ lipsită de influenţă asupra tradiţiei 
retoricii antice. Pentru maeştrii artei oratorice şi pentru îndrumarea către o artă oratorică 
măiestrită, ea tocmai că era într-o prea mare măsură fllozofie. Însă pentru ea şi tocmai în 
virtutea caracterului ei 'fUozofic', care, cum spune Aristotel, o corelează cu dialectica şi cu 
etica (peri ta ethe pragmateia, Rhet. 1 356 a2J, a sosit din nou ceasul în epoca umanismului şi 
a Reformei. Tocmai utilizarea pe care reformatorii, şi îndeosebi Melanchthon, au dat-o 
retoricii aristotelice ne preocupă aici. El a transformat-o din arta de a 'face' discursuri în 
arta de a urmări cu înţelegere discursuri, adică în hermeneutică. Aici convergeau două 
lucruri: pe de o parte noua scripturalitate şi noua cultură a lecturii, care încep odată cu 

--inventarea artei tipografice, iar pe de altă parte faptul că teologia Reformei s-a întors 
împotriva tradiţiei şi s-a orientat către principiul Scripturii. Pozi�a centrală a Sfintei Scripturi 
în propovăduirea Evangheliei a determinat traducerea ei în limbile naţionale şi, totodată, 
doctrina despre preoţia generală a avut ca efect o utilizare a Scripturii care necesita o nouă 
îndrumare. Căci peste tot unde acum laicii citeau, nu mai era vorba despre oameni îndrumaţi 
în lectură prin tradiţiile meşteşugăreşti ale unor anumite categorii profesionale sau iniţiaţi 
în înţelegere pe calea prelegerii oratorice. Nici retorica impresionantă a juristului, nici cea 
a preotului şi nici cea a literatului nu vine totuşi în ajutorul cititorului. 

Se ştie cât de greu este să se citească cu voce tare, la prima vedere, un text scris într-o limbă 
străină sau chiar şi numai un text dificil scris în propria limbă, în aşa fel încât el să poată fi 
înţeles. Dacă în ora de curs un începător este rugat să citească cu voce tare o propoziţie, fie că 
este în gennană, în greacă sau în chineză - sună întotdeauna chinezeşte atunci când cineva 
citeşte ceea ce nu înţelege. Abia atunci când înţelegem ceea ce citim, ne putem modula şi ritma 
vocea în aşa fel, încât ceea ce este avut în vedere să devină cu adevărat evident. 

Astfel, o dificultate sporită, dificultatea de a citi, adică faptul de aduce scrierea la nivelul 
vorbirii, a fost cea care, în epoca modernă, a făcut ca arta înţelegerii să dobândească, în 
diferite direcţii, o conştiinţă metodologică de sine. 

Scripturalitatea nu este întâlnită, fireşte, abia în secolele noastre recente ale culturii 
lecturii, de al cărei sfârşit ne apropiem, poate, astăzi. Sarcina hermeneutică ce este fixată 
odată cu scripturalitatea vizează dintotdeauna nu atât tehnica exterioară a descifrării semnelor 
grafice, cât sarcina înţelegerii corecte a sens ului fixat în scris. Peste tot unde scrierea 
exercită funcţia stabilirii univoce şi a autentificării controlabile, redactarea, la fel ca şi 
întelegerea textului care se constituie astfel, este o sarcină ce reclamă un exercitiu tehnic, 
indiferent dacă aici este vorba despre liste de impozite, despre contracte (care' apoi sunt 
redactate uneori bilingv, spre bucuria lingviştilor noştri) sau despre alte documente religioase 
sau juridice. Astfel, şi exerciţiul tehnic al henneneuticii este întemeiat pe o veche practică. 
77 [Politica Hl,  1337a 14 sqq.] . 
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Ca hermeneutică, el face conştient ceea ce se întâmplă Într-o astfel de practică. Reflecpa 
asupra practicii înţelegerii nu poate fi nicidecum desprinsă de tradipa retoricii, astfel încât 
una dintre cele mai importante contribuţii în domeniul hermeneuticii, realizată deja de 
către Melanchthon, a fost aceea că el a dezvoltat doctrina despre scapi, despre punctele de 
vede,:e. Melanchthon a observat că atât Aristotel, cât şi oratorii fac trimitere la începutul 
scri�rilor lor la punctul de vedere din care ar trebui să fie înţelese expunerile lor. În mod 
evident, nu este acelaşi lucru dacă avem de interpretat o lege sau, de pildă, Sfânta Scriptură 
ori o operă poetică 'clasică'. 'Sensul' unor astfel de texte nu se determină pentru o înţelegere 
'neutră', ci pornind de la pretenpa lor de valabilitate. 

Două au fost domeniile în care, cu precădere, problema interpretării a ceea ce este scris 
a găsit un astfel de vechi exercipu tehnic şi a produs o conştiinţă teoretică nouă, sporită: în 
interpretarea textelor juridice, care a constituit instrumentul juridic îndeosebi începând cu 
codificarea iustiniană a dreptului roman, şi în interpretarea Sfintei Scripturi, în sensul 
tradipei do�trinare bisericeşti a acelei doctrina christiana. De la ele au putut porni hermeneutica 
juridică şi cea teologică ale epocii moderne. 

Chiar independent de orice codificare, sarcinii găsirii solupei legale corespunzătoare şi 
a găsirii verdictului îi este inerentă o tensiune de neanulat, pe care deja Aristotel a tematizat-o 
în mod clar, şi anume tensiunea dintre generalitatea normei juridice valabile - codificate 
sau necodificate - şi unicitatea cazului concret. Faptul că rostirea concretă a unui verdict 
î�tr-o chestiune juriaică nu este o afirmape teoretică, ci o 'facere a unor lucruri prin 
cuvinte', este aici evident. Interpretarea corectă a legii este într-un anumit sens presupusă 
în aplicarea ei. Din această cauză, se poate spune că orice aplicare a unei legi depăşeşte 
simpla înţelegere a sensului ei juridic şi creează o nouă realitate. Se întâmplă la fel ca în 
cazul artelor reproductive unde, de asemenea, opera dată, fie că ea constă în note sau 
într-un text dramatic, este depăşită în măsura în care prin orice punere în scenă sunt create 
şi consolidate noi realităp. Insă în cazul artelor reproductive este totuşi în continuare 
relevant să spunem că fiecare punere în scenă se bazează pe o anumită interpretare a 
operei date. Şi, evident, este în continuare relevant ca printre numeroasele interpretări 
posibile pe care le reprezintă astfel de puneri în scenă să deosebim şi să suspnem grade de 
adecvare. Cel pupn în cazul teatrului literar şi al muzicii, însăşi punerea în scenă nu este, 
conform determinării ei ideale, simplă prezentare, ci interpretare, şi de aceea, îndeosebi în 
cazul muzicii, vorbim într-un mod cu totul de la sine înţeles despre interpretarea unei 
opere de către artistul care o reproduce. Aplicarea legii asupra unui caz juridic dat mi se 
pare că implică, în mod analog, un act de interpretare. Aceasta înseamnă însă că orice 
aplicare a unor dispoziţii legale, care apare ca adecvată, concretizează şi determină mai 
departe sensul unei legi. Max Weber are dreptate, după părerea mea, atunci când spune: 
"Cu adevărat 'creator' în mod conştient, adică instituind un nou drept, numai profeţii s-au 
raportat la dreptul în vigoare. De altfel, nu este nicidecum ceva modern, ci a fost propriu 
tocmai şi practicilor juridice 'creatoare' în cel mai înalt grad din perspectivă obiectivă, faptul 
că ele se simţeau, din perspectivă subiectivă, ca ftind doar purtători de cuvânt ai unor norme 
deja valabile - fie şi nwnai în mod latent -, ca interprep şi aplicatori ai acestora, nu însă şi 
'creatori' ai lor". Cu această perspectivă concordă vechea înţelepciune aristotelică, conform 
căreia găsirea solupei legale corespunzătoare necesită întotdeauna cumpănirea comple
mentară a echitătii, iar punctul de vedere al echitătii nu se află în contradictie cu dreptul, , , , 
ci sensul juridic este în întregime, pentru prima dată, prin relaxarea literei dreptului. Faptul 
că aceste vechi probleme ale găsirii solupei legale corespunzătoare au cunoscut o acutizare 
deosebită la începutul epocii moderne prin receptarea dreptului roman, în măsura în care 
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unele forme tradiţionale ale practicii juridice au fost puse sub semnul întrebării prin noul 
drept al juriştilor, a trebuit să îi confere hermeneuticii juridice, ca teorie a interpretării, o 
semnificaţie privilegiată. Apărarea lui aequitas ocupă un spaţiu amplu în discuţia epocii 
moderne timpurii de la Budeus până la Vico. Totuşi, se va putea spune, probabil, că 
erudiţia juridică, ce îl face pe jurist să fie ceea ce este, este numită şi astăzi, pe bună 
dreptate, 'jurisprudenţă', adică inteligenţă juridică. Deja cuvântul aminteşte de moştenirea 
filozofiei practice, care vedea în prudentia cea mai Înaltă virtute a raţionalităţii practice. 
Semnificativ pentru pierderea înţelegerii specificităţii metodolgice a acestei erudiţii juridice 
şi a determinării ei practice este faptul că la sfârşitul secolului al XIX-lea expresia 
'Re�htswissenschajl (ştiinţa dreptului - n. trad.) a devenit predominantă78. 

In mod asemănător stau lucrurile şi în domeniul teologiei. Ce-i drept, a existat încă din 
antichitatea târzie un fel de artă a interpretării şi chiar o corectă doctrină diferenţiată 
despre diferitele moduri de interpretare a Sfintei Scripturi, însă formele de interpretare a 
Scripturii deosebite acolo începând cu Cassiodor au servit mai mult ca îndrumare în vederea 
punerii Sfintei Scripturi în slujba tradiţiei doctrinare a Bisericii, decât au vrut ca, în scopul 
descoperirii doctrinei corecte, să indice prin ele însele o cale a interpretării Sfintei Scripturi. 
Odată cu întoarcerea reformată la Scriptura însăşi şi îndeosebi odată cu răspândirea lecturii 
Bibliei şi în afara tradiţiei de breaslă a clericilor, eveniment pe care îl implica doctrina 
reformată despre preoţia generală, problema hermeneutică se pune, dimpotrivă, cu o cu 
totul altă urgenţă. De asemenea, aici nu este hotărâtor atât faptul că în cazul 'Scripturii' ar 
fi vorba despre texte în limbi străine, a căror traducere adecvată în limba naţională şi a 
căror înţelegere precisă pun în joc întregul arsenal al cunoaşterii lingvistice, literare şi 
istorice de specialitate. Prin radicalismul întoarcerii reformate la Noul Testament şi prin 
desconsiderarea tradiţiei doctrinare a Bisericii, mesajul creştin însuşi a ieşit în mai mare 
măsură în întâmpinarea cititorului cu o radicalitate nouă, neobişnuită. Acest lucru a depăşit 
cu mult instrumentele filologice şi istorice ajutătoare, care erau necesare şi pentru orice alt 
text vechi scris într-o limbă străină. 

Ceea ce a evidenţiat hermeneutica reformată şi ceea ce a reliefat îndeosebi Flacius a 
fost faptul că mesajul Sfintei Scripturi se opune preinţelegerii naturale a omului. Nu 
supunerea fată de lege şi operele de binefacere, ci doar credinta - adică credinta în incredibilul 
transformăril lui Dumnezeu în om şi al Învierii - făgăduieşte o justificare. 'Mesajul Sfintei 
Scripturi reclamă faptul de a face convin gător acest lucru, împotriva oricărei insistări 
asupra sieşi, asupra propriilor merite, asuf �a 'faptelor bune', şi astfel întreaga formă a 
serviciului divin creştin este, de când Reforma a pus aceasta în prim-plan, într-un mod mai 
hotărât decât era deja în tradiţia creştină mai veche, crez şi întărire şi chemare la credinţă. 
Aceasta din urmă se bazează astfel, în totalitate, pe interpretarea corectă a mesajului creştin. 
Faptul că din acest motiv inte :pretarea Scripturii a trecut, prin intermediul predicii, în 
prim-planul serviciului divin din bisericile creştine face ca sarcina deosebită a hermeneutic ii 
teologice să iasă în reFef. Ea nu slujeşte atât unei înţelegeri ştiinţifice a Scripturii, cât 
78 Originea traducerii în Jmba germană a lui iurisp17ldentia '- ,rin fuchtswiss'enschaJt (în locul mai 
vechii 'Rechtsgelehrsamkeit [erudi�e juridică - n. trad .] poate să ne cond�că înapoi până la începuturile 
Şcolii istorice căreia îi apar�, în orice caz, Savigny şi a sa ZeitschriJt fiir die historische fuchtswissenschaJt. 
Acolo va fi pusă în joc analogia cu ştiinţa istorică şi critica la adresa unei gândiri dogmatice a 
dreptului natural. De altfel, a existat întotdeauna posibilitatea de a accentua mai puternic scientia în 
locul lui p17ldentia şi de a lăsa c.lt.Dpănirea echităţii în seama practicii. (Cf. de exemplu critica lui 
Fran�ois Connan la adresa acestei tendinţe către iuris scientia în ale sale Commentaria 1 1 1 .  Cf. şi 
Koschacker, Europa und das rijmische fuch" 21 953, p. 337). 
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practicii propovăduirii, prin care vestea mântuirii trebuie să ajungă la fiecare, astfel încât el 
să ştie că cineva i se adresează şi îl vizează. De aceea, aplicarea nu este o simplă 'întrebuinţare' 
a înţelegerii, ci adevăratul nucleu al acesteia. Astfel, problematica aplicării, care cu siguranţă 
că a fost dusă până la extrem în pietism, nu reprezintă numai un element esenpal în 
hermeneutica textelor religioase, ci face vizibilă semnificapa fllozofică a problemei herme
neutice în ansamblu. Ea este mai mult decât o pregătire metodologică. 

Faptul că în epoca romantismului hermeneutica, prin Schleiermacher şi succesorii săi, 
a fost transformată într-o 'artă' universală, care trebuia să legitimeze specificitatea ştiinţei 
teologice şi egalitatea sa în drepturi în cercul ştiinţelor a însemnat un pas hotărâtor în 
dezvoltarea hermeneuticii. Aici Schleiermacher, în cazul căruia acordul plin de înţelegere 
cu celălalt constituia înzestrarea naturală a geniului său şi care poate fi numit, probabil, cel 
mai genial prieten al unei epoci în care cultura prieteniei a atins un adevărat apogeu, avea 
o idee clară despre faptul că arta înţelegerii nu ar putea fi limitată doar la ştiinţă. Ea ar juca 
un rol proeminet mai degrabă în viaţa socială, şi dacă am încerca să înţelegem cuvintele 
unei personalităp pline de spirit, pe care nu le percepem imediat ca fiind uşor de înţeles, 
ne-am folosi permanent de această artă. Am încerca, oarecum, să ascultăm printre cuvintele 
partenerului de conversape plin de spirit, aşa cum în cazul textelor ar trebui câteodată să 
citim printre rânduri. - Totuşi, tocmai la Schleiermacher este evidentă presiunea pe care 
conceptul de ştiinţă al epocii moderne o exercită asupra autoînţelegerii hermeneutice. Şi 
anume, el distinge o hermeneutică mai laxă de o practică mai riguroasă a hermeneuticii. 
Practica mai laxă ar porni de la faptul că, în raport cu afirmapiIe altcuiva, înţelegerea 
corectă şi acordul ar fi regula, iar neînţelegerea ar fi exceppa. Dimpotrivă, practica mai 
riguroasă ar porni de la presupozipa că neînţelegerea ar fi regula şi că numai printr-un 
efort iscusit s-ar putea evita neîntelegerea şi s-ar putea ajunge la o întelegere corectă. Este 
evident că prin această distincpe sarcina interpretării este, aşa zi�ând, deşurubată din 
contextul inteligibil în care se desfăşoară permanent, prin relapi de " schimb, adevărata 
viaţă a înţelegerii. Acum ea trebuie să depăşească o înstrăinare deplină. Intrebuinţarea unei 
organizări artificiale, care trebuie să facă accesibil ceea ce este străin şi să-I transforme în 
ceva propriu, ia locul putinţei comunicative în care oamenii trăiesc unii cu alpi şi stabilesc 
o legătură cu tradipa în care se află. 

Cu această tematică universală, inaugurată de către Schleiermacher, a hermeneuticii, şi 
îndeosebi cu contribupa sa cea mai proprie, introducerea interpretării 'psihologice', care 
ar trebui să se alăture celei 'gramaticale' tradiponale, concordă faptul că, în descendenţa 
sa, în secolul al XIX-lea, dezvoltarea hermeneuticii a fost configurată în direcpa unei 
metodologii . .obiectul ei îl reprezintă 'textele', un efectiv anonim la care se raportează 
cercetătorul. In descendenţa lui Schleiermacher, îndeosebi Wilhelm Dilthey a întreprins 
fundamentarea hermeneutică a ştiinţelor spiritului, cu intenpa de a întemeia egalitatea ei 
de valoare cu ştiinţele naturii, dezvoltând accentuarea de către Schleiermacher a interpretării 
psihologice. Astfel, el vedea adevăratul triumf al hermeneuticii în interpretarea operelor 
de artă, care ridică la nivelul conştiinţei o creape în mod inconştient genială. În raport cu 
opera de artă, toate metodele tradiponale ale hermeneutici, metoda gramaticală, istorică, 
estetică şi psihologică, au semnificapa unei realizări supreme a idealului înţelegerii numai 
în măsura în care toate aceste mijloace şi metode trebuie să sluj ească înţelegerii creapei 
individuale ca atare. Aici, şi îndeosebi în domeniul criticii literare, dezvoltarea ulterioară a 
hermeneuticii romantice transformă o moştenire care îşi trădează, până la nivelul limbajului 
pe care îl foloseşte, mai vechea sa origine, adică faptul de a fi o critică. Critică înseamnă a 
păstra fiecare creape în valabilitatea sa şi în conpnutul său şi a o deosebi de tot ceea ce nu 
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satisface criteriul său. Efortul lui Dilhey viza, fireşte, strădania de a extinde conceptul de 
metodă al ştiinţei moderne şi asupra 'criticii' şi de a face accesibilă 'expresia' poetică în 
mod ştiinţific, pornind de la o psihologie comprehensivă. După un ocol prin 'istoria 
literaturii', ac est demers a făcut să apară, în cele din urmă, expresia 'ştiinţa literaturii'. Ea 
oglindeşte declinul unei conştiinţe a tradiţiei în epoca pozitivismului ştiinţific al secolului 
al XIX-lea, care în spaţiul lingvistic german a intensificat conformarea faţă de idealul 
ştiinţei moderne a naturii până la schimbarea terminologiei. 

Dacă privim înapoi, pornind de la perspectiva de ansamblu asupra dezvoltării 
hermeneuticii mo.derne, către tradiţia aristotelică a fUozofiei practice şi a teoriei artei, ne 
âflăm în faţa întrebării privitoare la măsura în care tensiunea perceptibilă la Platon şi 
Aristotel dintre un concept tehnic de cunoaştere şi unul practic-politic, care include scopurile 
ultime ale omului, poate fi fructificată pe terenul ştiinţei moderne şi al teoriei ştiinţei. 
Tocmai în ceea ce priveşte hermeneutica, este în mod evident uşor să confruntăm desprin
derea teoriei de practică, ce corespunde conceptului modern de ştiinţă teoretică şi aplicării 
ei practic-tehnice, cu o idee de cunoaştere care a parcurs drumul invers de la practică la 
conştientizarea ei teoretică. 

Faptul că problema hermeneuticii poate să cunoască, pornind de acolo, o clarificare 
mai puternică decât este posibil pornind de la problematica imanentă a metodologiei 
ştiinţifice de astăzi mi se pare că rezultă din dubla ei relaţie cu retorica precedentă şi cu 
fUozofia practică a lui Aristotel. Este, fireşte, suficient de dificil să se determine din punctul 
de vedere al teoriei ştiinţei locul unei discipline precwn retorica aristotelică. Probabil că 
avem totuşi un temei să o plasăm foarte aproape de poetică, şi nu vom putea contesta 
intenţia teoretică a celor două scrieri păstrate sub numele lui Aristotel. Ele nu vor să 
înlocuiască manualele tehnice şi să promoveze, într-un sens tehnic, arta vorbirii şi a creaţiei 
poetice. Oare în viziunea lui Aristotel ele s-ar fi înscris, în genere, în aceeaşi serie cu arta 
vindecării şi cu gimnastica, pe care el le numeşte cu plăcere, într-un astfel de context, 
ştiinţe tehni-::e? Nu a extins el însuşi atât de mult orizontul problematic al filozofiei practice, 
acolo unde a prelucrat teoretic cu adevărat un imens material de cunoaştere politică, în 
Politica sa, încât, dincolo de diversitatea formelor de constituţie pe care le-a studiat şi 
analizat, întrebarea despre cea mai bună constituţie şi, prin urmare, o interogare 'practică', 
întrebarea privitoare la 'bine', au rămas călăuzitoare? Cum şi-ar fi găsit locul, în orizontul 
modului de gândire aristotelic, arta înţelegerii pe care o numim hermeneutică? 

Aici mi se pare că spune ceva faptul că cuvântul grec pentru înţelegere (Verstehen) şi 
pentru capacitatea de înţelegere (Verstăndnis) , Dll1lisis, care este întâlnit de regulă în contextul 
neutru al fenomenului învăţării şi în vecinătatea interşanjabilă a cuvântului grec pentru 
învăţare (mathesis) , reprezintă în cadrul eticii aristotelice un tip de virtute spirituală. Aceasta 
este, fără îndoială, o determinare mai restrânsă a cuvântului, folosit de altfel şi de către 
Aristotel adesea în sens neutru, aşa cum corespunde ea restrângerii terminologice a lui 
techne şi phronesis în acelaşi context. Însă ea este foarte grăitoare. 'Capacitatea de înţelegere' 
este întâlnită acolo, aşadar, în acelaşi sens în care utilizarea, menţionată de către mine la 
început, a hermeneuticii pentru cunoaşterea sufletului şi pentru capacitatea de înţelegere a 
sufletului era uzuală în secolul al XVIII-lea. 'Capacitatea de înţelegere' vizează, aşadar, o 
1?0dificare a raţionalitaţii practice, judecarea pătrunzătoare a reflecţiilor practice ale altcuiva79• 
In acest lucru rezidă, în mod evident, mai mult decât simpla înţelegere a ceva spus. El 
79 Claus von Bormann, Der praktische Ursp17lng der Kritik (1 974), răstoarnă fundamentele, la p. 70 
a căr� sale, de altfel extrem de profitabilă, atunci când vrea să Întemeieze capacitatea de înţelegere 
pentru alţii pe 'capacitatea critică de înţelegere pentru sine însuşi'. 
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implică un fel de comuniune, prin care faptul-de-a-se-sfătui-unii-cu-alţii (das Miteinander
zu-Rate-Gehen), faptul de a da şi de a primi un sfat, are în genere sens pentru prima dată. 
Numai prietenii şi cei care au intenţii prieteneşti pot totuşi să dea un sfat. Acest lucru 
trimite într-adevăr chiar în miezul întrebărilor care sunt legate de ideea de fllozofie practică. 
Căci prin această contraparte a raponalităţii practice (phronesis) sunt implicate consecinţe 
morale. Ceea ce el analizează aici în etica sa sunt 'virtupIe', conceptele nonnative, care Se 
bazează deja, întotdeauna, pe presupozipa valabiliIăpi lor normative. VIrtutea rapunii practice 
nu este gândită ca o capacitate neutră de a găsi scopurile corecte pentru mijloacele practice, 
ci este indisolubil corelată cu ceea ce Aristotel numeşte ethos. Ethos este pentru el arche, 
'că'-ul (das 'Dajf) de la care trebuie să pornească orice lămurire practico-f:tlozofică. El 
distinge, ce-i drept, cu o intentie analitică, virtutile etice şi cele dianoetice şi le deduce din 
două aşa-numite 'părti' ale sufletului rational. în'să ce înseamnă 'părti' ale sufletului şi dacă 
ele nu trebuie gândi te mai degrabă c� două aspecte diferite ale �celuiaşi fapt, precu;n 
convexul şi concavul, a întrebat Aristotel însuşi (Etica Nicomahică A 1 3, 1102 a 28 sqq.). In 
ultimă instanţă, şi aceste distincţii fundamentale din analiza sa a ceea ce este pentru oameni 
binele practic trebuie să fie interpretate pornind de la pretenpa metodologică pe care o 
ridică în genere fliozofia sa practică. Ea nu vrea să se impună în locul deciziilor raponale 
din punct de vedere practic, ce îi sunt cerute individului în fiecare situape. Toate descrierile 
sale tipologizante sunt concepute mai degrabă în perspectiva unei astfel de concretizări. Şi 
celebra analiză a structurii pozipei de mijloc dintre extreme, pe care trebuie să o ocupe 
virtupIe etice aristotelice, este o grăitoare determinape goală. Nu numai că ea îşi primeşte 
conpnutul relativ de la extreme, a căror profllare în convingerile şi reacpi!e morale ale 
oamenilor are un caracter mult mai determinat decât Iăudabila pozipe de mijloc - etosul 
lui spoudaios este cel descris schematic în felul acesta. Hos dei şi hos ho orthos logos nu sunt 
subterfugii în faţa unei cerinţe conceptuale mai riguroase, ci trimiteri către concretizare, 
singura în care arete îşi realizează starea de determinare. Faptul de a realiza această 
concretizare este, evident, sarcina celui care posedă phronesis. 

Pornind de la astfel de reflecţii, mult discutata descriere de la început a sarcinii fllozofiei 
practice şi politice îşi dobândeşte conturul precis. Ceea ce Burnet considera o adecvare 
conştientă a lui Aristotel la sensul platonician al lui technrfoO îşi are adevăratul temei în 
interferenţa care există între cunoaşterea 'poietică' a lui techne şi 'fllozofia practică' ce 
dezbate, într-o generalitate tipică, 'binele', 'fllozofie practică' ce nu este ea însăşi, ca atare, 
phronesis. Şi aici, praxis, prohairesis, techne şi methodos se află într-o succesiune şi formează 
oarecum un continuum de treceri81 • Totuşi, Aristotel reflectează şi asupra rolului pe care 
politike poate să îl joace în viaţa practică. El compară pretenpa unei as tfel de pragmatici 
practice (praktische Pragmatie) cu semnul pe care îl ocheşte arcaşul atunci când îşi pnteşte 
prada. Fixând cu privirea un astfel de semn, el va nimeri mai uşor. Desigur că aceasta nu 
înseamnă că arta tragerii cu arcul constă nwnai în faptul că se pnteşte un astfel de s emn. 
�ai degrabă, arta tragerii cu arcul trebuie să fie stăpânită, pentru a putea nimeri în genere. 
Insă pentru a uşura pntirea, pentru a menpne mai precis şi mai bine direcpa tragerii, 
semnul poate juca rolul său. Dacă se aplică comparapa asupra fllozofiei practice, atunci şi 
aici va trebui să se pornească de la faptul că omul activ, aşa cum este el - conform 
'etosului' său -, este călăuzit în deciziile sale concrete de raponalitatea practică, şi cu 
siguranţă nu depinde de îndrumarea unui profesor. Totuşi, poate să existe şi aici un fel de 
ajutor în evitarea conştientă a abaterilor, pe care poate să îl ofere pragmatica etică, în 
80 [În comentariul edi�ei sale a Eticii Nicomahice la Al]. 
81 [Etica Nicomahică Al, 1094 al sqq.]. 
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măsura în care ea aJ' ută reflectia ratională să mentină conştiente scopurile ultime ale actiunii 
' "  , 

sale. Ea nu este limitată numai la un domeniu particular. Ea nu constă nicidecum în 
'aplicarea' unei putinţe asupra unui obiect. Ea poate dezvolta metode - ele sunt mai mult 
reguli elementare decât metode - şi poate fi ridicată, ca artă pe care o posedă cineva, la 
rangul unei adevărate măiestrii. Cu toate acestea, ea nu este o 'putinţă' care, asemenea 
putinţei de a face, îşi alege sarcina de fiecare dată (după bunul ei plac sau la cerere) , ci se 
ftxează aşa cum o fixează practica viepi. Prin urmare, mozofia practică a lui Aristotel este 
altceva decât cunoaşterea de specialitate, pretins neutră, a expertului care abordează sarcinile 
politicii şi ale emiterii de legi ca un observator impar�al. 

Aristotel exprimă în cuvinte clare acest lucru în capitolul care face trecerea de la etică 
la politică82. Filozofia practică presupune tocmai faptul că întotdeauna noi suntem deja 
formap în prealabil prin reprezentările normative în care am fost educap şi care stau la 
baza ordinii întregii viep sociale. Aceasta nu înseamnă nicidecum că aceste puncte de 
vedere normative se mentin neschimbate şi că ar fi necriticabile. Viata socială constă 
într-un permanent proces de transformare a ceea ce a fost valabil până î� prezent. Totuşi, 
ar fi o iluzie să vrem să derivăm in abstracto reprezentările normative şi să le instituim cu 
pretenpa corectitudinii ştiinpfice. Este vorba, aşadar, despre un concept de ştiintă care nu 
admite idealul observatorului impartial, ci, în loc să facă acest lucru, realizează conştientizarea 
a ceea ce este comun şi îi leagă p� top. În lucrările mele am aplicat acest aspect asupra 
ştiinţelor hermeneutice şi am accentuat apartenen�a interpretului la ceea ce trebuie inter
pretat. Cine vrea să înţeleagă ceva, întotdeauna aduce deja cu sine ceva care îl leagă în 
prealabil de ceea ce el vrea să înţeleagă, adică un acord de bază. Astfel, oratorul trebuie să 
pornească întotdeauna de la un astfel de acord, dacă vrea să reuşească să convingă prin 
cuvinte şi prin dovezi în probleme controversate83. Astfel, orice înţelegere a opiniei altcuiva 
sau a unui text, în ciuda tuturor neînţelegerilor posibile, este înconjurată şi ea de un context 
al înţelegerii reciproce şi caută, dincolo de orice disensiune, înţelegerea reciprocă. Acest 
lucru include chiar şi pnictica ştiinţei vii. Nici ea nu este pur şi simplu o aplicare a cunoaşterii 
şi a metodelor asupra unui obiect oarecare. Numai celui care s-a familiarizat cu o ştiinţă i 
se înfăpşează întrebările. Cât de mult sunt oglindite propriile probleme, experienţe de 
gândire, necesitătii şi sperante ale unei epoci chiar şi de directia de interese a ştiintei şi 
cercetării îi este c�.moscut ori�ărui istoric al ştiintelor. Însă îndeo�ebi în domeniul ştiintelor 
comprehensive, a căror temă universală o repre�intă omul situat în tradipi, se prelungeşte 
pretenpa de universalitate pe care deja Platon a încredinţat-o ca sarcină a retoricii. Pentru 
hermeneutică este valabilă astfel aceeaşi vecinătate cu mozofia care constituise rezultatul 
provocator al discupei despre retorică din Phaidros. 

Aceasta nu înseamnă nicidecum că aici s-ar renunta la rigoarea metodologică a ştiinţei 
moderne sau că ea ar fi chiar şi numai limitată. Aşa-numitele 'ştiinte hermeneutice' sau 
'ştiinte ale spiritului' se supun aceloraşi criterii de rationalitate critică ce caracterizează 
proc�deul metodologic al tuturor ştiinţelor, chiar dacă interesul şi demersul lor sunt esenpal 
diferite de cele ale ştiinţelor naturii. Dar, înainte de toate, ele pot invoca pe bună dreptate 
modelul f1lozofiei practice, care la Aristotel se putea numi şi 'politică'. Ea era numită de 
către Aristotel 'cea mai arhitectonică'84, în măsura în care cuprindea toate ştiinţele şi artele 
sistematicii antice. Chiar şi retorica se număra printre acestea. Astfel, şi pretenpa universală 
82 [Etica Nicomahică K 10, 1179 b 24 şi urm. şi 1180 a 14  şi urm.]. 
83 Aici Ch. Perelman şi şcoala sa, pornind de la experienţa juristului, a reactualizat investigaţii mai 
vechi ale structurii şi semnificaţiei 'argumentaţiei' ca un proces retoric. 
84 [Etica Nicomahică A 1, 1094 a 27]. 
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a hermeneuticii constă în faptul de a-şi integra toate ştiinţele, de a percepe şansele de 
cunoaştere ale tuturor metodelor ştiintifice, indiferent unde pot fi aplicate asupra obiectelor, 
şi de a le folosi în toate posibilităţil� lor. Însă aşa cum 'politica', în calitate de filozofie 
practică, este mai mult decât o tehnică supremă, aşa şi în cazul hermeneutic ii este valabil 
acelaşi lucru. Ea trebuie să introducă tot ceea ce pot cunoaşte ştiintele în contextul comuni
cativ în care ne situăm noi înşine. În măsura în care hermeneuti�a integrează contribuţia 
ştiinţelor în acest context comunicativ care ne leagă, într-o unitate vitală şi reală, de tradi�a 
care a ajuns până la noi, ea însăşi nu este o metodă, şi nici un simplu mănunchi de metode, 
aşa cum a fost el dezvoltat în secolul al XIX-lea, de la Schleiermacher şi Boeckh până la 
Dilthey şi Emilio Betti, ca metodologie a ş tiinţelor fllologice, ci ea este fllozofie. Ea dă 
seama nu numai de demersurile pe care le aplică ştiinţa, ci şi de întrebările care sunt 
preordonate aplicării oricărei ştiinţe - la fel ca şi retorica pe care o avea în vedere Platon. 
Ele sunt întrebările care determină orice cunoaştere şi acţiune umană, acele 'cele mai mari' 
întrebări, care sunt hotărâtoare pentru om ca om şi pentru alegerea de către el a 'binelui'. 



23. Probleme ale raţiunii  practice (1 980) 

După părerea mea, problemele rap unii practice apar, printre altele şi înainte de  toate, în 
raport cu autoînţelegerea aşa-numitelor ştiinţe ale spiritului. Ce loc ocupă humanities, 'ştiinţele 
spiritului', în universul ştiinţelor? Vreau să încerc să arăt că filozofia practică a lui Aristotel 
- şi nu conceptul modern de metodă şi de ştiinţă - este cea care reprezintă unicul model 
capabil să sustină o autoîntelegere adecvată a ştiintelor spiritului. O scurtă reflectie istorică 

" , , 

trebuie să ne conducă la această teză provocatoare. 
Conceptul de ştiinţă este descoperirea cu adevărat revolu�onară a spiritului grec, prin 

care s-a produs naşterea a ceea ce numim cultură occidentală; în aceasta constă marca ei 
distinctivă, şi poate şi fatalitatea ei, dacă o comparăm cu marile culturi avansate ale Asiei. 
Pentru greci, matematica reprezenta ştiinta prin excelen�ă. Ea este adevărata şi unica ştiinţă 
ratională. Aici este vorba despre ceea ce este ne schimbător, şi numai dacă ceva este neschim-

, A bător, el poate fi cunoscut fără a-l examina din nou de fiecare dată. Intr-o anumită măsură, 
şi ştiinţa modernă a trebuit să menpnă acest principiu, pentru a putea în genere să se 
înţeleagă pe sine ca ştiinţă. Legile neschimbătoare ale naturii au luat locul marilor idei ale 
întelepciunii greceşti inspirate din matematică, ale ştiinţei pitagoreice despre numere şi 
,despre stele. Este clar că, din perspectiva acestui model, realităp1e umane prezintă pupnă 
atracpe pentru capacitatea de cunoaştere. Morala şi politica, legile pe care şi le dau oamenii, 
valorile în raport cu care trăiesc, institupiIe pe care ei şi le creează, obiceiurile pe care le 
respectă, toate acestea nu pot ridica pretenpa imuabilităpi şi, prin aceasta, a adevăratei 
capacităp de cunoaştere, adică a cognoscibilităţii. 

Din perspectiva ştiintei moderne, s-a stabilit însă ceva care a repus moştenirea antică a 
gândirii ştiinpfice pe noi fundamente: odată cu Galilei începe o nouă epocă a cunoaşterii 
lumii. O nouă idee de cognoscibilitate determină de acum încolo obiectul interogării 
ştiinpfice. Este vorba despre ideea de metodă şi de primat al metodei faţă de lucru (Sache) : 
condipiIe cognoscibilităpi metodologice definesc obiectul ştiinţei. Astfel, se pune întrebarea: 
,ce fel de ştiinţe sunt, în aceste împrejurări, humaniora - acest comparativ ciudat, care ne 
face întotdeauna să ne întrebăm cum ar arăta de fapt superlativul, adică o ştiinţă cu adevărat 
,umană. Ce sunt aceste ştiinte despre realitătile umane, pe care le numim ştiintele spiritului? 

" , .... Evident, ele au urmat în bună parte gândirea ştiinpfică a epocii moderne. Insă totodată 
,au cultivat în continuare vechea tradipe a cunoaşterii umane care, începând din antichitate, 
a marcat istoria occidentală a educapei. John Stuart Iv1ill, celebrul autor al Logicii inductive, 
acea carte fundamentală a autoînţelegerii exploziei ştiinpfice care s-a produs 'în secolele al 

'XIX-lea şi al XX-lea, a desemnat încă ştiintele spiritului ca moral sciences, deci cu denumirea 
antică. Însă el a comparat caracterul lor ştiinpfic - nu este o glumă - cu meteorologia: 
gradul de credibilitate al afirmapiIor din ştiinţele spiritului se aseamănă cu prognoza vremii 
pe termen lung. Acest lucru este, evident, rezultatul extrapolării unui concept de ştiinţă 
empirică ce şi-a găsit precizarea prin intermediul ştiinţelor triumfătoare ale naturii din 
epoca modernă. De atunci, una dintre sarcinile filozofiei e,ste aceea de a apăra statutul 
autonom al valabilitătii 'ştiintelor umane', al humaniora. 

Cândva nu era ne�oie de �cest lucru. Retorica era acel flux al tradipei, care păstra, fără 
a fi contestată, cunoaşterea mai veche a omului despre om. Acest lucru sună pupn ciudat 
pentru auzul modern, deoarece retorica este cunoscută numai ca un cuvânt de ocară 
pentru argumentapa neobiectivă. Trebuie Însă să redăm conceptului de retorică amploarea 
,sa autentică. Ea cuprinde orice formă de comunicare bazată pe putinţa de a vorbi şi este 

. 'cea care pne laolaltă societatea umană. Fără a vorbi unul cu altul, fără a ne înţelege unul pe 
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altul, fie şi fără argumentaţii concludente din punct de vedere logic nu ar exista o societate 
umană. Prin urmare, trebuie să conştientizăm din nou semnificapa retoricii şi pozipa ei în 
raport cu ştiintificitatea modernă. 

Faptul că r�torica, în sensul grec, nu trecea drept ştiinţă, este de la sine înţeles. Însă tot 
atât de clar este faptul că, de pildă, nici istoriografia nu era, în ochii unui gânditor grec, o 
ştiintă. Ea tine a mai degrabă de acelaşi mare context al capacitătii de a vorbi bine şi de a 
scri� bine. Atunci când Sextus Empiricus, în celebrele sale argu�entapi sceptice, pune la 
îndoială valabilitatea ştiinţelor, nu îi trece nicidecum prin minte să consacre istoriei fie şi 
numai un cuvânt. Astfel, se pune pentru noi o nouă întrebare: cum se prezintă în civilizapa 
noastră, marcată de ştiintă, adică de ştiintele experimentale moderne, moştenirea retoricii , , 

antice şi, totodată, şansa unei întemeieri şi j ustificări ştiinpfice a cunoaşterii despre om 
transmise de către ea? 

Pentru a face ca acest lucru să fie foarte limpede, să mi se permită să amintesc felul 
cum s-a transformat între secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea idealul istoricului. Am în 
vedere trecerea de la Plutarh, autorul grec târziu al lucrării Vitae para/lelae, al acestor biografii 
paralele ale marilor bărbap care au furnizat pentru secolul al XVIII-lea un mare spectacol 
de experienţă morală, la celălalt mare şi, într-un anume sens, cu adevărat mai mare istoric 
al grecilor, Tucidide, care, datorită atitudinii sale critice faţă de relatările contemporanilor 
săi, datorită scrupulozităpi sale în examinarea prejudecăp10r tuturor afirmatiilor martorilor 
şi, mai ales, datorită imparpalităpi aproape supraomeneşti a operei sale istorice, ni se 
înfătişează ca un heros eponymos al istoriei critice moderne. 

Î�trebarea mea este acum următoarea: cum se împacă această nouă intelegere a ştiinpfi
citătii critice cu vechea întelegere pe care o dezvoltă împreună oamenii pentru oameni, , , . 

oamenii între oameni şi oamenii cu oamenii? In interogarea modernă aceasta înseamnă: 
care este caracterul epistemologic al aşa-numitelor ştiinţe ale spiritului? Sunt ele cu adevărat 
numai ştiinţele 'neexacte' care pot concura, în cel mai bun caz, doar cu prognoza pe 
termen lung a vremii, sau ele au un privilegiu pe care nu îl depne, poate, nici chiar cea mai 
exactă dintre toate ştiintele, mă refer, fireşte, la unica ştiintă ratională pură care există în 

, , , 
genere, matematica? Problema epistemologică poate fi formulată şi ca raport dintre fapt şi 
teorie. În această calitate, ea este o problemă universală a autojustificării noastre critice ca 
oameni de ştiintă. 

Ea nu este limitată doar la ştiintele spiritului. Este clar că şi în ştiintele naturii teoria 
trebuie să confirme şi să determin� doar adevăratul câştig cognitiv al ;'mei constatări a 
faptelor. Simpla acumulare a faptelor nu este nicidecum o experienţă, şi cu atât mai pupn 
fundamentul ştiinţei experimentale. Şi în acest domeniu este hotărâtor raportul 'hermeneutic' 
dintre fapt şi teorie. Acele Încercări epistemologice, pe care le întreprinsese Şcoala de la 
Viena, de a lucra cu propozipa protocolară ca propozipe neîndoielnic certă, deoarece 
acolo observatorul şi ceea ce este observat stau fată în fată într-o simulta:1eitate nemijlocită, 
şi de a edifica pe această bază ştiinţele naturii, �u fost' respinse de către Moritz Schlick, 
după părerea mea în mod just, deja în faza cea mai timpurie a Cercului Vienez (1934) . 

Totuşi, atâta vreme cât avem în vedere numai această critică 'hermeneutică' a faptelor 
din punctul de vedere al elaborării de către ea a teoriilor, vom face dreptate ştiinţelor 
spiritului numai într-o foarte mică măsură şi în ultimă instanţă, va rămâne posibil numai 
demersul extraordinar, şi totuşi oarecum donchişotesc al lui Max Weber de a extinde 
'ştiinţa independentă de valori' şi asupra cunoaşterii societăpi. Problema cu adevărat 
hermeneutică nu se pune, în domeniul cunoaşterii omului şi al cunoaşterii de sine a omului, 
prin simpla izolare a relapei reciproce dintre teorie şi fapt. Atunci când Şcoala din sud-vestul 
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Germaniei şi-a început dominaţia la sfârşitul secolului al XIX-lea (iar Max Weber i s-a 
alăturat Într-o anumită măsură), ceea ce reprezenta poziţia-cheie era autoÎntemeierea 
ştiinţelor spiritului pe definiţia a ceea ce este un fapt istoric. Este clar că un fapt istoric nu 
este pur şi simplu un fapt şi că nu tot ceea ce se petrece se poate numi fapt istoric. Ce 
ridică un fapt la rangul de fapt istoric? Cunoscutul răspuns sună astfel: relaţia cu valoarea, 
adică faptul că el a însemnat ceva în desfăşurarea evenimentelor, că în bătălia de la Wagram 
(sau unde o fi avut loc) Napoleon a căpătat un guturai. Nu toate guturaiurile pe care le 
capătă oamenii sunt fapte istorice. Teoria valorilor era, aşadar, teoria dominantă. Însă nu 
există o ştiinţă a valorilor. Astfel, Max Weber a ajuns până la radicala exagerare că problemele 
axiologice ar trebui, în genere, să fie eliminate din ştiinţă şi că sociologia ar trebui să se 
străduiască să obtină o nouă bază. 

Însă această filozofie neokantiană a istoriei şi a valorilor era cu siguranţă o bază precară. 
Mai influentă s-a dovedit moştenirea romantică a spiritului german, moştenirea lui Hegel 
şi moştenirea lui Schleiermacher, care a fost sistematizată îndeosebi prin eforturile lui 
Dilthey în scopul unei întemeieri hermeneutice a ştiinţelor spiritului. Gândirea lui Dilthey 
ajungea mai departe decât teoria cunoaşterii a neokantianismului, în măsura în care el a 
preluat întreaga moştenire a lui Hegel, doctrina despre spiritul obiectiv. Conform acesteia, 
spiritul îşi află întruparea nu numai în subiectivitatea realizării sale actuale, ci şi în obiectivarea 
instituţiilor, a sistemelor de acţiune şi a sistemelor de viaţă precum economia, dreptul şi 
societatea, şi devine astfel, în calitate de 'cultură', obiectul înţelegerii posibile. Fireşte că 

.incercarea lui Dilthey de a reactualiza hermeneutica lui Schleiermacher şi, astfel, de a 
releva ca bază pentru humaniora, aşa zicând, punctul de identitate dintre cel care înţelege şi 
ceea ce este inteligibil, era condamnată la eşec în măsura în care istoria, în ea însăşi, are în 
mod evident un mult prea profund caracter surprinzător şi străin pentru a putea s-o 
privim atât de încrezători din perspectiva inteligibilităţii ei. Un simptom caracteristic pentru 
omiterea de către Dilthey a 'facticităţii'· procesului istoric îl reprezintă detaliul că Dilthey 
considera autobiografia, deci cazul în care cineva participă pe yiu la un proces istoric şi îl 
interpretează retrospectiv, ca fiind modelul înţelegerii istorice. In realitate, o autobiografie 
este, în orice caz, mai degrabă o istorie a iluziilor private decât înţelegerea adevăratului 
proces istoriC.85 

În opozipe cu această orientare, cotitura pe care a produs-o secolul XX şi pentru care, 
după părerea mea, realizările hotărâtoare le-au împlinit Husserl şi Heidegger, a însemnat 
descoperirea limitelor unei astfel de identităti idealiste, sau care tine de istoria ideilor, . , , 
dintre spirit şi istorie. In lucrările târzii ale lui Husserl, cuvântul magic era 'lumea viepi' 
(Lebenswelf) - una dintre acele rare şi uimitoare construcţii tenninologice artificiale (cuvântul 
nu apare înainte de Husserl) , care au găsit o cale de acces în conştiinţa generală a limbii şi, 
prin aceasta, atestă faptul că ele exprimă un adevăr desconsiderat sau uitat. Astfel, cuvântul 
'lume a vieţii' a amintit de presupoziţiile care precedă orice cunoaştere ştiinţifică. Programul 
lui Heidegger al unei 'hermeneutici a facticităţii', iar aceasta înseamnă: confruntarea cu 
neinteligibilul existenţei factice înseşi, a ţnsemnat, în sensul deplin al cuvântului, o despărţire 
de conceptul idealist de hermeneutică. Inţelegerea şi dorinţa de a înţelege sunt recunoscute 
în tensiunea lor faţă de procesul real. Atât teoria lui Husserl despre lumea vieţii, cât şi 
conceptul lui Heidegger de hermeneutică a facticităpi opun temporalitatea şi finitudinea 
omului sarcinii infinite a înţelegerii şi a adevărului. Teza mea este Însă aceea că, din această 
perspectivă, cunoaşterea nu se fixează numai în direcţia problemei posibilităţii de dominare 

85 [Cf. Adevăr fi metodăvol. 1 ,  p. 1 73, 212 şi în lucrările mele despre Dilthey în voI. 4. din Gesammelte 
Werke] . 
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a celuilalt şi a ceea ce este străin. Acesta este patosul fundamental al cercetării ştiinţifice a 

realitătii, care este viu în ştiintele noastre ale naturii (chiar dacă, poate, pe baza unei credinte 
ultim� în rationalitatea stru�turii lumii) . Mai degrabă, eu afirm că esentialul în 'ştiinteie , , , 
spiritului' nu îl constituie obiectivitatea, ci relaţia prealabilă cu obiectul. Pentru acest domeniu 
al cunoaşterii, aş completa idealul cunoaş terii obiective, care este stabilit de etosul 
ştiinţificităţii, cu idealul 'participării', o participare la expresiile esenţiale ale experienţei 
umane, aşa cum s-au configurat ele în artă şi în istorie. Acesta este, în ştiinţel� spiritului, 
adevăratul criteriu pentru conţinut sau pentru lipsa de conţinut a teoriilor lor. In lucrările 
mele am încercat să arăt că modelul dialogului are, pentru această formă de participare, o 
semnificaţie care îi lămureşte structura. Căci dialogul se caracterizează şi prin faptul că 
ceea ce iese la iveală în el nu este surprins şi afirmat de către cineva, astfel încât numai el 
să stăpânească chestiunea aflată în discuţie, ci participarea la adevăr şi la celălalt se dobândeşte 
numai în comuniune. 

Toate acestea a trebuit să le spun de la bun început, pentru ca semnificaţia filozofiei 
practice a lui Aristotel şi a tradiţiei care începe odată cu ea să dobândească credibilitate. 
Este vorba, în ultimă instantă, de evidentierea unui temei comun aflat înapoia retoricii şi 

, , 
a criticii, înapoia formei tradiţionale a auto cunoaşterii umane şi înapoia cercetării ştiinţifice 
moderne care îndepărtează totul, transformându-l în obiectivitate. Aristotel a dezvoltat 
fIlozofia practică, ce cuprinde şi politica, printr-o polemică explicită cu idealul teoriei şi al 
ftlozofiei teoretice. El a- ridicat astfel practica umană la rangul de domeniu autonom al 
cunoaşterii. 'Practica' vizează ansamblul realităţilor practice, deci orice comportament 
uman şi orice auto organizare umană din această lume, iar printre acestea se numără, nu în 
ultimul rând, şi politica şi, în cadrul ei, emiterea de legi. Ea este chiar sarcina principală, 
prin a cărei rezolvare lucrurile umane se reglementează şi se ordonează, realizându-se o 
autoreglementare prin 'constituţie' în sensul cel mai larg al vieţii sociale şi statale organizate. 

Care este însă locul teoretic al acestei dorinţe de cunoaştere şi al reflecţiei despre practică 
şi politică? Aristotel mentionează uneori o împărtire triplă a lui 'philosophia' în filozofie 
teoretică, practică şi poetică. �n cadrul celei din' urmă a ajuns până la noi cunoscuta 
'poetică', iar de aceasta ţine, de asemenea, şi retorica, faptul de a elabora discursuri.) Însă 
între extremele cunoaşterii şi înfăptuirii (das Machen) se află, evident, practica, ce constituie 
obiectul filozofiei practice. Adevăratul ei fundament il constituie poziţia centrală şi marca 
distinctivă esenţială a omului, care constă în faptul că el îşi trăieşte propria viaţă nu urmând 
constrângeri instinctuale, ci în mod rational. Virtutea fundamentală care rezultă din esenta 
omului este, de aceea, rationalitatea �e călăuzeşte 'practica' lui. Expresia greacă pentru 
această raţionalitate este 'phronesis' . Întrebarea lui Aristotel este următoarea: cum se situează 
această rationalitate practică între conştiinta de sine a omului de ştiintă şi conştiinta de 
sine a celui priceput în domeniul practic, a p�oducătorului (Macher) , a ingi�erului, a tehcicia
nului, a meşteşugarului şi a altora asemenea lor? Cum se situează această virtute a rationalitătii 
alături de şi împreună cu virtutea ştiintificitătii şi cu virtutea abilitătii tehnice? Chiar şi fă�ă 

, 
, , 

a şti ceva despre Aristotel se va recunoaşte imediat că acestei raţionalităţi practice trebuie 
să îi revină o poziţie superioară. Unde am ajunge, în cadrul situării noastre în viaţă şi cu 
propriile noastre probleme, dacă în toate domeniile ar guverna expertul sau dacă tehnocratul 
ar avea mână liberă? Nu trebuie ca deciziile noastre morale, ca şi deciziile noastre politice, 
să fie ale noastre? Aici este totuşi valabil şi următorul lucru: numai dacă decizia este luată 
de către omul politic raţional şi responsabil căruia îi acordăm încredere, ne putem simţi, 
din punct de vedere politic, la fel de răspunzători cum suntem răspunzători, ca indivizi, 
pentru noi înşine. 
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Pe acest adevăr întrupat de către Socrate se bazează 'filozofia practică' a lui Aristotel. 
Aici trebuie să existe o justificare a pretenpei unei astfel de raponalităp şi responsabilităp, 
care este sarcina fllozofului - iar aceasta înseamnă: care reclamă efortul conceptului. Trebuie 
să în�elegem că şi de ce pe lângă teorie, pe lângă pasiunea atotputernică a dorinţei de 
cunoaştere, ce îşi are baza antropologică în faptul originar al curiozităpi, există o altfel de 
utilizare, cu adevărat atotcuprinzătoare, a rapunii, utilizare care constă nu într-o putinţă ce 
poate fi învăptă sau în conformismul orb, ci în propria răspundere raponală. Insă ideea 
decisivă, care este valabilă atât pentru aşa-nwnitele ştiinţe ale spiritului, cât şi pentru 'fllozofia 
practică', este următoarea: în amândouă, constitupa fundamentală finită a omului ajunge, 
în raport cu sarcina in finită a dorinţei de cunoaştere, pe pozipa determinantă. Acest lucru 
constituie, evident, caracteristica esentială a ceea ce numim rationalitate sau a ceea ce , , 
avem în vedere atunci când spunem despre cineva că este un om raponal, astfel încât el 
depăşeşte ispita dogmatică ce se află în orice presupusă cunoaştere. De acest lucru pne şi 
faptul că, pentru acel ceva pe care îl putem dori, către care putem năzui şi pe care putem 
încerca să îl realizăm prin propria acpune, trebuie să găsim temeiul în datele existenţei 
noastre finite. Formularea aristotelică a acestei idei este următoarea: în lucrurile practice, 
principiul îl reprezintă 'că'-ul (das 'DaI), /;otl'6. Aceasta nu este deloc o înţelepciune miste
rioasă. Afirmapa că aici principiul îl reprezintă faptul (die Tatsache) trebuie explicată numai 
în semnificatia sa de teorie a ştiintei. , , 

Cum poate dobân9i facticitatea (Tatsăchlichkei� caracter de principiu, de 'punct de pornire' 
.prim şi detenninant? Insă ceea ce înseamnă aici 'fapt' �'Tatsache') nu este facticitatea faptelor 
.străine, a căror dificultate trebuie să o depăşim învăţând să ni le explicăm, ci facticitatea 
convingerilor, a aprecierilor, a obişnuinţelC?r, inteligibile în modul cel mai intim şi comune 
în modul cel mai profund, împărtăşite de noi top, chintesenta a tot ceea ce constituie 
sistemul nostru de viată. Cuvântul grec pentru această chintesentă a unor astfel de facticităti , " 
este bine cunoscutul concept de 'ethol, de ftinţă transformată prin exercipu ŞI obişnuin�ă. 
Aristotel este întemeietorul eticii, pentru că el a apreciat acest caracter al facticităpi ca ftind 
detenninant. Tocmai faptul că un astfel de 'ethol nu este o simplă instrucpe sau adaptare 
şi că nu are nimic de a face cu conformismul unei conştiinţe pe jumătate rele este asigurat 
prin 'phronesis', raponalitatea respons.�bilă - nota bene: acolo unde cineva posedă această 
raponalitate. Ea nu este un talent natur '1. Faptul că în relapile cu semenii noştri, în coexis
tenţa în societate şi stat, susţinem convingeri şi decizii comune, nu este, aşadar, conformism, 
ci constituie tocmai demnitatea ftinţei proprii şi a autoînţelegerii omului. Cine nu este -
,cum numim noi acest lucru - asocial l-a acceptat deja, întotdeauna, pe celălalt, a acceptat 
relatiile cu celălalt şi const.-u.irea unei lumi comune a conventiei. , , 

Conventia este un lucru mai bun decât ne lasă să credem rezonanta pe care o are , , 
cuvântul pentru auz'li nostru. Convenpa înseamnă faptul de a fi căzut de acord şi valabilitatea 
faptului de a cădea -ie acord, aşadar ea nu înseamnă exterioritatea unui simplu sistem de 
reguli prescris din exterior, ci identitatea dintre conştiinţa individuală şi convingerile 
reprezentate în conştiinţa celorlalţi şi, prin aceasta, şi identitatea cu formele de organizare 
a vieţii pe care ni le creăm. Aceasta este, într-un anumit sens, o problemă de raponalitate, 
şi anume de raţionalitate numai în sensul tehnico-pragmatic al raţiunii în care utilizăm în 
general cuvântul. Spunem, de pildă: dacă vreau cutare şi cutare lucru, atunci este pur şi 
simplu raţional să fac, ca un prim pas, cutare şi cutare lucru. Aceasta este celebra raţionalitate 
teleologică a lui Max Weber. Cine vrea să atingă un anumit scop este obligat să ştie ce 
mijloace servesc acestui scop şi ce mijloace nu îi servesc. De aceea, etica nu este doar o 

86 [Etica Nico!llahică A 7, 1098 b 2 sqq.] . 
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problemă de caracter. Şi cunoaşterea sau necunoaşterea noastră trebuie să fie responsabi
lizate. Cunoaşterea ţine de 'ethos' Dar, rară îndoială, faptul că ştim să folosim pentru scopuri 
date mijloacele corecte nu este tot ceea ce caracterizează raţionalitatea în amplul sens moral 
şi politic al aristotelicei 'phronesis'. Miza de care depinde totul în societatea umană este felul 
cum ea îşi stabileşte scopurile sau, şi mai exact, felul cum ea, pentru asumarea tuturor scopurilor 
care pot fi încuviinţate, realizează acordul şi găseşte mijloacele adecvate. De o importanţă 
hotărâtoare pentru întreaga problemă a dorinţei teoretice de cunoaştere, în acest domeniu al 
practicii umane a vieţii, este însă, după părerea mea, faptul că noi presupunem de fiecare 
dată, înaintea oricărei justificări teoretice, o prealabilă dăruire de sine a tuturor în slujba unui 
ideal de rationalitate, determinant din punctul de vedere al continutului. 

O ştiinţă cu presupoziţii de conţinut! Aici îşi are originea, după părerea mea, adevărata 
problemă de teorie a ş tiinţei sub semnul căreia se află fllozofia practică. Aristotel a reflectat 
asupra acestui lucru. El a spus, de exemplu, că pentru a învăţa ceva despre fllozofia practică, 
adică despre conceptele normative ale comportamentului uman sau despre conceptele 
normative ale constitutiilor statale rationale, trebuie să fim de)' a educati, trebuie să fim de)' a 

" , 

capabili de raponalitate87• Aici 'teoria' presupune 'participare'. Acestea sunt lucruri pe 
care, ulterior, le-a dezvoltat cu mai multă precizie şi Kant într-un cu totul alt context: cum 
putem ca, atunci când recunoaştem în raţionalitate o calitate morală a omului, care nu 
depinde de aptitudinile sale teoretice, să mai admitem, în genere, teoria şi fllozofia moralei? 
Există o celebră notă a lui- Kant, care a fost transmisă în carnetele sale de note şi în care el 
spune: "Rousseau m-a adus pe calea cea bună]". Cu aceasta, el voia să spună: de la Rousseau 
am învătat că perfectionarea civilizatiei şi înă1timea culturii intelectului nu reprezintă nici 
o garantie pentru u� progres al m�ralitătii �mane. Într-adevăr, cunoscuta sa fllozofie 
morală �e bazează pe această perspectivă profundă. Autojustificarea morală a omului nu 
este o sarcină a fllozofiei, ci a moralităţii înseşi. Atât de mult invocatul imperativ categoric 
al lui Kant nu a făcut nimic altceva decât să formuleze, printr-o reflecţie abstractă, ceea ce 
îşi spune răspunderea, practică, faţă de sine a fiecăruia. In acest lucru rezidă recunoaşterea 
faptului că aici o cunoaştere raţională teoretică nu poate să pretindă vreo superioritate faţă 
de autonomia practică a raţionalităţii. Astfel, fllozofia practică stă ea însăşi sub semnul 
unor condiţii practice. Principiul ei este 'că'-ul (das 'DaI) : în terminologia kantiană acest 
lucru este numit 'formalismul' în etică. 

Acesta este idealul fllozofiei practice, care mi se pare valabil pentru ştiinţele noastre ale 
spiritului, chiar dacă ele nu vor să recunoască acest lucru. Nu degeaba ele s-au numit moral 
sciences. Ceea ce este cunoscut aici nu este un domeniu de obiecte determinat, ci chintesenta 
acelui ceva în care se obiectivează omenirea însăşi, atât faptele şi suferinţele ei, cât 'şi 
creaţiile ei durabile. Universalitatea practică, ce este implicată în conceptul de raţionalitate 
(şi în lipsa ei) , ne cuprinde pe toţi şi în întregime. De aceea, ea poate să reprezinte o 
instanţă supremă a responsabilităJii chiar şi pentru dorinţa de cunoaştere teoretică ce nu 
cunoaşte ca atare nici o limitare, nici în ştiinţele naturii, şi nici în ştiinţele sociale. Aceasta 
�ste doctrina filozofiei practice a lui Aristotel, pe care el o numea şi 'politică'. Aplicarea 
corectă a cunoaşterii şi putintei noastre reclamă ratiune. , , 

Aici gândire a aristotelică merge, după părerea mea, pe propriul ei drum şi, dacă nu mă 
înşel, pe un drum exemplar pentru propria noastră gândire despre cunoaşterea omului şi 
istoricitatea sa. Atunci când îl urmăm pe Aristotel, nu trebuie să reflectăm asupra specificităţii 
acestei cunoaşteri umaniste pornind de la un concept general de ştiinţă, ci investigăm 
mediul lingvistic în care această cunoaştere se transmite, şi ne bazăm astfel pe adevărata ei 

87 [Etica Nicomahică A 1 ,  1095 a 3 sqq.]. 
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origine, realitatea socială a omului. Prin urmare, nu este vorba numai despre faptul de a 
indica, în gândirea filozofiei sau, eventual, în teoria ştiinţelor sociale, pozi�a centrală a 
limbii şi a transmiterii lingvistice, ci tocmai despre faptul de a face conştiente şi implicaţiile 
normative care rezidă în ceea ce este transmis lingvistic. 

Acest lucru nu este întâmplător. Demersul admirabil al lui Dilthey al unei critici a 
ra�unii istorice era marcat şi, cum o resim�m noi astăzi, stingherit de dependenţa de 
modelul metodologic al ştiinţelor experimentate ale naturii. Ce-i drept, respingerea de 
către el a neokantianismului teoriei valorilor (Rickert) putea să aibă bunele ei temeiuri. 
Dar, cu certitudine, trebuia depăşită simpla opozi�e faţă de teoria neokantiană a valorilor. 
Ceva de felul acesta a întreprins Theodor Litt. Atunci când, în anul 1 941 , am ascultat 
conferinţa sus�nută de către Litt în cadrul Academiei Saxone de ştiinţe din Leipzig, al 
cărei cel mai tânăr membru tocmai devenisem, acest studiu despre "Generalul în edificarea 
cunoaşterii ştiinţelor spiritului" mi-a sunat ca o sinteză, în care Litt aborda din perspectivă 
principială situarea sa intermediară între Kant şi Herder, pe care o elaborase, într-o frumoasă 

'lucrare, deja din 1 930. Felul cum acolo limba crea pun� de legătură între general şi 
singularul-individual se apropia, cu certitudine, de propria mea încercare de a valorifica 
critica ontologică a lui Heidegger la adresa metafizicii greceşti şi a efectului ei ulterior, 
gândirea subiectivită� a epocii moderne, pentru o mai bună autoînţelegere a ştiinţelor 
spiritului. Şi astăzi resimt o anumită apropiere faţă de Litt, de pildă în apărarea limbajului 
cotidian în fafa limbajului de specialitate şi a formării 'pure' a conceptelor, care îşi are 
deplina îndreptă�re în ştiinţele naturii. Litt învăţase din dialectica hegeliană a generalului şi 
a particularului şi din contopirea facultăţii de judecare determinante şi a celei reflexive să 
îşi articuleze propria gândire. Astfel, era atins nervul hermeneutic. Eu însumi am Încercat 
să depăşesc orizontul teoriei moderne a ştiinfei şi al filozofiei moderne a ştiinţelor spiritului 
�i să dezvolt problema hermeneutică în raport cu lingvisticitatea fundamentală a omului. 
In ultimă ins tantă, virtutea aristotelică a rationalitătii, phronesis, este însăşi virtutea 
hermeneutică fun'damentaIă. Ea mi-a slujit dr�pt mod�l pentru formarea propriei mele 
gândiri. Astfel, hermeneutica, această teorie a aplicării, adică a aducerii laolaltă a generalului 
şi a individualului, a devenit în viziunea mea o sarcină filozofică centrală. 

Probabil că Theodor Litt ar obiecta propriilor mele încercări reflexive faptul că o 
justificare filozofică a ştiinţelor spiritului după modelul aristotelic al lui phronesis ar trebui 
să îşi asume sustinerea unui apriori, care nu ar putea fi pur şi simplu rezultatul generalizării 

A , 

empirice. In orice caz, filozofia practică a lui Aristotel s-ar înţelege pe sine în mod greşit 
dacă şi-ar vedea principiul în 'că' (das 'Dajt) şi nu ar recunoaşte că ea însăşi, ca filozofie, 
deci ca o dorinţă de cunoaştere teoretică, nu ar putea depinde de ceea ce, în experienţă, ar 
fi întâlnit ca un ethos împlinit în mod concret şi ca rapune activă în mod practic. Litt ar 
insista, aşadar, asupra reflec�ei transcendentale pe care a urmat-o totuşi şi Husserl, şi chiar 
şi Heidegger în Sein und Zei!. Această obiec�e, oricât ar fi de îndreptă�tă în raport cu o 
teorie empirist-inductivistă, mi s-a părut şi mi se pare că ignoră faptul că o astfel de 
reflec�e îşi primeşte propria întemeiere şi delimitare din practica vieţii, din care ea se 
ridică de fiecare dată. Această perspectivă trebuie să se sustragă unei reflecţii care, într-o 
stratificare idealistă, se avântă către 'spirit'. Prin urmare, eu cred că prudenfa aristotelică şi 
autolimitarea gândirii sale despre ceea ce este bine în viaţa umană sunt în ultimă instan�ă 
juste şi că ele, pe bună dreptate - poate împreună cu Platon - impun gândirii filozofice 
care, cu certitudine, nu este o simplă generalizare empirică, replierea asupra propriei finitudini 
şi asupra felului În care o cunoaş tem - adică asupra condi�onării noastre istorice. 



24. Text şi interpretare (1 983) 

Problemele hermeneuticii au fost dezvoltate, ce-i drept, îndeosebi pornind de la ştiinţele 
particulare, de la teologie şi de la jurisprudenţă iar, în cele elin unnă şi pornind de la ştiin�ele 
istorice. Totuşi, deja romantismul german a avut intuitia profundă a faptului că intelegerea şi 
interpretarea nu in-tră în JOc, cum a formulat Dilthey, �umai în cazul expresiilor f�ate în scris 
ale vietii, ci vizează raportul general al oamenilor unii fată de altii şi fată de lume. Acest lucru , , , , " 

marchează chiar şi unele cuvinte derivate, ca de pildă cuvântul ' Verstiindnis'. In limba germană, 
Verstehen (m�elegere) înseamnă şi: 'jiir eiwas Verstiindllis haben' Ca avea în�elegere pentru ceva) . 
Astfel, aptitudinea în�elegerii este o înzestrare fundamentală a omului, pe care se bazează 
coexisten�a lui cu ceilalţi şi care progresează îndeosebi prin intermediul limbii şi al comuniunii 
dialogului. De aceea,.pret�ntia universală a hermeneuticii se află în afara oricărei îndoieli. Pe 
de altă parte, lillgy:isticitatea"p"rocesului"de comurucare ce se desfăşoară între oameni constituie 
tocmai o litl1ită ins�ontabilă, care pentru prima dată a fost apreciată pozitiv în semnificaţia 
ei metafizică tot de către romantismul german. Ea este formulată în propoziţia: Individuum est 
inejJabile. Propoziţia formulează o limită a ontologiei antice (ea nu poate fi atestată, fireşte, 
nici măcar în evul mediu) . Pentru conştiinta romantică, aceasta Înseamnă însă că limba nu 

, 

ajunge niciodată la misterul ultim, de nepătruns al persoanei individuale. Acest lucru exprimă 
în mod adecvat sentimentul de via�ă al epocii romantice şi trimite către o legitate proprie a 
expresiei lingvistice, care nu con.stituie numai limita sa, ci şi importanţa sa pentru dezvoltarea 
acelui common sense care îi uneşte pe oarne.ni. 

Este bine să ne amintim de această preistorie a interogării noastre de astăzi. Conştiinp 
metodologică a ştiinţelor istorice, care a izbucnit începând cu romantismul, şi presiunea 
pe care a exercitat-o modelul ştiin�elor triumfătoare ale naturii au avut ca rezultat faptul că 
reflecţia ftlozofică a restrâns generalitatea experien�ei hermeneutice la forma ei ştiinţifică 
de manifestare. Nici la Wilhelm Dilthey, care printr-o continuare conştientă a ideilor lui 
Friedrich Schleiermacher şi a prietenilor săi romantici a încercat să întemeieze ştiin�ele 
spiritului pe istoricitatea lor, şi nici la neokantieni, care sub forma filozo fiei lor 
transcendentale a culturii şi a valorilor au întreprins o j ustificare epistemologică a ştiin�elor 
spiritului, nu a mai fost avută în vedere întreaga amploare experien�ei hermeneutice 
fundamentale. Acest lucru este posibil să se fi întâmplat chiar într-o mai mare măsură în 
patria lui Kant şi a idealismului transcendental decât în ţările în care les Lettres joacă un rol 
determinant în viaţa publică. Totuşi: reflecţia ftlozofică, în cele din urmă s-a îndreptat 
peste tot într-o direcţie asemănătoare. 

Astfel, prop_riul meu punct de plecare mi-a fost furnizat de critica la adresa idealismului 
şi la aqn:.ş:i mei:�4?I?gismului er�i teotjei cunoaştl':��' Îndeosebi aprofundarea de dire 
Heidegger a conceptului "de înţelegere prin transformarea lui în existenţial, adică într-o 
determinaţie categorială fundamentală a Dasein-ului uman, a devenit importantă pentru 
mine. Acesta a fost impulsul care m-a determinat la o depăşire critică a discuţiei metodologice 
şi la o extindere a interogării hermeneutice, care nu îşi mai îndrepta privirea doar către 
ştiinţă, oricare ar fi fost ea, ci şi către experienp artei şi către experien�a istoriei. Ce-i drept, 
Heidegger, cu o intenţie critică şi polemică, se sprijinise pentru analiza înţelegerii pe discursul 
mai vechi despre cercul hermeneutic, îl susp.nuse ca pe unul pozitiv şi il ridicase la nivelul 
conceptului în a sa analitică a Dasein-ului. Insă nu trebuie să uităm că aici nu este vorba 
despre circularitate ca metaforă metafizică, ci despre un concept logic, care în realitate îşi 
are locul în teoria argumentatiei ştiintifice ca teorie despre circulus vitiosus. Conceptul de 

, , --"",- -cerc hermeneutic exprimă însă faptul că în domeniul înţelegeruilU este-pretinsă nicidecum 
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o derivare succesivă, astfel încât e.�9.::trea_ ge argtImeI1tare logică a circularităpi nu e�tţ ai�.i 
o greş��ă a demersului, ci reprezintă descrierea adţcvată a sţru,cturii întelegerii. Astfel, 
discursul de'spre-cercul hermeneutic a fosdntrodus de către Dilthey, în ' succesiunea lui 
Schleiermacher, ca delimitare fată de idealul consecventei logice. Dacă luăm aici în 
considerare adevărata amploare �are îi revine conceptului de înţelegere pornind de la 
uzan�ele lingvistice, atunci discursul despre cercul hermeneutic trimite în realitate la structura 
faptului-de-a-fi-în-lume (das In-der- IVelt-seil1) însuşi, adică la anularea scindării subiect-obiect, 
care se afla la baza analiticii transcendentale a Dasein-ului a lui Heidegger. Aşa cum cel care 
se pricepe să utilizeze o unealtă nu o transformă pe aceasta în obiect, ci o mânuieşte, aşa 
şi în�elegerea, în care Dasein-ul se în�elege în flin�a sa şi în lumea sa, nu este o raportare la 
anumite obiecte ale cunoaşterii, ci însuşi al său fapt-de-a-fi-în-lume. Prin aceasta, 
metodologia hermeneutică de sorginte diltheyană se transformă într-o 'hermeneutică a 
facticită�', care călăuzeşte întrebarea privitoare la ftin�ă a lui Heidegger şi care implică o 
int<;.rogare privitoare la ceea ce se află înapoia istorismului şi a lui Dilthey. 
1 Insă Heidegger, după cum se ştie, a renunţat mai târziu în întregime la conceptul de 
hermeneutică, deoarece vedea că în fdul acesta nu putea pătrunde dincolo de sfera reflec�ei 
transcendentale. Filozofarea sa, care încerca să realizeze părăsirea conceptului de transcen
dental printr-o 'cotitură' CKehre'), a ajuns astfd tot mai mult într-o atât de mare precaritate 
lingvistică, încât mulţi cititori ai lui Heidegger cred că găsesc în aceasta mai multă poezie decât 
gândire filozofică. Acest lucru eu îl consider, fireşte, o eroare.SS Astfel, unul dintre propriile 

. mde motive a fost acda de a căuta căi prin care discursul lui Heidegger despre. fiinţa care nu 
este fiinţa fiinţării să poată fi legitimat. Această căutare m-a condus din nou, într-un mod mai 
hotărât, către istoria hermeneuticii clasice şi m-a constrâns să pun în valoare noul prin critica 
acesteia. Propria mea perspectivă mi se pare a fi aceea că nici un limbaj conceptual, şi nici cel 
numit de către Heidegger 'limbaj al metafizicii' nu înseamnă pentru gândire o îngrădire de 
nedepăşit, dacă gânditorul are încredere în limbaj, adică dacă el se lasă antrenat în dialogul cu 
alţi gânditori şi cu cei care gândesc altfd. Printr-o deplină recW10aştere a criticii !acute de către 
Heidegger la adresa conceptului de subiect, căruia el i-a evidenţiat fundalul reprezentat de 
substanţă, eu am încercat, de aceea, să surprind în dialog fenomenul originar al limbajului. 
Aceasta a însemnat totodată o reorientare hermeneutică a dialecticii, care a fost dezvoltată de 
idealismul german ca metodă speculativă, în direcţia artei dialogului viu, artă în care se realizase 
mişcarea de gândire socratic-platonică. Acest lucru nu înseamnă că ea voia să fie doar o dialectică 
negativă, chiar dacă dialectica greacă a fost permanent conştientă de imperfectibilitatea ei 
principială. Ea reprezintă totuşi un corectiv în raport cu idealul metodologic al dialecticii moderne, 
care s-a desăvârşit în idealismul absolutului. Datorită acduiaşi interes nu am căutat structura 
hermeneutică mai întâi în experienţa care este elaborată în ştiinţă, ci în experienţa artei şi a 
istoriei înseşi, cu care au de-a face aşa-numitele ştiin�e ale spiritului ca obiecte ale lor. Pentru 
opera de artă, oricât de mult ar putea ea să apară ca un dat istoric şi, prin aceasta, ca obiect 
, posibil al cercetării ştiinţifice, este valabil faptul că ea însăşi ne spune ceva - iar aceasta în aşa fel 
încât afirmaţia ei nu poate fi niciodată epuizată definitiv în concept. De asemenea, pentru 
[experienţa istoriei este valabil faptul că idealul de obiectivitate al cercetării istorice este numai 
tuna dintre laturile problemei, şi chiar nun1aÎ cea secundară, în timp ce marca distinctivă a 
[experienţei istorice înseşi o constituie faptul că ne situăm în interiorul unui proces, fără să ştim 
!ce ni se întâmplă, şi abia retrospectiv înţdegem ce s-a întâmplat. Acestui lucru :îi corespunde 
{faptul că i§!QrÎa trebW�sc:risă din nou pentru fiecare nou prgent. 
88 [Cf. culegerea mea de studii asupra operei târzii a lui Heidegger, Heideggers Wege, Tubingen 
1983; Ges. Werke Bd.3] . 
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În ultimă instan�ă, aceeaşi experien�ă fundamentală este însă valabilă şi pentru ftlozofie 
şi istoria ei. Nu numai de la Platon, care a scris doar dialoguri, şi nu texte dogmatice, poate 
fi învăţat acest lucru. Ceea ce Hegel numeşte "speculativul în fllozofie" şi ceea ce stă la 
baza propriei sale perspective asupra istoriei ftlozofiei rămâne de asemenea, după părerea 
mea, o permanentă provocare pentru efortul de a prezenta acelaşi lucru prin metoda 
dialectică. Astfel, am încercat să men�n tocmai imperfectibilitatea oricărei experien�e a 
sensului, iar din înfelegerea de către Heidegger a semnifica�ei centrale a finitudinii am tras 
concluzii pentru hermeneutică. 

Întâlnirea cu scena franceză înseamnă pentru mine, în aceste împrejurări, o autentică 
provocare. Îndeosebi Derrida a sustinut despre Heidegger-tu târziu că nu a întrerupt cu 
adevărat logocentrismul metafizicii: prin aceea că întreabă despre esenţa adevărului sau despre 
sensul fiinţei, el (i. e. Heidegger, n. trad.) ar vorbi în continuare limbajul metafizicii, care 
consideră sensul ca pe unul oarecum simplu prezent şi identificabil. Aici Nietzsche ar fi 
mai radical. Conceptul lui de interpretare nu s-ar referi la identificarea unui sens simplu 
prezent, ci la punerea sensului în slujba 'voinţei de putere'. Abia astfel logocentrismul 
metafizicii ar fi cu adevărat întrerupt. Această continuare, dezvoltată mai ales de către 
Derrida, a perspectivelor heideggeriene, care se înfelege pe sine ca radicalizare a acestora, 
trebuie, în mod consecvent, să respingă în întregime modalitatea proprie în care Heidegger 
îl prezintă şi îl critică pe}'Jietzsche. Nietzsche nu ar constitui cazul extrem al uitării ftin�ei, 
care culminează cu conceptele de valoare şi de producere a unor efecte (Wirken). El ar 
constitui, mai degrabă, adevărata depăşire a metafizicii în care Heidegger ar rămâne prizonier, 
atunci când el întreabă despre ftinţă, despre sensul ftintei, precum şi despre un l0t.� f 
identificabil. Acum este clar că Heidegger-ul târziu însuşi, pentru a se elibera de limbajul 
metafizicii, a dezvoltat limbajul său specific semipoetic, limbaj care, de la o încercare la 
alta, pare să fie unul nou şi ne pune în faţa sarcinii de a îndeplini permanent pentru noi 
înşine func�a de traducător al acestui limbaj. Măsura în care reuşim să găsim limbajul 
pentru a face acest lucru poate fi problematică - însă sarcina este stabilită: ea este sarcina 
'în�elegerii'. Sunt conştient - şi pe deplin în confruntarea cu continuatorii francezi - că 
propriile mele încercări de a-l 'traduce' pe Heidegger atestă limitele mele şi, îndeosebi, 
arată cât de puternic sunt eu însumi înrădăcinat în traditia romantică a ştiintelor spiritului 
şi în moştenirea lor umanistă. Însă tocmai în raport cu ;ceastă tradiţie a 'ist�rismului' care 
mă sustine am căutat o pozi�e critică. Leo Stral.).ss a arătat deja, mai de mult, într-o scrisoare 
privată către mine, publicată între timp89, că pentru Heidegger punctul de orientare al 
criticii l-ar constitui Nietzsche, iar pentru mine Dilthey. Este posibil ca radicalitatea lui 
Heidegger să se caracterizeze prin faptul că propria sa critică la adresa neokantianismului 
fenomenologic de sorginte husserliană l-a pus într-adevăr, în cele din urmă, în situatia de 
a recunoaşte în Nietzsche punctul final extrem a ceea ce el numeşte istoria uitării fiintei. 
Însă aceasta este o constatare eminamente critică, ce nu recade totuşi înapoia lui Nietzsche, 
ci trece dincolo de el. La succesorii francezi ai lui Nietzsche simt lipsa în�elegerii laturii 
ispititoare a gândirii lui Nietzsche în semnificatia ei. După părerea mea, ei numai astfel 
ajung să creadă că experienţa ftintei pe care Heidegger s-a străduit ,să o dezvăluie înapoia 
metafizicii ar fi depăşită în radicalitate de extremismul lui Nietzsche. In realitate, în imagi'.1ea 
pe care Heidegger o are despre Nietzsche apare mai degrabă profunda ambiguitate a 
faptului că el îl urmează până la ultima extremă şi vede activă tocmai acolo ne-esen�a 
metafizicii, în măsun. în care în valorizarea şi revalorizarea tuturor valOriJ0f ftinta însăşi , 
89 rCorrespondence concerning Wahrheit und Methode - Leo Strauss and Hans-Georg Gadamer' , 
Independent J oumal of P hilosophy 2 (1978), pp. 5-1 2] .  
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devine, în realitate, un concept de valoare în slujba 'voinţei de putere'. Încercarea lui 
Heidegger de a gândi flinţa trece cu mult dincolo de o astfel de disolu�e a metaflzicii în 
gândirea valorilor sau, mai bine zis: el revine înapoia metaflzicii înseşi, fară a fl satisfacut, 
precum Nietzsche, cu extrema autodisolupei ei. O astfel de reinterogare nu anulează 
conceptul de logos şi implica�e sale metafizice, însă recunoaşte unilateralitatea şi, nu ultimă 
instanţă, 'superflcialitatea' sa. Pentru aceasta, de o importanţă hotărâtoare este faptul că 
ilinţa nu este epuizată în al ei fapt-de-a-se-arăta (Sich-Zeigen) , ci, cu aceeaşi originaritate cu 
care se arată, ea se menţine în retragere şi se sustrage. Aceasta este adevărata perspectivă 
pe care o sus�nuse mai întâi Schelling împotriva idealismului logic al lui Hegel. Heidegger 
reia această problemă, punând totodată în j oc în acest scop forţa sa conceptuală care îi 
lipsise lui Schelling. 
+- Astfel, eu m-am străduit, la rândul meu, să nu uit limita care este inerentă oricărei 
experiente hermeneutice a sensului. Atunci când am scris propozitia: "Fiinta care poate fi 
înţeleasă' este limbaj "90, semnifica�a ei era aceea că ceea ce est� nu po;te fi niciodată 
inteles în întregime. Aceasta este semnificatia ei, în măsura în care tot ceea ce posedă un 
�baj trimite întotdeauna dincolo de ceea �e ajunge la nivelul expresiei. În calitatea a ceea 
ce trebuie să fie înţeles, el rămâne ceea ce survine la nivelul limbajului - dar, fireşte, el este 
întotdeauna perceput ca ceva, perceput ca adevărat (wahr-genommen) . Aceasta este 
dimensiunea hermeneutică în care ftinţa 'se arată'. 'Hermeneutica facticită�' reprezintă o 
transformare a sensului hermeneuticii. Fireşte că în încercarea mea de a descrie problemele 
am urmărit în întregime firul călăuzi tor al acelei experienţe a sensului care poate fi trăită în 
raport cu limba, pentru a eviden�a în ea limita care îi este fIxată. 'Fiinţa întru text' (das 'Sein 
'{fim Texte') către care m-am orientat eu, cu siguranţă că nu se poate măsura, în privinţa 
radicalităpi ca experienţă-limită, cu 'ftinţa întru moarte' (das 'Sein zum Tode'), şi la fel de 
pu�n întrebarea inepuizabilă privitoare la sensul operei de artă sau la sensul istoriei pe 
care o trăim reprezintă un fenomen la fel de originar ca şi întrebarea ce constituie sarcina 
Dasein-ului uman, şi anume cea privitoare la propria sa finitudine. Pot înţelege, de aceea, 
faptul că Heidegger-ul târziu (iar Derrida probabil că ar ft de acord cu el în această privinţă) 
era de părere că eu nu părăsesc cu adevărat sfera de influenţă a imanenţei fenomenologice, 
aşa cum o mentine în mod consecvent Husserl şi aşa cum s-a aflat ea şi la b aza formatiei 
mele neokantie�e initiale. Pot întelege, de asemenea, faptul că se crede că această 'imane�tă' 
metodologică poate fi recunosc�tă în men�nerea cercului hermeneutic. Într-adevăr, faptul 
de a vrea să întrerupem acest cerc mi se pare o cerinţă irealizabilă, şi chiar una cu adevărat 
absurdă. Căci această imanenţă, de altfel ca şi la Schleiermacher şi la succesorul său Dilthey, 
nu este nimic altceva decât o descriere a ceea ce este înţelegerea. De la Herder încoace 
recunoaştem în 'înţelegere' mai mult decât un demers metodologic care dezvăluie un sens 
dat. Având în vedere amploarea a ceea ce este înţelegerea, circularitatea exis tentă între cel 
care înţelege şi ceea ce înţelege el poate pretinde o autentică universalitate, şi tocmai aici se 
află punctul în care cred că am urmat critica lui Heidegger la adresa conceptului fenome
nologic de imanenţă implicat în întemeierea transcendentală ultimă a lui Husser1.91 Caracterul 
dialogal al limbii, pe care am încercat să îl evidenpez, lasă în urma sa punctul de pornire de 
la nivelul subiectivităpi subiectului, adică tocmai şi pe cel al vorbitorului în inten�a sa de 
sens. Ceea ce se produce în vorbire nu este o simplă fIXare a unui sens inten�onat, ci o 
încercare (Versuch) ce se transformă permanent sau, mai bine zis, o ispitire (Versuchun� ce 
90 Adevăr fi metodă. Principii ale unei hermeneutici filozofice, p. 353. 
91 [Deja in 1959 am încercat să arăt acest lucru în studiul 'Despre cercul în�e1egerii' dedicat lui 
Heidegger. Cf. mai sus, p. 409 sqq.] . 
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se repetă permanent de a ne lăsa antr-ena� în ceva şi în rela�a cu cineva. Aceasta înseamnă 
însă a ne expune. Vorbirea este cu atât mai pu�n o simplă etalare şi sus�nere a prejudecă�or 
noastre cu cât ea, mai degrabă, le pune pe acestea în joc - expunându-Ie atât propriei 
îndoieli, cât şi ripostei celuilalt. Cine nu cunoaşte experienţa - care se produce pe deplin în 
raport cu celălalt atunci când vrem să îl convingem - a felului cum bunele temeiuri pe care 
le are cineva, şi cu atât mai mult bunele temeiuri care vorbesc împotriva cuiva se impun a 
fi spuse? Simpla prezenţă a celuilalt atunci când îl întâlnim ne ajută, deja dinainte ca el să 
deschidă gura pentru a riposta, să descoperim şi să depăşim propria bornare şi îngustime. 
Ceea ce devine aici pentru noi experienţă dialogală nu se limitează la sfera temeiurilor şi a 
temeiurilor contrare, prin schimbul şi unificarea cărora se poate încheia sensul oricărei 
dispute. Mai degrabă, aşa cum arată experienţele descrise, în acest lucru rezidă şi altceva, 
şi anume, aşa zicând, o poten�alitate a alterităţii care continuă să existe dincolo de orice 
înţelegere reciprocă cu privire la ceea ce este comun. Aceasta este limita pe care Hegel nu 
o depăşeşte. El a recunoscut, ce-i drept, şi chiar a legitimat într-o concreteţe dramatică 
principiul speculativ care este activ în 'logos'. El a dezvoltat structura conştiinţei de sine şi a 
'autorecunoaşterii în alteritate' sub forma dialecticii recunoaşterii, iar pe aceasta a radicalizat-o 
până la lupta pe via? şi pe moarte. În mod asemănător, privirea psihologică profundă a lui 
Nietzsche a ridicat la nivelul conştiinţei substratul 'voinţei de putere' în orice dăruire de sine 
şi în orice sacrificiu: "Şi în slugă există încă voinţă de putere". Faptul că această tensiune 
dintre renunţarea la sine şi rap-ortarea la sine se prelungeşte până în sfera temeiurilor şi a 
temeiurilor contrare şi, prin aceasta, până în dezbaterea obiectivă, faptul că ea îi este oarecum 
inerentă reprezintă însă punctul în care Heidegger rămâne pentru mine determinant, tocmai 
pentru că el recunoaşte în aceasta 'logocentrismul' ontologiei greceşti. 

Z Aici devine perceptibilă o limită a modelului grec, care a fost impusă în mod critic de 
Vechiul Testament, de Pavel, de Luther şi, mai ales, de înnoitorii lor moderni. În celebra 
descoperire a dialogului socratic drept forma fundamentală a gândirii, această dimensiune 
a dialogului nu a ajuns nicidecum la nivelul conştiinţei conceptuale. Acest lucru se potriveşte 
foarte bine cu faptul că un scriitor cu imagina�a poetică şi cu puterea de expresie a unui 
Platon a ştiut să înfătişeze figura carismatică a Socratelui său în aşa fel, încât persoana şi 
tensiunea erotică ce �brează în el se arată cu adevărat. Însă atunci când acest Socrate al 
său insistă, pe parcursul dialogurilor lui, asupra justificării, când el dă în vileag aparenta 
cunoaştere a altora şi chiar poate să îl aducă pe celălalt la sine însuşi, el presupune totuşi 
întotdeauna, în acelaşi timp, faptul că logosul este comun tuturor, şi nu îi apar�ne numai 
lui. Profunzimea principiului dialogal, aşa cum am arătat deja, a ajuns la nivelul conştiinţei 
filozofice abia în amurgul metafizicii, în epoca romantismului german, iar în secolul nostru 
a fost impusă din nou împotriva bornării idealismului la nivelul subiectului. De aici am 
pornit eu, şi întrebarea pe care o pun este aceea cu privire la felul cum se corelează 
comuniunea sensului, care se construieşte în dialog, şi caracterul de nepătruns al alterită� 
celuilalt, şi aceea cu privire la ce este, în ultimă instanţă, lingvisticitatea: punte sau hotar? 
Punte prin care comunicăm unul cu celălalt şi construim sineită� (Selbigkeiten) deasupra 
fluxului curgător al alterită�, sau hotar ce limitează renunţarea noastră la sine şi ne desparte 
de posibilitatea de a ne exprima şi de ne comunica vreodată în totalitate pe noi înşine? 
g In cadrul acestei interogări generale, conceptul de 'text' reprezintă o provocare de o 
natură specială. Acest !ucru este, iarăşi, ceva care ne leagă, sau poate ne şi desparte de 
colegii noştri francezi. In orice caz, acesta a fost motivul pentru care eu m-am confruntat 
din nou cu tema 'text şi interpreta,re'. Cum se raportează textul la limbă? Ce se poate 
transpune din limbă în text? Ce este înţelegerea reciprocă între vorbitori şi ce înseamnă 
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faptul că ne poate fi dat în comun ceva de felul textelor sau chiar faptul că în înţelegerea 
reciprocă iese la iveală ceva care, asemenea unui text, este pentru noi unul şi acelaşi lucru? 
Cum se face că conceptul de text poate să cunoască o extrapolare atât de universală? 
Pentru oricine care are o imagine despre tendinfele ftlozofice ale secolului nostru, este 
evident faptul că, în cadrul acestei teme, este vorba despre mai mult decât despre reflec�a 
asupra metodologiei ştiinţelor filologice. Textul este mai mult decât denumirea 
câmpului:obied al cercetării literare. Interpretarea este mai mult decât tehnica interpretării 
textelor. In secolul XX ambele concepte şi-au modificat fundamental semnifica�a în 
ansamblul ecua�ei noastre a cunoaşterii şi a lumii. 
fI] Cu siguranţă că această depla�are este legată de rolul pe care fenomenul limbii îl ocupă 

între timp în gândirea noastră. Insă aceasta este doar o afirma�e tautologică. Faptul că 
limba a dobândit o pozi�e centrală în gândirea ftlozofică este legat mai degrabă, la rândul 
său, de cotitura pe care ftlozofia a făcut-o pe parcursul ultimelor decenii. Faptul că idealul 
cunoaşterii ştiinţifice pe care îl urmăreşte ştiinţa modernă pornise de la modelul proiectării 
matematice a naturii, aşa cum l-a dezvoltat mai întâi GaWei în mecanica sa, a însemnat 
totuşi că interpretarea lingvistică a lumii, adică experienţa lumii sedimentată lingvistic în 
lumea vieţii, nu a mai reprezentat punctul de plecare al interogării şi al dorinţei de cunoaştere. 
Acum ese�ţa ştiinţei o constituie ceea ce poate fi explicat şi construit pornind de la legi 
raţionale. In felul acesta, limbajul natural, chiar dacă îşi păstrează propriul său mod de a 
vedea şi de a vorbi, şi-a pierdut primatul de la sine înţeles. O continuare consecventă a 
implicaţiilor acestei ştiinţe matematice moderne a naturii a constituit-o faptul că idealul 
limbii a fost înlocuit în logica modernă şi în teoria modernă a ştiinţei prin idealul desemnării 
univoce. Astfel, dacă între timp limbajul natural s-a deplasat din nou, ca un 'universale', în 
centrul ftlozofiei, acest lucru tine de contextul experientelor-limită care sunt corelate cu 
universalitatea accesului ştiinclfic la lume. 

' 

J '1 Fireşte că acest lucru nu inseamnă o simplă întoarcere la experienţele specifice lumii 
vie� şi la sedimentarea lor lingvistică, pe care le cunoaştem ca ftind firul călăuzi tor al 
metafizicii greceşti şi a căror analiză logică a condus la logica aristotelică şi la grammatica 
speculativa. Mai degrabă, acum nu perfonnanţa ei logică, ci limba ca limbă şi schematizarea 
de către ea a accesului la lume sunt conştientizate ca atare şi, prin aceasta, perspe'ctivele 
originare se deplasează. În cadrul tradiţiei germane, acest lucru reprezintă o reluare a unor 
idei romantice - ale lui Schlegel, ale lui Humboldt etc. La neokantieni şi la primii 
fenomenologi, problema limbajului nu a fost deloc luată în considerare. Abia într-o a 
doua generatie a fost tematizată lumea intermediară a limbajului, de pildă la Ernst Cassirer , . 
şi, pe deplin, la Martin Heidegger, căruia i-a urmat mai ales Hans Lipps. In spaţiul 
anglo-saxon, ceva asemănător s-a ivit în evoluţia pe care a cunoscut-o Wittgenstein, avându-l 
ca punct de plecare pe Russell. Fireşte că pentru noi nu este vorba acum atât despre o 
ftlozofie a limbajului care s-ar edifica pe solul lingvisticilor comparate sau despre idealul 
unei construc� a limbajului care s-ar integra într-o teorie generală a semnelor, cât despre 
corelaţia enigmatică dintre gândire şi vorbire. 
I LAstfel, avem pe de o parte teoria semnelor şi lingvistica, ce au condus la noi cunoştinţe 

despre modul de funcţionare şi structura sistemelor lingvistice şi ale sistemelor de semne, 
iar pe de altă parte teoria cunoaşterii, care realizează faptul că limba este cea care, în 
genere, le mijloceşte tuturor accesul la lume. Amândouă conlucrează pentru a face ca 
punctele de plecare ale unei justificări ftlozofice a accesului ştiinţific la lume să fie văzute 
într-o nouă lumină. Presupoziţia lor a constat într-adevăr în aceea că subiectul, cu o 
siguranfă de sine metodologică, se înstăpâneşte asupra realită� experienţei cu mijloacele 
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construcpei matematice raponale şi o exprimă în propoziţii de judecată. Astfel, el şi-ar 
îndeplini adevărata lui sarcină de cunoaştere, şi această îndeplinire culminează cu simbolizarea 
matematică, în care ştiinţa naturii se formulează pe sine într-;m mod general valabil. Lumea 
intermediară a limbajului este, din principiu, eliminată. In măsura în care acum este 
conştientizată ca atare, ea se înfăpşează ca ftind stadiul primordial de mijlocire a accesului la 
lume. Astfel, devine clară imposibilitatea de a depăşi schema lingvistică a lumii. Mitul conştiinţei 
de sine, care, în siguranţa ei de sine apodictică, fusese ridicată la rangul de origine şi temei de 
justificare al oricărei valabilităp, şi idealul întemeierii ultime în genere, în legătură cu care 
polemizează apriorismul şi empirismul, îşi pierd credibilitatea, având în vedere prioritatea şi 
caracterul de nedepăşit al sistemului limbii, în care se articulează orice conştiin? şi orice 
cunoaştere. Prin intermediul lui Nietzsche, am învătat să ne îndoim de întemeierea adevărului 
pe siguranta de sine a conştiintei de sine. Prin int�rmediul lui Freud am luat cunoştintă de 
uimitoarel� descoperiri ştiinţific� care au luat în serios această îndoială, iar prin critica principială 
a lui Heidegger la adresa conceptului de conştiinţă am sesizat prejudecăţile conceptuale care 
îşi au originea în filozofia greacă a logosului şi care, printr-o transformare modernă, au plasat 
conceptul de subiect în pozipa centrală. Toate acestea acordă primatul 'lingvisticităţii' 
experienţei noastre a lumii. Lumea intermediară a limbajului se dovedeşte a fi, atât în raport 
cu iluziile conştiinţei de sine, cât şi în raport cu naivitatea unui concept pozitivist al faptului 
(TatsachenbegriJlJ, adevărata dimensiune a ceea ce este dat. 

f� Din această perspectivă, devine explicabilă ascensiunea conceptului de interpretare. 
Acesta este un cuvânt care la origine se referea la raportul de mediere, la funcpa interme
diarului dintre vorbitori de limbi diferite, adică, aşadar, la traducător, iar apo� pornind de 
acolo, a fost transferat asupra descifrării unor texte greu inteligibile în genere. In momentul 
în care lumea intermediară a limbajului s-a înfăţişat conştiinţei ftlozofice în semniftcapa ei 
predeterminantă, şi în filozofte interpretarea a trebuit să ocupe acum un fel de pozipe-cheie. 
Cariera cuvântului a început odată cu Nietzsche şi a devenit oarecum o provocare adresată 
oricărui pozitivism. Există datul, pornind de la al cărui punct de plecare sigur cunoaşterea 
caută generalul, legea, regula, găsindu-şi în acest lucru împlinirea? Datul nu este el însuşi 
rezultat al unei interpretări? Interpretarea este cea care realizează, între om şi lume, o 
mediere ce nu poate ft niciodată desăvârşită şi, de aceea, unicul fapt cu adevărat nemijlocit 
şi dat este acela că noi înţelegem ceva ca ceva. Credinţa în propoziţiile pr�tocolare ca 
fundament al întregii cunoaşteri nu a durat multă vreme nici în Cercul Vienez92• Intemeierea 
cun02.şterii nu poate, nici chiar în domeniul ştiinţelor naturii, să evite consecinţa 
hermeneutică ce constă în aceea că aşa-numitul dat nu poate ft desprins de interpretare93• 
1 � Abia în lumina acesteia, ceva devine un fapt, iar o observape se dovedeşte a avea o 
mare putere de expresie. Intr-un mod şi mai radical, critica lui Heidegger a demascat 
conceptul de conştiinţă al fenomenologiei şi -asemenea lui Scheler - conceptul de 'perceppe 
pură' ca fiind dogmatice. Astfel, în aşa-numita percepere însăşi a fost dezvăluită 
hermeneutica înţelegere-a-ceva-ca-ceva (das hermeneutische Etwas-als-etwas-Verstehen) . Însă 
aceasta înseamnă, ca o consecinţă ultimă, că interpretarea nu este o procedură suplimentară 
a c,;!noaşterii, ci constituie structura originară a 'faptului-de-a-ft-în-Iume'. 

il r In să aceasta înseamnă că in terpretarea este o conferire a sensului, şi nu o găsire a sensului? 
Aceasta este, evident, întrebarea pusă de către Nietzsche, care decide cu privire la rangul 
92 [Moritz Schlick, "Uber das Fundament der Erkennt�1.is", în: GeJammelte Auftătze 1926-1936, 
Wien 1938, pp. 290-295 şi 300-309]. 
93 �n acest sens, s-ar putea face referire la teoria mai recentă a ştiinţei pe care o abordează J. C. 
Weinsheimer în Gadamer's Hermeneutics - A Reading ofTrnth and Method (Yale 1985)] . 
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şi la aria de relevanţă a hermeneuticii, precum şi cu privire la obiecţiile adversarilor ei. În 
orice caz, trebuie re�nut că abia pornind de la conceptul de interpretare conceptul de text 
se constituie ca un concept central în struc�ura lingvisticităţii; conceptul de text se 
caracterizează într-adevăr prin aceea că se prezintă ca ceea ce este cu adevărat dat, ca ceea 
Cf! trebuie cu adevărat înţeles, numai în contextul interpretării şi pornind de la ea. Acest 
lucru este valabil chiar şi în cazul comunicării dialogale, în măsura în care este permisă 
repetarea afinnatiilor controversate şi, prin aceasta, este unnărită intentia fonnulării necesare, 
proces care culrcinează apoi cu fixarea protocolară. Într-un sens a�emănător, interpretul 
unui text se întreabă cu privire la ceea ce este spus, de fapt, acolo. Acestă întrebare poate 
întotdeauna să primească un răspuns oricât de tributar unor idei preconcepute şi oricât de 
plin de prejudecă�, în măsura în care oricine se, întreabă astfel încearcă să pretindă o 
confltmare directă a propriilor sale presupozi�. Insă Într-o astfel de invocare a ceea ce 
este spus acolo, textul rămâne totuşi reperul statornic în raport cu caracterul îndoielnic, 
arbitrar sau cel puţin divers al posibilităţilor de interpretare care se referă la text. 
t� Acest lucru îşi are din nou confirmarea în etimologie. Conceptul de 'text' a pătruns în 
limbile moderne, în esenţă, în două contexte. Pe de o parte ca text al Scripturii, a cărei 
interpretare este întreprinsă în predică şi în doctrina Bisericii, astfel încât textul reprezintă 
baza pentru orice exegeză, însă orice exegeză presupune adevăruri de credinţă. Cealaltă 
utilizare firească a cuvântului 'text' o întâlnim în corelatie cu muzica. Aici este vorba 
despre textul pus în slujba cântecului, a interpretării muzic;Ue a cuvintelor şi, de aceea, nici 
acesta nu este atât unul dinainte dat, cât unul care rezultă din realizarea cântecului. Aceste 
două moduri fireşti de utilizare a cuvântului 'text' trimit înapoi - probabil amândouă -
către terminologia juriştilor romani din antichitatea târzie care, în conformitate cu codificarea 
iustiniană, privilegiază textul legii în raport cu caracterul controversat al interpretării şi 
aplicării sale. De atunci, cuvântul s-a răspândit peste tot unde ceva se opune integrării în 
experienţă şi unde recursul la ceea ce este presupus ca fiind dat trebuie să furnizeze o 
orientare pentru înţelegere. 
it. Discursul metaforic despre 'cartea naturii' se bazează pe acelaşi lucru.94 Aceasta este 
cartea al cărei text l-a scris Dumnezeu cu degetul său şi pe care cercetătorul este chemat să 
îl descifreze, respectiv să îl facă lizibil şi inteligibil prin interpretarea sa. Astfel, găsim 
activă rela�a hermeneutică cu conceptul de text pes�e tot unde - şi numai acolo unde, cu 
,o presupunere primară a sensului, se iese în întâmpinarea unui fapt dat care nu se integrează 
fără împotrivire într-o anticipare a sensului. Cât de strâns sunt întreţesute textul şi 
interpretarea reiese pe deplin din faptul că nici un text transmis prin tradi�e nu constituie 
întotdeauna pentru interpretare datul prealabil. Adesea, interpretarea este totuşi cea care 
conduce la stabilirea critică a textului. Dacă ne lămurim acest raport intim dintre interpretare 
şi text, ob�nem un câştig metodologic. 
U Câştigul metodologic ce rezultă din aceste observa� făcute asupra limbii constă în 
aceea că aici cuvântul 'text' trebuie înţeles ca un concept hermeneutic. Acest lucru vrea să 
spună că el nu este privit din perspectiva gramaticii şi a lingvisticii, adică în calitate de 
produs final în vederea căruia este întreprinsă analiza producerii sale, în inten�a de a 
clarifica mecanismul pe baza căruia functionează limba ca atare, făcând abstractie de toate , , 
con ţinuturile pe care ea le transmite. Din punct de vedere hermeneutic - care este punctul 
de vedere al oricărui cititor - textul este un simplu produs intermediar, o fază în procesul 
comunicării, fază care, ca atare, implică, cu certitudine, şi o anumită abstractizare, şi anume 
94 [Cf. în legătură cu aceasta E. Rothacker, Das 'Buch der Natur� Materialien und Gnmdsătzliches zur 
Metapherngeschichte. Aus dem Nachla.l3 hrsg. von W. Perpeet, Bonn 1979]. 
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izolarea şi fixarea tocmai a acestei faze. Însă această abstractizare se îndreaptă cu totul În 
direc�a opusă celei care îi este familiară lingvistului. Ungvistul nu vrea să acceadă la 
comunicarea lucrului care este exprimat în text, ci vrea să facă lumină În funcţionarea 
limbii ca atare, indiferent ce ar spune textul. Nu ceea ce este comunicat acolo tematizează 
el, ci felul cum este în genere posibil să comunicăm ceva, şi cu ce mijloace de punctua�e 
şi de semnalizare se produce acest lucru. 
·10 Pentru perspectiva hermeneutică, dimpotrivă, înţelegerea a ceea ce este spus este unica 
miză. Pentru aceasta, funcţionarea limbii este o simplă precondiţie. Astfel, este presupus 
În primul rând faptul că o exprimare este inteligibilă din punct de vedere acustic sau că o 
fixare în scris poate fi descifrată, pentru ca înţelegerea a ceea este spus sau a ceea ce este 
spus în text să devină în genere posibilă. Textul trebuie să fie lizibil. 
2pAcum, uzanţele lingvistice ne dau din nou un indiciu important. Vorbim despre 
'lizibilitatea' unui text şi într-un sens mai pretenţios, atunci când prin aceasta vrem să 
exprimăm o calificare minimală în aprecierea unui stil sau în judecarea unei traduceri. 
Acesta este, fireşte, un mod figurat de a vorbi. Însă el, aşa cum se întâmplă adesea în cazul 
traducerilor, lămureşte lucrurile pe deplin. Corespondentul ei negativ este ilizibilitatea, iar 
aceasta vizează întotdeauna faptul că textul, ca exprimare în scris, nu îşi îndeplineşte 
sarcina, care constă în faptul de a fi înţeles fără greutate. Se confinnă astfel faptul că noi 
anticipăm deja Întotdeauna înţelegerea a ceea ce este spus în text. Abia pornind de aici 
percepem şi calificăm În genere' un text ca ftind lizibil. 

" ,1 Din munca ftlologică, acest lucru este bine cunoscut ca ftind sarcina de a produce un 
text lizibil. Este însă clar că această sarcină se impune întotdeauna numai în aşa fel, încât 
aici se porneşte deja de la o anumită înţelegere a textului. Numai acolo unde textul este 
deja descifrat şi textul descifrat nu poate fi transformat fără dificultate în ceva inteligibil, ci 
şochează, ne întrebăm ce se spune de fapt acolo şi dacă lectura tradiţiei, respectiv lecţiunea 
aleasă, a fost corectă. Tratarea textului de către filolog, care produce un text lizibil, 
corespunde aşadar pe deplin înţelegerii care se produce la transmiterea auditivă directă şi 
care nu e.ste numai o înţelegere acustică. Spunem aici că s-a auzit atunci când s-a putut 

înţelege, In mod corespunzător, nesiguranţa În înţelegerea acustică a unui mesaj oral este 
asemenea nesigurantei unei lectiuni. In ambele cazuri este în J'oc o reactie. Preîntelegerea, , , , , 
anticiparea sensului şi, prin aceasta, diverse împrejurări care nu se află în textul ca atare, 
joacă un anumit rol în Înţelegerea textului. Acest lucru devine pe deplin clar atunci când 
este vorba despre traducerea din limbi străine. Aici, cunoaşterea limbii străine este o 
simplă precondiţie. Dacă într-un astfel de caz se vorbeşte, în genere, despre 'text', aceasta 
se întâmplă deoarece el tocmai că nu trebuie să fie numai înţeles, ci tradus într-o altă 
limbă. Prin aceasta el devine 'text', căci ceea ce este spus nu este pur şi simplu înţeles, ci 
devine 'obiect' - el se opune diversităţii de posibilităţi de a reda ceea ce este vizat în 
'limba-tintă', iar în acest lucru rezidă din nou o relatie hermeneutică. Orice traducere, , , 
chiar şi aşa-numita redare literală, este un tip de interpretare. 
21- Astfel, sintetizând, se poate spune: ceea ce tematizează lingvistul, făcând abstrac�e de 
comunicarea lucrului, reprezintă pentru comunicarea însăşi un simplu caz-limită al unei 
posibile luări în considerare. Ceea ce susţine procesul de comunicare este, în opoziţie cu 
lingvistica, tocmai inconştienţa lingvistică în care discursul sau textul sunt literalmente învăluite. 
Numai când aceasta este tulburată, adică acolo undeîntelegerea se refuză, ne întrebăm în , . 
legătură cu formularea textului, iar stabilirea textului poate deveni o sarcină aparte. In vorbirea 
cuvenită, ce-i drept, facem distinc�a dintre formulare şi text, Însă faptul că amândouă pot 
întotdeauna să se şi înlocuiască reciproc nu este întâmplător. (Şi în limba greacă vorbirea şi 
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,scrierea converg în conceptul de grammatike.) Extrapolarea conceptului de text este, mai 
degrabă, bine întemeiată din punct de vedere hermeneutic. Atât oral, cât şi scris, înţelegerea 
textului rămâne Întotdeauna dependentă de condiţii comunicative care, ca atare, se întind 
dincolo de simplul conţinut semantic fixat al celor spuse. Se poate chiar spune următorul 
lucru: faptul că, în genere, se revine asupra formulării, respectiv asupra textului ca atare, 
trebuie să fie Întotdeauna motivat de specificitatea situaţiei comunicative. 
'l..-)Acest lucru poate fi urmărit în utilizarea curentă actuală a cuvântului 'text' tot atât de 
dar cum a putut fi arătat în etimologia cuvântului 'text'. Fără îndoială că există un tip de 
eliziune a textului pe care, cu certitudine, cu greu îl vom numi vreodată 'text', de pildă 
noti�ele proprii pe care cineva şi le-a făcut în sprijinul memoriei sale. Aici întrebarea 
privitoare la text se va pune numai atunci când amintirea eşuează, când noti�a este străină 
�i neinteligibilă şi, de aceea, ne constrânge să recurgem la ansamblul de semne, deci la text. 
Insă În general notiţa nu este text, deoarece ea, ca simplă urmă a amintirii, dispare prin 
revenirea în memorie a ceea ce este vizat în însemnare. 
l-,Mai există însă şi o altă extremă a comunicării care nu motivează, în general, faptul de 
a vorbi despre 'text'. Este vorba despre comunicarea ştiinţifică, ce presupune din capul 
locului anumite conditii de comunicare. Acest lucru rezidă în felul adresării ei. Ea îl are în 
vedere pe specialist. .Aşa cum pentru notiţă era valabil faptul că ea mi se adresează numai 
mie Însumi, aşa şi comunicarea ştiinţifică, chiar dacă este publicată, nu se adresează tuturor. 
Ea vrea să fie inteligibilă numai pentru cel care este bine familiarizat cu stadiul cercetării şi 
,c:u limbajul cercetării. Dacă această condiţie este îndeplinită, partenerul, În general, nu va 
reveni asupra textului ca text. El va face acest lucru numai dacă opinia exprimată îi apare 
ca fiind mult prea neverosimilă şi el trebuie să se întrebe: nu există aici o neînţelegere? -
Alta este situatia, fireşte, în cazul istoricului ştiintei, pentru care aceleaşi mărturii ştiintifice , , , 
sunt texte reale. Ele necesită o interpretare, în măsura în care interpretul nu este aici 
cititorul vizat şi trebuie să construiască singur o punte peste distanţa care există între el şi 
cititorul originar. Ce-i drept, conceptul de 'cititor originar' este, aşa cum am subliniat în 
altă parte95, extrem de vag. Dar, de pildă în evoluţia cercetării, el are un caracter propriu 
determinat. Din acelaşi motiv, în general nu vom vorbi despre textul unei scrisori atunci 
când suntem noi înşine destinatarul. În această împrejurare intrăm, aşa zicând, în situaţia 
de dialog în scris fără să apară întreruperi, în cazul în care nu intenine o tulburare deosebită 
În înţelegere, care să ne con strângă să revenim la textul exact.Jn dialogul desfăşurat în 
\�criS este deci pretinsă, în esenţă, ���eaş! condiţie de bază care este vala�ilă şi pentru 
\schif!1bul oraJ de replici. Amândouă au ��n_ă�5?I!lţa)nţeleg�.rit�eciproce. Astfel, peste tot 
'unde se încearcă să se comunice, bunăvointa este prealabilă. Intrebarea va fi următoarea: 
. 

, 
în ce măsură această situatie şi implicatiile ei sunt date şi atunci când nu este vizat un 
anumit destinatar sau cerc de destinatari, ci cititorul anonim - sau tocmai atunci �ând nu 
destinatarul vizat, ci un străin vrea să înţeleagă un text? Scrierea unei scrisori este oarecum 
baltă fonnă a încercării de a dialoga, şi, ca şi în contactul lingvistic nemijlocit sau în toate 
situaţiile pragmatice de acţiune aflate în joc,§umai tulburarea comunicării va motiva un 
intt;.res pentru formularea precisă a ceea ce este spuJ 

In orice caz, cel care scrie încearcă, asemenea celui aflat în dialog, să comunice ceea ce 
gândeşte, iar aceasta implică prevederea celuilalt, cu care el împărtăşeşte unele presupozipi 
,şi pe a cărui înţelegere mizează. Celălalt ia ceea ce este spus aşa cum este gândit, adică el 
înţelege prin aceea că întregeşte şi concretizează ceea ce este spus şi nu ia nimic în mod 

95 Cf. mai ales Adevăr fi metodă, voI. r, pp. 294 sqq. şi îndeosebi p. 295, unde textul se încheie cu 
formularea: "Conceptul de cititor originar ascunde o totală idealizare nese sizată". 
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literal, în conţinutul său semantic abstract. Acesta este şi motivul pentru care, în scrisori, 
chiar dacă le adresăm unui partener cu care suntem foarte familiari, nu putem totuşi să 
splUlem anumite lucruri aşa cum o facem în imediatul situaţiei de dialog. Aici sunt prea 
multe lucruri la care s-ar renunţa, care, în imediatul dialogului, susţin şi ele în�elegerea 
corectă, şi, mai ales, în dialog avem întotdeauna posibilitatea ca, pe baza replicii, să lămurim 
sau să apărăm ceea ce am avut în vedere. Acest lucru este deosebit de cunoscut prin 
intermediul dialogului socratic şi al criticii platonice la adresa scripturalităţii. 4,ceijogqis.?:re 
.s_e._p-n!ţint� despriflşi din situaţia de comunicare - şi acest lucru este valabil, fireşte, pentru' 
tot ceea ce este scris - ş}!J}Le1CP��!3:_buz�ll:! .. ş} neîIl!e.!�g(!;ii, pentru că sunt lipsiţi de. 
corectarea de la sine înţeleasă a dialogului viu. 

Aici se impune o foncluzie esentială, care este centrală pentru te()ri� hermeneutică. 
Dacă orice fixare în scriS-este atât de trunchiatl, acest lucru are o semnificaţie pentru însăşi 
intenţia scrisului. Deoarece în calitatea celui ce scrie cunoaştem problematica oricărei 
:bxări în scris, suntem Întotdeauna călăuziţi de prevederea destinatarului, de la care vrem 
să obţinem o înţelegere adecvată sensului. Aşa cum se întâmplă în dialogul viu, în care 
prin discurs şi replică încercăm să realizăm o comunicare, ceea ce înseamnă Însă că ne 
căutăm cuvintele şi le însoţim cu accentuare şi gestică, de la care aşteptăm să ajungă la 
celălalt, aşa şi în cazul scrisului, care nu poate fQ-m�ca (�jj�!!) o căutare şi o găsire a 
cuvintelor, trebuie, aşa zicând, să fie deschis un orizont de interpretare şi de comunicare în 
textul însuşi, pe care cititorul trebuie să îl completeze. 'Scrisul' este mai mult decât o 

simplă fixare a ceea ce este spus. Ce-i drept, orice fixare în scns trimite înapoi către ceea 
ce este spus la origine, însă ea trebuie totodată să privească înainte. Tot ceea ce este spus 
este, de asemenea, orientat deja întotdeauna către comunicare şi îl implică şi pe celălalt. 

Astfel, vorbim de pildă despre textul procesului verbal, pentru că acesta este gândit de 
la JlUl început ca document, iar aceasta înseamnă că trebuie să se revină la ceea ce este 
fixat în el. Tocmai de aceea este nevoie de scrisul şi de semnătura specifice ale partenerului. 
Acelaşi lucru este valabil pentru toate încheierile de contracte din comerţ şi politică. 

Am ajuns, astfel, la un �Q_ncept cuprinz.�t()r, caţ(!stăJ�9.��3.l_ori�"�r�Lred.il�.tări.!k .. ţ�xte 
şi, totodată, face vizibilă integrarea ei în contextul hermeneutic: ().!ţc� revenire,J�t�X.t -
indiferent dacă este vorba despre un text real, fixat în scris sau despre simpla repetare a 
ceea ce a fost exprimat în cadrul dialogului, este valabil acelaşi lucru - .riz��2;1'-�.Qc:�m�!ltW' 
(tjie_�Jl!�lffJt/l).,.ce,f-a ce esţ.e y�ş�t sau propo��duit !a orj&l!(!. (da..� u,:SP!i!�gljd!_[Lekii!!.d�ţ!..Jl.d.!r 
Verkiindete), care trebuie să aibă semnificatia lUlui fapt identic din punctul de vedere al 

___ o . "_ , .  _ J. , 
sensului. Ceea ce le prescrie tuturor fixărilor în scris sarcina este tocmai faptul că această 
'veste' eKundej trebuie să fie înţeleasă. Textul fixat trebuie să fixeze 'vestirea' eKundgabej 
originară în aşa fel, încât sensul ei să devină inteligibil în mod univoc. Aici sarcinii celui 
care scrie ii corespunde sarcina celui care citeşte, a destinatarului, a interpretului, de a 

ajlUlge la o astfel de înţelegere, adică de a lăsa să vorbească din nou textul fixat . .în. ��eJ!,stă 
l2.ilii!1ţă,.lecturfl._şijnţeleger.ea,.inseamn�_c::�,.y'�s_ţ(!� e�.ţe ţilP()!!�ţ� . .sMll nolJ, la.aJ+tenticiJa.ţţe.-.ei 
originară. Sarcina interpretării se impune întotdeauna atunci când continutul de sens al 
faptullii'fixat este controversat şi trebuie să fie dobândită înţelegerea 'corectă a 'veştii'. 

['Y<:stea' nu este însă ceea c(! a spus la origine cel care vorbeşte, respectiv cel care scrie, ci 
! �eea ce el ar fi vrut să splUlă dacă eu aş fi fost partenerul său originar de diaiog.·E:ste 
'cunoscut, de pildă', ca'problemă hermeneutică a interpretării 'ordinelor', faptul că ele 
trebuie să fie îndeplinite 'În conformitate cu sensul' (şi nu literal). Acest lucru rezidă, în 
conformitate cu realitatea, în constatarea că lUl text nu este un obiect dat, ci o fază în 
realizarea unui proces de comlU1Îcare. 
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Această stare de fapt generală poate fi deosebit de bine ilustrată în cazul codificării 
juridice şi, în mod corespunzător, în cazul hermeneuticii juridice. Nu degeaba hermeneutica 
juridică are un fel de funcţie exemplară. Aici trecerea în forma scrisă şi permanenta invocare 
a textului sunt deosebit de evidente. Ceea ce este stabilit ca drept sluj':şte într-adevăr, de la 
bun început, aplanării sau evitării conflictului. În această privinţă, aici recursul la text este 
întotdeauna motivat, atât pentru cei care caută dreptate, adică părţile, cât şi pentru cel care 
găseşte şi pronunţă sentinţa, adică instanţa. Formularea legilor, a contractelor legale sau a I 
hotărârilor legale este tocmai de aceea deosebit de pretenţioasă, iar fixarea lor în scris CUt' 
atât mai mult. Aici o hotărâre sau o conventie trebuie formulată în aşa fel, încât sensul ei .... . ' \  
juridic __ s_!ţţ;iasăînfnod ll!1ivo� din text şi să fie ferit de abuz sau de răstălmăcire. 'Docu-
mentaţia' reclamă tocmai faptul că o interpretare autentică trebuie să reuşească, chiar dacă 
nu se poate recurge la ajutorul autorilor înşişi, al legiuitorilor sau al partenerilor de contract. 
Aceasta implică faptul că formularea în scris trebuie să se gândească din capul locului şi la 
marja de interpretare ce se instituie pentru 'cititorul' textului, care trebuie să îl aplice. Aici 
este permanent vorba - atât în cazul 'propovăduirii', cât şi în cel al 'codificării' este valabil 
acelaşi lucru - despre faptul de a e'fita conflictul, de a elimina neînţelegerile şi abuzul, de 
a face posibilă înţelegerea univocă. In raport cu simpla pronunţare a legii sau cu încheierea 
actuală a contractului, fixarea în scris urmăreşte să creeze doar o asigurare suplimentară. 
Aceasta implică însă faptul că şi aici rămâne(2 marjă a concretizării conforme sensul� pe 
care, pentru aplicarea practică, trebuie să o realizeze interpretarea. 

Faptul că ea este asemenea unui text, codificat sau nu, este implicat de pretenţia de 
valabilitate a legislaţiei. Legea, ca şi regulamentul, necesită permanent interpretare pentru 
aplicarea practică, iar aceasta înseamnă, invers, că în orice aplicare practică este implicată 
deja interpretarea. De aceea, jurisdictiei, cazurilor precedente sau instrumentării anterioare le , A 

revine rermanent o funcţie creatoare din punct de vedere juridic. In această privinţă, în 
exemplul juridic apare cu o claritate exemplară cât de mult orice stabilire a unui text este 
dinainte raportată la interpretare, adică la aplicarea corectă, conformă sens ului. Trebuie reţinut 
faptul că problema hermeneutică este în esenţă aceeaşi în demersul oral şi în cel scris. Să ne 
gândim, de pildă, la interogarea martorilor. Aceştia de regulă nu sunt iniţia� în contextele 
investigaţiei şi în efortul găsirii sentinţei. Astfel, întrebarea care le este pusă li se înraţişează în 
abstractitatea 'textului', iar răspunsul pe care trebuie să îl dea este de aceeaşi natură. Aceasta 
înseamnă că ele sunt asemenea unei exprimări în scris. Lucrul acesta reiese din nemulţumirea 
cu care martorul întâmpină consemnarea în scris a unei afirma� în procesul-verbal. El nu 
poate, ce-i drept, să tăgăduiască lucrul pe care l-a spus, însă nu ar dori nici să îl lase într-o 
astfel de izolare şi ar prefera să îl interpreteze imediat chiar el însuşi. De acest lucru dă seama 
sarcina fixării, aşadar întocmirea procesului-verbal, în măsura în care, la redarea a ceea ce 
este într-adevăr spus, procesul-verbal trebuie să respecte pe cât posibil intenţia de sens a 
vorbitorului. Invers, exemplul dat al depoziţiei martorului arată felul cum procedura de 
scriere (respectiv componenta scripturalită� din procedură) se repercutează asupra întreţinerii 
dialogului. Marte LuI izolat în vederea depoziţiei sale este, aşa zicând, izolat deja în vederea 
fixării în scris a rezultatelor investigaţiei. Un lucru asemănător este evident valabil şi în acele 
cazuri în care acceptăm, de pildă, să ni se facă o promisiune sau să ni se dea un ordin sau să 
ni se pună o întrebare în scris: şi acest lucru implică o izolare în raport cu situaţia comunicativă 
originară şi trebuie să exprime sensul orieinar sub forma fixării în scris. Raportarea la situaţia 
comunicativă originară rămâne evidentă în toate aceste cazuri. 
I Acest lucru poate fi făcut şi printr-o punctuaţie suplimentară, aşa cum a fost ea 
( descoperită între timp de fixarea în scris pentru a uşura înţelegerea justă. Astfel, de exemplu, 
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semnul întrebării este un atare indiciu cu privire la felul cum trebuie să fie de fapt articulată 
o propoziţie fixată în scris. Excelentul obicei spaniol de a încadra propozipa interogativă 
prin două semne de întrebare face vizibilă această intenţie fundamentală într-un mod 
convingător: deja la începutul lecturii se ştie astfel cum trebuie să fie articulată fraza 
respectivă. Posibilitatea de a ne dispensa de astfel de instrumente de punctuaţie, care nu 
existau deloc în multe alte culturi, confirmă pe de altă parte faptul că numai prin textul 
fixat înţelegerea este măcar posibilă. Simpla succesiune a semnelQr grafice fără.p.�ctu�pe 
reprezintă oarecum o ab�tracpe comunicativă dusă până la extrem.. 

Există însă, fără îndoială, multe forme d(! c:;gmp()�!�ţI}.t1!Jlgy!�E� comunicativ care 
nu pot fi subordonate acestei finalităţi. Acestea sunt_ţt;���Lî�Jnă�uql îl}qţ�.el.e PQţ fi 
indisFutabil considerate ca texte, atunci cân� SAUfl� întâlnite iîn __ :�o�)l!-d<:p�I?:�?.! de 
destinatarul lor - de pildă în expunerea literară. I}}s3.:. 11:dn.suşLprocesul�comu.cicatiy_ele 
2PJ!!l.tezistentă transformării intţ:l(t (Textie'!'.'!iJ: Aş dori să deosebesc trei forme ale acesteia 
pentru ca, pe fundalul lor, să reliefez textul accesibil într-o modalitate privilegiată 
transformării în text, şi nu: textul care îşi împlineşte adevărata sa determinare sub formă 
de text. Aceste trei forme sunt q!!!!!�::stele, pseutjf}textele şi pretextele (die Prătexte). Ca antitexte 
desemnez acele forme ale vorbirii care se opun-ttansformiiii în" text, deoarece în ele este 
dominantă situapa reală .�. conversapei (Miteinandersprechen). Printre acestea se numără, de 
exemplu, orice fel de gluma. Faptul că nu vorbim serios despre ceva şi aşteptăm ca acest 
lucru să fie înţeles ca glumă îşi are cu siguranţă locul său în procesul de comunicare şi îşi 
găseşte acolo şi semnalarea: în intonatie sau în gestica însotitoare, sau în situatia socială, , , , 
sau în orice altceva. Este însă clar că nu e posibil ca o astfel de remarcă glumeaţă de 
moment să fie repetată. - Un lucru asemănător este valabil în legătură cu o altă formă de-a 
dreptul clasică a înţelegerii reciproce, şi anume ironii: Aici presupoziţia socială clară o 
constituie preînţelegerea reciprocă comună pe care o presupune utilizarea ironiei. �ine 
sRllr:e contrariul a ceea ce crede, Însă poate fi sigur că lucrul pe care îl crede este în a�elaşi 
timp înţeles, se găseşte Într-o situape de înţelegere rec.iprocă aflată în funcpune. In ce 
măsură o astfel de 'simulare', care nu este simulare, e posibilă şi pe calea scrisului depinde 
de ��<iul preînţeleg�rii rec:'p'r��� comunicative şi :Y,.!H�.Qtd1l!yidomin�nt. Astfel, cunoaştem, 
de exemplu, utilizarea ironiei în societatea aristocratică de odinioară, iar acolo, cu certitudine, 
şi în trecerea ei neîntreruptă în scripturalitate. De acest context ţine şi utilizarea citatelor 
clasice, deseori într-o formă distorsionată. Şi prin aceasta se are în vedere o solidaritate 
socială, în acest caz stăpânire� superioară a presupoziţiilor de educape, aşadar un interes 
de clasă şi confirmarea lui. In să acolo unde raporturile acestor condiţii ale înţelegerii 
reciproce nu sunt la fel de clare, transpunerea în forma fixată în scris este deja problematică. 
Astfel, utilizarea ironiei impune adesea o sarcină hermeneutică extrem de dificilă, iar 
presupoziţia că este vorba despre ironie este greu de justificat. Nu fără îndreptăţire s-a 
spus că faptul de a concepe ceva ca ironic nu este adesea nimic altceva decât un act de 
disperare al interpretului. În relaţiile directe se întâmplă, dimpotrivă, o întrerupere eclatantă 
a acordului atunci când utilizarea ironiei nu este înţeleasă. Este presupus tocmai un acord 
de baW peste tot unde gluma sau ironia trebuie să fie posibile. De aceea, înţelegerea reciprocă 
dintre oameni poate fi cu greu restabilită, prin aceea că cineva trebuie să îşi reformuleze 
modul ironic de exprimare într-o formulare care nu poate fi greşit înţeleasă. Chiar dacă 
acest lucru este posibil, sensul afirmaţiei făcut astfel univoc rămâne mult prea mult în 
urma sensului comunicativ al discursului ironic. 

Al doilea tip de texte care refuză statutul de text (textwidnge Texte) l-am numit pseudotexte. 
Cu aceasta am în vedere acea utilizare a discursului şi, de asemenea, a scrisului, ce a preluat 
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în sine elemente care nicidecum nu pn cu adevărat de transmiterea sensului, ci reprezintă 
ceva de felul unui material de umplutură pentru crearea unei punp retorice peste fluxul 
discursului. Contribupa retoricii poate fi definită tocmai prin aceea că ea este, la nivelul 
discursului, ceea ce nu reprezintă continutul obiectiv al afirmatiilor, deci continutul de 
sens care poate fi transpus în text, ci cee; ce are func�a pur funcpo�ală şi rituală a s�himbului 
discursiv într-o formă orală, respectiv scrisă. Ceea ce eu tratez aici ca pseudotext este, aşa 
zi când, componenta lingvistică golită de semnifica�e. Oricine cunoaşte acest fenomen, de 
pildă, din dificultatea de a recunoaşte şi de a trata în mod adecvat materialele de umplutură 
de la sine întelese ale discursului la transpunerea unui text într-o altă limbă. Traducătorul 
bănuieşte în acest ma.tţrial d\! umpll.ltl.ltiPn sens autentic şi distruge, prin redare, adevăratul 
fltix-oe-'comunicare al textului care îi este dat spre traducere. Aceasta este o dificultate 
căreia îi este expus orice traducător. Acest lucru nu trebuie să conteste faptul că, cu 
certitudine, ar putea fi găsit echivalentul pentru un astfel de material de umplutură, însă 
sarcina traducerii vizează, în realitate, numai continutul de sens al textului, şi de aceea 
adevărata sarcină a traducerii semnificative constă în recunoaşterea şi eliminarea unui 
astfel de material de umplutură al locurilor goale. Anticipând, trebuie semnalat aici, fireşte, 
faptul că acest lucru este CN totul altfel în cazul tuturor textelor de o calitate cu adevărat literară, pe 
care eu le numesc texte eminente, afa cum le vom CNnoafte. Tocmai pe acest fapt se bazează limita 
traductibilităpi textelor literare, limită care apare la cele mai diferite niveluri. 

Ca o a treia formă de texte care refuză statutul de text am în vedere pretextele. Numesc 
ast�e.I._tC>.�te acele afirma� comunicative a căror înţelegere nu se împlineşte în actul ek 
tran�Il1iJere. a sensului care constituie intenpa lor, ci în care este exprimat ceva mascat. 
J.:rretextele sunt aşadar acele texte pe care le interpret�m în vederea a ceva pe care ele 
tocmai că nu îl vizează. Ceea ce vizează ele constituie un simplu paravan (VoIWand), în 
spatele căruia se ascunde 'sensul', şi astfel se impune sarcina interpretativă de a pătrunde 
cu privirea prin paravan şi de a descoperi ceea ce este cu adevărat exprimat acolo. 

Astfel de texte ne sunt la îndemână, de pildă, în ţo�marea opiniei publice, care prezintă 
un cat��er i�ţ.9logic. Conceptul de ideologie vrea să spună tocmai că aici nu este difuzată 
o informape reală, ci un interes aflat înapoia ei, căruia ea îi serveşte drept paravan. Critica 
ideologiilor practică de aceea o explicare a ceea ce este spus prin derivarea sa din interese 
mascate, de exemplu interesele clasei burgheze în lupta de interese capitalistă. Tot astfel, 
probabil că şi atitudinea ideologic-critică s-ar putea să fie ea însăşi criticabilă ca una 
ideologică, în măsura în care ea reprezintă, de pildă, interese antiburgheze, sau indiferent 
de ce altă natură, şi astfel îşi maschează. propriul recurs la paravane. Se va putea considera 
că motiva�a comună a regres ului către un interes aflat În spatele acestui rec��J�J?a.:���E1: 
o constituie întreruperea acordului, ceea Ce Habermas numeşte distorsionarea comunicării. 
Comunicarea distorsionată se înfăpşează aşadar tot ca o tulburare a acordului posibil şi a 
posibilei întelegeri reciproce, şi motivează astfel regresul către adev�ţ.-a� sens. Acest demers 

, 
. ,.:o . . � constă Într-un fel de descifrare. i - ::." 

Un alt exemplu al ��i �tf�rd� interpretări ca demascare a ceea ce recurge la paravane 
îl reprezintă rolul pe care îl joacă visul în psihologia abisală modernă. Experienţele vieţii 
onirice sunt într-adevăr inconsistente. Logica vie� bazate pe experienţă este într-o foarte 
mare măsură scoasă din funcpune. Acest lucru nu exclude faptul că logica surprinzătoare 
a viepi onirice poate să producă şi un n.emijlocit stimul de sens, care este în întregime 
comparabil cu cel al ne-logicii basmului. Intr-adevăr, literatura epică a genului şi-a însuşit 
atât visul, cât şi basmul, de exemplu în romantismul german. Însă ceea ce este savurat în 
acest mod în jocul fanteziei onirice şi, fireşte, poate cunoaşte o interpretare literar-estetică, 
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este o calitate estetică. Dimpotrivă, acelaşi fenomen al visului devine obiect al unei 
interpretări de o cu totul altă natură atunci când se încearcă să se dezvăluie înapoia 
fragmentelor amintirii viselor un sens adevărat, care doar se maschează în fanteziile onirice 
şi poate fi descifrat. De aici provine imensa importanţă a amintirii viselor în tratamentul 
psihanalitic. Cu ajutorul interpretării viselor analiza reuşeşte să iniţieze un dialog asociativ, 
să anuleze astfel blocajele şi, în cele din urmă, să elibereze pacientul de nevroza sa. După 
cum se ştie, acest proces al aşa-numitei analize parcurge stadii complicate de reconstrucţie 
a textului originar al visului şi de interpretare a lui. Este vorba, ce-i drept, despre un cu 
totul alt sens decât cel 'vizat' de către cel care visează sau decât cel descifrat odinioară de 
către tălmăcitorii de vise care risipeau neliniştitorul experienţei onirice prin interpretarea 
lor. Mai degrabă, starea de tulburare totală a procesului de comunicare bazat pe acord este 
cea pe care o numim nevroză, cea care motivează regresul înapoia 'a ceea ce este vizat' şi 
interpretarea paravanului. 

Şi psihopatologia vieţii cotidiene, cunoscută în afara cadrului tulburării nevrotice 
specifice, are aceeaşi structură. Acolo actele deviate sunt aduse la o inteligibilitate bruscă 
printr-un regres către pulsiuni inconştiente. Aici motivaţia regresului către inconştient se 
repetă tot pornind de la inconsistenţă, adică de la neinteligibilitatea actului deviat. Prin 
lămurire, aceasta devine inteligibilă şi îşi pierde elementul iritant pe care îl conţine. 

Corelaţia dintre text şi interpretare, care reprezintă tema acestui studiu, apare deci aici 
sub forma specifică pe care'Ricceur o numeşte hermeneutica suspiciunii (hermeneutics of 
suspicion). Este o eroare ca aceste cazuri de inteligibilitate distorsionată să fi�pr.!vilegiate 
qE�p"ţc::az norţn;U, al în.ţel<;gerii textului96• 

I.IJ..să1ntreaga abordare .de_pân.ă.acum are ca scop. faptul de a arăta. că corelaţia dintre 
t�xţ,şijnterpl'et�re se' modifică-în-mod principial at:un_ci d.f!.�. este vorba despre aşa-numitele 
'tex�.t:.Jiter.al:e'. In toate cazurile de până acum, în care motivaţia interpretării era evidentă 
ŞIceva se constituia ca text În procesul comunicativ, atât interpretarea, cât şi aşa-numitul 
text însuşi erau integrate în desfăşurarea comunicării. Acest lucru corespundea sensului 
literal al expresiei interpres, care îl vizează pe cel care mediază conversaţia, şi de aceea are în 
primă instan�ă funcţia originară a translatorului, care stă între vorbitori de limbi diferite şi, 
prin medierea conversaţiei, îi uneşte pe cei despărţiţi. Aşa cum într-un astfel de caz este 
depăşită bariera limbii străine, este nevoie de acest lucru şi atunci când în aceeaşi limbă 
apar tulburări la nivelul comunicării, aici identitatea afirmaţiei ftind întâ1nită prin revenirea 
la ea, adică, potenţial, în tratarea ei .ca text. 

Faptul nedumeri tor care face ca un text să fie neinteligibil trebuie să fie anulat de către 
interpret. Interpretul mediază conversaţia atunci când textul (discursul) nu poate să îşi 
îndeplinească menirea de a fi ascultat şi înţeles. Interpretul nu are nici o altă funcţie decât 
pe cea de a dispărea în întregime în obţinerea comunicării. Discursul interpretului nu este, 
de aceea, un text, ci slujefte un text. Aceasta nu înseamnă Însă că contribuţia interpretului ar 
fi dispărut în întregime prin aceea că el ascultă textul. Doar că această contribuţie nu este 
tematică, nu este obiectivată ca text, ci a pătruns în text. Astfel, raportul dintre text şi 
interpretare este caracterizat într-o maximă generalitate. Căci aici iese la iveală un element 
hermeneutic structural care merită o reliefare proprie. Această mediere a conversaţiei are 
ea însăşi o structură de dialog. Translatorul care mediază Între două părţi nu va putea 
nicidecum să facă altfel decât să perceapă distanţa sa în raport cu ambele poziţii ca pe un 
fel de superioritate faţă de părtinirea ambelor părţi. Ajutorul pe care el îl dă pentru realizarea 

96 [CE. între timp textul autorului: "The Hermeneutics of Suspicion" în: He17l1cncuticJ, QueJtionJ ami 
ProspectJ (ed. de S. Shapiro şi A. Sica), Amherst 1984, pp. 54-65] . 
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comunicării n u  s e  limitează, de aceea, la nivelul pur lingvistic, ci s e  transformă întotdeauna 
într-o mediere obiectivă care încearcă să echilibreze îndreptă tirea şi limitele ambelor părti. 
'Cel care mediază conversafia' devine 'negociator' Însă mi se pare că există un rapo�t 
analog şi între text şi cititor. Atunci când interpretul depăşeşte ceea ce este nedumeritor 
într-un text şi îl ajută astfel pe cititor să înţeleagă textul, propria sa retragere nu înseamnă 
disparifie în sens negativ, ci intervenfia sa în comunicare în aşa fel, încât tensiunea dintre 
orizontul textului şi orizontul cititorului să fie anulată - ceea ce eu am numit contopirea 
orizonturi/or (Horizontverschme/zun�. Orizonturile separate, ca şi punctele de vedere diferite, 
se dizolvă unel� in altele. Îritel�ge·rea unui text tinde, de aceea, să îl câştige pe cititor pentru 
c:eea ce spune textul, care tocmai prin aceasta dispare el însuşi. 

Însă aici există literatura: textele care nu dispar, ci se prezintă oricărei înţelegeri cu o 
pretenfie normativă şi sunt anterioare oricărui nou efort de a face textul să vorbească. 
Care este marca lor distinctivă? Ce înseamnă pentru discursul intermediar al interpretului 
faptul că textele pot fi astfel 'prezente,?97 

Teza mea este următoarea: ele sunt cu adevărat prezente abia în revenirea asupra lor. 
Aceasta înseamnă însă că ele sunt text în sensul originar şi propriu-zis, iar cuvintele, care 
sunt cu adevărat 'prezente' abia prin revenirea la ele, împlinesc adevăratul sens al textelor, 
aşa zicând, pornind de la ele însele: ele vorbesc. Textele literare sunt acele texte care la 
lectură trebuie să fie auzite cu sonoritate, chiar dacă poate numai în urechea interioară şi 
care, atunci când sunt recitate, nu trebuie să fie doar auzite, ci şi rostite interior. Ele îşi 
dobândesc adevărata existenţă prin cunoaşterea lor pe de rost, par cr.eur. Atunci ele trăiesc 
în memoria rapsodului, a coreutului, a cântăreţului liric. Ca şi cum ar fi scrise în suflet, ele 
se află pe calea către scripturalitate, şi de aceea nu este deloc surprinzător faptul că în 
culturile bazate pe lectură astfel de texte privilegiate sunt numite 'literatură'. 

Un text literar nu este numai fixarea unui discurs real. El nu trimite nicidecum înapoi.., 
către un cuvânt deja rostit. Acest lucru are consecinţe hermeneutice. Interpretarea nu mai I 

este aici un simplu mijloc pentru retransmiterea afirmafiei originare. Textul literar este text 
într-un grad special tocmai prin aceea că el nu trimite înapoi către o acfiune lingvistică 
originară, ci prescrie la rândul său toate repetările şi toate acpunile lingvistice; nici o vorbire 
nu poate să îndeplinească vreodată în întregime prescripţia pe care o reprezintă un text 
poetic. Acesta exercită o funcfie normativă care nu trimite înapoi nici către un discurs 
originar, nici către intenfia vorbitorului, ci îşi are originea în el însuşi, surprinzându-l şi 
depăşindu-1 chiar şi pe poet, de pildă în bucuria reuşitei unei poezii. 

Nu degeaba cuvântul 'literatură' a dobândit un sens apreciativ, astfel încât apartenenţa la 
literatură reprezintă o distincpe. Un text de acest fel nu reprezintă simpla fixare a discursului, 
ci posedă propria sa autenticitate. Dacă ceea ce constituie de obicei caracterul discursului 
este faptul că ascultătorul ascultă oarecum dincolo de el şi este în întregime orientat către 
ceea ce îi comunică discursul, aici limba însăşi îşi face aparifia într-un mod ciudat. 

Nu este uşor să înţelegem corect această auto prezentare a cuvântului. Desigur, cuvintele 
îşi păstrează semnificafia şi în textul literar şi poartă sensul discursului care vizează ceva. 
Ţine în mod necesar de calitatea unui text literar faptul că el nu lezează acest primat al 
conţinutului obiectiv ce revine oricărei vorbiri, ba chiar dimpotrivă, îl amplifică atât de 
mult, încât relapa cu realitatea afirmaţiei sale este suspendată. Pe de altă parte, modalitatea 
exprimării (das Wie des Gesagtseins) nu trebuie să treacă în prim-plan. Altminteri, nu vorbim 
despre arta cuvântului, ci despre artificialitate, nu despre un sunet care prescrie un mod de 
a cânta, ci despre imitafie poetizantă, respectiv nu vorbim despre un stil a cărui calitate 
97 [efo în această privinţă mai ales lucrările asupra teoriei literaturii reunite în Ces. Werke, Bd. 8]. 
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inconfundabilă o admirăm, ci despre o ma1}ieră care se face sim�tă în mod supărător. Cu 
toate acestea, un text literar pretinde ca el să devină prezent în apari�a sa lingvistică, şi nu 
doar să îşi exercite functia comunicativă. El nu trebuie să fie doar citit, ci trebuie să fie 
ascultat - chiar dacă de �ele mai multe ori numai cu urechea interioară. 

Astfel, fJ�YJ!ltul lş.i. <:lob�!tdeş.t� __ _ d�p1i,!la prezentă de_Jin.� . aţ>ia în textul literar. El face 
prezent nu numai ceea ce este spus, ci se face prezent şi pe sine în realitatea sa sonoră 
evidentă. Aşa cum stilul constituie şi el, ca factor activ, textul de calitate, şi tomşi nu trece 
în prim-plan ca o dexteritate stilistică, aşa şi realitatea sonoră a cuvintel or şi a discursului 
este indisolubil legată de comunicarea sensului. Însă dacă în general discursul este determinat 
de premergerea către sens, astfel încât ascultăm şi citim încercând să trecem dincolo de 
discurs ca fenomen şi fiind orienta� în întregime către sensul comunicat, în cazul textului 
literar propria aparipe a fiecărui cuvânt în sonoritatea sa şi melodia sonoră a discursului au 
o semnifica�e tocmai şi pentru ceea ce este spus prin cuvinte. Apare o tensiune ciudată 
între direc�a de sens a discursului şi autoprezentarea apari�ei sale. Fiecare dintre păr�e 
discursului, fiecare cuvânt individual, care se integrează în unitatea de sens a propozi�ei, 
reprezintă el însuşi un fel de unitate de sens, în măsura în care evocă prin semnificatia sa 
ceva vizat. În măsura în care el intră aici în joc cu propria sa unitate, şi nu acpo�ează 
numai ca mijloc pentru sensul care trebuie ghicit al discursului, el face ca diversitatea 
semantică a propriei sale expresivită� să se dezvolte. Astfel, se vorbeşte atunci despre 
conotatiile care consună atunci când într-un text literar un cuvânt apare în semnificatia sa. , , 

Aici, cuvântul individual, în calitate de purtător al semnifica�ei sale şi de co-purtător al 
sensului discursului, este numai un element abstract al discursului. Totul trebuie privit în 
ansamblul mai larg al sintaxei. Fireşte că aceasta este în textul literar o sintaxă care nu este 
neapărat şi doar cea a gramaticii obişnuite. Aşa cum vorbitorul se bucură de libertă� 
sintactice pe care as�ultătorul i le acordă pentru că el urmăreşte toate modulaţiile şi 
gesticulapiIe vorbitorului, aşa şi textul poetic posedă - în ciuda tumror nuanţărilor pe care 
le prezintă - propriile sale libertă�. Ele sunt acordate realită�i sonore care ajută ansamblul 
textului să dobândească o forţă semantică sporită. Cu siguranţă că deja în �()meniul prozei 
obişnuite este valabil fapml că un discurs nu este o 'scriere', iar o conferinţă nu este o 
prel.'gere, adică nu este un 'papef. Totuşi, pentru literamră în sensul eminent al cuvântului 
acest lucru este valabil în şi mai mare măsură. Ea depăşeşte abstractitatea a ceea ce este 
scris nu numai prin aceea că textul este lizibil, adică inteligibil în privinţa sensului său. Un 
text literar depne mai degrabă un statut propriu. Prezenţa sa lingvistică în calitate de text 
reclamă repetarea formulării originale, însă în aşa fel, încât ea nu reia o vorbire originară, 
ci anticipează o vorbire nouă, ideală. Întreţeserea rapormrilor semantice nu se epuizează 
niciodată în întregime în relaţiile care exlstă între semnificaţiile principale ale cuvintelor. 
Tocmai relaţiile de semnificaţie implicite, care nu sunt înglobate în teleologia sensului, dau 
propoz*ei literare volumul ei propriu. Cu siguranţă că ele nu ar ieşi la iveală dacă ansamblul 
discursului nu s-ar mentine, aşa zi când, în sine, dacă el nu ar invita la zăbovire şi nu l-ar 
îndemna pe cititor sau 'pe ascultător să devină tot mai ascultător. Însă acest fapt de a 
deveni ascultător rămâne, cu toate acestea, ca orice ascultare, o ascultare a ceva, care 
concepe faptul ascultat' drept configura�e de sens a unui discurs. 

Este dificil să spunem ce este aici cauză şi ce este efect: acest câştig în volum este cel 
care îşi suspendă func�a comunicativă şi referinţa, şi îl face să fie un text literar? Sau, 
dimpotrivă, anularea afirmării realitătii, care caracterizează un text în calitate de creatie , , 
poetică, adică în calitate de apari�e proprie a limbii, este cea care face ca plenimdinea de 
sens a discursului să se ivească pentru prima dată în întregul său volum? Amândouă sunt, 
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evident, inseparabile şi va depinde de fiecare propor�e a participării apari�ei lingvistice la 
ansamblul sensului felul cum se măsoară proporţiile de participare care umplu în modalită� 
diferite spa�ul cuprins între proza artistică şi acea poesie pure. 

Cât de complicată este îmbinarea discursului într-o unitate şi combinarea componentelor 
ei, adică a cuvintelor, devine clar în cazul extremei. De exemplu atunci când cuvântul, în 
polivalenţa sa, se erijează în purtător autonom al sensului. Numim ceva de felul acesta un 
joc de Ctlvinte. Nu poate fi tăgăduit următorul lucru: utilizat adesea numai ca figură de stil 
care face ca spiritul vorbitorului să strălucească, Însă rămânând în întregime subordonat 
inten�ei de sens a discursului, jocul de cuvinte poate dobândi un statut autonom. Acest 
lucru are apo� consecinţa că intenpa de sens a discursului ca întreg Îşi pierde brusc 
univocitatea. In spatele unităţii apari�ei sonore străluceşte atunci unitatea ascunsă a 
semnificaţiilor diverse şi chiar opuse. Hegel a vorbit într-un astfel de context despre instinctul 
dialectic al limbii, iar Heraclit a recunoscut în jocul de cuvinte unul dintre martorii cei mai 
privilegia� ai concep�ei lui fundamentale, conform căreia ceea ce este opus este, în realitate, 
unul şi acelaşi lucru. Insă acesta este un mod de exprimare fliozofic. Aici este vorba 
despre întreruperi ale direc�ei naturale de semnificaţie a discursului, care sunt productive 
pentru gândirea filozofică tocmai pentru că limba este constrânsă în felul acesta să renunţe 
la semnificapa ei obiectivă nemij locită şi să ajute reflecţiile gândirii să devină perceptibile. 
Plurivocită�e de natura j ocurilor de cuvinte reprezintă cea mai densă formă de aparipe a 
speculativului, care se explicitează în judecă� ce se contrazic reciproc. Dialectica este 
prezentarea speculativului, cum spune Hegel. 

Pentru textul literar, lucrurile stau Însă altfel, şi tocmai din acest motiv. Func�a jocului 
de cuvinte tocmai că nu este compatibilă cu complexitatea elocventă a cuvântului poetic. 
Semnificaţiile colaterale care coexistă cu o semnifica�e principală dau limbii, ce-i drept, 
dimensiunea ei literară, însă prin aceea că ele se supun unită� de sens a discursului şi lasă 
doar să se facă auzite alte semnificaţii, j ocurile de cuvinte nu sunt simple j ocuri ale 
complexită� sau polivalenţei cuvintelor, din care se formează discursul poetic - în ele, 
mai degrabă, se opun unele altora unităp de sens autonome. Astfel, j ocul de cuvinte 
sparge unitatea discursului şi pretinde să fie înţeles într-o relaţie semantică reflectată, 
situată la un nivel mai înalt. De aceea, suntem iri tap chiar şi în utilizarea de jocuri de 
cuvinte şi de calambururi, atunci când ele se succed în mod excesiv, pentru că ele distrug 
unitatea discursului. Încărcătura explozivă a jocului de cuvinte se va dovedi cu greu eficientă 
mai ales într-un cântec sau într-o poezie lirică, deci peste tot unde predomină aspectul 
melodic al limbii. Fireşte, altceva se întâmplă în cazul discursului dramatic, unde 
antagonismul domină scena. Să ne gândim la stichomythie sau la autodistrugerea eroului, 
care se manifestă în j ocul de cuvinte cu propriul nume.98 De asemenea, lucrurile stau altfel 
acolo unde discursul poetic nu constituie nici cursul povestirii, nici fluxul cântecului, nici 
reprezentarea dramatică, ci se antrenează în mod conştient în jocul reflecţiei, de ale cărei 
jocuri de oglindire �ne în mod direct pulverizarea aşteptărilor privitoare la discurs. Astfel, 
în lirica foarte reflexivă jocul de cuvinte poate prelua o func�e productivă. Să ne gândim, 
de. pildă, la lirica hermetică a lui Paul Celan. Totuşi, trebuie să ne întrebăm şi aici dacă nu 
cumva calea unei astfel de încărcări reflexive a cuvintelor este sortită să se piardă, în cele 
din urmă, în inaccesibil. Este totuşi evident că, de pildă, Mallarme utilizează, ce-i drept, 
jocuri de cuvinte în schiţe de proză, precum în Igitur, însă acolo unde este vorba despre 
întregul corp sonor al crea�ei poetice abia dacă se j oacă cu cuvintele. Versurile din Salut 
sunt, cu certitudine, .multiplu .tratificate şi satisfac anticiparea sensului pe planuri atât de 
98 [Cf. M. Warburg, Zwei Fragen zum JKraţylo.r � (Nene philologische Untersuchungen 5) Berlin 1929.] 
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diverse precum cel al unui toast şi al unui bilant al vietii, oscilând între spuma şampaniei 
din pahar şi urma pe care o lasă pe valuri c�rabia �eţii. Însă ambele dimensiuni ale 
sensului pot fi realizate, în aceeaşi unitate a discursului, ca acela;i gest lingvistic melodic99• 

O abordare asemănătoare trebuie consacrată şi metaforei. In poezie, ea este atât de 
integrată în jocul sunetelor, în sensurile cuvintelor şi în sensul discursului, încât nu iese 
nicidecum în relief ca metaforă. Căci aici lipseşte proza discursului obişnuit în genere. De 
aceea, chiar şi în proza poetică, metafora abia dacă are o funcţie. Ea dispare oarecum în 
trezirea intuitiei spirituale în slujba căreia se află. Adevăratul domeniu de dominatie al 
metaforei est�, mai degrabă, retorica. În ea metafora este savurată ca metaforă. În po�tică, 
teoria metaforei merită la fel de pu�n un loc de cinste ca şi cea a jocului de cuvinte. 

Acest excurs ne învată cât de multiplu stratificată şi de diferentiată este îmbinarea 
dintre sunet şi sens, atât î� discurs, cât şi în scris, atunci când este vorba despre literatură. 
Ne întrebăm cum poate fi reluat, în genere, discursul intermediar al interpretului în realizarea 
textelor poetice. Răspunsul la această întrebare poate fi numai unul foarte radical. Spre 
deosebire de alte texte, textul literar nu este întrerupt de vorbirea mediatoare a interpretului, 
ci este însofit de permanenta sa vorbire laolaltă (mitreden) . Acest lucru poate fi legitimat la 
nivelul structurii temporalităţii ce revine oricărui discurs. Fireşte, categoriile temporale pe 
care le utilizăm în legătură cu discursul şi cu arta exprimării prezintă o deosebită dificultate. 
Se vorbeşte acolo despre prezenp şi, aşa cum am făcut eu mai sus, chiar despre 
autoprezentarea cuvântului poetic. Tragem însă o concluiie falsă, dacă vrem să înfelegem o astfel de 
prezenfă, pornind de la limbajul metafi�Jcii, drept prezentitatea jiinfării simplu pre'{ţnte (die gegenwii1tigkeit 

99 [Sonetul lui Mallarme, căruia îi alătur o parafrază germană neartistică (traducerea românească 
o urmează îndeaproape pe cea a lui Gadamer, n. trad .), sună astfel: 

Salut 

Rien, cette ecume, vierge vers 
A ne designer gue la coupe; 
Telle loin se noie une troupe 
De sirenes mainte a l'envers. 

Nous naviguons, 6 mes divers 
Amis, moi deja sur la poupe 
Vous l'avant fastueux qui coupe 
Le flot de foudres et d'hivers; 

Vne ivresse belle m'engage 
Sans craindre meme son tangage 
De porter debout ce salut 

Solitude, recif, etoile 
A n'importe ce qui valut 
Le blanc souci de notre toile. 

Salut 

Nimic, această spumă, vers neprihănit 
Menit să contureze doar marginea cupei; 
Foarte departe se scufundă o ceată 
De sirene, cele mai multe cu spatele întoarse. 

Călătorim într-acolo, ai mei atât de diferiţi 
Prieteni - eu deja la pupa 
Voi în fată la mândra proră, care taie 
Torentul de trăsnete şi de furtuni. 

O frumoasă betie mă face 
, 

Fără-a mă teme nici chiar de tangajul ei 
Stând în picioare �ă salut 

Singurătate, recif, stea 
Orice va fi flind acel ceva 
Spre care ne îndreaptă-a grijii albă pânză. 

P. Forget, editorul volumului Text und Interpretation, Munchen 1984, îl citează la p. 50, în legătură cu 
această chestiune, pe U. ]app, Hermeneutik, Munchen 1977, p. 80 sqq. Acolo sunt deosebite trei 
planuri (pornind de la Rastier); 'analiza saturată' este dusă până la extrem: salut (cuvântul francez, 
n.tr.) nu mai este înţeles ca salut (cuvântul românesc, în lb. germ. G17IJl, n. tr) , ci şi ca salvare (reci}!), 
iar grija albă ca hârtia, ceea ce nu este nicăieri întâlnit în text, nid chiar în autoreferenţialul vierge vers. 
Aceasta Înseamnă metodă fără adevăr] . 
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des vorhandenen) sau pornind de la conceptul de obiectivabilitate (ol?jektivierbarkeit). Aceasta nu este 
prezentitatea ce revine operei literare, ba chiar ea nu revine absolut nici unui text. Limba şi scrisul 
constau întotdeauna în indicarea (Venveisuni) lor. Ele nu sunt, ci vizează, şi acest lucru este 
valabil chiar şi atunci când ceea ce este vizat nu există nicăieri altundeva decât în cuvântul 
care apare. Discursul poetic este realizat numai în realizarea vorbirii, respectiv a lecturii 
înseşi, adică el nu este prezent rară să fie înţeles. 

Structura temporală a vorbirii şi a lecturii reprezintă un domeniu problematic în mare 
măsură necercetat. Faptul că schema pură a succesiunii nu trebuie aplicată asupra vorbirii 
şi lecturii ne devine imediat clar atunci când vedem că prin aceasta nu este descrisă lectura, 
ci pronunţarea pe litere. Cine trebuie să pronunţe pe litere atunci când vrea să citească, 
tocmai că nu poate să citească. Un lucru asemănător cu situa�a lecturii în tăcere este 
valabil cu privire la lectura cu voce tare pentru un auditoriu. A citi bine pentru un auditoriu 
înseamnă a transmite celuilalt îmbinarea semnificapei şi a sunetului în aşa fel, încât el să o 
reactualizeze pentru sine şi în sine. Citim cu voce tare cuiva, iar aceasta înseamnă că ne 
adresăm lui. El este inerent acestei situaţii. Atât faptul de a rosti ca model de pronun�e, 
cât şi faptul de a citi pentru un auditoriu rămân 'dialogale'. Chiar şi lectura cu voce tare 
prin care ne citim ceva nouă înşine rămâne dialogală, în măsura în care ea trebuie să 
armonizeze pe cât posibil apariţia sonoră şi perceperea sens ului. 

Arta recitării nu este ceva principial diferit. Este nevoie de o artă specială numai în 
măsura în care ascultătorii sunt o mulţime anonimă, iar textul poetic reclamă totuşi realizarea 
în fiecare ascultător în parte. Cunoaştem aici ceva corespunzător pronunţării pe litere la 
lectură, aşa-numita recitare pe de rost. Aceasta, iarăşi, nu este vorbire, ci o înşiruire de 
fragmente semantice risipite unele după altele. Vorbim despre acest lucru în limba germană 
atunci când copiii învaţă versuri pe de rost şi le 'recită' pentru bucuria părin�or. Adevăratul 
cunoscător sau artist al recitării, dimpotrivă, va face prezent un întreg al configura�ei 
lingvistice, asemenea actorului care trebuie să dea naştere din nou cuvintelor rolului său, 
ca şi cum ar fi fost găsite în clipa aceea. Nu trebuie să fie o înşiruire de părţi discursive, ci 
un întreg format din sens şi sunet, care 'stă' în el însuşi. De aceea, v01bitorul ideal nu se va 
face nicidecum prezent pe sine, ci va face prezent numai textul, care trebuie să ajungă în 
întregime chiar şi la un orb care nu poate vedea gestica sa. Goethe spune la un moment 
dat: "Nu există nici o plăcere mai înaltă şi mai pură decât aceea de a asculta cu ochii închişi 
pe cineva care nu declamă, ci recită cu o voce potrivită în mod firesc un fragment din 
Shakespeare"loo. Ne putem întreba dacă recitarea este în genere posibilă în cazul oricărui 
fel de texte poetice. Este ea posibilă, de pildă, atunci când este vorba despre creapa poetică 
meditativă? Această problemă se reflectă şi în istoria genului liric. Lirica corală şi, în genere, 
tot ceea ce are caracterul unui cântec ce te invită să cânţi şi tu, este ceva cu totul diferit de 
tonalitatea ele�acă. Creatia poetică meditativă pare să fie posibilă pe deplin numai în 
realizarea solit�ră. 

' 

În orice caz, schema succesiunii este aici cu totul inadecvată. Ne amintim de ceea ce, în 
învătarea prozodiei latine, este numit construire: elevul care învată limba latină trebuie să 
caut� 'verbul' şi apoi subiectul, şi pornind de acolo să articuleze intreaga masă de cuvinte 
până la strângere a bruscă laolaltă a elementelor care la început păreau cu totul disparate ca 
sens. Aristot;l descrie la un moment dat îngheţarea unui lichid agitat ca transformare 
fulgerătoare. In moG. asemănător stau lucrurile în cazul caracterului fulgerător al înţelegerii, 
atunci când fragmentele neordonate ale cuvintelor se cristalizează în întregime în unitatea 
100 "Shakespeare und �ein Ende" în: Johann Wolfgang Goethe, Samt/iche Werke, Artemis -
Gedenkausgabe Band 1 4, p. 757. 
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de sens a întregului. Ascultarea şi lectura au, în mod evident, aceeaşi structură temporală 
a înfelegerii, caracterul circular al acestei structuri numărându-se printre cele mai vechi 
cunoştinte ale retoricii şi hermeneuticii. 

Acest'lucru este valabil pentru orice ascultare şi lectură. În cazul textelor literare, situa�a 
este încă şi mai complicată. Aici nu este vorba numai despre culegerea unei informafii 
transmise prin intermediul textului. Nu ne grăbim, nerăbdători şi oarecum imperturbabili, 
către finalul sensului (das Sinn-Ende) , prin a cărui dobândire este cuprins întregul a ceea ce 
este comunicat. Cu certitudine, există şi aici ceva de felul unei intelegeri fulgerătoare, în 

. 
, 

care se luminează deodată unitatea plăsmuirii. In cazul textului poetic, acest lucru se întâmplă 
la fel ca şi în cazul imaginii artistice. Relatiile semantice sunt - chiar dacă poate vag şi 
fragmentar - cunoscute. Însă în ambele ' cazuri rela�a de reprezentare cu realul este 
suspendată. Textul rămâne, cu rela�a sa semantică, unicul fapt prezent. Atunci când rostim 
sau citim texte literare, suntem, de aceea, trimişi înapoi către relapile semantice şi sonore 
care articulează structura întregului, iar aceasta nu numai o dată, ci iar şi iar. Răsfoim, 
oarecum, paginile anterioare, incepem din nou, citim din nou, descoperim noi relafii 
semantice, şi ceea ce se află la sfârşit nu este conştiinţa sigură de a fi înţeles acum problema, 
conştiintă cu care lăsăm, de obicei, un text în urmă. Lucrurile stau invers. Pătrundem cu 
atât mai' adânc, cu cât· conştientizăm mai mult relaţii de sens şi sunet. Nu lăsăm textul 
înapoia noastră, ci ne lăsăm antrena� în el. Suntem atunci în el, aşa cum orice vorbitor este 
în cuvintele pe care le spune şi nu le men�ne într-o distanţă asemănătoare cu cea valabilă 
pentru cel care utilizează unelte, luându-Ie şi punându-le deoparte. Faptul de a vorbi 
despre utilizarea cuvintelor este, de aceea, neobişnuit de inadecvat. El nu se referă la 
vorbirea reală, ci tratează vorbirea mai mult ca pe utilizarea dic�onarului unei limbi străine. 
Astfel, faptul de a vorbi despre regulă şi prescrippe trebuie limitat în mod principial atunci 
când este vorba despre vorbirea reală. Acest lucru este însă valabil cu atât mai mult cu 
privire la textul literar. El este totuşi corect nu pentru că spune ceea ce ar spune oricine, ci 
pentru că are o corectitudine nouă, unică în felul ei, care îl distinge ca operă de artă. 
Fiecare cuvânt 'stă', astfel încât el pare aproape de neînlocuit şi, într-o anumită măsură, el 
este cu adevărat de neînlocuit. 

Dilthey a fost cel care, dezvoltând idealismul romantic, a furnizat aici primele orientări. 
Respingând monopolul contemporan al gândirii cauzale, el, în loc să vorbească despre 
corelaţia dintre cauză şi efect, a vorbit despre corela/ia efectelor (WirkungszusammenhaniJ, deci 
despre o corelaţie care există între efectele însele (fără a prejudicia faptul că ele au, toate, 
cauzele lor) .  El a introdus în acest scop conceptul de 'structură', care a dobândit mai târziu 
un loc de cinste, şi a arătat felul cum înţelegerea structurilor are în mod necesar o formă 
circulară. Pornind de la audi�a muzicală, pentru care muzica absolută, prin extrema ei 
lipsă de concepte, constituie un exemplu paradigmatic, deoarece ea exclude orice teorie a 
reprezentării,.el a vorbit despre concentrarea într-un nucleu şi a tematizat structura temporală 
a întelegerii. In estetică, se vorbeşte într-un sens asemănător, atât în cazul unui text literar, 
cât şi în cazul unei imagini, despre 'pIăsmuire' (Gebilde). În semnifica�a nedeterminată a 
'plăsmuirii' rezidă faptul că ceva nu este înţeles din perspectiva completitudinii sale 
planificate în prealabil, ci s-a plăsmuit oarecum din interior către exterior dobândind o 
configura�e proprie, şi se află poate în continuare în proces de formare. Este evident că 
faptul de a înţelege ceva de felul acesta constituie o sarcină aparte. Sarcina este aceea de a 
edifica în noi ceea ce este o plăsmuire, de a construi ceva care nu este 'construit' - iar acest 
lucru implică faptul că toate încercările de construire trebuie să fie din nou retrase. În timp 
ce unitatea dintre înţelegere şi lectură se realizează de obicei într-o lectură plină de înţelegere 
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şi  lasă astfel în întregime în urma sa fenomenul lingvistic, în cazul textului literar vorbeşte 
permanent şi ceva care face prezente relaţiile semantice şi sonore schimbătoare. Structura 
temporală a mobilităţii (Zeistruktur der Bewegthei� pe care noi o numim zăbovire (das Venveilen) 
este cea care împlineşte o astfel de prezenţă şi în care trebuie să pătrundă orice discurs 
intermediar al interpretării. Fără disponibilitatea receptorului de a asculta cu cea mai mare 
atentie, nici un text poetic nu vorbeşte. " 

In încheiere, un exemplu celebru I?oate sluji drept ilustrare. Este vorba despre finalul 
poeziei lui Mărike Au! eine Lampe / In cinstea unei lampe1 01. Versul sună astfel: "ceea ce-i 
frumos, transfigurat străluce în el însuşi." 

Versul a constituit obiectul unei discutii dintre Emil Staiger şi Marin Heidegger. El 
interesează aici numai ca un caz exemplar. 'În acest vers întâlnim un grup de cuvinte care 
pne în aparenţă de cea mai banală cotidianitate: 'scheint es' ('pare'; 'străluceşte' - n. trad.) . 
Putem înţelege acest lucru ca 'anscheinend ('aparent'), 'dokel, 'videtul, 'il semble', 'it seems', 
'pare' etc. Această înţelegere prozaică a expresiei are sens, şi de aceea şi-a găsit apărătorul. 
Acum se poate însă vedea că ea nu respectă legea versului. Se poate arăta de ce 'scheint es' 
înseamnă aici 'străluceşte', 'sp/endef. Aici poate fi aplicat mai întâi un principiu hermeneutic. 
În cazul dificultă�lor decide contextul mai amplu. Orice posibilitate dublă a înţelegerii 
constituie însă o dificultate. Este însă de o evidenţă hotărâtoare faptul că aici frumosul 
este atribuit unei lămpi. Aceasta este afirma�a poeziei ca întreg, afuma�e ce trebuie înţel easă 
în întregime. O lampă care nu luminează pentru că atârnă, demodată şi uitată, Într-o 
'cameră a desfătărilor' ('cine o ia în seamă?') dobândeşte aici adevărata ei strălucire, deoarece 
ea este o operă de artă. Nu există nici o îndoială că strălucirea este aici atribuită lămpii care 
luminează chiar şi atunci când nu o foloseşte nimeni. 

Leo Spitzer, într-o contributie extrem de erudită la această discutie, a descris mai , , 
îndeaproape această specie literară a unor astfel de poezii dedicate obiectelor şi a arătat în 
m03 convingător locul lor în istoria literaturii. Heidegger, la rândul său, a suspnut cu 
îndreptătire corelatia conceptuală dintre 'frumos' şi 'a străluci', corelatie ce se face auzită 
în celebr� expresie � lui Hegel privitoare la strălucirea sensibilă a ideii. Î�să există şi temeiuri 
imanente. Tocmai din conlucrarea sunetului şi a semnificatiei cuvintelor rezultă o altă 
instanţă clară de decizie. Aşa cum în acest vers s-urile formea�ă o ţesătură solidă ("IVas aber 
schO'n ist, selig scheint es in ihm se/bst'), sau aşa cum modula�a metrică a versului constituie 
101 Poezia lui Morike sună astfel: 

În cinstea unei lampe 
Tu încă neclintită, o, frumoasă lampă-mpodobeşti, 
De-uşoare lanţuri gingaş arunată - aici, 
Tavanul încăperii, aproape-uitată acum, de delectare. 
Pe alba cupă-a ta de marmură, a cărei buză, 
Cununa iederei de bronz verde-auriu o împleteşte, 
O ceată de copii vesel hora o-ncing. 
Ce-ncântător e totul! râzând, şi-un spirit lin 
Al seriozităpi în juru-ntregii forme totuşi revărsat -
O operă de artă de-un veritabil soi. Cine o ia în seamă? 
0ar ceea ce-i frumos, ferice străluceşte în el însuşi. 

Polemica dintre Emil Staiger şi Martin Heidegger, la care se face referire în cele ce urmează, este 
documentată în: Emil S.taiger, Die Kunst der Interpretation, dtv Wissenschaftliche Reihe 4078 (1 971 , 
Lizenzausgabe des Atlft;l�s Vel:l�ges, Ziirich und Freiburg i. Br. 1955), pp. 28-42. 
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unitatea melodică a frazei (un accent metric este pus pe seMn, se/ig, sehein!, in, selbs� , nu 
există loc pentru o irumpere reflexivă, aşa cum ar reprezenta-o un prozaic ' seheint es' (pare'). 
Ea ar însemna, mai degrabă, intruziunea prozei colocviale în limbajul unei poezii, o înşelare 
a în�elegerii poetice, care ne ameninfă mereu pe noi top. Căci în general noi vorbim în 
proză, aşa cum află, spre surprinderea sa, Monsieur J ourdain al lui Moliere. Tocmai acest 
lucru a condus crea�a poetică contemporană până la forme stilistice extrem de ennetice, 
pentru a împiedica intruziunea prozei. Aici, în poezia lui M6rike, nu există nici pe departe 
o astfel de înşelare. Uneori, limbajul acestei poezii se apropie de proză ("cine o ia în 
seamă?''). Însă pozi�a versului în cadrul întregului, şi anume faptul că el constituie finalul 
poeziei, îi dă acestuia o deosebită pondere gnomică. Şi într-adevăr, poezia ilustrează prin 
propria sa afirma�e motivul pentru care aurul acestui vers nu este un indiciu, precum o 
bancnotă sau o informape, ci are el însuşi propria sa valoare. Strălucirea nu este numai 
înţeleasă, ci ea iradiază deasupra întregului apari�ei acestei lămpi care atârnă, nebăgată în 
seamă, într-o cameră uitată şi nu mai străluceşte nicăieri altundeva decât în aceste versuri. 
Urechea interioară ascultă aici corespondenţele cuvintelor 'frumos', 'ferice', 'a străluci' şi 
'însuşi' - şi mai ales acel 'însuşi', cu care ritmul se încheie şi amuteşte, face ca mişcarea 
amutită să răsune în urechea noastră interioară. El face ca în ochlul nostru interior să 
apari liniştita revărsare de sine a luminii, pe care o numim 'a străluci'. Astfel, intelectul 
nostru nu înţelege numai ceea ce este spus acolo despre frumos şi ceea ce exprimă autonomia 
operei de artă, care nu depiride de nici un context al utilizării - urechea noastră ascultă şi 
înţelegerea noastră percepe strălucirea frumosului ca pe adevărata sa esen�ă. Interpretul 
care şi-a prezentat argumentele dispare, iar textul vorbeşte. 



25. Destructie si deconstructie , , , (1 985) 

Atunci când Heidegger a ridicat tema înţelegerii de la nivelul unei metodologii a ştiinţelor 
spiritului la rangul de existenpal şi de fundament al unei ontologii a Dasein-ului, dimensiunea 
hermeneutică nu a mai reprezentat o etapă superioară a cercetării fenomenologice a 
intenponalităţii, care se întemeiază pe percepţia senzorială, ci a făcut să izbucnească în 
spaţiul european şi în direcţia de cercetare a f�nomenologiei ceea ce în logica anglo-saxonă 
s-a produs aproape simultan ca 'linguistic turn'. In dezvoltarea originară husserlian-scheleriană 
a cercetării fenomenologice, în ciuda schimbării de direcţie prin orientarea către lumea 
vietii, limba rămăsese cu totul în umbră. >-

In fenomenologie se repetase profunda uitare a limbii care caracteriza dej a idealismul 
transcendental şi care părea legitimată prin nefericita critică a lui Herder la adresa turnurii 
transcendentale kantiene. Nici măcar în dialectica şi în logica lui Hegel limba nu şi-a găsit 
un loc privilegiat. Pe de altă parte, Hegel a făcut uneori trimitere la instinctul logic al 
limbii, a c�rui anticipare speculativă a absolutului a fixat sarcina operei geniale a logicii 
hegeliene. Intr-adevăr, după transpunerea de către Kant în limba germană, ornamentată 
delicat în stil rococo, a limbajului scolastic al metafizicii, contribuţia lui Hegel la limbajul 
fllozo fiei a fost de o importanţă evidentă. El amintea, din punct de vedere formal, de 
energia creatoare la nivel lingvistic şi conceptual a lui Aristotel şi s-a apropiat cel mai mult 
de acest model suprem şi în măsura în care a putut să salveze, transpunând-o în limbajul 
conceptului, o bună parte din spiritul limbii sale materne. Această împrejurare a instituit 
pentru el, fireşte, limita intraductibilitătii, care a rămas insurmontabilă mai bine de un 
secol şi constituie până astăzi o piedică �e trebuie luată în serios. Însă nici la Hegel limba 
nu dobândise o pozitie centrală. 

În cazul lui Heidegger s-a repetat o irumpere asemănătoare, ba chiar şi mai puternică, a 
forţei originare a limbii în spaţiul gândirii. Acestui lucru i s-a adăugat recursul său conştient 
la originaritatea limbajului filozofilor greci. Astfel, 'limba' a devenit virulentă în întreaga 
forţă intuitivă a stabilităţii sale în cadrul lumii vieţii şi a pătruns puternic în arta foarte rafinată 
a descrierii, proprie fenomenologiei husserliene. Faptul că limba însăşi a devenit obiectul 
autoînţelegerii ei filozofice nu putea fi evitat. Atunci când deja în anul 1920, lucru pe care eu 
îl pot atesta ca martor, un tânăr gânditor, tocmai Heidegger, a început să reflecteze la o 
catedră germană asupra a ceea ce înseamnă faptul că 'se lumeşte' (es weltef), acest lucru a 
constituit breşa printr-un limbaj scolastic temeinic, însă cu totul înstrăinat de propriile sale 
origini, al metafizicii şi a însemnat, în acelaşi timp, un eveniment lingvistic şi dobândirea unei 
înţelegeri mai profunde a limbii în genere. Ceea ce în tradiţia idealismului german Humboldt, 
fraţii Grimrn, Schleiermacher şi fraţii Schlegel şi, în cele din urmă, Dilthey au atribuit 
fenomenului limbii şi a conferit lingvisticii mai recente, îndeosebi comparatisticii lingvistice, 
un avânt nebănuit a rămas în sfera filozofiei identităţii. Identitatea dintre subiectiv şi obiectiv, 
dintre gândire şi fiinţă, dintre natură şi spirit s-a menţinut până în filozofia formelor simbolice102, 
dintre care limba iese în relief. Ceea ce a constituit, ca o culminare ultimă, realizarea sintetică 
a dialecticii hegeliene a fost restabilirea identitătii dincolo de toate contradictiile şi diferentierile , " 

imaginabile şi ridicarea gândului aristotelic originar al lui noesis noeseos la cea mai pură desăvârşire. 
Acest lucru l-a formulat într-un mod de-a dreptul provocator paragraful final al Enciclopediei 
Ştiinţelor Filozofice a lui Hegel. Ca şi cum în toată lunga istorie a spiritului, aşa cum s-a exprimat 
Hegel sprijinindu-se pe un vers din Vergiliu, efortul a fost concentrat către un unic scop: 
'tantae molis erai se ipsam cognOJcere menlem'. 
102 E. Cassirer, Die Philosophie der .rymbolischen Formen, Bd. 1: Die Sprache, Berlin 1923. 
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Într-adevăr, pentru gândirea nouă, postmetafizică a secolului nostru, faptul că medierea 
dialectică în stilul lui Hegel împlinise deja, în felul ei, depăşirea subiectivismului modern a 
rămas o permanentă provocare. Numai conceptul hegelian de spirit obiectiv depune o 
mărturie elocventă despre acest lucru. Chiar şi critica motivată religios pe care deviza lui 
Kierkegaard a lui sau-sau a făcut-o la adresa acelui atât-cât-şi al autosuspendării dialectice 
a tuturor supoziţiilor a putut fi absorbită în medierea totală a dialecticii. Totuşi, nici măcar 
critica lui Heidegger la adresa conceptului de conştiinţă, care printr-o destrucţie ontologică 
radicală a eviden�at întregul idealism al conştiinţei, ca fiind o înstrăinare a gândirii greceşti 
şi care viza mai ales fenomenologia lui Husserl configurată sub influenta neokantiană, nu 
a constituit o breşă deplină. Ceea ce s-a numit ontologia fundamentală a Dasein-ului nu a 
putut depăşi, în ciuda tuturor analizelor temporale realizate la nivelul caracterului de grij ă 
(Sorgecharaktef) al Daseil2-ului, autoreferen�alitatea sa şi, totodată, pozipa fundamentală a 
conştiintei de sine. De aceea, ea nu a putut să realizeze o adevărată evadare din imanenta 
conştiinţei de sorginte husserliană. ' 

Heidegger a recunoscut foarte curând acest lucru şi a preluat îndrăznelile radicale ale 
gândirii lui Nietzsche, fără a găsi totuşi alte drumuri decât cele în necunoscut (Ho/�ege) 
care, după cotitura (Kehre) drumului său, au condus în inaccesibil. Numai limbajul metafizicii 
a fost cel care a menţinut această traiectorie paralizantă a idealismului transcendental? 
Heidegger trage concluzia extremă din critica sa la adresa lipsei de fundament ontologic a 
conştiintei şi a conştiinţei de sine, despărpndu-se de gândirea întemeietoare a metafizicii. 
Totuşi, această cotitură şi despărţire (Kehre und Abkehr) a rămas o permanentă luptă cu 
metafizica. Depăşirea ei trebuia să fie pregătită nu numai prin faptul că subiectivismul 
modern era surmontaf prin destruc�a conceptelor sale nelegitimate, ci şi prin faptul că 
experienţa greacă originară a fiinţei, aflată dincolo de ascensiunea şi dominapa metafizicii 
occidentale, trebuia să fie readusă în lumina conceptului ca un fapt pozitiv. Regresul lui 
Heidegger de la conceptul de pf?ysis al lui Aristotel către experienţa fiinţei a începuturilor 
presocratice a rămas, în realitate, o rătăcire aventuroasă. Este adevărat că ea a avut permanent 
în vedere, chiar dacă într-un mod atât de vag, telul îndepărtat de a gândi din nou începutul, 
ceea ce se află la început. Faptul apropierii de început înseamnă totuşi, întotdeauna, a 
sesiza, străbătând în sens invers drumul parcurs, alte posibilităţi deschise. Cine se află la 
început de tot trebuie să îşi aleagă drumul, iar atunci când se întoarce la început este 
conştient de faptul că, pornind din punctul de plecare, ar fi putut străbate şi alte drumuri 
- de pildă aşa cum gândirea orientală a parcurs alte drumuri. Poate că acest lucru, la fel ca 
şi direcpa în care a mers Occidentul, s-a bazat acolo într-o foarte mică măsură pe o alegere 
liberă. Mai degrabă, el s-a datorat împrejurării că gândirea orientală nu a fost îndrumată 
către metafizica substantei şi accidentului de o constructie gramaticală a subiectului şi 
predicatului. Astfel, nu �ste de mirare că şi drumul de întoarcere al lui Heidegger către 
început a resimtit ceva din fascinatia gândirii orientale şi a încercat - în zadar - să o , , 

urmărească pe o distanţă de câpva paşi cu ajutorul unor vizitatori japonezi şi chinezi. 
Limbile, şi îndeosebi structura fundamentală comună tuturor limbilor din propriul cerc 
cultural nu pot fi uşor depăşite. Chiar şi în istoria propriei origini începutul nu poate fi 
niciodată cu adevărat atins. El se retrage, iar şi iar, în incertitudine - aşa cum, în celebra 
descriere a întoarcerii în timp pe care a făcut-o Thomas Mann la începutul Muntelui vr4jit, 
celui care se plimbă pe coastă i se arată mereu, înapoia fiecărei ultime proeminente a 
coastei, o alta, într-o succesiune nesfârşită. În mod corespunzător, Heidegger a crezu't că 
a găsit experienţa inaugurală a fiinţei, mărturii ale acelei îmbinări a dezvăluirii şi ascunderii, 
pe rând, la Anaximandru, la Heraclit, la Parmenide, apoi din nou la Heraclit. La Anaxi-
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mandru el crede a fi găsit prezenfa însăşi şi zăbovirea esenţei ei, la Parmenide inima 
nepalpitândă a lui alethez"a, la Heraclit pf?ysis-ul căruia îi place să se ascundă. Dar, în ultimă 
instanţă, toate acestea sunt valabile, ce-i drept, pentru indiciul dat de cuvinte, care trimit în 
atemporal, nu însă în mod real şi pentru discurs, adică pentru autointerpretarea a ceea ce 
este vizat, care e întâlnită în textele timpurii. Heidegger şi-a putut recunoaşte întotdeauna 
propria viziune despre fiinţă, ca în nişte filoane de aur, numai în substantive, în forţa 
expresivă a cuvintelor şi în labirinturile lor, care nu pot fi străbătute în întregime: această 
'funtă' nu trebuia să fie, totuşi, fiinta fiintării . Textele însele s-au dovedit, iar şi iar, a nu fi 
nimic altceva decât ultimul masiv p'remo�tan pe drumul către priveliştea asupra câmpului 
deschis al fiintei. , 

Astfel, faptul că Heidegger, pe acest drum al explorărilor sale în roca originară a 
cuvintelor, a întâlnit chipul ultim al lui Nietzsche, al cărui extremism îndrăznise să înainteze 
pe calea auto distrugerii oricărei metafizici, a oricărui adevăr şi a oricărei cunoaşteri a 
adevărului, era, aşa zicând, hotărât dinainte. Fireşte că arta conceptuală proprie lui Nietzsche 
nu a putut să îl satisfacă, oricât de binevenită a fost pentru el dezvrăjirea de către acesta a 
dialecticii - "a lui Hegel şi a celorlalţi creatori de văluri*" - şi oricât de mult îl putea 
îndreptă� viziunea filozofiei în epoca tragică a grecilor să vadă în fIlozofie şi altceva decât 
acea metafizică a unei lumi adevărate aflate în spatele celei aparente. Evident, toate acestea 
nu puteau însemna pentru el decât o scurtă tovărăşie de drum cu Nietzsche. "Atât de 
multe secole - şi nici un zeu nou", era motto-ul receptării de către el a lui Nietzsche. 

Însă ce ştie Heidegger despre un zeu nou? El îl presimte şi îi lipseşte numai limba în 
care să îl invoce? Îl �ne prea mult sub vrajă limbajul metafizicii? În ciuda prealabilului său 
caracter insurmontabil, limba nu este pur şi simplu o robie babiloniană a spiritului. De 
asemenea, amestecul babilonian al limbilor nu vizează, după cum spune tradi�a biblică, 
numai multitudir.ea familiilor lingvistice şi multitudinea limbilor, pe care a produs-o f?ybris-ul 
uman. Mai degrabă, ea cuprinde întregul spa�u străin care se deschide între om şi om şi 
creează întotdeauna o nouă confuzie. In să aici este implicată şi posibilitatea depăşirii sale. 
Căci limba înseamnă dialog. Trebuie să căutăm şi putem să găsim cuvântul care ajunge la 
celălalt, putem chiar să învăţăm limba străină, limba lui, a celuilalt. Putem trece în limba 
celorlal� pentru ajunge la celălalt. Toate acestea le poate realiza limba ca limbă. 

Fireşte că acel ceva care leagă şi care se constituie ca fiind limba aflată în formare a 
comunicării, este prin esenţă înconjurat de talazurile flecărelii, de aparenfa vorbirii, care, 
în realitate, face ca şi dialogul să devină un schimb de cuvinte goale. Lacan a spus pe bună 
dreptate că cuvântul care nu este adresat cuiva este un cuvânt gol. Tocmai pe acest lucru 
se bazează primatul dialogului, care se dezvoltă prin întrebare şi răspuns şi construieşte 
astfel limba comună. O cunoscută experienţă în dialogul dintre oamenii care vorbesc 
două limbi reciproc străine, dar care pot înţelege pe jumătate limba celuilalt, este aceea că 
pe această bază nu se poate purta un dialog, ci, în realitate, este purtată o luptă lentă până 
ce una dintre cele două limbi străine este vorbită de către amândoi, chiar dacă ea este în 
continuare voArbită prost de către unul dintre ei. Aceasta este o experienţă pe care o poate 
face oricine. In ea se află un indiciu important. Ceva de felul acesta nu a avut loc, în 
realitate, numai între vorbitori ai unor limbi străine, ci are loc, de asemenea, în adecvarea 
reciprocă a partenerilor în orice dialog purtat în aceeaşi limbă. Abia răspunsul, cel real sau 
cel posibil, face ca un cuvânt să devină cuvânt. 

De acelaşi domeniu al experienţei �ne şi faptul că orice retorică, tocmai pentru că ea 
nu permite o alternare permanentă a. întrebării şi răspunsului, a discursului şi replicii, 
* Joc de cuvinte, care face aluzie la numele lui F. Schleiermacher - n. tr. 



622 Partea a patra: Dezvoltări 

conţine întotdeauna intruziuni ale cuvintelor goale, pe care le cunoaştem ca formule lipsite 
de conţinut (Floskeln) sau 'simple moduri de a vorbi'. La fel ni se întâmplă şi în procesul 
real al înţelegerii atunci când ascultăm şi, de asemenea, în procesul lecturii. Aici procesul 
de s emnificare, aşa cum a arătat îndeosebi Husserl, este străbătut de intenţii goale. 

Aici trebuie să reflectăm mai departe, dacă vrem să ataşăm un sens limbajului metafizicii. 
Ceea ce poate fi avut astfel în vedere nu este, desigur, limbajul în care a fost elaborată 
pentru prima dată metafizica, limbajul ftlozoftlor greci. Mai degrabă, cu aceasta este avut 
în vedere faptul că în limbile vii ale comunităţilor lingvistice de astăzi au pătruns construcţii 
conceptuale care provin din acest limbaj originar al metafizicii., Numim acest lucru, atât în 
limbajul ştiinţific, cât şi în cel ftlozofic, rolul terminologiei. Insă în timp ce în ştiinţele 
matematice ale naturii - mai ales în cele experimentale - introducerea de denumiri este un 
pur act convenţional, care slujeşte desemnării tuturor stărilor de fapt accesibile şi nu pune 
în joc absolut nici o autentică corelaţie de semnificaţie între termenul introdus pe plan 
internaţional şi obişnuinţele lingvistice ale limbilor naţionale - cine se gândeşte, fie şi 
numai în cazul cuvântului 'voIt', la marele cercetător VoIta? - în cazul filozofiei, lucrurile 
stau altfel. Aici nu există un domeniu general accesibil, adică controlabil, al experienţei, 
care să fie desemnat prin termeni convenţionali. Conceptele care sunt create în domeniul 
fllozofiei sunt mai degrabă articulate întotdeauna prin intermediul acelei limbi vorbite din 
care provin. Formarea de concepte înseamnă şi acolo, fireşte, că multipla iradiere a 
semnificaţiei posib�e ce revine unui cuvânt se defineşte din perspectiva unei semnificaţii 
precis determinate. Insă as tfel de cuvinte-concept nu sunt niciodată desprins e în întregime 
din câmpul de semnificatie în care ele detin deplina lor etalare de semnificatie. Mai mult 
decât atât, desprinderea 'totală a unui cu�ânt din contextul său lexical şi î�chiderea lui 
(horismos) într-un conţinut precis, închidere care il transformă într-un concept, ameninţă 
în mod necesar utilizarea sa cu o golire de sens. Astfel, de pildă, formarea unui concept 
metafizic fundamental, cum este cazul conceptului de OI/sia, nu poate fi niciodată împlinită 
în întregime, atâta vreme cât sensul cuvântului grec nu este coprezent în întreaga sa amploare. 
De aceea, la înţelegerea conceptului grec de fiinţă a contribuit mult cunoaşterea faptului 
că cuvântul OI/sia înseamnă în limba greacă, în primul rând, gospodăria agricolă (das 
landwirtschaftliche Anwesen'), şi că aici îşi are originea sensul conceptual al 'fiinţei' ca prezenţă 
a ceea ce este prezent (!inwesenheit van AnuJesendem) . Exemplul ne învaţă că nu există un 
limbaj al metafizicii, ci numai o elaborare gândită metafizic a unor concepte care au fost 
desprinse din limba vie. O astfel de elaborare de concepte poate să intemeieze, ca în cazul 
logicii şi al ontologiei lui Aristotel, o tradiţie conceptuală durabilă şi, în consecinţă, să 
iniţieze o înstrăinare care începe deja de timpuriu, odată cu cultura elenistă de şcoală, se 
continuă cu traducerea în latină şi apoi, prin preluarea traducerii latine în limbile naţionale 
ale prezentului, formează iarăşi un limbaj scolastic, în care conceptul işi pierde tot mai 
mult sensul originar care provine din experienţa fiinţei. 

Astfel, se impune sarcina unei destrucţii a aparatului conceptual al metafizicii. Acesta 
este singurul sens durabil în care putem vorbi despre limbajul metafizicii: aparatul conceptual 
ajuns, pe parcursul istoriei sale, la o dezvoltare maximă. Sarcina unei destrucţii a aparatului 
conceptual înstrăinat al metafizicii, care se perpetuează în gândirea contemporană, a fost 
transformată în deviză de către Heidegger în anii săi de început. Recorelarea reflexivă a 

conceptelor tradiţiei cu limba greacă, cu sensul firesc al cuvintelor şi cu înţelepciunea 
ascunsă a limbii care poate fi descoperită în ele, aşa cum a putut-o face Heidegger cu o 

prospeţime incredibilă, a reînsufleţit cu adevărat gândire a greacă şi forţa ei de a ni se 

* În limba germană AnJ1lesen înseamnă atât "gospodărie", cât şi "prezenfă" .- 11. tr. 
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adresa. Acesta a fost geniul lui Heidegger. Astfel, el a avut chiar tendinţa de a reda cuvintelor 
sensul lor pierdut, nemaiavut în vedere, şi de a trage concluzii în ordinea gândirii din acest 
aşa-numit sens etimologic. Este semnificativ faptul că Heidegger-ul târziu vorbeşte în 
acest context despre 'cuvinte originare' (Unvorte), în care ceea ce el consideră a fi experienţa 
greacă a lumii s-a exprimat într-un mod mult mai palpabil decât în doctrinele şi principiile 
textelor greceşti timpurii. 

Cu siguran�ă că Heidegger nu a fost primul care şi-a dat seama de înstrrunarea de lucrurile 
însele, care se produsese în limbajul scolastic al metafizicii. Mai degrabă, deja strădania 
idealismului german, începând cu Fichte şi mai ales cu Hegel, a fost aceea de a dizolva şi de 
a topi ontologia greacă a substanţei şi aparatul ei conceptual prin mişcarea dialectică a gândirii. 
Şi pentru acest demers au existat precursori, chiar şi printre cei care au utilizat limbajul 
scolastic latin, îndeosebi acolo unde împreună cu tratatele scolastice latine a coexistat cuvântul 
viu al predicii tinute în limba natională, ca de pildă la Meister Eckhart sau Nicolaus Cusanus 
dar şi în specul��e unui J ako b Bohme. Totuşi, ei au fost figuri periferice ale traditiei metafizice: 
Atunci când Fichte a înlocuit cuvântul 'Tatsache' ('fapt real) cu 'Tathandlung' ('actiune reală-), 
el a anticipat, în esenţă, construc�e terminologice provocatoare ale· unui Heidegger, căruia 
îi plăcea, să răstoarne pur şi simplu sensul cuvintelor, de exemplu înţelegând cuvântul 
Entjernun! ca apropiere sau, de asemenea, propozipi precum 'Was heiJlt denken?' în sensul: 
"Ce ne porunceşte să gândim?". Sau propozi�a 'Nichts isI ohne Gruni! o întelegea ca pe o 
afirma�e despre nimicul însuşi (das Nichts) , conform căreia el nu ar avea temei: violenţe ale 
unui înotător care luptă contra curentului. 

Totuşi, în idealismul german în ansamblu nu atât transformarea cuvintelor şi forţarea 
semnificapilor cuvintelor, cât radicalizarea propozi�or până la contrariul şi contradic�a 
lor era menită s ă  topească forma tradi�onală a aparatului conceptual metafizic. Dialectica 
a fost dintotdeauna radicalizarea contrariilor imanente până la contradic?e, iar atunci 
când apărarea a două propozipi opuse nu are un simplu sens negativ, ci năzuieşte tocmai 
către unificarea a ceea ce se contrazice, atunci este oarecum atinsă posibilitatea extremă 
care face ca gândirea m;:tafizică, adică gândire a în concepte de origine greacă, să fie capabilă 
să cuprindă absolutul. Insă viaţa este libertate şi spirit. Consecinţa inerentă a unei astfel de 
dialectici, în care Hegel vedea idealul ra�ionamentului filozofic, i-a dat într-adevăr 
posibilitatea de a depăşi subiectivitate� subiectului şi de a gândi spiritul şi ca spirit obiectiv, 
aşa cum dej a am men�onat mai sus. In rezultatul ei ontologic, această mişcare sfârşeşte 
însă, din nou, în prezenta absolută a spiritului contemporan cu sine însuşi, aşa cum atestă 
finalul Enciclopediei hegeliene. De aceea, Heidegger a rămas într-o dispută permanentă, 
tensionată cu ispita dialecticii, care a practicat, în locul destruc�ei conceptelor greceşti, 
transformarea lor în concepte dialectice, care să desemneze spiritul şi libertatea, şi şi-a 
domesticit oarecum propria gândire. 

Nu poate fi detaliat aici felul în care Heidegger, pornind de la inten�a sa fundamentală, 
a mentinut şi şi-a asumat în gândire a sa mai târzie demersul distructiv al începuturilor sale. 
În ace�t sens depune mărturie stilul sibilinic al scrierilor sale târzii. El era pe deplin conştient 
de precaritatea lingvistică - a sa şi a noastră. Pe lângă propriile sale încercări de a depăşi 
;limbajul metafizicii' cu ajutorul limbajului poetic al lui Holderlin, mi se pare că numai pe 
două drumuri s-a mai putut merge, şi pe ele s-a şi mers, pentru a indica o cale către câmpul 
deschis, împotriva autoîmblânzirii ontologice care caracterizează dialectica. Unul este drumul 
* Această intrepretare se bazează pe faptul că El1tfemung ("depărtare") este compus din prefixul 
ent-, căruia in limba ro:nână îi corespunde "dez-" şi adjectivul flm ("departe"), putând fi deci 
tradus etimologic prin "dez-depărtare" - n. tr. 
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care, plecând de la dialectică, conduce înapoi către dialog şi către conversa�e. Pe acest 
drum am încercat să merg eu însumi în a mea hermeneutică filozofică. Celălalt drum este în 
primul rând cel al deconstructiei, pe care l-a arătat Derrida. Aici tocmai că nu trebuie să fie 
redeş teptat, prin vitalitatea dialogului, sensul dispărut. În re�eaua de fundal a rela�or de 
sens, care stă la baza oricărei vorbiri, deci într-un concept ontologic de ecriture - în locul 
celui de flecăreală sau de dialog - trebuie ca mai degrabă să fie anulată în genere unitatea 
sensului, şi astfel să fie împlinită adevărata întrerupere a metafizicii. 

În spa�ul acestei tensiuni se produc cele mai specifice reaccentuări. În viziunea filozofiei 
hermeneutice, teoria lui Heidegger despre depăşirea metafizicii cu a ei finalizare în totala 
uitare a ftinţei în era tehnologică trece peste permanenta rezistenţă şi puterea de persistenţă 
a unitătilor îmbinate ale vietii, care continuă să se mentină la scara mică şi mare a coexistentei 
interu�ane. În viziunea ' deconstructivismului, dimpotrivă, lui Heidegger îi lipseşte 
radicalitate a ultimă atunci când pune întrebarea privitoare la sensul fiinţei şi, prin aceasta, 
men�e un sens al întrebării, despre care s-ar putea arăta că nu i-ar putea corespunde un 
răspuns semnificativ. Derrida opune întrebării privitoare la sensul fiinţei diferenţa primară 
şi vede în Nietzsche figura mai radicală în raport cu preten�a metafizic-temperată a gândirii 
heideggeriene. El îl vede pe Heidegger în continuare pe linia logocentrismului, �ruia el îi 
opune conceptul contrar al sensului dispersat şi aflat în mişcare, care pulverizează orice 
coagulare ce tinde spre unitate şi este numit de către el ecriture. Evident, Nietzsche marchează 
aici punctul critic. 

Astfel, pentru o confruntare şi cântărire a perspectivelor care se deschid pentru cele două 
drumuri descrise, care pornesc regresiv de la dialectică, vor putea fi discutate pe baza cazului 
lui Nietzsche posibilită�e care se oferă unei gâncliri ce nu mai poate continua metafizica. 

Dacă des emnez drept dialectică punctul de plecare de la care Heidegger începe să-mi 
caute propriul drum regresiv, acest lucru nu se întâmplă numai din motivul exterior că 
Hegel şi-a realizat sinteza seculară a moştenirii metafizicii printr-o dialectică speculativă 
care pretindea să reunească în sine întregul adevăr al începutului grec. Mai degrabă, o fac 
mai ales pentru că Heidegger a fost într-adevăr cel care nu a rămas la nivelul modificărilor 
şi perpetuărilor moştenirii metafizice, aşa cum le-a practicat neokantianismul de la Marburg 
şi configurarea neokantiană a fenomenologiei de către Husserl. Lucrul spre care năzuia el 
ca spre o depăşire a metafizicii nu se consuma nici în gestul de protest ce îi are ca 
reprezentan� pe hegelienii de stânga şi personalită� de talia lui Kierkegaard şi Nietzsche. 
Mai degrabă, el a atacat această sarcină cu efortul dur al conceptului, care putea fi învăţat 
de la Aristotel. Dialectica înseamnă aşadar, în contextul meu, întregul ansamblu al tradi�ei 
occidentale a metafizicii, atât 'logicul' în sens hegelian, cât şi 'logos-ul' din gândire a greacă 
ce a marcat deja primii paşi ai ftlozofiei occidentale. În acest sens, încercarea lui Heidegger 
de a reînnoi întrebarea privitoare la fIinţă sau, mai bine zis, de a o pune pentru prima dată 
într-un sens nemetafizic, deci ceea ce el numea 'pasul înapoi', era un drum ce pornea, 
regresiv, de la dialectică. 

La fel şi turnura hermeneutică spre dialog pe care am încercat-o eu, în acelaşi sens, nu 
se întoarce numai înapoia dialecticii idealismului german, adică la dialectica platonică, ci 
năzuieşte să ajungă şi înapoia aces tei turnuri socratic-dialogale, la presupozi�a ei, adică la 
acea anamnesis căutată şi trezită în logoi. Această reamintire creată pe baza mitului, dar 
gândită extrem de ra�onal, nu este doar cea a sufletului individual, ci, întotdeauna, cea a 
'spiritului care ne poate lega' - pe noi, care s�tem un dialog. A-fi-în-dialog (Im-Gesprăch-Sein) 
înseamnă însă a-fi-dincolo-de-sine-însuşi (Uber-sich-hinaus-Sein), a gândi împreună cu celălalt 
şi a reveni la sine ca la un altul. Atunci când Heidegger nu mai gândeşte conceptul metafizic 
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�e esenfă ca prezenfă a ceea ce este prezent, ci înfelege expresia 'Wesen' ('es enfă') ca pe un 
ITerb, adică în mod 'temporal', esenfa (Wesen) este înţeleasă ca prezenţă (An-Wesen) într-un 
5ens care trebuie să răspundă expresiei uzuale 'putrezire' (Venvesen) . Aceasta înseamnă 
lasă că el, ca de pildă în studiul său despre Anaximandru, aşază la baza experienfei greceşti 
"riginare a timpului 'zăbovirea' (' Weile'). Astfel, el interoghează într-adevăr metafizica şi 
"rizontul ei cu privire la ceea ce·se află înapoia lor, atunci când le interoghează cu privire 
la ftinfă. Heidegger însuşi a amintit faptul că se abuzează de propozipa citată de către 
Sartre, 'Esenţa Dasein-ului este existenfa sa', dacă nu se ia în seamă faptul că expresia Wesen 
este pusă între ghilimele. Tocmai că nu este vorba, aşadar, despre conceptul de 'esenţă' 
(Essen:v care, ca 'Wesen', trebuie să premeargă existenfei (Existen:v, faptului real, dar nici 
despre răsturnarea sartriană a acestui raport, astfel încât existenţa (Existen0 ar premerge 
esenţei (Essen:V. Cred însă că Heidegger, atunci când întreabă cu privirea la sensul ftinţei, 
nu .gândeşte nicidecum 'sensul' în sensul metafizicii şi al conceptului ei de es enţă 
(WesensbegrijJj,  ci ca pe sensul interogativ care nu se aşteaptă la un răspuns determinat, ci 
indică o direcpe a interogării. 

'Sensul este sensul unei direcpi', am spus eu când va, iar Heidegger a introdus temporar 
chiar şi un arhaism ?rtografic, scriind expresia ' Sein' ('fiinţă') ca 'S eyn', pentru a-i sublinia 
caracterul de verb. In mod asemănător trebuie privită şi încercarea mea de a scăpa de 
povara moştenită a ontologiei substanţei prin aceea că pornesc de la dialog şi de la limbajul 
comun care este căutat şi care se formează în el, limbaj în care logica întrebării şi a răspunsului 
se dovedeşte a fi faptul determinant. El deschide o dimensiune a comunicării care depăşeşte 
afinnapiIe fixate lingvistic şi, prin aceasta, şi sinteza atotcuprinzătoare în sensul autoînţelegerii 
monologale a dialecticii. Cu siguranţă că nici dialectica idealistă nu a tăgăduit în întregime 
faptul că îşi are originea în structura speculativă fundamentală a limbii, aşa cum am 
dezvoltat-o eu în partea a treia din Adevăr fi metodă. Însă atunci când Hegel asociază 
dialectica cu un concept de ştiinţă şi de metodă, el camuflează, în realitate, adevărata ei 
provenienţă, originea ei în limbă. Astfel, hermeneutica filozofică are în vedere raportarea 
la duala unitate speculativă care există între ceea ce este spus şi ceea ce nu este spus, 
unitate care precedă, în realitate, culmina!:ea dialecticii cu contradicpa şi cu suspendarea ei 
într-o nouă afirmape. Faptul de a transforma într-un suprasubiect rolul pe care eu l-am 
acordat tradipei în punerea de întrebări şi în prefigurarea de răspunsuri, iar apoi, aşa cum 
suspn Manfred Frank şi Forget, de a reduce experienfa hermeneutică la o parole vide mi se 
pare că induce complet în eroare. El nu îşi găseşte nici un punct de sprijin în Adevăr fi 
metodă. Dacă acolo este vorba despre tradipe şi despre dialogul cu ea, aceasta nu reprezintă 
un subiect colectiv, ci este pur şi simplu termenul generic pentru fiecare text în parte (iar 
acest lucru, de asemen�a, în sensul cel mai larg al textului, astfel încât o operă plastică, o 
operă arhitectonică, şi chiar un proces natural sunt incluse în el) .103 Dialogul socratic în 
forma lui platonică este, cu certitudine, un tip foarte special de dialog, care este condus de 
către cineva, celălalt ftind nevoit să îl urmeze vrând-nevrând, dar, în această privinţă, 
modelul desfăşurării oricărui dialog rămâne totuşi faptul că în el rIU sunt combătute cuvintele, 
ci sufletul celuilalt. Dialogul socratic nu este un joc exoteric de îmbrăcare şi de deghizare 
a ceea ce este ştiut mai bine, ci adevărata desfăşurare a anamnezei, a amintirii reflexive, 
care este posibilă numai pentru sufletul căzut în finitudinea trupescului şi care se desfăşoară 
sub formă de dialog. Sensul urtităpi speculative care se împlineşte în virtualitatea cuvântului 
este tocmai acela că el nu este un cuvânt individual, şi nici o afirmape formulată în întregime, 
ci mai degrabă trimite dincolo de tot ceea'ce poate fi afirmat. 
1 03 Adevăr fi metodă, voI. 1 ,  p. 353. 
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Dimensiunea interogativă în care ne mişcăm noi aici nu are, aşadar, nimic de-a face cu 
un cod care trebuie descifrat. Faptul că un astfel de cod descifrat stă la baza oricărei scrieri 
şi lecturi a unui text este cu sigurantă corect, însă el reprezintă o simplă preconditie pentru 
efortul hermeneutic de a afla ceea 'ce este spus în cuvinte. În această privinfă, �unt întru 
totul de acord cu critica la adresa structuralismului. Eu însă, după câte mi se pare, merg 
dincolo de deconstrucţia lui Derrida, în măsura în care cuvintele există în genere numai în 
dialog, iar aici nu în calitate de cuvânt individual, ci ca întreg al unei explicatii. 

În mod evident, în cazul principiului deconstrucţiei este vorba despre ac�laşi lucru, în 
măsura în care şi Derrida se străduieşte să transpună un domeniu semantic metafizic din 
care fac parte cuvintele şi semnificaţiile cuvintelor în procesul pe care el îl desemnează ca 
emture şi a cărui realizare nu este o fiintă esentială (essentia�, ci linia, urma care dă un 
indiciu. Prin aceasta, el se opune unui co�cept �etafizic de logos şi vorbeşte despre logo
centrismul în care s-ar înscrie chiar şi întrebarea privitoare la ftinţă a lui Heidegger, ca 
Întrebare privitoare la sensul fiintei. Acesta este un Heidegger neobişnuit, reinterpretat din 
perspectiva lui Husserl, ca şi cu� orice discurs ar consta în afirmaţii de judecată. În acest 
sens, este cu siguranfă adevărat faptul că neobosita constituire a sensului căreia îi este 
dedicată cercetarea fenomenologică şi care este realizată în actul gândirii ca împlinire a 
unei intentii a conştiintei are în vedere 'prezenta'. Vocea care înştiintează (Ia voix) este 
oarecum ;sociată prez�nţei a ceea ce este gândit în gândire. În realit�te, fireşte că şi în 
efortul lui Husserl în veder"ea unei ftlozofii oneste tocmai experienţa timpului şi conştiinp 
timpului sunt cele care precedă orice 'prezenfă' şi orice constituire, chiar şi pe cea a 
valabilităţii supratemporale. Este însă adevărat că problema timpului exercită asupra gândirii 
lui Husserl o fascina�e inepuizabilă, deoarece el men�ne conceptul grec de fiinţă care în 
fond l-a fascinat deja pe Augustin prin enigma pe care o reprezintă funfa timpului, care 
este 'acum' şi totodată nu este, pentru a ne exprima în termenii lui Hegel. 

La fel ca şi Heidegger însuşi, Derrida se adânceşte, de aceea, în diversitatea plină de 
mister ce rezidă în cuvânt şi în varietatea semnificatiilor lui, în potentialul incert al 
diferen�erilor lui de semnifica�e. Faptul că Heidegger, p�rnind de la propozi�e şi afirmaţie, 
revine pe calea interoga�ei asupra deschis ului ftinţei, care face pentru prima dată posibile, 
În genere, cuvintele şi propoziţiile, îl face oarecum să ajungă la ceea ce precedă Î,!1treaga 
dimensiune a propoz*ilor şi a opoziţiilor şi a contradicţiilor formate din cuvinte. In mod 
asemănător, Derrida pare a merge după urmele care există abia în citirea acestora. El a 
încercat să releve, îndeosebi pe baza analizei timpului a lui Aristotel, faptul că din perspectiva 
funfei 'timpul' devine vizibil ca differance. Dar pentru că îl citeşte pe Heidegger pornind de 
la Husserl, el consideră sprijinirea pe conceptualitatea husserliană, care se face sim�tă în 
Sein und Zeit şi în autodescrierea lui transcendentală, drept o mărturie a logocentrismului 
lui Heidegger, iar atunci când eu prezint nu numai dialogul, ci şi poezia şi apari�a sa în 
urechea interioară, ca fund adevărata realitate a limbii, el numeşte acest lucru chiar 
'fonocentrism'. Ca şi cum discursul sau vocea ar dobândi vreodată prezenţă, în realizarea 
ei, fie şi numai pentru cea mai încordată conştiinţă reflexivă, şi nu ar fi mai degrabă 
dispariţia însăşi. Faptul că cel care vorbeşte şi cel care gândeşte nu se percepe pe el însuşi 
tocmai pentru că 'gândeşte' nu este un ieftin argument reflexiv, ci o amintire a ceea ce i se 
întâmplă oricui vorbeşte şi gândeşte. 

As tfel, critica lui Derrida la adre sa interpretării date de către H e idegger lui 
Nietzsche - interpretare care pe mine într-adevăr m-a convins - poate să slujească drept 
ilustrare a problematicii deschise în faţa căreia ne aflăm. Avem de-a face, pe de o parte, cu 
bogă�a deconcertantă de faţete şi cu neîncetatul joc de măşti în care temerarele îndrăzneli 
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ale gândirii lui Nietzsche par a se risipi într-o diversitate impalpabilă, iar pe de altă parte cu 
întrebarea, adresată lui, cu privire la ce înseamnă jocul acestei îndrăzneli. Nu sus�n că 
Nietzsche însuşi ar fi avut în vedere unitatea în sânul risipirii şi că ar fi exprimat el însuşi 
în concepte corela�a intimă dintre principiul fundamental al voinţei de putere şi mesajul 
senin despre eterna reîntoarcere a aceluiaşi. Dar dacă îl înţeleg bine pe Heidegger, el spune 
tocmai că Nietzsche nu a făcut acest lucru, astfel încât aceste metafore ale ultimelor sale 
viziuni apar ca faţete strălucitoare, în spatele cărora nu există ceva unitar. Acest lucru ar 
reprezenta pozi�a finală uniformă în care întrebarea privitoare la ftinţă se uită şi se pierde 
pe ea însăşi. - Astfel, era tehnologică în care s-ar desăvârşi nihilismul ar însemna, într-adevăr, 
eterna reîntoarcere a aceluiaşi. - Faptul de a gândi acest lucru, de a-l prelua în mod reflexiv 
pe Nietzsche, nu mi se pare a fi un fel de recădere în metafizică şi în preconcep�a ei 
ontologică ce culminează în conceptul de es enţă (['f/esen) . Dacă ar fi aşa, atunci drumurile 
lui Heidegger, care se  îndreaptă oarecum către o 'esenţă' (Wesen) a unei cu totul alte structuri, 
a uneia temporale, nu s-ar pierde iar şi iar în inaccesibil. Dialogul pe care îl purtăm în 
continuare în propria noastră gândire şi care poate că se îmbogăţeşte în zilele noastre cu 
noi mari parteneri ce provin dintr-o moştenire, extinsă la nivel planetar, a umanităţii, ar 
trebui să îşi caute peste tot partenerul - şi îndeosebi atunci când el este unul cu totul 
diferit. Cine mă îndeamnă să acord atentie deconstructiei şi insistă asupra diferentei se află 
la începutul unui dialog, nu la destina�� lui. ' , 



Partea a cincea 

Anexe 

26. ExcursurÎ I -VI (1 960) 

1 
la 1, 43 

Conceptul de stil este unul dintre lucrurile de la sine înţelese şi nediscutate care însufleţesc 
conştiinţa istorică. O privire aruncată asupra etimologiei, pu�n cercetată încă, poate să 
lămurească de ce lucrurile stau astfel. Conceptul se fixează, ca de cele mai multe ori, prin 
deplasarea cuvântului din domeniul său originar de aplica�e. Prin acest demers, în primă 
instanţă îi este impregnat nu un sens istoric, ci unul normativ. Astfel, 'stilul' din tradi�a 
mai recentă a retoricii antice ia locul a ceea ce înseamnă acolo genera dicendi şi este, aşadar, 
un concept normativ. Există diferite feluri de  a vorbi şi de a scrie, care sunt adecvate şi 
impun cerinţe specifice în func�e de scop şi de con�nut. Acestea sunt tipurile de stil. Este 
clar că printr-o astfel de teorie despre tipurile de stil şi aplicarea lor corectă este indicată şi 
aplicarea falsă. 

Pentru cel care posedă arta scrierii şi a exprimării, se impune aşadar respectarea stilului 
corect. Astfel, conceptul de stil, după câte se pare, apare mai întâi în jurisprudenţa franceză 
şi înseamnă acolo maniere de proceder, aşadar o procedură judiciară care satisface anumite 
cerinţe juridice. Începând cu secolul al XVI-lea, <;..onceptul este utilizat apoi şi pentru a 
desemna modul lingvistic de prezentare în generel . In mod evident, la baza utilizării cuvân
tului se află concep�a conform căreia pentru o prezentare adecvată regulilor artei există 
anumite cerinţe prealabile, îndeosebi cea a caracterului unitar, care sunt independente de 
fiecare con�ut al faptului prezentat. Exemplele adunate de către Panofsky2 şi W. Hofmann3 
men�onează, pe lângă cuvântul stile, cuvintele maniera şigusto pentru acest concept normativ 
care impune o cerinţă generică drept ideal stilistic. 

Pe lângă acestea, există însă de la bun început şi utilizarea personală a cuvântului. Stilul 
este şi mâna individuala care poate fi recunoscută peste tot în operele aceluiaşi artist. 
Această utilizare figurată este probabil înrădăcinată deja în exerci�ul antic al canonizării 
reprezentan�or clasici pentru anumite genera dicendi. Din perspectivă conceptuală, folosirea 
conceptului de stil pentru aşa-numitul stil personal este într-adevăr o aplicare consecventă 
a aceleiaşi semnificatii. Căci şi acest sens al stilului desemnează o unitate în varietatea 
operelor, şi anume felcl în care modul caracteristic de prezentare al unui artist se deosebeşte 
de cel al oricărui alt artist. 

Cf. şi Nuevo Estilo)' Fonnulano de Escribir ca titlu al unei antologii de formule pentru cei care 
scriu scrisori. Şi într-o astfel de utilizare, respectarea stilului este aproape identică cu cea a genera 
dicendi. Extrapolarea asupra tuturor comportamentelor expresive, fireşte că în sens normativ, este 
totuşi la îndemână. 
2 E. Panofsky, Idea, nota 244. 
3 W. Hoffmann, Studium Generale, 8. Jahrg. 1955, Heft 1 ,  p. 1 .  
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Acest lucru reiese şi din terminologia lui Goethe, care a devenit determinantă pentru 
perioada care i-a urmat. Conceptul de stil al lui Goethe este dobândit pornind de la 
delimitarea faţă de conceptul de manieră şi reuneşte în mod evident ambele aspecte4. Un 
artist îşi formează un stil în măsura în care el nu mai imită cu afecpune, ci totodată îşi 
creează astfel un limbaj propriu. Chiar dacă el se racordează la fenomenul dat, acesta nu îl 
încătuşează - el se exprimă totuşi astfel pe sine însuşi. Oricât de rară ar fi armonia dintre 
'imitapa fidelă' şi maniera individuală (modul de concepere), tocmai ea constituie stilul. Prin 
urmare, în conceptul de stil este implicat un element norm.ativ şi acolo unde este vorba 
despre stilul unei persoane. 'Natura', 'esenţa' lucrurilor rămâne fundamentul cunoaşterii şi 
al artei, de care marele artist nu are voie să se îndepărteze, şi prin această racordare la 
esenţa lucrurilor, potrivit lui Goethe, şi folosirea personală a 'stilului' primeşte în mod clar 
un sens normativ. 

Recunoaştem uşor idealul clasicist. Terminologia lui Goethe este însă totodată potrivită 
pentru a lămuri conpnutul conceptual pe care îl depne permanent conceptul de stil. În 
nici un caz stilul nu este dej a o simplă expresie individuală - întotdeaurTa cu el este avut în 
vedere un fapt stabil, obiectiv, care coagulează forma expresivă individuală. Aşa se explică 
şi aplicarea pe care a găsit-o acest concept în calitate de categorie istorică. Căci un astfel de 
element coagulant pentru retrospectiva istorică se dovedeşte desigur a fi şi gustul fiecărei 
epoci, şi în această privinţă aplicarea conceptului de stil asupra istoriei artei este o consecinţă 
firească a conştiinţei istorice. Fireşte că astfel sensul de nonnă estetică pe care îl avea la 
origine conceptul de stil (vero stile) a dispărut în favoarea funcpei sale descriptive. 

Cu aceasta nu s-a decis nicidecum dacă conceptul de stil merită o valabilitate atât de 
exclusivă cum este cea pe care el a dobândit-o în general în cadrul istoriei artei - şi într-o 
la fel de mică măsură s-a decis dacă el este aplicabil, dincolo de istoria artei, asupra altor 
fenomene is torice, ca de exemplu asupra actiunii politice. , , 

In ceea ce priveşte mai întâi prima dintre aceste întrebări, conceptul istoric de stil pare a 
fi neîndoielnic legitim peste tot unde racordarea la un gust dominant reprezintă unicul criteriu 
estetic. El este aşadar valabil în primul rând pentru toate fenomenele decorative, a căror cea 
mai proprie determinape nu este aceea de a exista de sine st�tător, ci de a fi ataşate unui lucru 
şi de a-l integra pe acesta în unitatea unui context de viaţă. In mod evident, decorativul pne, 
ca o calitate secundară, de ceea ce are o determinare de altă natură, şi anume o utilizare. 

Ne putem oricum întreba dacă, dimpotrivă, este legitim să extindem punctul de vedere 
al istoriei stilurilor asupra aşa-numitelor opere de artă libere. Am devenit însă conştienp 
de faptul că o aşa-numită operă de artă liberă îşi are locul originadntr-un context al vieţii. 
Celui care vrea să o înIeleagă nu îi este permis să vrea să obpnă din ea valori de trăire 
arbitrare, ci trebuie să dobândească fată de ele atitudinea corectă, ceea ce Înseamnă însă, 
înainte de toate, şi atitudinea corectă din punct de vedere istoric. 

Există aşadar şi aici, într-adevăr, cerinte stilistice care nu trebuie să fie lezate. Însă aceasta 
nu înseamnă că o operă de artă nu are decât o semnificatie care tine de istoria stilurilor. În , , 
această privinţă, Sed1mayr are întru totul dreptate cu a sa critică a istoriei stilurilors. Interesul 
clasificator care este satisfăcut prin istoria stilurilor nu ajunge cu adevărat la faptul artistic. 
Totuşi, conceptul de stil îşi menţine semnificapa şi pentru adevărata teorie a artei. Căci şi o 
analiză structurală de teorie a artei, aşa cum o reclamă Sed1mayr, trebuie bineînţeles să satisfacă 
cerinţele de istorie a stilurilor în ceea ce ea nwneşte atitudinea corectă. 
4 Cf. Schelling III 494. 
5 [Cf. Kunst und Wahrheit. tur Theorie und Methode der Kunstgeschichte, Vermehrte Neuausgabe, Măander 
1978.] 
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În cazul tipurilor de artă care necesită o reproducere (muzică, teatru, dans etc.), acest 
lucru este cu totul evident. Redarea trebuie să fie adecvată din punct de vedere stilistic. 
Trebuie să se ştie ce reclamă stilul epocii şi stilul personal al unui maestru. Fireşte că 
această cunoaştere nu este totul. O redare 'fidelă din punct de vedere istoric' nu ar fi o 
autentică performanţă artistică de reproducere, adică în ea opera nu s-ar prezenta ca operă 
de artă, ci mai degrabă ar fi, în măsura în care ceva de felul acesta este în genere posibil, un 
produs didactic sau un simplu material al cercetării istorice, aşa cum se va întâmpla cândva, 
de pildă, şi cu înregistrările discografice dirij ate de către maestrul însuşi. Totuşi, şi cea mai 
vie reactualizare a unei opere va cunoaşte prin acea latură a problemei ce �ne de istoria 
stilurilor anumite limitări pe care ea nu are voie să le încalce. Stilul se numără, într-adevăr, 
printre 'fundamentele' artei, printre condi�e care stau în firea lucrului în cauză, şi ceea ce 
iese la iveală în cazul reproducerii este valabil, în mod evident, pentru comportamentul 
nostru receptiv faţă de orice fel de artă (reproducerea nu este totuşi nimic altceva decât un 
anume tip de mediere, care slujeşte unei astfel de receptări) . Conceptul de stil nu este, ce-i 
drept (asemenea conceptului de gust, cu care el este înrudit, cf. cuvântul Stilgefiihl [stm/ 
pentru stil - n. trad.]) ,  un punct de vedere suficient pentru experienţa artei şi pentru 
cunoaşterea ei ştiintifică - el este suficient numai în domeniul decorativului - însă şi el 
est� în mod necesa,; presupus acolo unde arta trebuie să fie înţeleasă. 

Insă acest concept poate fi transpus şi în istoria politică. Şi modurile de a ac�ona pot 
avea stil, şi chiar şi în 'evenimente ale destinului se poate impregna un stil. Acest lucru este 
gândit în primă instanţă în mod normativ. Atunci când spunem despre o ac�une că are un 
stil mare sau un adevărat stil, o judecăm astfel în mod estetic6. Chiar şi atunci când, de 
pildă în terminologia politică, ne fixăm ca scop un anumit stil al ac�unii, acesta este în 
esentă un concept estetic de stil. Dând dovadă de un as tfel de stil al actiunii, ne facem 
vizibili pe noi înşine pentru alţii, astfel încât ei ştiu la ce să se aştepte. Şi aid stilul înseamnă 
o unitate de expresie. 

Acum se pune însă întrebarea dacă acest concept de stil poate fi utilizat şi în calitate de 
categorie istorică. Transpunerea conceptului de stil specific istoriei artei asupra istoriei 
generale presupune că evenimentele istorice nu sunt vizate în propria lor semnifica�e, ci 
în apartenenţa lor la un ansamblu de forme expresive ce caracterizează epoca lor. Semnifi
catia istorică a unui eveniment nu trebuie să fie însă neapărat în concordantă cu valoarea , , 
cognitivă pe care el o are ca fenomen expresiv, şi este înşelător să credem că l-am înţeles 
prin aceea că l-am înţeles, în felul acesta, ca fenomen expresiv. Dacă am dori să extindem 
cu adevărat conceptul de stil asupra is toriei generale, aşa cum a fost discutat lucrul acesta 
mai ales de către Erich Rothacker, şi să aşteptăm de aici o cunoaştere istorică, am fi 
constrânşi să acceptăm ca presupozi�e faptul că istoria însăşi se supune unui logos interior. 
Acest lucru poate fi valabil pentru direcţiile de desfăşurare individuale pe care le urmărim, 
însă o astfel de istorie a cratimei (Bindestrich·Historie) nu este o istorie (Geschichte) reală, ci o 
construc�e ideal-tipică ce are, aşa cum a arătat critica lui Max Weber la adresa organologilor, 
numai o îndreptă�re descriptivă. Un mod de abordare a desfăşurării istorice din perspectiva 
istoriei stilurilor ar putea să respecte determina�a hotărâtoare că în el se întâmplă ceva, şi 
nu se derulează numai procese inteligibile, la fel de pu�n ca şi o abordare de teorie a artei 
care gândeşte numai din perspectiva istoriei stilurilor. Aceasta este limita istoriei ideilor de 
care ne lovim aici. 

[efo Hegei, Niirnberger Schriften, p. 310]. 
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II 
la 1, 149 

Ocazionalitatea trebuie să apară ca un element al sensului în pretenţia de sens a unei 
opere, şi nu ca urmă a caracterului ocazional care este oarecum ascuns în spatele operei şi 
trebuie să fie dezvăluit prin interpretare. Dacă situaţia din urmă ar fi cea adevărată, aceasta 
ar însemna că nun;ai prin reproducerea situaţiei originare am ajunge în genere să înţelegem 
sensul întregului. Insă dacă ocazionalitatea este un element al sensului în pretenţia operei 
înseşi, atunci, invers, drumul ce trece prin înţelegerea conţinutului de sens al operei este 
totodată o posibilitate pentru istoric de a afla ceva despre situaţia originară în interiorul 
căreia vorbeşte opera. Insă reflecţiile noastre principiale cu privire la felul de a fi al fiinţei 
estetice conferiseră conceptului de ocazionali tate o legitimare nouă, care depăşea toate 
formele specifice. Jocul artei nu este atât de detaşat de spaţiu şi timp cum susţine conştiinţa 
estetică. Chiar dacă se recunoaşte acest lucru în mod principial, nu se va putea vorbi 
despre o pătrundere a timpului În joc, aşa cum a făcut odinioară Cad Schmitt cu referire 
la drama Hamlet. 

Cu siguranţă că interesul istoricului poat� fi acela de a investiga în forma jocului artei 
relaţiile care îl leagă pe acesta de epoca sa. In să Cad Schmitt mi se pare că subapreciază 
dificultatea acestei sarcini legitime pentru istoric. El crede că poate recunoaşte acea breşă din 
joc prin a cărei spărtură s-ar întrevede realitatea contemporană şi ar putea fi recunoscută 
funcţia contemporană a operei. Acest demers este plin de probleme metodologice spinoase, 
aşa cum ne-a învăţat, de pildă, exemplul cercetării operei lui Platon. Chiar dacă este principial 
corect ca prejudecăţile unei pure estetici a trăirii să fie eliminate 'şi jocul artei să fie plasat în 
contextul său politic şi de istorie a epocii, mi se pare totuşi eronat să ni se pretindă să-I citim 
pe Hamlet ca pe un roman cu cheie. Aici mi se pare că nu există nicidecum o pătrundere a 
timpului în joc, care ar putea fi recunoscută ca o breşă în joc. Pentru jocul însuşi nu există o 
opoziţie între timp şi joc, aşa cwn crede CarI Schmitt. Mai degrabă, jocul antrenează în jocul 
său şi timpul. Aceasta este marea posibilitate a creaţiei poetice, prin care ea aparţine timpului 
său şi prin care timpul ascultă de ea. In acest sens general, şi drama Hamlet are o deplină 
actualitate politică. Insă atunci când în ea este descifrată părtinirea ascunsă a poetului în 
favoarea lui Essex şi J acob, acest lucru poate fi cu greu dovedit de creaţia poetică. Chiar dacă 
poetul a făcut într-adevăr parte din această fracţiune, jocul versificat de către el trebuia atunci 
să îi ascundă părtinirea în aşa fel, încât şi perspicacitatea lui Cari Schmitt ar trebui să eşueze 
în a o descoperi. Poetul trebuia totuşi, cu certitudine, dacă voia să ajungă la publicul său, să 
ţină seama şi de fracţiunea adversă din public. Astfel, în realitate, pătrunderea jocului în timp 
este cea care ni se înfăţişează aici. Cum jocul este echivoc, el îşi poate dezvolta efectul 
imprevizibil abia în desfăşurarea sa. Conform esenţei sale, el nu este potrivit pentru a fi un 
instrument al unor scopuri mascate, care ar trebui doar să fie sesizate pentru a fi înţelese în 
mod univoc. El rămâne, în calitate de joc, Într-o echivoci tate care nu poate fi anulată. 
Ocazionalitatea ce rezidă în el nu este o relaţie dată în prealabil, abia prin intermediul căreia 
totul îşi primeşte sensul adevărat, ci invers, opera însăşi este cea a cărei forţă expresivă poate 
să împlinească această ocazie, ca şi pe oricare alta. 

Astfel, Cari Schmitt cade, după părerea mea, într-un istorism fals atunci când 
interpretează, de pildă, în mod politic faptul că întrebarea privitoare la vina reginei este 
lăsată deschisă şi vede în aceasta un tabu. De fapt, ceea ce constituie realitatea unui joc 
este faptul că el admite permanent în jurul a ceea ce este propriu-zis tematizat un spaţiu al 
indeterminatului. O dramă în care totul este motivat de la un capăt la celălalt scârţâie ca o 
maşinărie. Aceasta ar fi o falsă realitate, în care desfăşurarea acţiunii apare ca un calcul. Ea 
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devine joc al realităţii mai degrabă atunci când nu îl lasă pe spectator să înţeleagă totul, ci 
numai puţin mai mult decât el obişnuieşte să înţeleagă în agitaţia sa cotidiană. Cu cât mai 
multe probleme rămân aici deschise, cu atât mai liber izbuteşte înţelegerea, adică trans
punerea a ceea ce este arătat în joc în lumea proprie şi, cu siguran�ă şi în lumea propriei 
experienţe politice. 

Faptul de a lăsa deschise imprevizibil de multe probleme pare a fi, în genere, esenţa 
unei poveşti fertile şi este inerent, de exemplu, oricărui mit. Tocmai datorită deschisei sale 
indeterminări, mitul poate face ca din el să apară întotdeauna o nouă descoperire, orizontul 
tematic deplasându-se iar şi iar într-o altă direcţie. (Să ne gândim, de pildă, la diversele 
încercări de a înfăţişa povestea lui Faust, de la Madowe până la Paul Valery.) 

Dacă în ceea ce este lăsat deschis este văzută însă o intenţie politică, aşa cwn face Cad 
Schmitt atunci când vorbeşte despre tabu-ul reginei, se ignoră ce înseamnă de fapt jocul, 
şi anume desfăşurarea prin testarea de posibilităţi. Desfăşurarea jocului nu este împămân
tenită într-o lume închisă a aparenţei estetice, ci se realizează ca permanentă angrenare în 
timp. Plurivocitatea productivă care constituie esenţa operei de artă este numai o alAtă 
expresie pentru detenninaţia esenţială a jocului de a redeveni permanent eveniment. In 
acest sens principial, înţelegerea proprie ştiinţelor spiritului se corelează în modul cel mai 
intim cu experienţa nemijlocită a operei de artă. Şi înţelegerea pe care o realizează ştiinţa 
lasă să se desfăşoare dimensiunea purtătoare de sens a tradiţiei şi constă în testarea acesteia. 
Tocmai de aceea, ea însăşi este tot o desfăşurare istorică, aşa cum se arată pe parcursul 
cercetării de fată. , 

III 
la 1, 269 

Şi polemica lui Lăwith cu interpretarea dată de către Heidegger lui Nietzsche7, polemică 
ce în unele privinţe ridică obiecţii îndreptăţite, suferă în ansamblu de pe urma faptului că 
el, fără să îşi dea seama, opune idealul naturalităţii al lui Nietzsche principiului formării 
ideale în genere. Ceea ce are în vedere Heidegger atunci când, cu o radicalitate conştientă, 
îl plasează pe Nietzsche pe aceeaşi linie cu Aristotel - iar aceasta tocmai că nu Înseamnă 
pentru el că îl plasează în acelaşi punct - este făcut astfel neinteligibil. Invers, Lăwith 
însuşi este condus prin intermediul acestei concluzii pripite la absurditatea de a trata la 
rândul său doctrina lui Nietzsche despre eterna reîntoarcere ca pe un fel de Aristoteles 
redivivus. Pentru Aristotel, circuitul etern al naturii era într-adevăr aspectul de la sine înţeles 
al fiinţei. Viaţa morală şi istorică a oamenilor rămâne la el corelată cu ordinea pe care o 
reprezintă, în mod exemplar, cosmosul. La Nietzsche nu este vorba despre aşa ceva. Mai 
degrabă, el gândeşte în întregime rotirea cosmică a fiinţei pornind de la contrariul pe care 
îl reprezintă, În raport cu ea, existenţa umană. Eterna reîntoarcere a aceluiaşi îşi are sensul 
ca o doctrină pentru oameni, iar aceasta înseamnă ca o imensă Îndrăzneală pentru voinţa 
umană, Îndrăzneală care nimiceşte toate iluziile sale despre viitor şi progres. Prin urmare, 
Nietzsche gândeşte doctrina despre eterna reîntoarcere pentru a atinge omul în tensiunea 
voinţei sale. Natura este gândită aici, pornind de la om, ca ceea ce nu este conştient de 
sine. Nu putem dori însă să opunem din nou istoriei natura ca Într-o răsturnare m::ti 
recentă [a opoziţiei aristotelice dintre cosmos şi viaţa morală a omului, n. trad.] , dacă vrem 
7 În cap. al III-lea din Heidegger- Denker in diiiftiger Zeit, Frankfurt 1953. Cf. şi noua ediţie apărută 
Între timp a lucrării lui Lawith, Nietzsches Lehre van der ewigen Wiederkehr [şi acum volumul despre 
Nietzsche în ale sale Samtliche Schtiftcn, Stuttgart 1986]. 
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să înţelegem unitatea gândirii lui Nietzsc he. L6with însuşi rămâne la cons tatarea 
nerezolvatului conflict interior al lui Nietzsche. Având în vedere această constatare, oare 
nu trebuie pusă întrebarea cu bătaie mai lungă privitoare la felul cum a fost posibilă o 
astfel de autoîmpotmolire Într-o fundătură, cu alte cuvinte cum se face că pentru Nietzsche 
însuşi ea nu era o autoîmpotmolire şi o eşuare, ci trebuia să fie marea descoperire şi 
eliberare? La această întrebare cu bătaie mai lungă, cititorul nu găseşte la Lăwith nici un 
răspuns. Acesta este însă lucrul care s-ar dori a fi înţeles, adică făcut realizabil prin propria 
gândire. Heidegger l-a întreprins, adică el a construit sistemul de referinţă din perspectiva 
căruia afirmaţiile lui Nietzsche se ordonează unele în raport cu altele. Faptul că acest 
sistem de referinţă nu este exprimat în mod nemijlocit de către Nietzsche însuşi rezidă în 
însuşi sensul metodologic al unei astfel de reconstrucţii. Dimpotrivă, pe L6with îl vedem 
în mod paradoxal făcând din nou pe cont propriu ceea ce el însuşi poate privi la Nietzsche 
numai ca pe o ruptură: el reflectează asupra nereflexivităţii; el ftlozofează împotriva ftlozofiei 
în numele naturalitătii şi invocă bunul simt. Dacă însă bunul simt ar fi într-adevăr un , , , 
argument ftlozqfic, întreaga ftlozofie ar fi încetat de mult să existe şi, împreună cu ea, şi 
invocarea bunului simţ. L6with va ieşi din această încurcătură - şi altă soluţie nu există -
numai dacă recunoaşte că invocarea naturii şi a naturalităţii nu este nici natură, nici naturală. 

IV 
la 1, 271 

Ignorarea încăpăţânată de către L6with a sensului transcendental al afirmaţiilor heideggeriene 
privitoare la înţelegere8 mi se pare neîndreptăţită din două puncte de vedere. El nu vede că 
Heidegger a dezvăluit ceva care se re�seşte în orice înţelegere şi care nu poate fi nicidecum 
tăgăduit în calitatea sa de sarcină.9 In plus, el nu vede că violenţa care apare în cazul 
multor interpretări heideggeriene nu rezultă nicidecum din această teorie a înţelegerii. Ea 
este mai degrabă o productivă abuzare de texte, care trădează mai curând o lipsă a conştiintei 
hermeneutice. În mod evident, violenţa excesivă a propriei dorinţe obiective este cea c�re 
conferă anumitor pagini ale textelor o rezonanţă excesivă care lezează proporţiile. Raportarea 
nerăbdătoare a lui Heidegger la textele transmise prin tradiţie este cu atât mai pupn 
consecinţa teoriei sale hermeneutice, cu cât ea se aseamănă mai degrabă cu marii continuatori 
ai traditiei spirituale, care, înainte de formarea conştiintei istorice, îşi însuş eau 'necritic' 
tradiţia: Numai faptul că Heidegger respectă aici crite;ii1e ştiinţei şi încear�ă uneori să 
legitimeze filologic însuşirea sa productivă a tradiţiei provoacă critica ftlologică. Indreptăprea 
analizei sale a înţelegerii nu este astfel prejudiciată, ci în esenţă confirmată. De înţelegere 
ţine întotdeauna faptul că opinia ce trebuie înţeleasă trebuie să se afirme împotriva violenţei 
tendin�elor semantice care îl domină pe interpret. Tocmai pentru că noi suntem preocupap 
de problemă, este nevoie de efortul hermeneutic. Fără a fi preocupaţi de problemă, 
dimpotrivă, nu putem să înţelegem deloc tradiţia, sau o mai putem înţelege doar în totala 
indiferenţă faţă de problemă a interpretării psihologice sau istorice, care intervine acolo 
unde tocmai că nu mai înţelegem. 

Cf. L6with, Heidegger- Denker in diiiftiger Zeit, Frankfurt 1953, p. 80 sq. 
9 [Aici s-ar opune, ftreşte, Derrida, care vede fu interpretarea dată de către Heidegger lui Nietzsche 
o recădere în metaftzică. Cf. în acest volum p. 409 sqq.]. 
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V 
la 1 ,  427 

Este ciudat că un cercetător al lui Plotin atât de merituos precum Richard Harder, În 
ultima conferinţă pe care i-a fost dat să o �nă, a criticat conceptul de sursă din cauZa 
'provenienţei sale din ştiinţele naturii' (Les Sources de Plotin) Entretiens f/;WI} Quelle oder 
Tradition?). Oricât ar fi de îndreptăptă critica la adresa unei cercetări a surselor care este 
practicată în mod superficial, conceptul de sursă are o mai bună legitimare. Ca metaforă 
filozofică, el este de origine platonic-neoplatonică. lzvorârea apei curate şi proaspete dintr-un 
adânc invizibil este aici reprezentarea călăuzitoare. Acest lucru îl arată, printre altele, frecventa 
formulă pege kai arche (Phaidr. 245c, precum şi, adesea, la Filon şi Plotin) . - Ca termen al 
filologiei, conceptul de jons este introdus, ce-i drept, abia în epoca umanismului, însă acolo 
nu are în primul rând sensul conceptului cunoscut din cercetarea surselor, ci înţelege 
maxima ad jontes, întoarcerea la surse, ca îndreptare spre adevărul originar, nedenaturat al 
autorilor clasici.lO Constatarea noastră se confirmă şi prin aceea că ftlologia vizează în 
textele ei adevărul care poate fi găsit în ele. - Deplasarea conceptului în sensul tehnic ce ne 
este familiar ar trebui să păstreze ceva din semnificapa originară, în măsura în care sursa se 
deosebeşte de palida redare sau de aproprierea falsificatoare. Acest lucru explică îndeosebi 
faptul că numai în cazul tradipei literare cunoaştem conceptul de sursă. Numai ceea ce 
este transmis lingvistic dă seama pentru totcleauna şi pe deplin de ceea ce rezidă în el, el nu 
trebuie doar interpretat, asemenea altor documente şi relicve, ci permite adăparea nemijlocită 
de la izvoare, respectiv raportarea la sursă a deriva�or ei mai târzii. Toate acestea nu Sunt 
imagini ce pn de ştiinţele naturii, ci imagini lingvistic-spirituale care confirmă, în esenţă, 
ceea ce crede Harder, şi anume faptul că sursele nu trebuie deloc să devină tulburi prin 
utilizarea lor. În sursă se revarsă mereu apă proaspătă, şi la fel se întâmplă şi cu adevăratele 
surse spirituale ale tradipei. Studierea lor este atât de profitabilă tocmai pentru că ele 
furnizează mereu şi altceva decât ceea ce a fost preluat din ele până în prezent. 

VI 
la 1, 341 şi 471 

Despre conceptul de expresie 
În ansamblul expunerilor noastre este întemeiat faptul că conceptul de expresie trebuie să 
fie purificat de tonalitatea sa subiectivi stă modernă şi recorelat cu sensul său gramatical
retoric originar. Cuvântul 'expresie' ('Ausdruck') corespunde cuvântului latin expressio, expri
mere, care desemnează originea spirituală a vorbirii şi a scrierii (verbis exprimere). În limba 
germană, el are o primă istorie timpurie în vocabularul mis ti cii şi trimite astfel înap,oi către 
crea�a conceptuală neoplatonică, ce ar trebui să mai fie încă cercetată ca atare. In afara 
contextului scrierilor mistice, cuvântul este preluat propriu-zis abia în secolul al XVIII-lea. 
Atunci el îşi extinde semnificapa şi pătrunde totodată în teoria estetică, unde înlocuieşte 
conceptul de imita�e. Totuşi, perspectiva turnurii subiective, conform căreia expresia este 
expresia unei interiorităp, de pildă a unei trăiri, era şi atunci încă îndepărtatăll . Dominant 

10 �i datorez lui E. Uedo o interesantă atestare a lui ' ad fon/es' în umanismul spaniol, care arată 
corelatia cu Psalmiz] . 
\1 În 'gândirea scolasticii, conceptului de expressio îi corespundea mai degrabă conceptul contrar 
de impressio speciei. Fireşte că ceea ce constţtuie esenfa acelei expressio care s·-= produce în verbum este 
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;:ste punctul de vedere al comunicării şi al comunicabilităpi, adică este vorba despre faptul 
:le a găsi expresia12. A găsi expresia înseamnă însă a găsi o expresie care poate face o 
impresie, deci nicidecum expresia în sensul de expresie a trăirii .  Acest lucru este valabil 
indeosebi şi în terminologia muzicii13. Teoria muzicală a afectelor din secolul al XVIII-lea 
nu se referă la faptul că ne exprimăm pe noi înşine în muzică, ci la faptul că muzica 
exprimă ceva, şi anume afecte care, la rândul lor, trebuie să facă impresie. Acelaşi lucru îl 
intâlnim în estetică la Sulzer (1765):  expresia nu trebuie în�eleasă în primul rând ca expresie 
a propriilor s enzapi, ci ca expresie care provoacă senzapi. 

Oricum, a doua jumătate a secolului al XVIII-lea se află deja mai departe pe drumul 
către subiectivarea conceptului de expresie. Atunci când Sulzer, de exemplu, polemizează 
cu mai tânărul Riccoboni, care vede arta actorului în faptul de a prezenta, şi nu în cel de a 
simp, el consideră autenticitatea faptului de a simp în cazul prezentării estetice tocmai ca 
fiind imperativ necesară. Astfel, el completează şi acel espreJIivo al muzicii printr-o întemeiere 
psihologică a sensibilităpi compozitorului. Ne aflăm aici, aşadar, în momentul de trecere 
de la tradipa retorică la psihologia trăirii. Totuşi, adâncirea în esenfa expresiei, şi îndeosebi 
a expresiei estetice, rămâne în ultimă instan�ă corelată în continuare cu contextul metafizic 
care o precedă şi care este de sorginte neoplatonică. Expresia nu este niciodată numai un 
semn prin care se face trimitere către altceva, către ceva interior. În expresie este prezent 
însuşi lucrul exprimat, de exemplu, în cazul înfruntării mânioase, mânia. Diagnostica 
modernă a expresiei ştie foarte bine acest lucru, aşa cum l-a ştiut deja Aristotel. In mod 
evident, pne de felul de a fi al viului faptul că unul este astfel prezent în celălalt. Acest 
lucru şi-a găsit şi recunoaşterea specifică în vocabularul ftlozofiei atunci când Spinoza 
recunoaşte în exprimere şi expressio un concept ontologic fundamental Şl atunci când, pornind 
de la el, Hegel vede în sensul obiectiv al expresiei ca prezentare, ca exprimare, adevărata 
�ealitate a spiritului. Hegel Îşi întemeiază astfel critica la adresa subiectivismului reflecpei. 
In mod asemănător gândesc Holderlin şi prietenul său Sinclair, la care conceptul de expresie 
dobândeşte chiar o pozitie centrală.14 Limba ca produs al reflectiei creatoare, care face 
posibilă poezia, este 'exp;esie a unui întreg viu, dar specific'. În m�d evident, semnificapa 
acestei teorii a expres!ei a fost în întregime denaturată prin subiectivarea şi psihologizarea 
secolului al XIX-le�. In realitate, la Holderlin, ca şi la Hegel, tradipa retorică este cu mult 
mai determinantă. In secolul al XVIII-lea, 'expresia' ia locul, în genere, 'exprimării' şi se 
referă la acea formă statornică ce rămâne în urma imprimării unui sigiliu şi în alte cazuri 
asemănătoare. Contextul imaginii devine pe deplin clar dintr-un pasaj din Gellert: "limba 
noastră nu este aptă să exprime o anumită frumusefe, fiind o ceară rigidă care adesea se 
sfărâmă atunci când vrem să imprimăm în ea imaginile spiritului".15  
faptul că în aceasta, aşa cum Nicolaus Cusanus o exprimă probabil pentru prima dată, se manifestă 
mens. Astfel, la Nicolaus este posibilă o expresie precum: cuvântul este expressio exprimentis et 
expressi (Comp. theol. VII). Însă aceasta nu vizează o expresie a trăirilor interioare, ci structura reJlexivă 
a lui verbum: aceea de a face vizibil totul şi, de asemenea, pe sine prin exprimare - aşa cum lumina 
face vizibil totul şi pe sine însăşi. �ntre timp a apărut articoiul 'Ausdruck' ('expresie') al lui Tonelli 
în dic�onarul lui Ritter, voI. I, pp. 653-655. (este vorba despre Historisches Wijrterbuch der Phtlosophie, 
Schwabe & Co. Verlag, Basel/Stuttgan - n. trad.)] . 
12 Kant, Kritik der Urteilskrajt B 198. 
13 Cf. studiul instructiv al lui H. H. Eggebrecht, "Das Ausdrucksprinzip im musikalischen Sturm 
und Drang", Dvjs 29 (1 955) , pp. 323-349. 
14 Cf. ediţia lui Hellingrath Bd. 3, p. 571 sqq. 
15 Schriften Bd. 7, p. 273. 



636 Partea a clncea: Anexe 

Aceasta este o veche tradiţie neoplatonică.16 Metafora îşi are semnificapa în faptul că 
forma impregnată nu este prezentă paqial, ci în întregime, în toate imprimările. Pe acest 
lucru se bazează şi aplicarea conceptului în 'gândirea emanatistă' care, după părerea lui 
Rothacker17, stă la baza imaginii noastre istorice despre lume. Este probabil clar că critica 
la adresa psihologizării conceptului de 'expresie' străbate întreaga cercetare de faţă şi stă 
atât la baza criticii la adresa 'artei trăirii', cât şi la baza criticii la adresa hermeneuticii 
romantice. 1 8 

1 6 Cf. de pildă Dionysiaka I, 87. 
17 Rothacker, Logjk und Systematik der Geisteswissenschaften (Handb. d. Philos. III), p. 166. Cf. în voI 1 
p. 32 conceptul de viafă la Oetinger şi p. 1 86 sqq. la Husserl şi la contele Yorck. [Cf. Adevăr ti 
metodă, vo1. 1 , p. 18 1  sqq., 191  sqq.] . 
1 8 Aluzii �a această problematică - n. trad.] şi în lucrări mai vechi ale autorului , de exemplu 
"Bach illld Weimar" (1 946) , p. 9 sqq. [Kl. Schrij II, pp. 75-81 ; Ges. Werke Bd. 9] şi ,;Uber die 
Urspri.inglichkeit der Philosophie" (1 947), p. 25. [Kl. Schrij l, pp. 11-38; Ges. Werke Bd. 4] . 



27. Hermeneutică si istorism 
, (1 965) 

În reflecţia fllozofică asupra fWldamentelor ştiin�elor spiritului abia dacă era vorba, în 
trecut, despre hermeneutică. Hermeneutica era o simplă disciplină auxiliară, un canon de 
reguli care aveau ca obiect relaţia cu textele. Eventual, ea se mai diversifica, dând seama de 
natura specifică a anumitor texte, de exemplu ca hermeneutică biblică. Şi, în cele din 
urmă, a existat o disciplină auxiliară de o natură oarecum diferită, care s-a numit her
meneutică, sub forma hermeneuticii j uridice. Ea conţinea regulile pentru umplere a lacWlelor 
din dreptul codificat, având aşadar un caracter normativ. Dimpotrivă, problematica fllozofică 
centrală ce era inerentă realităţii ştiin�elor spiritului era văzută - prin analogie cu ştiin�ele 
naturii şi cu întemeierea lor prin intermediul fllozofiei kantiene - în teoria cunoaşterii. 
Critica ratiunii pure a lui Kant justificase elementele apriorice ale cunoaşterii prin experien�ă, 
proprie ştiin�elor naturii. Astfel, miza a constituit-o faptul de a fumiza modului de cWloaştere 
al ştiinţelor istorice o justificare teoretică corespunzătoare. J. G. Droysen a proiectat în a 
sa 'metodologie istorică' ('Historik') o metodologie foarte influentă a ştiinţelor spiritului, 
care năzuia, în întregul ei, să corespundă sarcinii kantiene, iar W. Dilthey, care a dezvoltat 
adevărata fllozofie a Şcolii istorice, a urmărit încă de timpuriu, cu o conştiintă explicită, 
sarcina unei critici a raţiunii istorice. În această privin�ă, şi concepţia sa despre �ine era una 
epistemologică. După cum se ştie, el a văzut într-o psihologie "descriptivă şi analitică", 
purificată de intruziunea elementelor străine din ştiin�ele naturii, fundamentul epistemologic 
al aşa-numitelor ştiinţe ale spiritului. Totuşi, în îndeplinirea acestei sarcini Dilthey a fost 
călăuzit către depăşirea poziţiei sale epistemologice originare şi, astfel, el a fost cel care a 
făcut să sosească ceasul fllozofic al hermeneuticii. Ce-i drept, el nu a renunţat niciodată la 
fundamentul epistemologic pe care îl căutase în psihologie. Faptul că trăirile se caracterizează 
prin interioritate, astfel încât aici nu există deloc o problemă a cunoaşterii celuilalt, a 
non-eului, aşa cum a stat ea la baza interogării kantiene, a rămas baza pe care el a încercat 
să construiască edificarea lumii istorice în ştiin�ele spiritului. Însă lumea istQrică nu este un 
ansamblu de trăiri asemănător felului în care istoria se prezintă, de pildă, în autobiografie 
Pentru interioritatea subiectivitătii. Contextul istoric trebuie să fie înteles, în ultimă instantă, , " 

ca Wl context semantic care depăşeşte în mod principial orizontul de trăire al individului. 
El este asemenea Wlui text amplu, străin, la a cărui descifrare trebuie să ajute o hermeneutică. 
Astfel, fiind constrâns de realitate, Dilthey a căutat trecerea de la psihologie la hermeneutică. 

În efortul său de a realiza o astfel de întemeiere hermeneutică a ştiinţelor spiritului, 
Dilthey s-a văzut într-o opoziţie accentuată faţă de acea şcoală epistemologică ce încerca 
pe atunci să realizeze o întemeiere a ştiin�elor spiritului pornind de la poziţia neokantiană, 
şi anume fată de fllozofia valorilor dezvoltată de către Windelband şi Rickert. Subiectul 
epistemolog'ic i-a apărut ca o abstracţie moartă. Oricât de mult a fost el însuşi însufleţit de 
năzuin�a către obiectivitate în ştiin�ele spiritului, nu putea face abstracţie de faptul că 
subiectul cunoscător, istoricul care înţelege, nu stă pur şi simplu în f��a obiectului său, în 
faţa vieţii istorice, ci este purtat de aceeaşi mişcare a vieţii istorice. Indeosebi în anii săi 
târzii, Dilthey a dat tot mai multă dreptate fllozofiei idealiste a identităţii, deoarece în 
conceptul idealist de spirit era gândită aceeaşi comuniune substanţială dintre subiect şi 
obiect, dintre eu şi tu, ca cea care se afla în propriul său concept de viaţă. Ceea ce Georg 
Misch a apărat cu o deosebită inteligen�ă atât împotriva lui Husserl, cât şi împotriva lui 
Heidegger19 ca fiind punctul de vedere al ftlozofiei vieţii, împărtăşea în mod evident cu 

19 G. Misch, Lebensphilosophi; und Phănomenologie. Eine Auseinandersetzul1g der Dilthryschen Richtung mit 
Heidegger und Husserl, Philos. Anzeiger 1929/30, 2. Aufl., Leipzig, Berlin 1931 .  
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fenomenologia atât critica la adresa unui obiectivism istoric naiv, cât şi pe cea la adresa 
j ustificării lui epistemologice de către fllozofia valorilor din sud-vestul Germaniei. Consti
tuirea faptului istoric prin raportarea la valori, oricât de evident era acest lucru, nu dădea 
deloc seama de întrefeserea cunoaşterii istorice în procesul istoric.20 

Aici trebuie amintit faptul că fragmentul monumental pe care l-a lăsat în urma sa Max 
Weber şi care a fost editat pentru prima dată în 1 921 sub titlul Wirtschajt und Gese!!schaft/ 
Economie fi societate, a fost el însuşi proiectat ca un 'Tratat de sociologie comprehensivă'21 
Părţile amplu dezvoltate ale acestei sociologii pregătite pentru tratatul de economie socială 
vizează sociologia religiei, a dreptului şi a muzicii, în timp ce, de exemplu, sociologia 
statului este dezvoltată doar foarte fragmentar. Aici interesează mai ales partea introductivă, 
redactată între 191 8 şi 1920, care poartă acum titlul de 'Teorie sociologică a categoriilor'. 
Un impozant catalog de concepte, situat pe o bază extrem de nominalistă care, de altfel 
spre deosebire de cunoscutul studiu din revista Logos din 1913 - evită conceptul de valoare 
(şi prin aceasta ultimul punct de sprijin în neokantianismul din sud-vestul Germaniei) . 
Max Weber numeşte 'comprehensivă' această sociologie, în măsura în care ea are ca obiect 
sensul vizat al actiunii sociale. Fireşte că sensul 'vizat în mod subiectiv' în domeniul vietii 
social-istorice nu' poate fi numai cel vizat în mod real de indivizii activi. Astfel, intervine in 
chip complementar, în calitate de concept hermeneutic-metodologic înlocuitor, tipul pur 
construit în mod conceptual ('construcţia ideal-tipică'). Pe această bază pe care Max Weber 
o numeşte 'raţionalistă' se sprijină întreaga construcţie - din principiu 'independentă de 
valori' şi neutră - un monumental bastion de graniţă al ştiinţei 'obiective', care îşi apără 
univocitatea metodologică printr-o sistematică clasificare şi, în părţile dezvoltate în funcţie 
de conţinut, conduce la o extraordinară perspectivă sistematică de ansamblu asupra lumii 
istorice a experienţei. Adevărata împotmolire în problematica istorismului este evitată aici 
printr-o asceză metodologică. 

Dezvoltarea ulterioară a reflectiei hermeneutice este dominată Însă tocmai de modul , 
de interogare al istorismului şi porneşte, de aceea, de la Dilthey, ale cărui opere complete 
au eclipsat în curând, în anii 20, şi influenţa lui Ernst Troeltsch. 

Racordarea lui Dilthey la hermeneutica romantică, ce s-a corelat în secolul nostru cu 
resuscitarea fllozofiei speculative a lui Hegel, a provocat o critică multiplă la adresa obiec
tivismului istoric (contele Yorck, Heidegger, Rothacker, Betti etc.) . 

Ea a lăsat urme vizibile şi în cercetarea is toric-filologică prin aceea că anumite motive 
romantice, care fuseseră ocultate de pozitivismul ştiinţific al secolului al XIX-lea, s-au 
impus din nou în cadrul ştiinţei22. Să ne gândim de pildă la problema mitologiei antice, 

20 [Anul 1983, odată cu publicarea materialelor legate de volumul al 2-lea din Einleitung in die 
Ceisteswissenschajt (Ces. Werke Bd. 1 8  şi 1 9), l-a adus din nou pe Dilthey în conştiinfa generală. Cf. şi 
noile mele lucrări despre Dilthey în Ces. Werke Bd. 4] . 
21 Opera postumă este disponibilă acum, într-o reordonare a imenselor materiale pe care a îngrijit-o 
Johs. Winckelmann, ca Ediţia a IV-a, 1. und 2. Halbband, Tiibingen 1956 [O ediţie critică de mari 
dimensiuni a Operelor Complete ale lui Max Weber este în curs de apariţie.] 
22 O utilă perspectivă de ansamblu asupra reflecţiei de sine realizate în ştiinţa modernă a istoriei 
- cu includerea explicită a cercetării istorice anglo-americane şi franceze - o furnizează F. Wagner, 
Moderne Ceschichtsschreibung. Ausblick au] eine Philosophie der Ceschichtswissenschaji, Berlin 1960. Reiese 
că peste tot obectivismul naiv nu mai este suficient şi, prin aceasta, este recunoscută o necesitate 
teoretică ce constrânge la depăşirea simplului metodologism epistemologie. [Cf. între timp K.-G. 
Faber, Theorien der Ceschichtswissenschaft, Munchen 1971 şi R. Kosel1eck, Ve?J;angene Zukunjt. Zur 
S emantik geschichtlicher Zeiten, Frankfurt 1979] . 
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care a fost reactualizată, în spiritul lui Schelling, de către Walter F. Otto, Karl Kerenyi ş .a. 
Chiar şi un cercetător atât de confuz, atât de captiv în monomania intuiţiilor sale precum 
J. J. Bachofen, ale cărui idei au favorizat surogatele moderne ale religiei (prin intermediul 
lui Alfred Schuler şi Ludwig Klages, ele l-au influentat, de pildă, pe Stefan George) s-a 
bucurat acum de o reînnoită atenp.e ştiinp.fică. În 1 925 a apărut, sub titlul Der l'v1jJthos von 
Orient und Occident. Eine Metapf?ysik der alten Welt / Mitul On·entului fi Occidetltultlt� O metqft�jcă 
a lumii vechi, o antologie redactată sistematic a principalelor scrieri ale lui Bachofen, pentru 
care Alfred Baeumler a scris o elocventă şi importantă introducere23• 

De asemenea, dacă deschidem antologia de istorie a ştiinfei Forschungsgeschichte der l'vfythologie 
/ Istoria cercetării mitologiei a lui de Vries24, rămânem cu aceeaşi impresie despre felul în care 
'criza istorismului' a avut ca efect o resuscitare a mitologiei. De Vries dă o imagine de 
:lllsambiu care exce\ează printr-un orizont larg - cu probe de lectură bine alese, care, excluzând 
istoria religiilor şi acordând cronologiei o atenţie când oarecum înrobitoare, când oarecum 
prea liberă, fac ca îndeosebi epoca modernă să poată fi bine cuprinsă cu privirea. Este demn 
de remarcat cât de hotărât sunt recunoscup. Walter F. Otto şi Karl Kerenyi ca precursori ai 
unei directii de cercetare noi, care ia în serios mitul. , 

Şi studiile de sine stătătoare ale lui W. Hofer reunite sub titlul Geschichte t}Vischen Philosophie und 
Politik. Studie .":fIr Problematik des modernen Geschichtsdenkens, Stuttgart 1956, despre Ranke, F. Meinecke, 
litt, precum şi despre instrumentalizarea naponal-socialistă şi bolşevistă a istoriei pn de acest 
context. H. încearcă să ilustreze atât pericolele, cât şi posibilităp1e productive ale unei astfel de 
reflexivităp sporite a gândirii istorice în raport cu politica. 

Aici ar trebui să mai facem trimitere mai ales la R. Wittram, Das Interesse an der Geschichte (Kleine 
Vandenhoeck - Reihe 59/60/61 ,  Gbttingen 1958) . Aceste prelegeri pun în mod decis Întrebarea 
privitoare la 'adevărul în istorie' ce depăşeşte simpla 'corectitudine', iar în note face numeroase 
trimiteri la scrierile mai recente, îndeosebi şi la studii importante din reviste. 
23 În anul 1 956, deci după trei decenii, a apărut o reeditare fotomecanică a acestei opere a lui 

'Bachofen (2. Aufl. Miinchen 1 956) . 
Dacă astăzi consultăm din nou această operă, devenim conştienp, pe de o parte, de faptul că 

reeditarea de atunci a aVut un real succes, în măsura în care între timp a fost  în mare măsură 
realizată marea edipe critică a operei lui Bachofen. Pe de altă parte, citim uriaşa introducere a lui 
Baeumler cu un amestec ciudat de admira�ie şi consternare. Baeumler a impulsionat acolo decisiv 
în�elegerea lui Bachofen în contextul istoriei ideilor, accentuând din nou is toria romantismului 
german. El a delimitat în mod radical romantismul estetic de la Jena, pe care l-a elogiat ca fruct al 
secolului al A'VIII-Iea, şi romantismul religios de la Heidelberg (ef. H.-G. Gadamer, Hegel und die 
Heidelberger B �mantik, Hegels Oialektik (1 97 1) ,  pp. 71-81) .  El l-a pus în lumină pe Gbrres ca 
archeget :al acestora, a cărui aplecare asupra istoriei germane timpurii a devenit unul dintre factorii 
care au pregătit revolta naponală din 1 813. Sunt multe lucruri corecte aici, şi în această privinţă 
lucrarea lui Baeumler merită şi astăzi atenţie. Ca şi Bachofen însuşi, fireşte că şi interpretul său se 
mişcă într-un domeniu de experienţe spirituale pe care el le raportează la un spapu ştiinpfic fals 
(cum spune pe bună dreptate Franz Wieacker despre Bachofen în recenzia dedicată acestuia în 
Gnomon, Bd. 28 (1 956)), pp. 1 61-173). 
24 J an de Vries, Forschungsgeschichte der Mylhologie, Freiburg - Munchen, f.a. [Cf. şi utila antologie de 
surse dedicată mitologiei, care a fost editată de către F. Schupp. şi H.-G. Gadamer / Heinrich 
Vries, Mythos und Wissenschajt, în: K. Rahner (u.a. Hrsg.), Christlicher Glaube in moderner GesellschaJt, 
Freiburg 2 1 98 1 ,  pp. g-38. - O mărturie impresionantă pentru dimensiunea hermeneutică a mitului 
este întreaga lucrare a lui H. Blumenberg, Arbeit am Mythos, Frankfurt 1 979] .  
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Exemplul mitologiei este numai unul dintre multe altele. În activitatea concretă a ştiinţelor 
spiritului, în multe locuri ar putea fi evidenţiată aceeaşi despărţire de un metodologism 
naiv, căruia în reflecţia ftlozofică îi corespunde critica explicită la adresa obiectivismului 
sau pozitivismului istoric. Această turnură a dobândit o importan�ă deosebită acolo unde 
ştiin�ei i s-au asociat puncte de vedere care la origine au fost normative, cum este cazul în 
teologie şi în jurisprudenţă. Discuţia teologică a ultimelor decenii a adus în prim-plan 
problema hermeneuticii tocmai prin aceea că ea trebuia să medieze între moştenirea teologiei 
istorice şi impulsurile teologic-dogmatice apărute de curând. Prima izbucnire revoluţionară 
a reprezentat-o interpretarea lui Karl Barth a Epistolei către &mam'2.S, o 'critică' a teologiei 
liberale care nu viza atât ştiinta critică a istoriei ca atare, cât mai degrabă suficienta teologică 
ce consideră rezultatele aces�eia ca ftind o în�elegere a Sfintei Scripturi. În acea;tă privin�ă, 
interpretarea lui Karl Barth a Epistolei către &mani este, cu toată aversiune a faţă de reflecţia 
metodologică, un fel de manifest hermeneutic26• Dacă el poate fi de acord numai într-o 
mică măsură cu Rudolf Bultmann şi cu teza sa a demitologizării Noului Testament, nu 
poziţia obiectivă îl separă, ci, după părerea mea, corelarea cercetării istoric-critice cu exegeza 
teologică şi sprijinirea reflecţiei metodologice de sine pe fllozofie (Heidegger) sunt cele 
care îl împiedică pe Barth să se recunoască în modul de a proceda al lui Bultmann. Faptul 
de a nu tăgădui pur şi simplu teologia liberală, ci de a o combate, este totuşi o necesitate 
obiectivă. Discutarea contemporană a problemei hermeneutice în cadrul teologi ei - şi nu 
numai cea a problemei hermeneutice - este-determinată, de aceea, de confruntarea intenţiei 
teologice inalienabile cu ştiinţa critică a istoriei. Unii consideră că interogarea istorică, 
având în vedere această stare de lucruri, necesită o nouă pledoarie, iar alţii, după cum arată 
lucrările lui Ott, Ebeling şi Fuchs, pun în prim-plan nu atât caracterul de cercetare al 
teologi ei, cât mai degrabă ajutorul 'hermeneutic' pe care ea îl acordă propovăduirii. 

Cine vrea, ca profan, să ia o pozitie fată de evolutia din cadrul discutiei juridice consacrate 
problemei hermeneutice nu va putea si. se adânce�scă în activitatea juridică de detaliu. El 
va observa, în ansamblu, că jurisprudenţa se află peste tot departe de aşa-numitul pozitivism 
al legii şi consideră drept o întrebare centrală în ce măsură concretizarea reprezintă în 
drept o problemă juridică de sine stătătoare. O cuprinzătoare privire de ansamblu asupra 
acestei probleme a dat-o Kurt Engisch (1 953)27. Faptul că această problemă trece în 
prim-plan ca replică la extremismul pozitivismului juridic devine inteligibil şi din perspectivă 
istorică, de exemplu în lucrarea lui Franz Wieacker Privatrechtsgeschichte der Neuzeit / Istoria 
dreptului privat în epoca modernă sau în Methodenlehre der Rechtswissenschafl / Metodologia [tiin/ei 
dreptului a lui Karl Larenz.28 Astfel, în toate trei domeniile în care hermeneutica a jucat 
dintotdeauna un rol, în ştiinţele istoric-ftlologice, în teologie şi în jurisprudenţă, iese în 
evidenţă felul în care critica la adresa obiectivismului istoric, respectiv a 'pozitivismului', a 
conferit aspectului hermeneutic o nouă semnificaţie. 
25 1. Aufl. 1 919. 
26 Cf. G. Ebeling, Wort Gottes und Hermeneutik (Zschr.j Th. u. K. 1959, 228 sqq.). 
27 Die Idee der Konkretisierung in Recht und Rechtswissenschajt unsmr Zeti, Heidelberg, 1 953, 294 p. 
(Abh. el. Hei. Ak. el. W.,phil.-hist. K 1953/1 .  Cf. mai nou: Einfiihrung in dasjuristische Denken, Stuttgart 
1956). Cf. p. 520. 
28 �n afară de expunerea foarte influentă a lui K. Larenz din Edi�a a III-a a Metodologiei sale, 
lucrările lui J. Esser, Vorverstăndnis und Methodenwahl in der Rechtftndung. Rationalitătsgarantien der 
richterlichen Entscheidungspraxis, Frankfurt, 1 970 şi ]uristisches Argumentieren im Wandel des 
Rechtsfindungskonzepts unseres ]ahrhunderts (Sitzb. Heid. Akad. d. Wiss ., Phil.-rust. Klasse 1 979, Abh. 
1) Heidelberg, 1979 ] .  
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Se potriveşte bine în contextul acestei stan de lucruri faptul că întreaga amploare a 
?roblemei hermeneutice a fost de curând străbătută şi ordonată sistematic de importanta 
lucrare a unui cercetător italian. Istoricul dreptului Emilio Betti, în ampla sa Teon'agenerale dell' 
Tnterpreta::;jom?9, ale cărei idei principale au fost dezvoltate şi în limba gennană într-un 'manifest 
b.ermeneutic' ce poartă titlul Zur Grundlegung einer allgemeinen Atlslegtlngslehre / Despre întemeierea 
unei teorii generale a intf!lpretăriilo, a furnizat o privire de ansamblu asupra stadiului problemei, 
care fascinează atât prin vastitatea orizontului ei, prin impunătoarea cunoaştere a detaliului, 
cât şi prin clara ei realizare sistematică. În calitate de istoric al dreptului care totodată este 
chiar profesor de drept şi în calitate de compatriot al lui Croce şi Gentile, care totodată este 
chiar familiarizat cu marea ftlozofie gennană, astfel încât vorbeşte şi scrie într-o germană pur 
şi simplu desăvârşită, el a fost de altfel imun faţă de pericolele unui obiectivism istoric naiv. 
El ştie să culeagă toate roadele reflecpei hermeneutice, care s-au copt prin eforturi necontenite 
incepând cu Wilhelm von Humboldt şi Schleiennacher. 

Printr-o clară delimitare faţă de pozipa extremă pe care o adoptase Benedetto Croce, 
Betti caută calea de mijloc între elementul obiectiv şi cel subiectiv al înţelegerii . El fonnulează 
un întreg canon de principii hermeneutice, care culminează cu autonomia de sens a textului, 
conform căreia sensul, adică opinia autorului, trebuie s ă  fie dobândită din textul însuşi. El 
accentuează însă cu aceeaşi hotărâre principiul actualităţii înţelegerii, respectiv al adecvării 
acesteia la obiect, adică el surprinde faptul că fixarea interpretului pe o anumită pozipe 
este un element integrant al adevărului hermeneutic. 

Ca jurist, el este de asemenea ferit de tentapa de a supraestima opinia subiectivă, de 
exemplu faptele istorice întâmplătoare care au condus la formularea conţinutului unei 
prevederi juridice, şi de a o echivala pur şi simplu cu sensul j uridic. Pe de altă parte, el 
rămâne, fireşte, atât de mult în succesiunea 'interpretării psihologice' întemeiate de către 
Schleiermacher, încât pozipa sa hermeneutică riscă, iar şi iar, să se estompeze. Oricât de 
mult se străduieşte să depăşească reducponismul psihologic şi consideră că sarcina este 
aceea de a reconstrui contextul spiritual al valorilor şi conpnuturilor semantice, totuşi nici 
el nu poate să întemeieze această fixare propriu-zis hermeneutică a sarcinii decât printr-un 
fel de analogie cu interpretarea psihologică. 

Astfel, el scrie de pildă că înţelegerea ar fi o recunoaştere şi o reconstruire a sensului, şi 
explică această formulă în felul următor: "prin urmare, [o recunoaştere şi o reconstruire, 
n. trad.] a spiritului care se adresează, prin formele obiectivării sale, spiri tului care gândeşte 
şi care se simte Înrudit cu cineva în umanitatea comună: este o raportare convergentă a 
acelor forme şi o recorelare a lor cu ansamblul interior care le-a produs şi de care s-au 
separat. O interiorizare a acestor fonne, prin care, fireşte, conpnutul lor este deplasat 
într-o subiectivitate diferită de cea originară. Avem de-a face, prin urmare, cu o răsturnare 
(inversare) a procesului creator în procesul de interpretare, o răsturnare în urma căreia 
interpretul, pe drumul său hermeneutic, trebuie să străbată în sens invers drumul creator 
asupra căruia el trebuie să reflecteze în interioritatea sa" (p. 93 sq.) Betti îi urmează astfel pe 
Schleiennacher, Boeckh, Croce şi alţii3! .  În mod ciudat, el crede că asigură, cu  acest psiho
logism strict de sorginte romantică, 'obiectivitatea' înţelegerii pe care el o crede ameninţată 
de către top cei care, pornind de la Heidegger, consideră o astfel de re corelare cu 
subiectivitatea opiniei ca fiind eronată. 

29 [2 vol., Milano 1955, edi�a germană 1 967]. 
30 FestschriJt fiir E. RabeI, Bd. II, Tiibingen 1 �54. 
31 Cf. nota 1 9  şi p. 147 a 'manifestului'. 
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În polemica sa cu mine, pe care a sus�ut-o din nou şi în Germania32 ,  el nu vede la mine 
nimic altceva decât echivocităp şi confuzii conceptuale. Un lucru de felul acesta dovedeşte 
de regulă că criticul raportează autorul la o interogape pe care el nu a avut-o în vedere. Aşa 
mi se pare că stau lucrurile şi aici. De faptul că îngrijorarea sa pentru ştiinpficitatea interpretării, 
pe care i-o stârruse cartea mea, este inutilă, l-am asigurat într-o scrisoare privată din care el 
reproduce într-un mod extrem de loial în lucrarea sa următorul pasaj: 

"În esenţă, eu nu propun nici o metodă, ci descriu ceea ce este. Faptul că lucrurile stau aşa 
cum le descriu eu, după părerea mea nu poate fi în mod serios contestat . . .  Şi Dumneavoastră, 
de exemplu, ştiti imediat, atunci când cititi o cercetare clasică a lui Mommsen, care este 
singura perioadă în care ea putea să fie scrisă. Nici chiar un maestru al metodei istorice nu 
poate rămâne cu totul independent de prejudecăţile epocii sale, ale ambianţei sale sociale, 
ale pozitiei sale nationale etc. Trebuie însă ca aceasta să fie o carentă? Şi chiar dacă ar fi 
aşa, con�ider drept o sarcină filozofică faptul de a reflecta asupra �otivului pentru care 
această carenţă nu lipseşte nicăieri unde este realizat ceva. Cu alte cuvinte, consider drept 
ştiinpfic doar faptul de a reeunoafte cIea ce este, în loc să pornim de la ceea ce tocmai că ar 
trebui să fie sau ar fi de dorit să fie. In acest sens, eu încerc să gândesc dincolo de conceptul 
de metodă al ştiinţei moderne (care îşi păstrează o îndreptăpre limitată) şi să gândesc 
într-o generalitate principială ceea ce se întâmplă întotdeauna". 

Însă ce spune Betti în legătură cu acest lucru? Că eu reduc, prin urmare, problema 
hermeneutică la quaestio facti ('fenomenologic', 'descriptiv') şi că nu pun absolut deloc quaestio 
it/ris. Ca şi cum pozipa lui Kant în legătură cu quaestio iuris a ştiinţei pure a naturii ar fi vrut să 
prescrie felul în care ea ar trebui să fie de fapt, şi nu a încercat, mai degrabă, să justifice 
posibilitatea transcendentală a acesteia aşa cum era ea. În sensul acestei distincpi kantiene, 
faptul de a gândi dincolo de conceptul de metodă al ştiinţelor spiritului, aşa cum cartea mea 
încearcă să facă acest lucru, pune întrebarea privitoare la 'posibilitatea' ştiinţelor spiritului 
(ceea ce nu înseamnă deloc: cum ar trebui să fie ele de fapt!) . Ceea ce îl induce aici în eroare 
pe merituosul cercetător este un ciudat resentiment faţă de fenomenologie. Reiese de aici că 
el poate gândi problema hermeneutică numai ca pe o problemă metodologică, rămânând 
profund tributar subiectivismului despre a cărui depăşire este vorba. 

In mod evident, nu am reuşit să îl conving pe Betti de faptul că o teorie filozofică a 
hermeneuticii nu este o - corectă sau falsă ('periculoasă') - metodologie. Se poate înţelege 
greşit faptul că, de pildă, Bollnow numeşte înţelegerea o 'realizare prin esenţă creatoare' -
chiar dacă Betti însuşi califică astfel fără şovăială activitatea, complementară dreptului, a 
interpretării legii. Însă cu siguranţă că sprijinirea pe estetica geniului, la care recurge Betti 
însuşi, nu este suficientă. Printr-o teorie a inversiunii nu poate fi depăşit cu adevărat 
reducponismul psihologic pe care el (în succesiunea lui Droysen) îl recunoaşte ca atare ca 
ftind în sine corect. Astfel, el nu depăşeşte în întregime ambiguitatea pe care o menpne 
Dilthey între psihologie şi hermeneutică. Atunci când el, de pildă, pentru a explica 
posibilitatea înţelegerii specifice ştiinţelor spiritului, trebuie să admită presupozipa că numai 
un spirit de acelaşi nivel ar putea înţelege un altul, caracterul nesatisfăcător al unei astfel de 
ambiguităp psihologic-hermeneutice devine evident33. 
32 E. Betti, L'Ermeneutiea stonea e ia stoncita deli intendere, Annali delia Faculta di Giurisprudenza 
XVI, Bati 1 961 şi Die Hemleneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissensehaften, Tubingen 1962. 
33 ef. şi studiul lui Betti în Studium Generale XII (1 959), p. 87, cu care F. Wieacker, Notizen . . .  (mai 
sus p. 390) este de acord în mod temerar. [Am discutat din nou marile merite ale lui Betti şi critica 
mea la adresa lui în "Emilio Betti und das idealistische Erbe" (Quademi Fiorentini 7 (1 978), pp. 
5-11) J .  
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Chiar dacă suntem în mod principial lămurip cu privire la distincpa dintre particulatitate"a 
psihică şi semnificapa istorică, rămâne în mod evident dificil să găsim trecerea de la spapul 
restrâns al psihologiei la o hermeneutică istorică. Deja Droysen era în întregime lămurit în 
ceea ce priveşte această sarcină (Historik §41), însă numai în medierea dialectică a lui Hegel 
între spiritul subiectiv şi cel obiectiv în spiritul absolut trecerea pare a fi până acum cu 
adevărat întemeiată. 

Chiar şi acolo unde se rămâne foarte aproape de Hegel, ca în cazul lui R. G. Collingwood, 
puternic influentat de Croce, poate fi simpt acest lucru. Avem acum de la Collingwood 
două lucrări în traducere germană: autobiografia sa, care se află acum şi la dispozipa 
cititorului german sub titlul Denken, după ce ea a fost la vremea ei, în limba originală, un 
mare succes34, şi de asemenea opera lui postumă The idea ofHistory sub titlul Philosophie der 
Geschichte35• 

Despre autobiografie am făcut câteva observapi în introducerea la edipa germană, pe 
care nu vreau să le repet aici. Opera postumă conpne o istorie a istoriografiei din antichitate 
până în prezent, care se încheie în mod semnificativ cu Croce şi, ca o Parte a V-a, o 
dezbatere teoretică proprie. Mă limitez la această ultimă parte, deoarece şi aici, ca de atâtea 
ori, părfile istorice sunt oricum dominate până la neinteligibilitate de tradipile gândirii 
naponale. Astfel, de pildă, capitolul despre Wilhelm Dilthey este de-a dreptul dezamăgitor 
pentru un cititor german: 

"Dilthey s-a văzut pus în faţa întrebării pe care Windelband şi ceilalp nu o recunoşteau, 
deoarece ei nu părrunseseră suficient de adânc în problemă: în faţa întrebării privitoare la 
felul cum - alături şi spre deosebire de experienţa nemijlocită - ar fi posibilă o cunoaştere a 
individualului. El răspunde la această întrebare cu constatarea că o astfel de cunoaştere nu ar 
fi posibilă şi recade în convingerea pozitivistă că generalul (adevăratul obiect al cunoaşterii) 
ar putea fi cunoscut numai cu ajutorul ştiinţei naturii sau al altei ştiinţe întemeiate pe principii 
naturaliste. Astfel, în cele din urmă, el reuşeşte la fel de pupn ca şi întreaga sa generape să se 
opună influenţei gândirii pozitiviste." (184) Ceea ce este adevărat în această judecată devine 
aproape de nerecunoscut, având în vedere întemeierea pe care i-o dă aici Collingwood. 

Nucleul teoriei sale sistematice a cunoaşterii istorice îl constituie, fără îndoială, teoria 
despre reproducerea experienţei trecutului (re-enactmen�. El face astfel front comun cu cei 
care luptă împotriva a "ceea ce se poate numi interpretarea pozitivistă sau, mai degrabă, 
interpretarea greşită a conceptului de istorie" (239). Adevărata sarcină a istoricului ar fi 
�ceea "de a pătrunde în gândire a acelor purtători ai istoriei ale căror acpuni le cercetează". 
In traducerea germană, poate fi deosebit de dificil să se determine corect ceea ce întelege 
Collingwod aici prin gândire. În mod evident, conceptul de 'act' este situat în limba ge;mană 
în alte raporturi decât cele la care se referă autorul englez. Reproducerea gân2irii persoanelor 
care acponează (sau şi a gânditorilor) nu vizează de fapt la Collingwood actele psihice 
reale ale acestora, ci gândurile lor, adică ceea ce în reflecpe poate fi gândit din nou ca 
acelaşi. De asemenea, conceptul de gândire trebuie să cuprindă în întregime şi ceea ce se 
numeşte spirit comun (traducătorul spune în mod nefericit 'spirit comunitar') al unei 
comunităp sau al unei epoci (230). Dar ce ciudat de autonomă pare această 'gândire', 
atunci când Collingwood, de pildă, caracterizează biografia ca antiistorică, pe motiv că ea 
nu s-ar întemeia pe 'gândire', ci pe un proces natural. "Acest fundament - via�a corporală 
a unui om cu copilărie, maturitate şi bătrâneţe, cu boli şi toate celelalte cazuri de transformare 
a existenţei biologice - este înconjurat, în mod neregulat şi independent de structura sa, 
34 Cu o introducere de." H.-G. Gadamer, Stuttgart, 1 955. 
35 Stuttgart, 1955. 
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de unduirea şi de revărsarea gândirii (proprii sau străine) , aşa cum o epavă eşuată este 
înconjurată de apa mării". 

Cine reprezintă de fapt această 'gândire'? Care sunt reprezentanţii istoriei, în a căror 
gândire trebuie să se pătrundă? Ceea ce urmăreşte un om cu acpunea sa este intenpa 
determinată? Collingwood pare a avea în vedere acest lucru3�. "Dacă nu se pleacă de la 
această presupoziţie, istoria faptelor sale nu este posibilă" (324) . Insă reconstruirea intenpi10r 
este într-adevăr o înţelegere a istoriei? Vedem cum Collingwood, împotriva intenţiei sale, 
se încurcă în particularitatea psihologică. Fără o teorie despre 'mandatarul spiritului lumii', 
adică fără Hegel, el nu poate găsi o ieşire. 

El nu s-ar bucura să audă acest lucru. Căci orice metafizică a is toriei, inclusiv cea a lui 
Hegel, îi apare ca un simplu sistem de clasificare (276) , rară o autentică valoare istorică de 
adevăr. În plus, nu mi-a devenit pe deplin clar felul cum teza sa despre un istorism radical 
este compatibilă cu teoria sa despre re-enactment, atunci când el, pe de altă parte, surprinde, 
după părerea mea pe bună dreptate, faptul că istoricul însuşi este o parte a procesului 
istoric pe care îl cercetează şi pe care îl poate observa numai de pe pozi?a pe care el însuşi 
o ocupă în cadrul său în momentul respectiv (260) . Cum se poate împăca acest lucru cu 
apărarea reproducerii unui 'gând' transmis prin tradipe, pe care Collingwood o explică 
luând ca exemplu critica lui Platon la adresa senzualismului din Teetet? Mă tem că exemplul 
este lals şi demonstrează contrariul. 

A tunci când Platon expune în Teetet teza că cunoaşterea ar fi exclusiv percepţie senzorială, 
Collingwood este de părere că eu, ca cititor al zilelor noastre, nu cunosc contextul care îl 
conduce la această teză, ci în mintea mea acest context este altul: şi anume discutia ce Îşi 
are originea în senzualismul modern. Întrucât este vorba despre un 'gând', acest lucru nu 
are repercusiuni negative. Un gând ar putea fi integrat în contexte diferite, rară a-şi pierde 
identitatea (315). Am dori să îi amintim aici lui Collingwood de critica la adresa discupei 
de la Oxford privitoare la statement, din propria sa Logic of question and answer (Denken 30-43). 
dare nu ar trebui ca reproducerea gândului platonic să reuşească în realitate numai atunci 
când este în�eles adevăratul context platonic (după părerea mea, cel al teoriei matematice 
a evidenFi, teorie căreia nu îi este încă pe deplin clar felul inteligibil de a fi al faptului 
matemati. .)?37 Şi va putea fi înţeles acest context dacă nu sunt explicit suspendate precon
ceptele se.1Zualismului modern?38 

Cu alte cuvinte, teoria lui re-enactment a lui Collingwood evită, ce-i drept, particularitatea 
psihologiei, şi cu toate acestea dimensiunea medierii hermeneutice, care este parcursă în 
orice înţelegere, îi scapă. 

De contextul unei critici la adresa obiectivismului istoric tin mai ales şi lucrările lui 
Erich Rothacker. Îndeosebi în una dintre ultimele sale lucrări, 'Die dogmatische Denkform in 
den Geisteswissenschajten und das Problem des Historismus / Forma dogmatică a gândin'i în ftiin/ele 
spiritului fi problema istorismtlluil9, el a dezvoltat mai vechile sale idei care menţin poziţia 
36 ef. Ces. Werke Bd. 1 ,  p. 375 sqq. 
37 [efo intre timp lucrarea mea "Mathematik und Dialektik bei Plato " (formă prescurtată) în volumul 
omagial pentru C. F. von Weizsăcker, Mi.inchen 1982, pp. 229-240; Ces. Werke Bd. 7 (formă 
completă)] . 
38 Amintesc de marele progres al cunoaşterii pe care l-a adus studiul lui H. Langerbeck LI OEIIJ 
EIIIPYIJMIH(N. Ph. U. Heft 1 0, 1 935) - ceea ce nu ar trebui să fie trecut cu vederea, în ciuda 
radicalei critici par�ale a lui E. Kapp din Cnomon (1 935) . [efo şi recenzia mea; acum în Ces. Werke 
Bd. 5, p. 341 sqq.] 
39 Abh. d. geistes- u. soiialwisJ. Kl. d Ak. d Wiss. u. Lil., 6, Mainz, 1 954. 
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hermeneutică a lui Dilthey (asemenea lui Hans Freyer în Theorie des oijektiven Geistes / Teon'a 
spin"tului obiectiv) împotriva oricărui psihologism. Conceptul de formă dogmatică a gândirii 
este gândit în întregime ca un concept hermeneutic40• Dogmatica trebuie să fie apărată ca 
o metodă productivă a cunoaşterii specifice ş tiinţelor spiritului, în măsura în care ea relevă 
contextul obiectiv imanent care determină în mod unitar un domeniu semantic. Rothacker 
se poate sprijini pe faptul că conceptul de 'dogmatică', atât în teologie, cât şi în jurisprudenţă, 
nu are nicidecum numai un sens critic-peiorativ. Dar, spre deosebire de aceste discipline 
sistematice, conceptul de dogmatică nu trebuie să fie aici pur şi simplu un sinonim pentru 
cunoaşterea sistematică, deci pentru ftlozofie, ci o 'altă atitudine', care trebuie justificată în 
opozipe cu interogarea istorică ce încearcă să cunoască desfăşurări de evenimente. Însă 
atunci conc eptul de 'dogmatică' în esenţă, îşi are la el locul, în cadrul atitudinii istorice 
generale şi îşi dobândeşte de acolo îndreptăprea relativă. Este vorba, în ultimă instanţă, de 
ceea ce conceptul de context structural al lui Dilthey formulase la modul general într-o 
aplicare specială asupra metodologiei istorice. 

O astfel de dogmatică are o funcpe corectoare abia acolo unde se gândeşte şi se cunoaşte 
în mod istoric. O dogmatică a dreptului roman există propriu-zis abia de când există o 
is torie a dreptului. Lucrarea Zeii Greciei a lui Walter F. Otto a fost posibilă abia după ce 
cercetarea istorică transformase mitologia greacă într-o varietate de cunoştinţe parpale 
privitoare la istoria cultului şi a legendelor, iar atunci când 'arta clasică' a lui Wălfflin - spre 
deosebire de 'conceptele fundamentale ale istoriei artei' - este caracterizată de către 
Rothacker ca o dogmatică, o astfel de caracterizare mi se pare a fi doar relativă. Opozipa 
faţă de estetica barocului, şi îndeosebi faţă de manierism, este de la bun început punctul 
secret al construcpei acestei 'dogmatici', ceea ce înseamnă însă că ea a fost de la bun 
început nu atât crezută şi asumată, cât concepută istoric. 

În acest sens, dogmatica este într-adevăr un element al cunoaşterii noastre istorice. 
Este meritoriu faptul că Rothacker reliefează acest element drept "unica sursă a cunoaşterii 
noastre spirituale" (25). Un context semantic cuprinzător precum cel reprezentat de o 
astfel de dogmatică tocmai că trebuie să fie realizat, să fie considerat evident. Cel pupn, nu 
trebuie să fie considerat imposibil faptul că el este 'adevărat' , în măsura în care vrem să îl 
înţelegem. Astfel, aşa cum arată Rothacker, se pune, fireşte, problema multitudinii unor 
astfel de sisteme sau stiluri dogmatice, şi aceasta este problema istorismului. 

Rothacker se dovedeşte a fi un apărător plin de temperament al acestuia. Dilthey 
încercase să înlăture pericolul istorismului prin aceea că a raportat diferitele concepţii 
despre lume la multitudinea laturilor vieţii. Rothacker îl urmează în această privinţă, vorbind 
despre dogmatici ca explicaţii ale imaginilor trăite ale lumii sau despre direcţii stilistice, iar 
pe acestea le raportează la dependenţa de un anumit punct de vedere a omului care 
acponează şi la perspectivitatea sa. Prin aceasta, ele dobândesc, toate, un perspectivist 
caracter incontestabil (35). Aplicat asupra ştiinţei, acest lucru înseamnă că relativismul nu 
domină fără oprelişti, ci are limitele sale clare. El nu periclitează 'obiectivitatea' imanentă 
a cercetării . Punctul său de plecare este situat în variabilitatea şi libertatea interogaţiilor 
ştiintifice care rezultă în urma dezvoltării directiilor variabile de semnificativitate ale 
imaiinilor trăite ale lumii. Chiar şi ştiinţa modern� a naturii este caracterizată, pornind de 

40 Faptul că R. este pe deplin conştient de necesitatea de a desprinde problema hermeneutică a 
sensului de orice cercetare psihologică a 'intenţiilor' - deci şi a 'opiniei subiective' a unui text - îl 
arată de pildă şi studiul său "Sinn und Geschehnis" (în Simz und Sein) ein philosophisches Symposion, 
1960) . 
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alC1, ca ftind dogmatica unui mod cuantiftcator de a vedea lucrurile (53), de îndată ce 
admitem numai gândul că poate exista un alt mod de a cunoaşte natura41 • 

Faptul că hermeneutica juridică pne de sontextul problematic al unei hermeneutici 
generale nu este nicidecum de la sine în�eles. In cadrul ei nu este totuşi vorba cu adevărat 
de o reflecpe de tip metodologic, cum se întâmplă în cazul Hlologiei şi al hermeneuticii 
biblice, ci chiar despre. un principiu jundic subsidiar. Sarcina sa nu este aceea de a înţelege 
prevederi juridice în vigoare, ci de a face dreptate, adică de a interpreta legile în aşa fel, 
încât ordinea de drept să pătrundă pe deplin în realitate. Întrucât interpretarea are aici o 
funcţie normativă, ea este pe deplin delimitată, de exemplu de către Betti, de interpretarea 
filologică, şi chiar de o înţelegere istorică al cărei obiect este de natură juridică (Constituţii, 
legi etc.) . Faptul că interpretarea legilor este, în sens juridic, un act creator în materie de 
drept tocmai că nu poate ft pur şi simplu contestat. Diferitele principii care trebuie aplicate 
în acest act, de exemplu principiul analogiei sau principiul umplerii lacunelor legislative 
sau, în cele din urmă, principiul ce rezidă în hotărârea juridică însăşi, aşadar principiul 
productiv dependent de cazul juridic, nu reprezintă simple probleme metodologice, ci 
pătrund adânc în materia juridică însăşi42• 

În mod evident, o hermeneutică juridică nu se poate mulţumi, în mod serios, să utilizeze 
drept canon interpretativ principiul subiectiv al opiniei şi al intenţiei originare a legislatorului. 
Ea se vede nevoită, din multe puncte de vedere, să aplice concepte obiective, de exemplu 
pe cel al ideii juridice care este exprimată într-o lege. După câte se pare, este o pură 
reprezentare profană să ne imaginăm aplicarea unei legi asupra unui caz concret ca fund 
procesul logic al subsumării individualului sub general. 

Pozitivismul legii, care ar dori să limiteze în întregime realitatea juridică la dr�ptul în 
vigoare şi la aplicarea lui corectă, nu ar trebui să mai găsească astăzi nici un adept. In mod 
evident, distanţa dintre generalitatea legii şi situapa juridică concretă a cazului individual este, 
prin esenţă, de ne anulat. Se pare că nu este suficient nici măcar să ne imaginăm, într-o 
dogmatică ideală, că forţa productivă în materie de drept a cazului individual este deductiv 
predeterminată, în sensul că ar putea ft imaginată o dogmatică ce ar conţine într-un sistem 
coerent, cel puţin potenţial, toate adevărurile juridice posibile în genere. Chiar şi 'ideea' unei 
astfel de dogmatici desăvârşite pare lipsită de sens, făcând cu totul abstracpe de faptul că 
foqa creatoare în materie de drept a cazului pregăteşte permanent noi codiftcări. Ceea ce 
este demn de remarcat în această chestiune este faptul că sarcina hermeneutică de a construi 
o punte peste distanţa dintre lege şi caz se impune şi atunci când absolut nici o transformare 
a relapilor sociale sau alte transformări istorice ale realităţii nu fac ca dreptul în vigoare să 
apară ca învechit sau inadecvat. Distanţa dintre lege şi caz pare pur şi simplu de neanulat. 
41 Motivul pentru care Rothacker, pentru a demonstra anterioritatea (a priori-ul) unor astfel de 
direcţii de semnificativi tate, se sprijină pe diferenp ontologică a lui Heidegger, în loc să se sprijine 
pe apriorismul transcendental pe care fenomenolgia îl împărtăşeşte cu neokantianismul, nu mi-a 
devenit limpede. 
42 Dacă citim, de pildă, manualul destinat studenţilor, Methodenlehre der Rechtswissenschaft pe care l-a 
publicat K. Larenz (Berlin, 1961) , excelenta privire istorică şi sistematică de ansamblu pe care o 
oferă lămureşte faptul că această metodologie are peste tot ceva de spus cu privire la probleme 
juridice nerezolvate şi este, prin urmare, un fel de disciplină auxiliară a dogmaticii juridice. În 
aceasta rezidă semnificaţia ei pentru contextul nostru. �ntre timp, această Methodenlehre a apărut în 
Ediţia a III-a şi conţine discuţii ample cu privire la hermeneutica fllozofică. Cf. şi cuprinzătoarea 
monografie a lui G. Zaccaria, Ermeneutica e Giun'spmden� (Milano 1984), care prezintă în două 
volume întemeierea mea teoretică şi aplicarea j uridică a lui J. Esser]. 
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Problema henneneutică poate fi de aceea desprinsă de luarea în considerare a dimensiunii 
istorice. Ceea ce lasă deschis spaţiul de manevră pentru concretizate nu este nici simpla 
imperfecţiune inevitabilă a punerii în practică a codificării juridice, astfel încât, din principiu, 
acest spaţiu de manevră să poată fi redus, după voie, la orice dimensiune. Pare mai degrabă 
că rezidă în sensul reglementării legale înseşi, şi chiar al oricărei ordini juridice în genere, 
faptul de a fi atât de 'elastică', încât să permită un astfel de spaţiu de manevră. 

Dacă nu mă înşel, deja Aristotel a văzut în mod clar acest aspect, neacordând ideii de 
drept natural o funcpe pozitiv-dogmatică, ci numai una critică. A fost întotdeauna perceput 
ca şocant (dacă acest lucru nu este contestat pur şi simplu printr-o interpretare greşită a 
textului aristotelic) , faptul că Aristotel face, ce-i drept, distincţia dintre ceea ce este drept 
în mod convenţional şi ceea ce este drept de la natură, însă caracterizează ca schimbător şi 
ceea ce este drept de la natură.43 

Ceea ce este drept de la natură şi ceea ce este stabilit prin reglementare nu sunt "în 
aceeaşi măsură schimbătoare". Mai degrabă, prin referire la fenomene comparabile, este 
explicat faptul că şi ceea ce este drept de la natură este schimbător, fără a înceta din această 
cauză să fie diferit de ceea ce este stabilit printr-o simplă reglementare. În mod evident, de 
exemplu, reguWe de circulaţie nu sunt schimbătoare în aceeaşi măsură, ci într-o mult mai 
mare măsură decât ceea ce este valabil ca fllnd drept de la natură. Aristotel nu vrea să 
atenueze acest lucru, ci să explice cum se face că în lumea instabilă a oamenilor (spre 
deosebire de cea a zeilor), ceea ce este drept de la natură este în genere privilegiat. El 
spune urrnătorul lucru: pentru distincţia dintre ceea ce este drept de la natură şi ceea ce 
este drept prin convenţie este la fel de clară şi de valabilă - în ciuda caracterului schimbător 
al amândurura - aceeaşi determinaţie ca, şi de pildă, în cazul diferenţei dintre mâna dreaptă 
şi mâna stângă. Şi aici mâna dreaptă este de la natură mai puternică, şi totuşi această 
preeminenţă naturală nu poate fi caracterizată ca ne schimbătoare, în măsura în care o 
putem anula, în anumite limite, prin antrenarea celeilalte mâini44• 

În anumite limite înseamnă: într-un anumit spaţiu de manevră. În mod evident, faptul 
de a lăsa deschis un astfel de spaţiu de manevră nu anulează, sensul ordinii juridice, ci mai 
degrabă el ţine în mod esenţial de natura stărilor de fapt: "Legea este generală, şi tocmai de 
aceea nu poate satisface orice caz individual"4s. Lucrul acesta nu ţine de codificarea legilor, 
43 Etica Nicomahică Ela, 1134 b 27 sqq. 
44 Pasajul a fost abordat de către L. Strauss în corelape cu doctrina despre situaţia extremă, pe 
care el o cunoştea probabil din tradiPa iudaică (Naturrecht und Geschichte, mit einem Vorwort von 
G. Leibholz, Stuttgart 1956) ,  iar H. Kuhn (Zschr. /iir Politik, 3NF, Heft 4, 1 956, p. 289 sqq. Cf. mai 
sus p. 577 sqq.), într-o raportare critică, a încercat, dimpotrivă, să redacteze textul aristotelic 
pornind de la H. H. J oachim în aşa fel, încât Aristotel nu ar fi sustinut deloc fără restrictii caracterul 
schimbător al dreptului natural. În realitate, propoziţia de la lu '4b 32-33 mi se pare a' fi în ordine 
de îndată ce controversatul 'În aceeaşi măsură' nu este raportat la caracterul schimbător al dreptului 
natural şi al celui convenponal, ci la a�el 'în mod evident' care urmează (a rj Â o v). 

De curând, şi W. Brăcker, Aristoteles3, p. 301 sqq., ia atitudine faţă de această controversă, însă 
după părerea mea cade într-un sofism atunci când, "în cazul unui conflict între dreptul natural şi 
dreptul pozitiv" apără valabilitatea dreptului pozitiv ca fiind opinia aristotelică. Fireşte că este 'valabil', 
dar nu 'drept' atunci când Creon "suspendă" dreptul natural. Şi întrebarea este aceea dacă are în 
genere un sens faptul de a recunoaşte, dincolo de ceea ce este legal 'în mod pozitiv' şi având în 
vedere pretentia sa suverană de valabilitate, o instantă a dreptului natural în fata căreia 'ceea ce este 
valabil' nu are' dreptate. Am încer;at să arăt că o astfel de instan�ă există, însă 'numai ca una critică. 
45 Kuhn, loc ci.:., p. 299. 
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ci, invers, codificarea legilor este în genere posibilă numai pentru că legile sunt în sine şi 
prin esenţa lor generale. 

Poate că aici trebuie să ne punem întrebarea dacă intima corelape dintre hermeneutică 
şi scripturalitate nu trebuie considerată de asemenea ca ftind una secundară.46 Nu scriptu
ralitatea ca atare este cea care face ca un gând să necesite interpretare, ci lingvisticitatea sa, 
ceea ce înseamnă însă: generalitatea sensului, care face la rândul ei posibilă consemnarea 
în scris ca o consecinfă. Atât dreptul codificat, cât şi textul transmis în scris trimit aşadar 
la un context situat mai profund, care vizează raportul dintre înţelegere şi aplicare, aşa 
cum cred că am arătat eu. Faptul că în sprijinul acestui lucru Aristotel este martorul cel 
mai important nu poate să ne mire. Critica sa la adresa Ideii platonice a Binelui, cum aş 
dori să presupun, este nucleul întregii sale ftlozofti în genere. Ea conpne, fără a fi din 
această cauză 'nominalism', o revizuire radicală a raportului dintre general şi particular, aşa 
cum este el implicat în doctrina platonică despre Ideea Binelui - cel pupn conform expunerii 
din dialogurile platonice47. 

Însă acest lucru nu exclude ca acestei distante esentiale dintre general şi concret să i se 
mai adauge, dezvoltând o productivitate herm�neutici proprie, şi distanţa istorică. 

Nu îndrăznesc să decid dacă acest lucru este valabil şi pentru hermeneutica juridică, în 
sensul că o ordine legislativă care, prin evolupa lucrurilor, a ajuns în situapa de a necesita 
o interpretare (de exemplu cu ajutorul principiului analogiei) , ar contribui direct, în genere, 
la o mai dreaptă aplicare juridică - şi anume la rafinarea simţului juridic ce călăuzeşte 
interpretarea. In alte domenii, în orice caz, lucrurile sunt clare. Este în afara oricărei îndoieli 
faptul că 'semnificapa' evenimentelor istorice sau valoarea operelor de artă câştigă în 
vizibilitate datorită distanţei temporale. 

Discupa contemporană dedicată problemei hermeneutice nu este, probabil, nicăieri 
atât de însufleptă ca în domeniul teologiei protestante. Fireşte că şi aici este vorba, într-un 
anume sens, ca şi în cazul hermeneuticii juridice, despre interese ce ies din sfera ştiinţei, în 
acest caz interese ale credinţei şi ale corectei ei propovăduiri. Consecinţa este aceea că 
discupa hermeneutică se împleteşte cu probleme exegetice şi dogmatice faţă de care profanul 
nu poate lua nici o atitudine. Dar, ca şi în cazul hermeneuticii juridice, şi aici este limpede 
predilecpa pentru următoarea situa�e: imposibilitatea de a limita 'sensul' textelor ce trebuie 
înţelese în fiecare caz la opinia imaginară a autorului lor. Excelenta şi uriaşa operă a lui 

46 [Cf. între timp lucrarea mea "Unterwegs zur Schrift?" în: A. Assmann - J. Assmann (edit.) , 
Schrift und Cedăchtnis, Munchen 1983, pp. 10-19; Cu Werke Bd. 7, pp. 258-269]. 
47 Cf. şi excelentul studiu despre "Naturrecht bei Aristoteles" al lui J. Ritter (res publica 6, 1961). 
Aici este arătat in extenso motivul pentru care la Aristotel nu poate exista un drept natural dogmtic 
- şi anume pentru că natura determină de la un capăt la celălalt întreaga lume umană, deci şi 
constitupa juridică. Nu este pe deplin clar (p. 28) dacă Ritter acceptă textul propus de mine, pe 
care îl sustinusem deja în octombrie 1960 la Hamburg, mai ales după ce el citează abordarea de 
către H. H. Joachim a capitolului fără o limitare critică (nota 14) .  Însă în esen!ă el este de acord cu 
concep�a mea (Adevăr fi metodă, voI. 1 ,  p. 242 sqq.) (după câte se pare, şi W. Br6cker, care traduce 
pasajul, loc cit. p. 302, Îară să accepte totuşi textul propus de mine) şi dezvoltă într-un mod 
extrem de instructiv fundalul metafizic al fllozofiei " politice " şi "practice" a lui Aristotel. [Lucrul 
care se face auzit aici numai în mod prudent l-am transformat Între timp în obiectul unei cercetări 
detaliate: Die Idee des Guten ilVischen Plata und Aristoteles (SitZb. d. Heid. Ak. d. Wiss., Philos.-histor. 
Klasse, Abh. 3), Heidelberg 1978. Rezultatul ei este acela că mă îndoiesc de faptul că Platon a 
gândit în genere Ideea de Bine aşa cum o critică Aristotel. Lucrarea apare şi în Ces. Werke Bd. 7, 
pp. 128-227] . 
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Karl Barth, a sa  Kirchliche Dogmatik / Dogmatică bisericeasclftB, nu contribuie nicăieri în mod 
explicit la problema hermeneutică, dar o face peste tot în mod indirect. Lucrurile stau 
oarecum altfel la Rudof Bultmann, căruia dezbaterile metodologice îi sunt cu totul 
caracteristice şi care, în ale sale Gesammelte Abhandlungen, a luat de mai multe ori atitudine 
în mod explicit faţă de problema hermeneutică49• Totuşi, şi în cazul său centrul de greutate 
al întregii interogaţii este unul imanent teologic, nu numai în sensul că activitatea sa exegeti că 
reprezintă terenul experimental şi domeniul de aplicare al principiilor sale hermeneutice, 
ci mai ales şi în sensul că marele obiect de dispută al polemicii teologice actuale, problema 
'demitologizării' Noului Testament este în mult mai mare măsură străbătută de tensiuni 
dogmatice decât ar fi adecvat reflecţiei metodologice. Convingerea mea este aceea că 
principiul de mitologizării are un aspect pur hermeneutic. Potrivit lui Bultmann, cu acest 
program nu trebuie să se decidă în prealabil cu privire la chestiuni dogmatice ca atare, 
deci, de pildă, cu privire la cât din conţinuturile scrierilor biblice este esenţial pentru 
propovăduirea creştină şi totodată pentru credinţă, şi ce ar putea fi eventual sacrificat, ci 
este vorba despre problema înţelegerii propovăduirii creştine înseşi, despre sensul În care 
ea trebuie să fie înteleasă, în măsura în care ar trebui să fie în genere 'înteleasă'. Poate, ba , , 
chiar cu siguranţă �ă este posibil ca din Noul Testament să se înţeleagă 'mai mult' decât a 
înţeles Bultmann. Insă acest lucru poate să rezulte numai înfelegând, de asemenea, bine acest 
'mai mult', adică - înfelegându-I cu adevărat. 

Critica istorică a Bibliei şi realizarea ei ştiintifică în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea 
au creat o situaţie care reclamă o mereu reînn�ită compatibilizare a principiilor generale 
ale înţeiegerij ştiinţifice a textului cu sarcinile specifice ale autoînţelegerii credinţei creştine. 
Este bine să ne amintim cum arată istoria acestor eforturi de compatibilizareso. 

La începutul a ceea ce s-a întâmplat în secolul al XIX-lea se află hermeneutica lui 
Schleiermacher, care întemeiază sistematic similaritatea esenţială a demersului de interpretare 
a Sfmtei Scripturi şi a oricăror alte texte, aşa cwn o avusese în vedere deja Semler. Contribuţia 
cea mai proprie a lui Schleiermacher a constituit-o în această privinţă interpretarea psiho
logică, conform căreia fiecare gând al unui text trebuie să fie raportat, ca o clipă a vieţii, la 
contextul personal al vieţii autorului său, dacă se vrea ca el să fie înţeles în întregime. 
Avem între timp o imagine ceva mai precisă a istoriei constituirii gândului privitor la 
hermeneutică al lui Schleiermacher, după ce manuscrisele berlineze, din care Liicke com-
48 Cf. aprecierea lui H. Kuhn a unui aspect important al acestei opere, Phil. Rundsch. 2, 1 44-1 52 şi 
4, 1 82-19 l .  
49 Cf. Clauben und Verstehen II, 211 sqq. III, 107 sqq., precum şi Geschichte und Eschatologie Kap. 
VIII; ef. şi contribuţia lui H. Blumenberg, Phil. Rundsch. 2. 121-140 [şi expunerea critică a lui G. 
Bornkamm, ibidem, 29 (1 963), 33-1 41]. 
50 Cât de diferit era raportul dintre teologie şi fllozofie Înainte de apari�a criticii istorice a Bibliei, 
în măsura în care- !.Joul Testament era înţeles în mod nemijlocit ca dogmatică, adică drept întruchipare 
a adevărurilor de credinţă generale şi, prin aceasta, putea fi raportat �ntr-un mod cordial sau ostil) 
la tipul sistematic de argumentare şi la forma de expunere ale fllozofiei ra�onale, ne învaţă studiul 
lui H. Liebing, Zwischen Orthodoxie und Aufklărung despre wolffianul G. B. Bilfinger (Tiibingen 
1961) .  Bilfinger încearcă să întemeieze în mod sistematic ştiinpficitatea teologiei sale pe baza 
metafizicii wolffiene modificate. Faptul că în acest demers el era conştient de limitele impuse de 
situa�a epocii sale şi de perspectiva sa constituie unicul element hermeneutic al doctrinei sale a 
ştiintei, care trimite în viitor la problema istoriei. , . 

Cf. şi introducerea mea la lnquisitio in sensum communem a lui F. Chr. Oetinger. Reeditare a 
Editurii Frommann 1964, pp. V-XXVIII, = Kleine SchnJten III, pp. 89-100 [Ces. Werke Bd. 4] . 
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pusese la vremea sa ediţia, au fost publicate de Academia de Ştiinţe din Heidelberg într-o 
reproducere fidelăs1 . Profitul acestui recurs la manuscrisele originale nu este revoluţionar, 
dar nici lipsit de însemnătate. H. Kimmerle arată în introducerea sa felul cum primele 
însemnări pun în prim-plan identitatea dintre gândire şi vorbire, în timp ce elaborările mai 
târzii văd în vorbire exprimarea individualizatoare. La acestea se adaugă ascensiunea lentă 
şi predominarea finală a punctului de vedere psihologic asupra punctelor de vedere genuin 
lingvistice ale interpretării 'tehnice' ('Sţyl'J. 

Faptul că şi în cadrul dogmaticii lui Schleiermacher, care a redevenit accesibilă într-o 
frumoasă nouă ediţie de mari dimensiuni datorată lui Martin Redeker (Der christliche Glatlbe/ 
Credinfa cre,tinâJ52, orientarea psihologic-subiectivă a lui Schleiermacher lansează provocarea 
criticii teologice, este suficient de cunoscut. 'Conştiinţa de sine a credinţei' este o bază 
periculoasă din punct de vedere dogmatic. Cartea lui Christoph Senft, care discută cu multă 
inteligenţă evoluţia problematicii de la �chleiermacher până la teologia liberală a lui Ritschl, 
furnizează o bună imagine în această privintă53. Senft, la p. 42, scrie despre Schleiermacher: 

"În ciuda efortului său de a obţine con�epte vii în vederea captării faptului istoric, la el 
dialectica rămâne neclintită între speculaţie şi empiric: influenţa reciprocă dintre istorie şi 
cel care o cunoaşte este una neproblematică şi critică, cel care întreabă cu privire la istorie 
răn;ânând sigur în faţa oricărei contraîntrebări principiale." 

In această direcţie, nici F Ch. Baur, aşa cum arată Senft, oricât de mult transformă 
procesul istoric în obiect al reflectiei sale, nu a dus mai departe problema hermeneutică, 
deoarece el mentine autonomia co�ştiintei de sine ca bază nelimitată. În schimb, Hofmann 
- şi acest lucru ;eiese frumos în expun�rea lui Senft - în hermeneutica sa a luat în serios 
istoricitatea revelaţiei şi din punct de vedere hermeneutic. Ansamblul doctrinar pe care îl 
dezvoltă el constă în "explicarea credinţei creştine, care îşi are presupoziţia în 'ceea ce se află 
în afara noastră', dar nu într-un mod exterior prin lege, ci în aşa fel, încât propria sa istorie îi 
este deschisă 'pe calea experienţei"'. (Senft, p. 105) . Astfel, este asigurat totodată următorul 
lucru: "Biblia este cartea revelatiei ca monument al u!'ei istorii, adică al unui anumit context 
de evenimente - nu ca manual' de doctrine generale". În mare, se poate spune că critica pe 
care ştiinţa istorică a Bibliei a formulat-o la adresa canonului, făcând extrem de problematică 
unitatea dogmatică a Bibliei şi anulând presupoziţia raţionalist-dogmatică a unei 'doctrine' 
biblice, a impus sarcina teologică a recunoaşterii istoriei biblice ca istorie. 

Mi se pare că dezbaterea hermeneutică mai recentă şi-a dobândit orientarea pornind de 
aici. Credinta în această istorie trebuie să fie ea însăşi înteleasă ca un eveniment istoric, ca 
ap,el al cuvâ�tului lui Dumnezeu. Acest lucru este valabil deja pentru raportul dintre Vechiul 
şi Noul Testament. El poate fi înţeles (de pildă potrivit lui Hofmann) ca fiind raportul 
dintre profetie şi împlinire, astfel încât însăşi profetia care eşuează din punct de vedere 
istoric s-ar d�termina în sensul ei abia pornind de la împlinire. Înţelegerea istorică a profeţiilor 
51 Reproducerea manuscriselor berlineze, dintre care cele de dată mai târzie sunt foarte greu lizibile, a 
fost îngrijită de către H. Kimmerle. Cf. raportul ulterior complementar al ediţiei, Heidelberg 1968. [Este 
meritul lui M. Frank (Das individueUe Allgemeine. Textstrukturienmg und -interpretation nach Schleiennacher, 
Frankfurt 1971) acela că mentine deschisă discutia în jurul lui Schleiermacher. Cf. în legătură cu acest 
lucru replica mea în "Între fedomenologie şi dial�ctică - o încercare de autocritică", mai sus, p. 3 sqq.J . 
52 Berlin 1960 �ntre timp, M. Redeker a făcut accesibile, în două volume complementare (cf. 
Ges. Werke 1 4, 1 şi 2), şi materialele pe care W. Dilthey le-a lăsat neterminate ca lucrări pregătitoare 
pentru volumul al II-lea din a sa biografie a lui SchleiermacherJ . 
53 C. Senft, Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Die Theologie des 19. ] h. iJMschen Orthodoxie und Aujklămng, 
Ti.ibingen 1956. 
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veterotestamentare nu dăunează însă nicidecum sensului propovăduitor pe care ele îl 
dobândesc din perspectiva Noului Testament. Dimpotrivă, evenimentul mântuirii pe care 
îl propovăduieşte Noul Testament este înţeles ca un adevărat eveniment abia atunci când 
prezicerea nu este o simplă "reproducere a realităp10r vii�are" (Hofmann la Senft 101) .  
Insă mai ales pentru conceptul de  autoînţelegere a credinţei, conceptul fundamental al 
teologi ei lui Bultmann, este valabil faptul că el are un sens istoric (şi nu idealist)54. 

Autoînţelegerea trebuie să însemne o decizie istorică, şi nu, eventual, o disponibilă 
posesie de sine. Acest lucru l-a accentuat Bultmann în mod repetat. De aceea, este cu totul 
eronat să înţelegem conceptul de preîntelegere pe care îl utilize:ză Bultmann ca pe o 
bornare în prejudecăp, ca pe un fel de cunoaştere prealabilă55. In realitate, este vorba 
despre un concept pur hermeneutic, pe care Bultmann l-a elaborat sub impulsul analizei 
lui Heidegger a cercului hermeneutic şi a pre-structurii generale a Dasein-ului uman. El se 
referă la des chiderea orizontului întrebării, singurul în care înţelegerea este posibilă, însă 
nu se referă la faptul că propria preînţelegere nu ar putea fi corectată prin întâlnirea cu 
cuvântul lui Dumnezeu (ca de altfel cu orice alt cuvânt). Dimpotrivă, sensul acestui concept 
este acela de a eviden?a mişcarea înţelegerii ca fiind o astfel de corectare. Va trebui să se 
pnă Seama de faptul că această 'corectare' este, în cazul apelului credintei, una specifică, ce 
are o generalitate hermeneutică numai în privinta structurii formal e56• 

Aici îşi are punctul de plecare conceptul teolo�c al înţelegerii de sine. În mod evident, şi 
acest concept a fost dezvoltat pornind de la analitica transcendentală a Dasein-ului realizată 
de către Heidegger. Fiintarea care este preocupată de fiinţa sa se prezintă, prin a sa înţelegere 
a fiintei, ca fiind calea de acces către întrebarea privitoare la fiintă. Mobilitatea întelegerii 
fiinţei este relevată ea însăşi drept una istorică, drept constitupa fu�damentală a ista'ricităţii. 
Acest lucru este de o importanţă decisivă pentru conceptul înţelegerii de sine al lui Bultmann. 

Astfel, acest concept se deosebeşte de cel al cunoaşterii de sine nu numai în sensul 
'psihologist' că în cunoaşterea de sine este cunoscut ceva care există de iacto (etwas Voifindliches), 
ci şi în sensul speculativ mai profund care detenrună conceptul de spirit al idealismului 
german, potrivit căruia conştiinţa de sine desăvârşită se recunoaşte pe sine însăşi în alteritate. 
Cu siguranţă, de pildă, dezvoltarea acestei conştiinţe de sine în fenomenologia lui Hegel 
devine posibilă în mod decisiv prin recunoaşterea celuilalt. Devenirea spiritului conştient de 
sine este o luptă pentru recunoaştere. El este ceea ce el a devenit. Totuşi, în conceptul 
înţelegerii de sine specific teologului este vorba despre altceva5? 

54 Cf. contribufiiIe mele din volumul omagial pentru G. I<ruger 1962, pp. 71-85 şi din vqlumul 
omagial pentru R. Bultmann 1964, pp. 479-490 (= KJeine Schrijten 1., pp. 70-81 [mai sus, pp. 
121-1 32]) şi pp. 82-92 [Ges Werke Bd 3]). 
55 Betti, în a sa Grundlegung, loc cit., p. 1 1 5  (nota 47a), pare a fi tributar neînrelegerii că 'preînţelegerea' 
ar fi cerută de către Heidegger şi Bultmann deoarece ea ar sprijini înţelegerea. Corect este mai 
degrabă faptul că o conftiinfă a preînţelegerii aflate întotdeauna în joc trebuie pretins? atunci când 
'ştiin�ficitatea' este luată în serios. 
56 L. Steiger, Die Hermeneutik als dogmatisches Problem (Giitersloh 1961) încearcă, în merituoasa lui 
diserta�e (provenind din şcoala lui H. Diem) , să releve specificitatea hermeneuticii teologice, 
urmărind continuitatea orientării transcendentale a în�elegerii teologice de la Schleiermacher, trecând 
prin Ritschl şi Harnack, până la Bultmann şi Gogarten, şi o confruntă cu dialectica existenţei din 
propovăduirea creştină. 
57 Cât de mult îi scapă aI/alizei lui Ott, în multe privinţe fructuoasă (Geschichte und Heilsgeschehen in 
det: Theologie R Bultmanns, Tiibingen 1955), opozi�a metodologică dintre conceptul metafizic al 
conştiinţei de sine şi sensul istoric al înţelegerii de sine, o arată nota lui Ott de la p. 1642. Dacă 
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Alteritatea indisponibilă, acel extra nos, tine de esenta inalienabilă a acestei întelegeri de 
sine. Acea înţelegere de sine pe care o dobindim în exp'erienţe mereu reînnoite ale întâlnirii 
cu celălalt şi cu ceilalp rămâne, din punct de vedere creştin, neînţelegere Într-un sens 
esenpal. Orice înţelegere umană de sine îşi are limita absolută în moarte. In realitate, acest 
lucru nu poate fi invocat în mod serios împotriva lui Bultmann (Ott 1 63), dorindu-se a 
găsi un sens 'final' în conceptul lui Bultmann al înţelegerii de sine. Ca şi cum înţelegerea de 
sine a credintei nu ar fi tocmai experienta eşecului întelegerii umane de sine. O astfel de 
experientă a 'eşecului nici măcar nu are �evoie să fie 'înteleasă în mod creştin. În fiecare , , . 
astfel de experienţă, înţelegerea umană de sine devine mai profundă. In orice caz, ea este 
un 'proces istoric' (ein 'Geschehen ) ,  iar conceptul întelegerii de sine este un concept istoric 
(geschichtlich) . Însă conform învăţăturii creştine - tr�buie să existe un 'ultim' astfel de eşec. 
Sensul creştin al propovăduirii, făgăduinţa învierii care ne izbăveşte de moarte constă 
tocmai în faptul de a pune capăt prin credinţa în Hristos insuccesului repetat al înţelegerii 
de sine, eşecului său în fata mortii şi a finitudinii. Cu sigurantă că acest lucru nu înseamnă 
o ieşire din propria istori�itate, dar el înseamnă că credinţa �ste evenimentul eshatologic.  
Bultmann scrie în Geschichte und Eschatologie / Istorie fi eshatologie58: "Faptul paradoxal că 
existenţa creştină este simultan una eshatologică, nelumească şi  una istorică, are aceeaşi 
semnificape ca şi propozipa lui Luther: Simu! iustus simul peccato�'. Acesta este sensul în 
care înţelegerea de sine este un concept istoric. 

Discupa hermeneutică mai recentă care porneşte de la Bultmann pare acum a merge 
mai departe decât el într-o anumită direcpe. Dacă, potrivit lui Bultmann, exigenţa pro
povăduirii creştine adresată omului vizează necesitatea de a renunţa la faptul de a dispune 
de sine însuşi, a�nci apelul acestei exigenţe este oarecum o experienţă privativă a dispunerii 
umane de sine. In felul acesta, Bultmann a interpretat teologic conceptul lui Heidegger al 
autenticităp.i Dasein-ului. Fireşte că la Heidegger autenticităp.i îi este alăturată ne autenticitatea 
nu numai în sensul că Dasein-ului uman starea de cădere (Veifallensein) îi este la fel de 
proprie ca şi 'starea de decizie' ('Entschlossenheif) , păcatul (necredinţa) la fel ca şi credinţa. 
La Heidegger, co-originaritatea dintre autenticitate şi ne autenticitate trimite, mai degrabă, 
pur şi simplu dincolo de punctul de plecare situat în înţelegerea de sine. Ea este prima 
formă în care gândirea lui Heidegger a exprimat filnp însăşi în simultaneitatea opozitivă a 
dezvăluirii şi ascunderii.59 Aşa cum Bultmann s-a sprijinit pe analitica existen�ală a Dasein-ului 
realizată de către Heidegger pentru a explica existenţa eshatologică a omului între credinţă 
şi necredinţă, aşa şi această dimensiune, explicată într-un mod mai precis de către 
Heidegger-ul târziu, a întrebării privitoare la filnţă, poate fi luată ca punct de plecare 
pentru un demers teologic, valorificând pentru 'limba credinţei' importanţa centrală pe 
care o are limba în această desfăşurare istorică a fllnţei (Seinsgeschehen). Deja în discupa 
hermeneutică, foarte versată din punct de vedere speculativ, pe care a întreprins-o Ott, se 
află o critică la adresa lui Bultmann, critică ce are ca punct de plecare S,risoarea despre 
"umanism" a lui Heidegger. Ea corespunde propriei sale teze pozitive, enunţată la p. 107: 

gândire a lui Hegel, cum pare a crede Ott, vorbeşte despre conştiin�a de sine într-un mod mai 
pu�n conform cu realitatea decât o face Bultmann cu privire la în�elegerea de sine, este o întrebare 
pe care aş dori să o las în suspensie. însă faptul că există 'realităf diferite - atât de diferite precum 
metafizica şi credin�a creştină - n-ar trebui să-I piardă din vedere nici un 'dialog viu cu tradi�a'. 
58 Aceste Ciiford-Lectures ale lui R. Bultmann prezintă un deosebit interes prin aceea că stabilesc 
o rela�e între pozi�a hermeneutică a lui Bultmann şi al� autori, mai ales Collingwood şi H.-I. 
Marrou, De la connaissance historique, 1954 (cf. Phil. Rundschau VIII, 123) . 
59 [Cf. şi Heideggers Wege, Tiibingen 1983, p. 29 sqq.; Ces. Werke Bd. 3]. 
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"Limba în care realitatea 'se exprimă lingvistic' C'zur Sprache kommt') , în care şi cu care se 
realizează totodată reflectia asupra existentei, însoteşte existenta în toate epocile survenirii 
(S ich-Ereignen) ei." Ideile hermeneutice ale t�ologilo'r Fuchs şi Ebeling mi se pare că pornesc 
într-un mod asemănător de la Heidegger-ul târziu, punând cu mai multă fermitate în 
prim-plan conceptul de limbă. 

Ernst Fuchs a publicat o Hermeneutică pe care el însuşi o numeşte 'gramatică a credinţei'60. 
El porneşte de la ideea că limba este luminişul fiinţei. "Limba ascunde ho tărârea cu privire 
la ceea ce ne este deschis ca Dasein, ca posibilitate a ceea ce putem deveni, dacă trebuie să 
putem fi numi� în continuare oameni." El porneşte �şadar de la Heidegger, pentru "a 
pune capăt bornării moderne în schema subiect-obiect". Insă în timp ce Heidegger gândeşte 
"mişcarea limbii înseşi, ce porneşte de la originar şi se întoarce în originar", Fuchs încearcă 
să cunoască mişcarea interioară a limbii, ascultând vocea Noului Testament, ca pe mişcarea 
cuvântului lui Dumnezeu. 

O astfel de ascultare este înso�tă de conştiinţa că nu putem spun.e că noi am fi ultimii cărora 
li se adresează cuvântul lui Dumnezeu. De aici rezultă însă că "putem şi trebuie să ne lăsăm 
îndrumaţi în limitele noastre istorice, aşa cum se configureaZă ele în înţelegerea noastră istorică 
a lumii. Astfel ne este însă încredintată aceeaşi sarcină care a existat dintotdeauna pentru reflectia 
de sine a credinţei. Această sarcină o împărtăşim, de asemenea, cu autorii Noului Testamen�". 
Astfel, Fusch dobândeşte o bază henneneutică ce se poate legitima pornind de la ştiinp 
neotestamentară însăşi. Propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu în predică este o traducere a 
afinnapilor Noului Testament, a cărui justificare o reprezintă teologia. 

Teologia aproape că devine aici o hermeneutică, întrucât ea - urmând dezvoltarea 
criticii moderne a Bibliei - are ca obiect nu adevărul revelatiei înseşi, ci adevărul afirmatiilor 
sau comunicărilor raportate la revelaţia lui Dumnezeu (98): De aceea, categoria hotărâtoare 
este cea de comunicare (lvlitteilung). 

Fuchs îl urmează pe Bultmann în privinţa faptului că principiul hermeneutic trebuie să 
fie neutru fată de credintă în întelegerea Noului Testament, căci unica sa pres upozitie este 
întrebarea privitoare la doi înşi�e. Insă ea se dezvăluie ca fiind întrebarea adresată două de 
către Dumnezeu. O gramatică a credinţei trebuie să trateze despre felul cum procedează 
de fapt ascultarea care întâlneşte apelul cuvântului lui Dumnezeu. "A şti ce se întâmplă în 
această întâlnire încă nu înseamnă că se poate de asemenea spune direct ce se ştie" (86) 
Astfel, în ultimă instanţă, sarcina nu este numai aceea de a asculta cuvântul, ci şi de a găsi 
cuvântul care dă un răspuns. Este vorba despre limba credintei. 

Într-un studiu intitulat Ubersetzung und Verki/ndigung / Trad�cere fi propovăduire devine mai 
limpede în ce măsură această doctrină hermeneutică încearcă să depăşească interpretarea 
existenţială în sensul lui Bultmann61.  Călăuzi tor este principiul hermeneutic al traducerii. 
Incontestabil: "Traducerea trebuie să cre�ze acelaşi spatiu pe care a vrut să-I creeze un text 
atunci când spiritul a vorbit". (409) Însă cllvântul - ac�asta este consecinţa îndrăzneaţă, şi 
totuşi inevitabilă - primează în rapurt cu textul, căci el este eveniment lingvistic. Aceasta 
trebuie să însemne, în mod evident, că raportul dintre cuvânt şi gând nu este cel al unei 
ulterioare ajungeri din urmă a gândului de c,ătre cuvântul care îl exprimă. Cuvântul este mai 
degrabă asemenea unui fulger care loveşte. In mod corespunzător, Ebeling a formulat la un 
moment dat astfel: "Problema hermeneutică îşi află condensarea extremă în actul predicii."62 
60 Bad Cannstatt, 1954, fasciculă complementară la edi�a a II-a, 1958. Cf şi: ZUJ'll hermeneutischen 
Problem in der Theologie. Die existenziale Intetpretation, Tiibingen 1959 şi Marburger Hermeneutik (1 968). 
61 Zur Frage nach dem historischen Jesus, Ges. Aujs. II, Tiibingen 1960. 
62 Worl Gotles und Hermeneutik, Ztschr. j TheoL u. Kirche, 1959. 
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Nu putem relata aici despre felul în care, pOArnind de la această bază, sunt prezentate 
"mişcările hermeneutice din Noul Testament". In legătură cu acest lucru, adevărata miză 
ar putea fi surprinsă în faptul că teologia, potrivit lui Fuchs, deja din Noul Testament 
"este, conform punctului ei de plecare, disputa dintre o gândire a dreptului şi a ordinii, 
amenin�ătoare de la bun început, şi limba însăşi"63. Sarcina propovăduirii este aceea a 
transpunerii în cuvânt64. 

Toate criticile actuale la adresa obiectivismului sau pozitivismului istoric au următorul 
numitor comun: conceppa că aşa-numitul subiect al cunoaşterii are acelaşi fel de a fi ca şi 
obiectul, astfel încât obiectul şi subiectul aparpn aceleiaşi mobilită? istorice. Opozipa 
subiect-obiect este adecvată, ce-i drept, acolo unde obiectul, în opozitie cu res cogitans, este 
pura alteritate a lui res extensa. Însă cunoaşterea istorică nu poate fi des�risă în mod adecvat 
printr-un astfel de concept de obiect şi de obiectivitate. Sarcina - pentru a folosi cuvintele 
Contelui Yorck - este aceea de a înţelege distincpa 'generică' dintre 'ontic' şi 'istoric', adică 
de a cunoaşte aşa-munitul subiect în modul său propriu de a fi al istoricităpi. Am văzut că 
Dilthey nu a reuşit să pătrundă până la consecin�a ultimă a acestei conceppi, chiar dacă în 
succesiunea sa lucrul acesta a fost făcut. Totuşi, pentru problema depăşirii istorismului, 
aşa cum a explicat-o de pildă Ernst Troeltsch, lipseau premisele conceptuale. 

Aici şi-a dovedit rodnicia activitatea şcolii fenomenologice. Astăzi, după ce diferitele 
faze de dezvoltare ale fenomenologiei husserliene au devenit accesibile unei priviri de 
ansamblu65, mi se pare clar faptul că Husserl a fost primul care a făcut pasul radical în 
această directie, prin aceea că a evidentiat modul de a fi al subiectivitătii ca istoricitate 
absolută, iar ;ceasta înseamnă: ca tempo;alitate. Fiinfă fi timp, opera epocală a lui Heidegger, 
la care se face de regulă referire pentru a ilustra acest demers, avea o cu totul altă intenpe, 
cu mult mai radicală, şi anume aceea de a dezvălui inade.�vata preconcepţie ontologică ce 
domină întelegerea modernă a subiectivitătii, respectiv a 'conştiintei', iar acest lucru chiar , , , 

63 Cf. contribu�a mea pentru volumul omagial Bultmann, loc. cit. [HeideggeJJ' Wege, p. 29 sqq.; Ges. 
Werke Bd. 3]. 
64 Poate că ceea ce în viziunea lui Fuchs şi Ebeling se numeşte "noua pozi�e hermeneutică" se 
lămureşte cel mai bine atunci când se exagerează. H. Franz, într-o cărticică simpatică şi serioasă, 
a pus problema raportului dintre kerygma şi artă (Saarbriicken, 1959). El se mişcă preponderent în 
materialul lingvistic al Heidegger-ului târziu şi consideră că sarcina este aceea de a readuce arta 
într-o autentică fIinţă kerygmatică. "Com-punerea ("Ge-slel!') spiritului întreprinzător al artei trebuie 
să redevină eveniment-de-apropriere (Er-eignis)". Autorul, ce-i drept, are în vedere îndeosebi muzica 
şi esentiala ei dependentă de spatiul în care răsună, sau mai degrabă: pe care ea îl face să răsune. 
Însă c� siguranţă că el du are în �edere numai muzica, numai arta, ci are în vedere Biserica însăşi 
şi, de asemenea, teologia ei atunci când vede kerygma ameninţată de 'spiritul întreprinzător' Dar 
nu cumva teologia şi Biserica pot fI caracterizate pur şi simplu prin transformarea în 'eveniment' 
(' Ereignisj? [Cf. şi: J. B. Cobb / J .  M. Robinson, The New Hermeneutics, New York 1964] . 
65 Husser/iana I-VIII. Cf. contribu�ile lui H. Wagner (Phil. Rlmdsch. 1, 1 -23, 93-123), D. Henrich 
(Phil. &ndsch. VI, 1-25) şi L. Landgrebe (Phil. &ndsch. IX, 133), H.-G. Gadamer (Phil. &l1dsch. X, 
1-49). Critica formulată acolo de către mine la adresa punctelor de vedere ale concep�ei lui 
Herbert Spiegelberg se face din păcate vinovată, în anumite privinţe, de acuza� incorecte. Atât în 
legătură cu maxima 'zu den Sachen selbst ('către lucrurile însele'), cât şi în ceea ce priveşte conceptul 
de reduc�e al lui Husserl, Spiegelberg, în exact acelaşi sens ca şi mine, ia atitudine împotriva unor 
neînţelegeri curente, lucru pe care îl rectifIc aici în mod explicit. [Faptul că odată cu avansarea 
Edi�ei Husserl a crescut Între timp şi numărul interpretărilor consacrate lui şi că în această muncă 
sunt implicaţi oameni mai tineri trebuie men�onat în mod explicit]. 
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şi în radicalizarea extremă a acesteia ca fenomenologie a temporalităţii şi a istoricităţii. 
Această critică slujea sarcinii pozitive de a repune în discuţie întrebarea privitoare la 'fiinţă', 
căreia grecii li dăduseră un prim răspuns sub forma metafizicii. Lucrarea Fiinţă fi timp nu 
a fost însă înteleasă în această adevărată intentie a sa, ci în ceea ce Heidegger avea comun 
cu Husserl, �tunci când în ea a fost văzută �ustinerea radicală a istoricitătii absolute a , , 
'Dasein'-ului, aşa cum rezulta ea dej a din analiza lui Husserl a fenomenalităţii originare a 
temporalităţii ("curgerea") . Se argumenta de pildă astfel: modul de a fi al Dasein-ului este 
determinat acum pozitiv din punct de vedere ontologic. El nu este un fapt de a fi simplu 
prezent (Vorhandensein) , ci viitorialitate (Zukiinftigkeil) . Nu există adevăruri eterne. Adevărul 
este starea de deschidere a fiinţei dată împreună cu istoricitatea Dasein-ului66. Aici putea fi 
găsit fundamentul pornind de la care critica la adresa obiectivismului istoric, ce era formulată 
în ştiinţele înseşi, putea să-şi dobândească justificarea ontologică. Acesta este, aşa zicând, 
un istorism de gradul al doilea, care nu doar opune relativitatea istorică a oricărei cunoaşteri 
pretenţiei absolute de adevăr, ci gândeşte temeiul ei, istoricitatea subiectului cunoscător, şi 
de aceea nu mai poate privi relativitatea istorică drept o limitare a adevărului67 . 

Chiar dacă acest lucru ar fi corect, de aici nu rezultă nicidecum că acum, în sensul filo
zofiei concepţiilor despre lume a lui Dilthey, orice cunoaştere ftlozofică mai are doar sensul 
şi valoarea unei expresii istorice, şi de aceea stă pe acelaşi plan cu arta, în care ar fi vorba 
despre autenticitate, şi nu despre adevăr. Propria întrebare a lui Heidegger este foarte departe 
de a vrea să suspende metafizica în favoarea istoriei, întrebarea privitoare la adevăr în favoarea 
autenticităţii expresiei. El vrea mai degrabă să întrebe în mod reflexiv cu privire la cea ce se 
află chiar înapoia interogaţiei metafizicii. Faptul că astfel istoria fllozofiei apare, într-un nou 
sens, ca fiind miezul istoriei universale, şi anume ca istorie a fiintei, adică istorie a uitării 
fiinţei, nu înseamnă însă nici că aici este vorba despre o metafizică ; istoriei în sensul pe care 
Lawith l-a evidenţiat ca pe o formă de secularizare a înţelegerii marcate de viziunea istoriei 
mântuirii68, înţelegere proprie creştinismului. Cea mai consecventă realizare a acestei secularizări 
pe terenul iluminismului modern o reprezintă filozofia hegeliană a istoriei. Critica istorică a 
lui Husserl la adresa 'obiectivismului' fllozofiei mai recente, expusă în lucrarea sa "Criza 
ştiinţelor europene şi fenomenologia transcendentală", este tot atât de puţin o metafizică a 
istoriei. 'Istoricitatea' este un concept transcendental. 

Împotriva unui astfel de istorism 'transcendental', care, în stilul reducţiei transcendentale 
husserliene, se fixează în istoricitatea absolută a subiectivităţii, pentru ca pornind de la ea 
să înţeleagă tot ceea ce are valabilitate de existenţă ca pe un act de obiectivare al acestei 
subiectivităp, se poate foarte uşor argumenta atunci când este asumat punctul de vedere al 
unei metafizici teologice. Dacă trebuie să existe un în sine (ein Ansichsein) , care ar fi singurul 
capabil să limiteze mobilitatea istorică universală a mo durilor succesive de a proiecta 
lumea, atunci se impune, în mod evident, ca el să fie ceea Ce transcende toate perspectivele 
umane finite, aşa cum i se înfăpşează el unui spirit infinit. Aceasta este însă ordinea Creapei, 
care în felul acesta rămâne preordonată fată de toate proiectările umane ale lumii. Acesta , . 
66 Aceasta nu înseamnă însă: 'Nu există nimic etern. Tot ceea ce este, este istoric'. Mai degrabă, felul de 
a fi, de exemplu, al ceea ce este etern sau al ceea ce este atemporal, Dumnezeu sau numerele, 
poate fi determinat în mod corect abia pornind de la 'ontologia fundamenta/ti, care degajă sensul de 
fJ.inţă al Dasein-ului - ef. de pildă lucrarea lui o. Becker despre existenţa matematică, Jahrbuch fiir 
Phi/osophie und phănomenologiscbe Forschung VIII (1 927) . 
67 Cf. de pildă conceptul de 'istorism dinamic' al lui F. Meinecke (Entstehung des HistOiismus, 499 sqq.). 
68 Weltgeschichte und Heilsgeschehen: Stuttgart 1953. [Acum în Sămtl. Schriften 2, Stuttgart 1983, pp. 
7-239] . 
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este sensul în care Gerhard Kriiger a interpretat deja cu decenii în urmă dublul aspect al 
ftlozofiei kantiene de a fi idealism al fenomenului şi realism al lucrului în sine69, şi a 
încercat, până în cele mai recente lucrări ale sale, să apere legitimitatea unei metafizici 
teleologice împotriva subiectivismului modern pe baza experienfei mitice sau religioase. 

Cu mult mai dificile devin însă lucrurile atunci când se refuză asumarea consecintelor 
care culminează cu relatarea creştină a Creapei, şi cu toate acestea s-ar dori să se opună 
vechiul cosmos teleologic, pentru care pledează totuşi în continuare aşa-numita conştiinfă 
naturală a lumii, transformării istoriei umane?o. Ce-i drept, este adevărat şi evident că 
esenţa istoricităpi a fost conştientizată de gândirea umană abia prin intermediul religiei 
creştine şi al accentuării de către ea a clipei absolute a actului mântuitor al lui Dumnezeu, 
şi că totuşi înainte erau deja cunoscute aceleaşi fenomene ale viepi istorice, numai că ele 
erau înfelese ca "istorie străveche", fie prin originarea prezentului într-o preistorie mitică, 
fie prin înfelegerea lui în perspectiva unei ordini ideale, eterne. 

Este adevărat că, de pildă, opera istorică a unui Herodot, ba chiar şi cea a unui Plutarh, 
ştiu să descrie foarte bine suişurile şi coborâşurile istoriei umane ca pe o mulpme de 
exemple morale, fără a reflecta pur şi simplu asupra istoricităpi propriului prezent şi asupra 
istoricităţii existenfei umane (das menschliche Dasein) . Modelul ordinilor cosmice, în care 
orice abatere şi orice fenomen anormal trec foarte repede şi sunt reintegra te în marele 
echilibru al procesului natural, poate să descrie şi procesul realităplor umane. Cea mai 
bună ordine a acestora, statul ideal, este în principiu o ordine la fel de durabilă ca şi 
universul, şi chiar dacă o realizare ideală a lui nu durează, ci lasă locul unei noi confuzii şi 
unei noi dezordini (pe care noi o numim istorie), aceasta este consecinţa unei erori de 
calcul a rapunii, care cunoaşte ceea ce este just. Ordinea justă este lipsită de istorie. Istoria 
este o istorie a decadenţei şi, în orice caz, o restabilire a ordinii juste?! . 

Din perspectiva istoriei umane reale, scepticismul istoric este aşadar - de altfel şi conform 
înfelegerii creştin-reformate - singurul care poate fI sus�nut. Aceasta era intenţia şi conceppa 
care se afla înapoia dezvăluirii de către Lăwith a presupozipilor teologice, îndeosebi 
eshatologice, ale ftlozofiei europene a istoriei în lucrarea Weltgeschicbte und Heilsgeschehen / 
Istoria universală fi procesul istoric al mântuilii. Faptul de a gândi unitatea istoriei universale 
este, din punctul de vedere al lui Lăwith, nevoia falsă a spiritului creştin-modernist. Nu 
Dumnezeul etern, şi nu planul mântuirii pe care el îl urmăreşte cu oamenii trebuie să fie 
gândit, după părerea lui Lăwith, atunci când finitudinea omului este cu adevărat luată în 
serios. Ar trebui să privim către procesul etern al naturii, pentru a învăţa din el acel calm 
care ar fi singura atitudine adecvată micimii existenţei umane în ansamblul lumii. "Conceptul 
6<) Philosophie und Moral in der Kantiscben Kritik, Tiibingen 1931 .  
70 Cf. critica lui L6with la  adresa lui Kriiger, Phil. Rundscbau VII, 1959, pp. 1 -9. 
71 Cu ocazia publicării scrierii lui G. Rohr, Platons Stel/ung Zf/r Ceschichte, Berlin 1 932, deja în urmă 
cu decenii (DLZ 1932, Sp. 1982 sqq.; Ces. Werke Bd. 5, pp. 327-331) am formulat acest lucru 
astfel: "Acolo unde justa paideia ar deveni activă într-un stat, acest lucru nu ar fi nicidecum ceea ce 
noi numim 'istorie': alternanţa dintre apari�e şi dispari�e, dintre creştere şi decadenţă. Deasupra 
legilor de desfăşurare ale procesului istoric, confirmate pornind de la fapte, s-ar ridica stabilitatea 
ocrotită. Şi abia atunci când este înţeles faptul că şi această durată se poate numi 'istorie', 'poziţia 
faţă de istorie' a lui Platon devine vizibilă: în reproducerea durabilă a modelului durabil, într-un 
cosmos politic aflat în mijlocul naruralului, fiinta istoriei s-a desăvârşit ca nemurire a ocrotirii 
bazate pe repetare. (Să ne gândim la începutul dialogului Timaios.)" Între timp, K. Gaiser, Platos 
ungeschriebene Lehre, 1 963, a abordat din nou problema. [Cf. şi lucrarea mea "Platos Denken in 
Utopien", Cymnasium 90 (1 983) , pp. 434-455; Ces. Werke Bd. 7, pp. 270-289] . 
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natural de lume", pe care Li:iwith îl opune atât istorismului modern, cât şi ştiinţei moderne 
a naturii, este aşadar, după cum se vede, de sorginte stoică72 .Nici un alt text grec nu pare 
a ilustra intenţiile lui Li:iwith atât dAe bine ca scrierea pseudoaristotelică (elenistic-stoică) 
Despre lume. Nici nu este de mirare. In mod evident, autorul modern, la fel ca şi strămoşul 
său din epoca elenistică, est'e interesat de procesul naturii numai în măsura în care el este 
alteritatea în raport cu dezordinea disperată a lucrurilor umane. Cine apără astfel naturalitatea 
acestei imagini naturale a lumii nu porneşte, aşadar, de la eterna reîntoarcere a aceluiaşi -
tot atât de pupn ca şi Nietzsche -, ci de la finitudinea pură şi simplă a existenţei umane 
(das menschliche Dasein) . Respingerea de către el a istoriei este o reflectare a fatalismului, 
adică a disperării legate de un sens al acestei existenţe (Dasein) . Ea nu este o negare a 
semnificapei istoriei, ci a posibilităţii ei de a fi lămurite în genere. 

Mai radicală mi se pare a fi critica la adresa credinţei în istorie a modernităţii, pe care 
Leo Strauss a formulat-o într-o serie de cărţi excepponale consacrate filozofiei politice. El 
a fost profesor de filozofie politică la Chicago, şi faptul că un critic atât de radical al 
gândirii politice a modernităţii este influent acolo este una dintre trăsăturile încurajatoare 
ale lumii noastre, care se îngustează tot mai mult în privinţa spapului ei de libertate. Este 
cunoscută acea querelle des anciens et des modernes} care în Franţa a pnut în suspans publicul 
literar al secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea. Chiar dacă ea a fost mai mult o dispută 
literară care înfăţişează pe apărătorii caracterului de nedepăşit al poeplor clasici ai Greciei 
şi ai Romei c onfruntându-se cu conştiinţa literară de sine a scriitorilor contemporani, care 
au creat pe atunci la curtea Regelui-Soare o nouă perioadă clasică a literaturii, tensiunea 
acestei dispute a impus totuşi în cele din urmă soluponarea ei în sensul conştiinţei istorice. 
Căci miza era aceea de a limita exemplaritatea pură şi simplă a antichităţii. Acea querelle era 
oarecum ultima formă a unei confruntări anistorice dintre traditie şi epoca modernitătii. , , 

Nu va fi întâmplător faptul că dej a una dintre primele lucrări ale lui Leo ·Strauss, care 
tratează despre Die &ligionskritik Spinozas / Critica la adresa religiei lui Spinoza (1 930), avea 
de-a face cu această querelle. Întreaga lui operă de o viaţă, erudită şi impunătoare, este 
consacrată sarcinii de a dezvolta din nou această querelle într-un sens mai radical, adică de 
a opune conştiinţei istorice de sine moderne justeţea evidentă a filozofiei clasice. Atunci 
când Platon pune întrebarea privitoare la cel mai bun stat, şi chiar şi atunci când vastul 
empirism politic al lui Aristotel menţine primatul acestei întrebări, lucrul acesta poate fi în 
mică măsură compatibil cu conceptul de politică ce domină, începând cu Machiavelli, 
gândirea modernă. lar atunci când Strauss, în cartea sa intitulată Natumcht und Geschichte / 
Drept natural fi istorie, devenită accesibilă şi în traducere germană, după câte s e  pare revine 
asupra perspectivei contrare conceppei istorice moderne despre lume, şi anume asupra 
dreptului natural, sensul acestei drţi este în realitate acela de a evidenpa şi aici faptul că 
clasicii greci ai ftlozofiei, Platon şi Aristotel, sunt adevăraţii Întemeietori ai dreptului natural, 
şi de a nu permite nici formei stoice, nici celei medievale a dreptului natural, ca să nu mai 
vorbim de cea a epocii ilt ministe, să treacă drept juste din punct de vedere filozofic. 

Strauss este neliniştit aici din cauza faptului că înţelege catastrofa !nodernităţii. O dorinţă 
umană atât de ekmentară cum este deosebirea între 'drept' şi 'nedrept' ridica în sine 
pretenpa că omul t::ebuie să poată să Se ridice deasupra eondiponării sale istorice. Filozofia 
clasică, ce pune în prim-plan, o dată cu întrebarea priv�toare la dreptate, necesitatea acestei 
distincţii, are în mod evident dreptate, iar istorismul radical care relativizează din punct de 
vedere istoric orice valabilitate necondiponată nu poate să aibă dreptate. Trebuie deci ca 
argumentele sale să fie verificate în lumina ftlozofiei clasice. 
72 Der Weltbegriff der neuzeitlichen Philosophie, Sb. d. Hd. AK. d. W., phil.-hist. Kl., 1960. 
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Fireşte însă că ruci Strauss nu poate crede că ar putea să atace această sarcină în acelaşi mod 
în care, de pildă, Platon şi-a fonnulat critica la adresa sofisticii. El însuşi este atât de familiarizat 
cu conştiinţa istorică modernă, încât nu poate susţine în mod "naiv" legitimitatea filozcfiei 
clasice. Astfel, argumentapa sa îndreptată impotriva a ceea ce el numeşte istorism este edificată 
ea însăşi, în primă instanţă, pe un temei istoric. El invocă în sprijinul cdor spuse (lar Lăwith 
reia la rândul său această invocare) faptul că gândire a istorică are ea însăşi propriile sale condiţii 
istorice de constituire. Acest lucru este într-adevăr valabil atât pentru forma istorismului naiv, 
adică a dezvoltării simţului istoric prin studiul tradipei, cât şi pentru fonna rafinată a acestuia, 
care gândeşte chiar şi existen�a cdui care cunoaşte în istoricitatea ei. 

Pe cât este de incontestabil acest lucru, pe atât de incontestabilă este şi cons ecinfa că 
fenomenul istoric al istorismului, aşa cum şi-a avut ceasul său de glorie, ar putea într-o zi 
să şi dispară. Cu siguranfă că acest lucru nu este valabil din cauză că istorismul s-ar 
'contrazice' în general, ci în măsura în care el se ia pe sine în serios. Nu se poate deci 
argumenta astfel: un istorism care susţine pur şi simplu 'pe vecie' condiţionarea istorică a 
oricărei cunoaşteri, în fond s-ar auto contrazice. Problema unor astfel de autocontradicpi 
este una aparte73• Şi aici trebuie să ne întrebăm dacă cele două propoziţii: "orice cunoaştere 
este condiţionată istoric" şi "această cunoaştere este valabilă în mod necondiţionat" s e .  
află p e  acelaşi plan, astfel încât s ă  s e  poată contrazice reciproc. Teza nu este totuşi aceea că 
această propoziţie va fi întotdeauna considerată adevărată - tot atât de pupn pe cât a fost 
deja dintotdeauna considerată aclevărată. Istorismul care se ia pe sine în serios va lua mai 
degrabă în calcul posibilitatea ca într-o zi teza sa să nu mai fie considerată adevărată, adică 
să se gândească 'anistoric', dar, cu siguranţă, nu pentru că susţinerea necondiţionată a 
conditionării oricărei cunoaşteri nu ar avea sens, ci ar contine o contradictie 'logică'. 

Totuşi, probabil că Strauss nu gândeşte în sensul acestei' probleme. În orice caz, simpla 
demonstrare a faptului că clasicii gândeau altfel, în speţă anistoric, nu spune încă nimic 
despre posibilitatea de a gândi anistoric astăzi. Există totuşi destule motive să nu privim 
posibilitatea de a gândi anistoric ca pe o pură posibilitate. Justele observaţii 'fizionomice' pe 
care Ernst Junger le adună în legătură cu această problemă ar putea fi o dovadă că umanitatea 
a ajuns 'În faţa zidului timpului'74. Ceea ce are în vedere Strauss este gândit totuşi în cadrul 
gândirii istorice şi are sensul unui corectiv. Ceea ce critică el este faptul că înfelegerea 'istorică' 
a ideilor transmise prin tradiţie pretinde " înţelege această lume de idei a trecutului mai bine 
decât a fost ea însăşi în măsură să o facă75. Cine ar gândi astfd, ar exclude de la bun început 
posibilitatea ca ideile transmise prin tradiţie să fie pur şi simplu adevărate. Acesta ar fi 
dogmatismul de-a dreptul universal al acestui mod de a gândi. 

Imaginea istoriciştilor pe care o schiţează şi o combate aici Strauss corespunde, după câte 
mi se pare, acelui ideal al lămuririi depline pe care eu, în propriile mele cercetări consacrate 
hermeneuticii ftlozofice, l-am caracterizat ca fiind ideea căIăuzi�oare aflată înapoia 
iraponalismului istoric al lui Dilthey şi al secolului al XIX-lea. Nu este el un ideal utopic al 
prezentului, în lumina căruia întregul trecut se dezvăluie, aşa zicând, în întregime? Aplicarea 
perspectivei superioare � prezentului asupra întregului trecut nu îmi pare deloc a fi adevărata 
esen�ă a gândirii istorice, ci caracterizează pozitivitatea încăpă�ânată a unui istorism 'naiv'. 
Gindirea istorică îşi are demnitatea şi valoarea de adevăr în recunoaşterea faptului că 'prezentul' 

73 Cf. Adevăr fi metodă, voI. 1 ,  p. 334 (nota 85). 
74 Cf şi analiza lui A. Gehlen a artei moderne, care vorbeşte tocmai despre acea post-histoire "în 
care intrăm". (Cf. recenzia mea la Zeitbi/der, în PhiL Rundschau X, 1/2. = Kleine Schriften II, 21 8-226; 
Ces. Werke Bd. 9). 
75 Wbat is Potitica! Philosophy?, Glencoe 1 959, p. 68. 



Hermeneutică şi istorism 659 

nu există deloc, ci există numai orizonturile pennanent schimbătoare ale viitorului şi trecutului. 
Nu este nicidecum stabilit (şi nu se poate stabili niciodată) faptul că o perspectivă oarecare 
în care se înfă�şează anumite idei transmise prin tradiţie ar fi cea corectă. În�elegerea 'istorică' 
nu are nici un fel de privilegiu - nici cea de astăzi, şi nici cea de mâine. Ea însăşi este cuprinsă 
de orizonturile schimbătoare şi se deplasează împreună cu ele. 

Dimpotrivă, formula hermeneuticii filologice potrivit căreia un autor ar trebui înţeles 
mai bine decât s-a înţeles el însuşi provine, aşa cum am demons trat, din estetica geniului, 
însă la origine este o simplă formulare a idealului iluminist de a lămuri reprezentările 
confuze printr-o analiză conceptuală?6. Aplicarea ei asupra conştiinţei istorice este secundară 
şi favorizează falsa impresie a unei superiorităti de nedespărtit a interpretului contemporan 
în genere, pe care Strauss o critică pe bună dreptate. Însă aru'nci când Strauss argumentează 
că şi pentru a înţelege mai bine ar trebui să înţelegem mai întâi un autor aşa cum s-a înţeles 
el însuşi, el sub estimează, după părerea mea, dificultă�e oricărei înţelegeri, deoarece ignoră 
ceea ce s-ar putea numi dialectica afirmaţiei. 

El trădează acest lucru şi în alt loc, şi anume atunci când apără idealul unei "interpretări 
obiective" a unui text, recurgând la argumentul că, în orice caz, autorul şi-a înţeles doctrina 
numai într-un unic mod, "presupunând că nu a fost confuz" (67). Rămâne încă de discutat 
dacă opoziţia implicată astfel dintre 'clar' şi 'confuz' este atât de univocă pe cât consideră 
Strauss ca de la sine înţeles. Nu împărtăşeşt� el astfel cu adevărat punctul de vedere al 
Iămuririi istorice complete şi nu trece peste adevărata problemă hermeneutică? El pare a 
considera că este po sibil să înţelegem ceea ce nu înţelegem noi înşine, ci altcineva, şi să îl 
în�elegem numai aşa cum s-a înţeles el însuşi. Şi el pare a crede că cine spune ceva 's-a' 
înţeles astfel în mod necesar şi adecvat. După părerea mea, aceste două lucruri nu pot fi 
adevărate. Va trebui ca tocmai principiul hermeneutic incriminat, conform căruia trebuie 
să înţelegem un autor "mai bine" decât s-a înţeles el însuşi, să fie desprins de presupoziţia 
unei lămuriri complete, pentru a descoperi sensul lui valabil. 

Să ne întrebăm, cu ticlu de probă, cum se prezintă din punct de vedere hermeneutic 
pledoaria pentru filozofia clasică pe care o face Strauss. Să cercetăm acest lucru pe baza unui 
exemplu. Strauss arată foarte frumos că ftlozofia politică clasică cunoaşte aşa-numita relaţie 
eu-tu-noi din discuţia modernă sub un cu totul alt nume, în spetă ca prietenie. El surprinde în 
mod corect faptul că modul modern de a gândi, care vorbeşte despre 'problema lui tu', îşi 
are originea în principiala poziţie privilegiată a cartezianului ego cogito. Strauss crede că sesizează 
motivul pentru care conceptul antic de prietenie este corect, în timp ce creaţia conceptuală 
modernă este falsă. Cine încearcă să cunoască ceea ce face ca statul şi societatea să fie ceea 
ce sunt, trebuie să vorbească în mod legitim despre rolul prieteniei. Însă el nu poate vorbi cu 
aceeaşi legitimitate 'despre tu'. Tu-ul nu este nicidecum ceva despre care se vorbeşte, ci cel 
căruia i se vorbeşte. Dacă în locul rolului prieteniei se ia ca bază de plecare funcţia lui tu, ne 
scapă tocmai esenta comunicativă obiectivă a statului şi a societătii. , , 

Consider că exemplul este foarte fericit. Poziţia indeterminată pe care conceptul de 
prietenie o ocupă în etica aristotelică între doctrina despre virtute şi cea despre bU,!1uri, 
constituie de multă vreme pentru mine, din motive foarte asemănătoare, un punct de 
plecare în vederea recunoaşterii limitelor eticii moderne în raport cu etica clasică?? Sunt 

76 Cf. Adevăr fi metodă, vo1 . 1, p. 15 1  sqq. 
77 Cf. lucrarea mea "Uber die Moglichkeit einer philosophischen Ethik" (Kleine Schriften 1, 179- 19 1 ;  
Ges Wel'ke Bd. 4) . [Cf. şi lucrarea ,mea "Freundschaft und Selbsterkenntnis" î n  volumul omagial 
pentru Uvo Holscher, Wiirzburg 1985; Ges. Werke Bd. 7 şi recenzia mea sintetică consacrată eticii 
din Philos. Rdsch. 32 (1 985) pp. 1-26] . 
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deci întru totul de acord cu exemplul lui Strauss, Însă mă întreb: este la îndemână o astfel 
de perspectivă care înseamnă a-i 'citi' pe clasici cu un ochi şcolit prin intermediul ştiintei 
istorice, a le reconstrui oarecum intenpa şi a mai considera apoi că este de asemenea 
posibil, aşa zicând printr-o atitudine prea încrezătoare, ca ei să aibă dreptate? - Sau 
identificăm la ei adevărul pentru că întotdeauna gândim deja noi înşine atunci când 
încearcăm să îi întelegem, ceea ce înseamnă însă că afirmatiile lor ni se înfătişează ca fUnd 
adevărate din pe�spectiva teoriilor moderne corespunză�oare intrate în �zul curent? Îi 
întelegem în genere fără să-i înţelegem totdeauna bine? Dacă aşa stau lucrurile, pun mai 
departe întrebarea: nu suntem îndreptăţip să spunem despre Aristotel că nu se putea 
înţelege pe sine aşa cum îl înţelegem noi? Căci noi considerăm că ceea ce a spus el este mai 
corect decât acele teorii moderne (pe care el nu putea nicidecum să le cunoască) ? 

Un lucru asemănător ar putea fi arătat, de pildă, în legătură cu distincţia dintre conceptul de 
stat şi cel de polis, asupra căreia Strauss insistă de asemenea pe bună dreptate. Faptul că instituţia 
statului este ceva foarte diferit de comunitatea naturală de viaţă a polis-ului nu este numai 
adevărat, ci odată cu el este descoperit de asemenea ceva - şi pornind tot de la această experien�ă 
a deosebirii - care rămâne de nemţeles nu numai pentru teoria modernă, ci care ar rămâne 
nemţeles şi în cadrul înţelegerii noastre a textelor clasice transmise prin tradiţie, dacă nu l-am 
înţelege pornind de la opozi�a faţă de modernitate. Dacă se doreşte ca acest lucru să fie numit 
revitalisation, revitalizare, aceasta mi se pare a fi o expresie la fel de imprecisă ca şi cea de 
re-enactmentcare apare Iă Collingwood. Viaţa spiritului nu este asemenea celei a trupului. Faptul 
de a recunoaşte acest lucru nu este lUl istorism fals, ci se află în cel mai frumos acord cu 
Aristotel: epidosis eis auto. În realitate, cred că în această privin�ă nu am o pozipe cu adevărat 
diferită de cea a lui Strauss, în măsura în care şi el consideră ca fiind inevitabilă acea 'jusion of 
history and philosophical questions' 1.11 gândirea noastră de astăzi. Sunt de acord cu el că faptul de a 
vedea în acest lucru un privilegiu absolut al modernităţii ar fi o ase�une dogmatică. Mai mult 
decât atât, exemplele menţionate - care pot fi înmulţite după voie pe baza scrierilor lui Sttauss 
- arată în mod indubitabil cât de multe prejudecă� ne domină, fară să ne dăm seama, atunci 
când gândim în conceptele noastre transfonnate în multiple feluri de-a IlUlgul tradipei, şi cât de 
mu!.te putem învăţa printr-o întoarcere la părinţii gândirii. 

In orice caz, nu trebuie să ne lăsăm induşi în eroarea de a crede că problema henneneuticii 
s-ar pune numai din perspectiva istorismului modern. Să admitem că clasicii nu discut2u 
opiniile predecesorilor lor ca pe unele cu adevărat diferite din punct de vedere istoric, ci ca 
pe unele oarecum contemporane. Cu toate acestea, sarcina hermeneuticii, adică sarcina 
interpretării textelor transmise prin tradipe, apare şi atunci, iar dacă o astfel de interpretare 
implică acolo întotdeauna simultan şi Întrebarea privitoare la adevăr, poate că nici acest 
lucru nu este atât de îndepărtat de propriile noastre experienţe în relapa cu textele pe cât 
consideră metodologia ştiinţei istoric-ftlologice. Cuvântul "hermeneutică", după cum se 
ştie, este raportat etimologic la sarcina translatorului de a tălmăci şi de a comunica ceva 
care este neinteligibil din cauză că este spus Într-o limbă străină - chiar şi în limba zeilor, 
care este una a indiciilor şi a semnelor. Priceperea consacrată îndeplinirii unei astfel de 
sarcini a constituit, ce-i drept, dintotdeauna obiectul unei reflecţii posibile şi al unei 
perfecponări conştiente. (Aceasta poate să fi avut, fireşte, forma unei tradiţii orale, ca de 
pildă la preopmea delfică). Sarcina interpretării se impune însă în mod hotărât mai ales 
acolo unde există scripturalitate. Tot ceea ce este fixat În scris are ceva străin şi impune, 
din acest motiv, aceeaşi sarcină a înţelegerii ca şi ceea ce este spus Într-o limbă străină. 
Interpretul a ceea ce este scris, ca şi tălmăcitorul vorbirii divine sau umane, trebuie să 
anuleze caracterul străin şi să facă posibilă aproprierea. Este posibil ca această sarcină să 
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se complice atunci când distanţa istorică dintre text şi interpret devine conştientă. Căci 
acest lucru înseamnă totuşi şi că tradiţia care susţine proximitatea dintre textul transmis şi 
interpretul său a devenit fragilă. Cred însă că, sub presiunea falselor analogii metodologice 
pe care le sugerează ştiin�ele naturii, hermeneutica 'istaxică' este mult prea mult îndepărtată 
de acea hermeneutică preistorică. Am încercat să arăt că le este comună cel puţin o trăsătură 
dormnantă: structura aplicării78. 

Ar fi fascinant să se cerceteze cândva corelatia esentială dintre hermeneutică şi scrip-
turalitate la începuturile sale greceşti. 

" 

Nu numai că interpretarea poeţi/or era practicată atât de către Socrate, cât şi de către 
adversarii săi son.şti, dacă îi putem da crezare lui Platon. Mai important este faptul că 
intreaga dialectică platonică este raportată in mod explicit de către Platon însuşi la proble
matica scripturalităţii şi că nu de puţine ori ea dobândeşte in mod explicit un caracter 
hermeneutic şi în cadrul dialogului real, conversaţia dialectică având drept introducere fie 
o tradiţie mitică transmisă prin intennediul preoţi/or şi al preoteselor, fie o îndrumare a 
Diotimei sau numai constatarea că cei din vechime nu s-ar fi preocupat câtuşi de puţin de 
intelegerea noastră şi că ne-ar fi lăsat, din această cauză, neajutorati ca în fata unor basme. 
Şi 'reversul ar trebui cumpănit, şi anume: în ce măsură la Platon p;opriile sale mituri ţin de 
desfăşurarea efortului dialectic şi, prin urmare, au ele însele caracterul interpretării? Astfel, 
dincolo de primele încercări furnizate de către Hermann Gunderr79, construcţia unei 
hermeneutici platonice ar fi extrem de instructivă. 

Însă Platon este incă şi mai important ca obiect al reflecţiei hermeneutice. Căci opera de 
artă dialogală a scrierilor platonice se situează, în mod neobişnuit, între multitudinea de 
măşti a poeziei dramatice şi autenticitatea scrierii didactice. Ultimele decenii ne-au ajutat, 
in această privinţă, să dobândim o Înaltă conştiinţă hermeneutică. Şi Straus s ne surprinde 
în lucrările sale prin câteva probe strălucite de descifrare a unOr relaţii de semnificaţie 
ascunse din cadrul desfăşurării dialogurilor platonice. Oricât de mult ne-au ajutat analiza 
formală şi alte metode filologice, adevărata bază hermeneutică o constituie aici, propriul 
nostru raport faţă de problemele reale despre care este vorba la Platon. Şi ironia platonică 
la adresa artistului este înţeleasă (ca orice ironie) numai de către cel care este de acord cu 
el în ceea ce priveşte realitatea. Consecinţa acestei stări de fapt este aceea că astfel de 
interpretări axate pe descifrare rămân 'nesigure'. 'Adevărul' lor nu poate fi evidenţiat în 
mod 'obiectiv', ci numai pornind de la acel acord real care ne leagă de textul interpretat. 

Însă Strauss a avut în mod indirect şi o altă contribuţie importantă la teoria henneneutică, 
prin aceea că a investigat o problemă specială, şi anume intrebarea în ce măsură camuflarea 
conştientă a adevăratei păreri sub presiunea ameninţărilor de persecuţie ale autorităţii 
statale sau ale Bisericii trebuie să fie luată în consideratie în intelegerea textelor8°. Mai ales 
studiile despre Maimonide, Halevy şi Spinoza au fost c�le care'au dat prilejul unui astfel de 
mod de abordare. Nu aş dori să pun la îndoială interpretările date de către Strauss - ele mi 
se par foarte evidente - dar aş dori să propun o reflecţie contrară, care poate îşi are 
îndreptăţirea şi în aceste cazuri, Însă cu certitudine o are în alte cazuri, de pildă în cazul lui 
Platon. Conştienta disimulare, camuflare şi ascundere a propriei păreri nu constituie, în 
realitate, cazul extrem şi rar al unei situaţii normale frecvente şi chiar generale? Tot aşa 
cum persecuţia (din partea autorităţii statale sau din partea Bisericii, Inchiziţia şi alte feno
mene de felul acesta) constituie numai un caz extrem în comparaţie cu presiunea, involuntară 
.78 Cf. Adevăr fi metodă, voI. 1, p. 234 sqq. , . 
79 In volumul omagial pentru O. Regenbogen, Heidelberg 1952 şi Lexis II. 
Ba Persecution and the Art if W riting, Glencoe 1 952. 
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sau nu, pe care societatea şi opinia publică o exercită asupra gândirii umane. Numai atunci 
când suntem conştienţi de trecerea continuă de la un caz la celălalt, percepem dificultatea 
hermeneutică a problemei pe care a atacat-o Strauss. Cum vrem să aj ungem la constatarea 
univocă a disimulării? Astfel, după părerea mea, nu este nicidecum limpede că atunci când 
găsim la un scriitor afirmaţii contradictorii trebuie să considerăm - cum crede Strauss - că 
afirmaţia ascunsă sau întâmplătoare este expresia adevăratei sale opinii. Există, rară îndoială, 
şi un conformism inconştient al spiritului uman, care constă în faptul de a considera că 
ceea ce este evident în general este realmente şi adevărat. Şi există, invers, un impuls 
inconştient de a experimenta posibilităţi extreme, chiar dacă ele nu pot fi întotdeauna 
reunite într-un întreg coerent. Extremismul experimental al lui Nietzsche este, în acest 
sens, o mărturie incontestabilă. Contradicţiile sunt, ce-i drept, un excelent criteriu al 
adevărului, însă din păcate nu şi un criteriu univoc în cadrul activităţii hermeneutice. 

Sunt pe deplin convins, de pildă, de faptul că principiul lui Strauss, în primă instanţă 
foarte evident, conform căruia dacă la un autor apar contradicţii pe care un elev din zilele 
noastre le-ar sesiza rară dificultăti, atunci ele sunt intentionate, şi chiar menite să fie sesizate, 
nu poate fi aplicat asupra aşa-�umitelor erori de ar�mentare ale Socratelui platonic. Şi 
asta nu pentru că acolo ne aflăm la începuturile logicii (cine crede acest lucru, confundă 
gândirea logică cu teoria logică) , ci pentru că esenţa unui mod de a purta un dialog orientat 
dtre realitate este aceea de a lua în calcul lipsa de logicăB1 . 

Chestiunea are consecin�e hermeneutice generale. Este vorba despre conceptul de opinie 
a autorului. Fac abstracţie de ajutorul pe care l-ar putea oferi aici jurisprudenţa cu teoria ei 
despre interpretarea legii. Vreau să mă sprijin doar pe faptul că, în orice caz, dialogul platonic 
este un model de plurivocitate bogat în corelaţii, plurivocitate din care tocmai Strauss obţine 
adesea elemente importante. Oare adevărul mimetic pe care îl deţine la Platon modul socratic 
de a purta un dialog ar trebui să fie într-atât de subestimat, încât această plurivocitate să nu 
fie văzută în ea însăşi, ba chiar: în Socrate însuşi? Un autor ştie cu adevărat atât de precis şi 
în fiecare propoziţie ceea ce crede? Capitolul bizar al autointerpretării filozofice - mă gândesc 
de pildă la Kant, la Fichte sau la Heidegger - mi se pare elocvent şi clar. Dacă ar fi corectă 
alternativa propusă de Strauss, conform căreia un autor filozofic fie are o opinie univocă, fie 
este confuz, atunci mă tem că în privinta multor chestiuni exegetice controversate există 
numai o consecintă hermeneutică: să considerăm cazul de confuzie ca fiind dat. 

Pentru a stabili' structur!- procesului henneneutic, m-am sprijinit în mod explicit pe analiza 
aristotelică a lui phronesi�2. In esenţă, am urmat astfel mai departe o direc�e pe care Heidegger 
a inaugurat-o deja din anii săi timpurii petrecuţi la Freiburg, pe când era preocupat, în 
opoziţie cu neokantianismul şi cu ftlozofia valorilor (şi, ca o ultimă consecinţă, deja şi în 
opoziţie cu Husserl însuşi) de o 'henneneutică a facticităţii'. Cu siguranţă că pentru Heidegger 
baza ontologică a lui Aristotel va fi fost suspectă deja de la primele sale încercări, pe aceasta 
sprijinindu-se întreaga filozofie modernă, şi îndeosebi conceptul de subiectivitate şi cel de 
conştiinţă, precum şi aporiile istorismului (ceea ce s-a numit apoi în Fiinţă fi timp "ontologie 
a fiinţării simplu preL.ente") . Insă într-o anumită privinţă ftlozofia aristotelică constituia pe 
atunci pentru Heidegger mult mai mult decât un simplu contramodel, şi anume ea era un 
adevărat martor sub jurământ în sprijinul propriilor sale intenţii filozofice: în critica aristotelică 
la adresa ' eidos-ului general' al lui Platon şi, îri mod pozitiv, în evidenţierea structurii analogice 
a binelui şi a cunoaşterii lui, aşa cum se cons tituie ea ca sarcină în situatia actiunii. 

-
, , 

81 Discuţia consacrată acestei probleme mi se pare că nu se plasează încă în zona în care ar trebui, 
cum demonstrează, după părerea mea, recenzia lui Kl. Oehler, remarcabilă în sine, la scrierea lui 
R. K Sprague: "Plato's Use of Fallacy", Gnomon 1964, p 335 sqq. 
82 Cf. Adevăr fi metodă, val. l, p. 236 sqq. 
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Ceea ce mă miră cel mai mult în apărarea de către Strauss a f.tlozofiei clasice este 
intensitatea cu care el ar dori să o înţeleagă ca pe o unitate, astfel încât extrema opozipe 
care există între Platon şi Aristotel prin felul şi sensul întrebării privitoare la bine nu par a-i 
pune probleme. 83 Impulsurile timpurii pe care le-am primit din partea lui Heidegger mi-au 
devenit fructuoase, printre altele, prin aceea că etica aristotelică mi-a înlesnit într-un mod 
absolut neprogramatic pătrunderea mai profundă în problema hermeneutică. Cred că 
acest lucru nu este nicidecum un abuz fată de gândirea aristotelică, ci evidentiază un lucru 
pe care îl putem învăţa cu toţii pornind de acolo, şi anume o critică a generalului abstract, 
aşa cum a devenit ea determinantă pentru situatia hermeneutică o dată cu aparitia conştiintei 
istorice, fără a fi radicalizată dialectic în stilul 'lui Hegel şi, prin aceasta, şi fă;ă consecin'p 
ina�ceptabilă pe care o reprezintă conceptul de cunoaştere absolută. 

In micul volum apărut în 1 956 şi intitulat Die Wiederenveckung des geschichtlichen BewuJltseins 
/ Rede/teptarea con!tiin/eÎ istorice, Theodor Litt a publicat sub titlul "Der Historismus und seine 
Widersacher" / "Istorismul şi adversarii săi''), o polemică plină de temperament la adresa lui 
Kriiger şi Lowith (din păcate nu şi la adresa lui L. Strauss), care, după câte mi se pare, se 
concentrează asupra acestui aspect84• Cred că Litt are dreptate atunci când vede în aversiunea 
filozo6că faţă de istorie pericolul unui nou dogmatism. Solicitarea unui criteriu stabil, invariabil, 
"care îl îndrumă pe cel chemat să actioneze", are întotdeauna o fortă deosebită atunci când 
anumite rătăciri ale judecăţii moral-p�litice au avut consecinţe grave: Întrebarea privitoare la 
dreptate, întrebarea privitoare la adevăratul stat pare a constitui o nevoie elementară a existenţei 
umane. Şi totuşi, totul depinde de felul cum trebuie gândită şi pusă această întrebare pentru 
a lămuri lucrurile. Litt arată că prin ea nu poate fi avută în vedere o normă generală, căreia ar 
putea să-i fie subsumat cazul acpuni.i practic-politice care trebuie supus judecăp.iB5. Remarc, 
fireşte, şi la el absenţa recursului la ajutorul pe care îl poate da aici Aristotel. Căci Aristotel a 
formulat aceeaşi obiecpe dej a împotriva lui Platon. 

Sunt pe deplin convins că avem fără discupe de învăţat de la clasici, şi ştiu să apreciez 
foarte mult faptul că Strauss nu numai că ridică această exigenţă, ci poate să o şi îndeplinească 
în act în multiple feluri. Consider însă că printre lucrurile pe care le avem de învăţat de la 
ei se numără şi opozipa de neanulat care există între o politike techne şi o po/itike phronesis. 
Sunt de pă:ere că Strauss nu reflectează suficient asupra acestui lucru. 

În orice caz, în legătură cu acest aspect Aristotel ne poate ajuta să nu ne încăpăţânăm într-o 
apoteoză a naturii, a naturalităţii şi a dreptului natural, care nu ar fi altceva oecât o critică 
doctrinară neputincioasă la adresa istoriei, ci mai degrabă să dobândim un raport obiectiv mai 
adecvat faţă de tradipa istorică şi o mai bună înţelegere a celor ce sunt. Consider că problema 
pe care ne-a pus-o Aristotel nu este nicidecum rezolvată. Critica aristotelică - asemenea oricărei 
astfel de critici - este foarte posib� să aibă dreptate în privinţa a ceea ce spune, dar nu şi 
împotriva celui pe care îl vizeazăB6. Insă acesta este un câmp de investigape vast. 
83 [În ultima mea lucrare de dimensiuni mai mari despre Platon, Die Idee des Cuten i}JJischen Plato 
und Aristoleles (Abh der Heid. Akad d, W'iss. Philos. -hislor. Kl., Abh. 3) Heidelberg 1 978, am încercat 
să destram această pretinsă opoziţie - lucru cu care L. Strauss ar fi fost probabil foarte mulţumit.] . 
84 Heidelberg 1956. 
85 "Este un efort fără speranţă acela de a vrea să constatăm, privind în sus către ideea 'adevăratului' 
stat, conform îndrumării normei dreptătii, care este de fapt ordinea specifică a lucrurilor comunitare 
care ajută hie el nune exigenp generală ;ă devină realitate." (88) În scrierea sa intitulată "Uber das 
Allgemeine im Aufbau der geisteswissenschaftlichen Erkenntnis " (din anul 1940), Litt a argumentat 
mai îndeaproape acest 1ucru. 
86 [Cf. mai sus nota 83] . 



28. Hermeneutica (1 969) 

Dacă anii cuprinşi între 1955 ş i  1 965 trebuie să fie percepu� în ansamblu, ca  o unitate al 
cărei specific urmează a fi descris, se impune ca acest interval temporal să fie mai întâi 
delimitat de decada precedentă, care a fost marcată de un fel de nevoie a recuperării: ea a 
trebuit să elimine blocajul care, din cauza cezurii celui de-al doilea război mondial şi a 
prefigurărilor sale, separase în toate tările gândire a de influentele învecinate. În timp ce 
comunicarea cu ftlozofia din tările blocului de Est este şi astăzi tulburată din diverse 
motive, după sfârşitul celui d�-al doilea război mondial în Europa Centrală au devenit 
influente, cu un decalaj temporal obişnuit pentru trecerea influenţelor ftlozofice dintr-un 
spa�u lingvistic în altul, mai ales ftlozofeme franceze şi anglo-americane, şi invers, din 
Germania s-a difuzat influenta ftlozofiei fenomenologice şi existentialiste, mai ales în 
Franţa, Italia etc., iar apoi şi î� America. Sartre şi Merleau-Ponty, whltehead, Russell şi 
Wittgenstein, Husserl şi Heidegger au fost reciproc recepta� şi au constituit o bază de la 
care au putut porni noi dezvoltări ce au devenit vizibile în ultimii zece ani. Printre ele se 
numără în mod incontestabil şi hermeneutica. 

Odinioară, în romantismul german, hermeneutica a făcut prin intermediul lui Schleier
macher un pas către interoga�ile centrale ale ftlozofiei, în măsura în care Schleiermacher, 
inspirat de ftlozofia dialogului aşa cum o întrezărea mai ales Friedrich Schlegel, porneşte 
de la semnifica�a metafizică a individualităţii şi de la deschiderea ei ţ:ătre il!finit. Conti
nuându-i demersul, Wilhelm Dilthey a dat hermeneuticii o formă ftlozofică. In anul 1 966 
a fost publicat pentru prima dată, printre materialele diltheyene consacrate vieţii lui 
Schleiermacher şi reunite într-un al doilea volum, amplul studiu despre hermeneutică al 
tânărului DiltheyB7, din care până acum cunoşteam numai părp accesibile prin intermediul 
lucrării academice din 1 900. El arată, printre altele, că rădăcinile problematicii filozofice a 
hermeneuticii se află în idealismul german, însă nu numai în demersul lui Schleiermacher 
de determinare dialectică a întelegerii ca întrepătrundere a subiectivitătii şi obiectivitătii, a 
individualităţii şi identităţii, ci' mai ales in critica lui Fichte la adresa co�ceptului do�atic 
de substantă şi în posibilită�e pregătite de Fichte de a gândi conceptul de forţă istorică, 
precum şi în depăşirea de către Hegel a spiritului 'subiectiv' în direcpa celui 'obiectiv'. 
Dilthey a recunoscut în mod just semnificapa deschizătoare de drumuri a metodologiei 
istorice ('Historik') a lui Droysen pentru metodologia ş tiinţelor spiritului, în măsura în care 
Droysen a fructificat moştenirea idealistă pentru o înţelegere de sine adecvată a metodei 
istorice. Moştenirea acestei hermeneutici idealiste este vie şi astăzi. Datorăm o excelentă 
expunere sistematică a ei şi a dezvoltării ei mai recente istoricului dreptului Emilio Betti, 
al cărui Manifes�B hermeneutic publicat în limba germană a făcut bilantul acestei tradiţii 
(cf .• Betti89) şi a fost dezvoltat în mod sistematic într-o lucrare amplă90. 

Intre timp, dimensiunea de teorie a ştiinţei, în care gândire a idealistă a fost utilizată in 
folosul henneneuticii de la Dilthey până la Betti, a fost principial depăşită. Deja Schleiennacher 
a evidenpat intersectarea dintre vorbire, intelegere şi interpretare şi a anulat corelapa tradi�onală 

87 W. Dilthey, Leben Schleiermachers, II, 2 (Ed. M. Redeker), Berlin 1966. 
88 E. Betti, Zur Grundlegung einer allgemeinen Auslegungslehre, în: Festschrijt ftii' E. Rabei, Bd. II, Tiibingen 
1954, pp. 79-168.  
89  Cf. omagiul meu "Emilio Betti und das idealistische Erbe", Quanderni Fiorentini 7 (1978), pp. 
5-12. 
90 E. Betti, 1eoria generale dell'intetpreta::jone, 2 vol., Milano 1955 - traducerea germană prescurtată: 
Ailg,emeine Auslegungslehre als Metbodik der GeisteswisJenschciften, Tiibingen 1 967. 
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dintre preocuparea henneneutică şi 'expresiile fixaEe în scris ale vieţii' (Dilthey) , pentru a acorda 
dialogului viu statutul henneneutic ce i se cuvine. Insă nici în cadrul reducponismului de teorie 
a ştiinţei la care a fost supusă henneneutica în secolul al XIX-lea nu au putut fi ascunse 
dificultăp1e imanente pe care le întâmpină o teorie generală a interpretării inspirată din idealism. 
Felul în care henneneutica juridică, ce pretinde o funcpe creatore în domeniul dreptului, ar 
trebui să fie corelată cu metodologia henneneutică a ştiinţelor spiritului, era la fel de obscur ca 
şi sensul reproductiv al interpretării, care în teatru şi în muzică joacă un rol atât de evident. 
Ambele probleme trimit dincolo de interogapa teoriei ştiinţei. Acest lucru este valabil şi pentru 
teologie. Căci chiar dacă henneneutica teologică nu vrea să ia în considerare alte surse de 
inspirape şi de revelape pentru actul înţelegerii Sfintei Scripturi, procesul kerygmatic al interpretării 
Bibliei, aşa cum se desfăşoară el în predică sau în îndrumarea duhovnicească individuală, nu 
poate fi totuşi, ca fenomen henneneutic, pur şi simplu eliminat sau explicat în raport cu 
problematica ştiinpfică a teologiei. Astfel, deja necesitatea de a stăpâni unitatea problemei 
henneneutice a trebuit să-şi îndrepte interogapa către ceea ce se află dincolo de dimensiunea 
specifică teoriei ştiintei şi să conceapă fenomenul întelegerii şi al interpretării într-un sens mai 
originar. În mod evid�nt, prin acest demers trebuia să �e treacă şi dincolo de extinderea universală 
a henneneuticll şi de întemeierea ei în unitatea dintre gândire şi vorbire, aşa cwn le realizase 
Schleiennacher. Căci trebuia să fie înglobată mai ales şi henneneutica juridică, ce odinioară 
fusese corelată în modul cel mai intim cu cea teologică, întrucât în amândouă este implicată o 
'interpretare', o aplicare, adică aplicarea a ceva nonnativ asupra cazului individual. 

Evident, nu este suficient să distingem între întemeierea teoretică a interpretării şi 
dimensiunea aplicării ei practice. Hermeneutica, în calitate de 'tehnică', pne de domeniul 
lui scientia practica, iar întrebarea care se pune este tocmai aceea dacă scientia practica înseamnă 
o simplă aplicare a ştiinţei la practică - aşa cum a presupus de pildă Husserl atunci când a 
ştiut să infirme reinterpretarea legilor logice ca reguli artificiale ale gândirii corecte prin 
evidenpe:ea sensului lor teoretic fundamental. ştiinţa preocupată de ceea ce flinţează 
mereu şi prin sine însuşi, dar şi arta a cărei cunoaştere este preocupată de ceea ce trebuie 
să fie produs, nu au acel caracter cognitiv specific ce este determinant pentru scientia 
practica şi pentru reprezentantul ei modern, 'rapunea Wactică', al căror caracter normativ 
nu este nici de natură teoretică, nici de natură tehnică. In domeniul hermeneuticii juridice, 
acest lucru se manifestă prin aceea că stabilirea sentinţei nu constă într-o simplă subsumare 
a cazului sub un general (paragraful de lege) , ci atunci când identifică 'paragraful' corespunzător 
ea se bazează pe o decizie proprie, care creează, completează sau dezvoltă dreptul. In mod 
asemănător, pentru misiunea kerygmatică a duhovnicului ar putea fi valabil faptul că ea nu 
esre nicidecum inerentă funcţiei lui numai prin instrumentul teologic de care dispune. Ar 
fi totuşi incorect să se creadă că aceste decizii, chiar dacă ştiinţa teoretică nu le preia de la 
judecător sau de la duhovnic, sunt lăsate în sfera unor determinaţii iraţionale. Mai degrabă, 
se cuvine să determinăm mai îndeaproape ce înseamnă "rapune" într-o astfel de decizie. 

Aceasta - şi nu un iraţionalism brut - este contribupa pe care a trebuit să o realizeze 
aşa-numita ftlozofie a existenţei: faptul de a recunoaşte decizia, alegerea, sau oricum ar putea 
fi numit acest element al oricărei puteri de judecare, ca pe un mod al raţiunii. Jaspers91 a 
formulat caracterul raţional al acestei cunoaşteri prin conceptul de iluminare a existenţei 
(Existenzerhellun� care începe În situaţiile-limită, în care ştiinţa, în calitate de cunoaştere 
constrângătoare, îl lasă pe om singur. Acest lucru era în continuare descris pornind de la 
conceptul de cunoaştere al ştiinţei, iar Heidegger a fost mai radical în măsura în care a luat 

91 K.. Jaspers, Philosophte, 3 vol., Berlin 1932 şi id., Vemunft und ExistenZ' FiitifVorlesungen, Groningen 
1935. 
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conceptul de situaţie-limită ca punct de plecare al unei cotituri ontologice. În opoziţie cu 
conceptul ontologic de ftinpre simplu prezentă (der 5 einsbegriff des Vorhandenen) care stă la 
baza ştiinţei şi pornind tocmai de la conceptele de ftinpre aflată la îndemână (das Zuhandene) 
şi de fapt-de-a-se-pricepe-Ia-ceva (das Sich-aufetwas-Verstehen) proprii dominării practic-tehnice 
a lumii, el a determinat structura de flÎntă a Dasein-ului uman ca Intelegere a fIintei', ceea ce 
înseamnă însă: prin adevărata lumino;itate a raţiunii. Astfel, co�ceptul de he�eneutică 
preluat de la Dilthey, adică cel de artă a întelegerii contextelor semantice, a fost radicalizat 
sub forma paradoxului unei 'hermeneutici a' facticităţii'. În ea se ascundea o critică ontologică 
la adresa conceptelor normative ale tradiţiei, şi îndeosebi la adresa conceptului de valoare 
�ckert, Scheler) şi la adresa conceptului 'platonic' de semnifIcaţie ideal-unitară (Husserl) . 
In-sine-Ie (das Ansichsein) care, prin respingerea reinterpretării . psihologice, a fost plasat în 
sfera normativului din logică şi etică, era din punct de vedere ontologic o simplă 'entitate 
simplu prezentă' ( Vorhandenheif), caracterizată, fireşte, cel puţin de o nejustificabilă lipsă de 
fundament, în cazul în care nu era implicată., ca în gândire a timpurie a lui Scheler, o întemeiere 
din perspectiva teologi ei Creaţiei, care putea să susţină conceptul de valoare şi de bunuri, 
precum şi conceptul unei ordini a valorilor şi a bunurilor. 

Astfel, prin intermediul lui Heidegger hermeneutica a fost deplasată din cadrul proble
maticii fundamentelor aşa-numitelor ştiinţe ale spiritului în centrul filozofiei înseşi. În 
paradoxul unei hermeneutici a facticităţii era implicată, din punct de vedere ontologic, 
critica la adresa conceptelor de conştiinţă, obiect, fapt (Faktum) şi esenţă, judecată şi valoare. 
Radicalitatea acestui demers a fost Cea care a conferit lucrării Fiintă fi timp forta ei 
revoluţionară. Însă forma transcendentală a reflecţiei în care se mişca H�idegger pe an:mci, 
printr-o simplă situare mai în adâncime a fundamentelor transcendentale ale filozofiei, nu 
putea satisface adevărata intenţie şi sarcină de a ridica finitudinea şi istoricitatea Dasein-Ului 
(In locul infinitudinii unei flÎnţări permanente) la statutul de fir căIăuzitor al elaborării 
întrebării privitoare la sensul ftinţei. Abia în intervalul de timp de care se ocupă expunerea 
de faţă a ieşit în evidenţă poziţia centrală pe care o ocupă problema limbii în gândirea lui 
Heidegger. Ceea ce se desfăşoară (geschie� în desfăşurarea (Geschehen) limbii înglobează, în 
mod evident, reflecţia transcendental-filozofică şi anulează în mod principial conceptul 
unei subiectivităţi transcendentale ca bază a oricărei evidenţieri ultime. (Cf. Heidegger92) . 

Această orientare a întâlnit acum cotitura criticii anglo-saxone a limbajului, care a avut 
ca punct de plecare reflecţia aprofundată asupra idealului unui limbaj logic artificial ce ar 
deţine o univocitate desăvârşită. Locul calcului logic, ce cobora tot mai mult la statutul de 
disciplină tehnică auxiliară, şi al axiomatizării limbii a fost luat de analiza limbii vorbite în 
realitate (ordinary language) . În acest demers, intenţia criticii la adresa metafizicii a rămas în 
principiu aceeaşi, însă a fost corelată cu speranţa pozitivă că noua orientare către limba 
vorbită în viaţa de zi cu zi ne va învăţa nu numai să demascăm probleme iluzorii, ci şi să 
rezolvăm probleme. Această cotitură s-a bucurat de o largă influenţă îndeosebi prin ampla 
publicare postumă a Cercetărilor filozofice (1 953) ale lui Wittgenstein, cu atât mai mult cu cât 
această scriere a formulat o critică explicită la adresa propriilor presupoziţii nominaliste, 
care s-au aflat atât la baza Tradatus-ului său (1 921), cât şi la baza dezvoltării Şcolii de la 
Viena, dar mai ales şi la baza gândirii lui Carnap. Ideea unei normări a limbii sub semnul 
idealului univocităţii a fost acum înlocuită de teoria jocurilor de limbaj . Fiecare astfel de 
joc de limbaj este o unitate funcţională care reprezintă ca atare o formă de viaţă. Filozofia 
rămâne critică a metafizicii şi critică a limbajului, dar pe baza unui proces hermeneutic 
saturat de o istoricitate interioară. 
92 M. Heidegger, Untenl1egs. zur Sprache, Pfullingen 1959. 
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Preocuparea analitică a ftlozofiei care începe aici poate fi numită hermeneutică, în 
măsura în care punctul de plecare din perspectiva căruia ar fi construită sintaxa limbii şi ar 
fi prezentată performanţa ei comunicativă nu îl constituie aici o ;:tjustare artificială a unor 
mijloace de informare, şi nici o teorie a informapei sau o teorie generală a semnelor. Mai 
degrabă, aici este descris însuşi comportamentul de viată şi comportament;li lingvistic, 
care îşi stabileşte propriile sale reguli şi propriile sale forme de constituire. In raport cu 
polul opus al aşa-numitei teorii a informaţiei, hermeneutica reprezintă aşadar cealaltă latură 
a modului de abordare, în măsura în care ea clarifică procesul lingvistic nu pornind de la 
procese elementare, ci pornind de la propria sa desfăş urare vie. 

La adresa acestui demers au fost formulate felurite reproşuri din partea ştiintelor. 
Hermeneutica a fost dintotdeauna o parte integrantă a teologi ei. Problematica hermeneutică 
a cunoscut un reviriment mai ales prin critica pe care teologia dialectică a formulat-o la 
adresa discursului despre Dumnezeu şi de când teologia istorică a liberalismului s-a văzut 
pusă în faţa sarcinii de a armoniza propria sa pretenpe ştiinpfică cu sensul kerygmatic al 
Sfintei Scripturi şi al interpretării ei. Astfel, Rudolf Bultmann93, adversar încrâncenat al 
oricărei teorii a inspiraţiei şi al oricărei exegeze pneumatice, şi totodată un maestru al 
metodei istorice, a recunoscut totuşi raportul ontic prealabil dintre cel care înţelege şi 
textul său, sustinând că în relatia cu Sfânta Scriptură există o "preîntelegere" care tine de 
existenţa uman'ă şi care este impulsionată de întrebarea privitoare la Du'mnezeu. Evid�nţiind, 
sub deviza demitologizării, nucleul kerygmatic al Noului Testament şi salvând astfel Sfânta 
Scriptură de o distanţare istorică, Bultmann a ţinut seama, în realitate, de un vechi principiu 
hermeneutic. Căci este clar că adevăratul ' seopus' al scrierilor Noului Testament îl reprezintă 
mesajul lor mântuitor şi că ele trebuie aşadar citite din perspectiva acestuia. Discipolii lui 
Bultmann au fost cei care au radicalizat tema hermeneuticii, readusă în actualitate de către 
acesta: Ernst Fuchs94 cu o carte care îmbina în mod genial reflecpa şi exegeza, şi Gerhard 
Ebeling95, care a pornit mai ales de la hermeneutica lui Luther. Amândouă vorbesc despre 
un 'eveniment lingvistic' al credintei şi încearcă astfel să îndepărteze orice obiectivism 
indiferent - în sensul mitului sau al faptului istoric - de sensul mântuitor al tradipei 
biblice. Chiar dacă din teologia modernă nu lipsesc mişcări contrare, datorită acestor 
impulsuri conştiinţa hermeneutică este totuşi în creştere nu numai în teologia protestantă, 
ci Îl}tre timp şi în cea catolică.96 

In mod asemănător, în domeniul jurisprudentei, cel putin în ceea ce priveşte spatiul 
lingvistic german, aspectul hermeneutic a fost �evitalizat: În drept, acesta ocupă din 
totdeauna locul său propriu ca problemă a concretizării şi ca o completare a dogmaticii 
juridice (cE. chibzuita privire de ansamblu asupra discutiei, furnizată de către Kun 
Engisch97) . Dar, pe lângă toate acestea, din câteva directii, mai ales prin Th. Viehweg98 
93 R. Bultmann, Die Frage der EntmythologisieruJtg, Munchen 1 954 şi id., Glauben und Versteher/. 
Gesammelte Aufsătze, 2 voI., Tubingen 1933 (Ed. a II-a 1952). 
94 E. Fuchs, Hermeneutik, Ergănzungshift mit Registern, Bad Cannstatt 1 958 şi id., Zum hermeneutischen 
Problem in der Theologie, Tiibingen 1 959. 
95 G. Ebeling, Worl Gottes und Hermeneutik, Zeitschrijt jiir Theologie und Kirche 56, Tubingen 1959 şi 
id., "Hermeneutik", în: Religion in Geschichte und Gegenwarl , ed. K. Galling, Val. III, Tubingen 1959. 
96 Cf. şi receptarea americană a acestor impulsuri în J. M. Robinson & J. B. Cobb, The New Hermeneutics, 
New York 1965 şi R. W. Funk, Lmguage, Hermeneutics, and Word of God, New York 1966. 
97 K Engisch, Logische S ludien tf/rGesetzesanwencbmg, 3. Aufl., Heidelberg 1963 şi id., Die Idee cler Ivmkretisierul1g 
in Recht und Rechtwissen/chaJt unserer Zeit, Abh. cler Heidelberger Akad. d Wirs., PhIZ-hirt. Klasse 1 953. 
98 T. Viehweg, Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaJtlichen Grundlagmjorschung, 
Munchen 1 953, 3. Aufl. 1 965. 
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şi W. Maihofer99, a fost iniţiată o nouă reflecţie asupra specificităţii cunoaş terii juridice 
în genere şi s-a recurs în acest scop la vechiul concept retoric de topică. De asemenea, 
anglo-saxona Case Law are un aspect interesant din punct de vedere hermeneutic.loo 

Cu o mai mare conştiintă fliozofică, un efort asemănător este însă activ de multă 
vreme pornind dinspre filo�ofie, prin aceea că Chaim Perelman şi colaboratorii săi au 
apărat propria semnificatie logică a argumentării uzuale din drept şi politică împotriva 
logicii specifice teoriei şdinţeil OI .  În opoziţie cu pozitivismul ştiinţific, aici este susţinută 
mai vechea pretenţie a retoricii, acest lucru fiind realizat, ce-i drept, cu mijloacele analizei 
logice, însă cu intenţia de a delimita modalităţile procedurale ale discursului persuasiv 
tocmai de forma demonstraţiei logic-necesare. Era inevitabil ca, având în vedere caracterul 
unilateral al teoriei moderne a ş tiinţei şi al acelei Philosopl!J of 5 cience, interesul filozofic să se 
îndrepte din nou, încet, către tradiţia retoricii şi să ceară resuscitarea ei. lOZ Şi acest lucru 
trebuie să fi fost favorabil interesului pentru problemele hermeneuticii. Căci ea împărtăşeşte 
cu retorica delimitarea faţă de conceptul de adevăr al teoriei ştiinţei şi apărarea legitimităţii 
ei autonome. Aici rămâne a fi soluţionată problema dacă această corespondenţă legitimată 
istoric dintre retorică şi hermeneutică este valabilă în totalitate din punct de vedere obiectiv. 
Cu siguranţă că, începând cu Melanchthon, cele mai multe dintre conceptele hermeneutici 
clasice îşi au oriainea în traditia retorică a Antichitătii. De asemenea, elementul retoricii, t>- , , 
domeniul acelor persuasive arguments, nu se limitează la ocaziile juridic-publice ale utilizării 
iscusite a discursului, ci pare a fi la fel de răspândit ca şi fenomenul universal al înţelegerii 
(Verstehen) şi al înţelegerii reciproce (Verstandigun�. Există însă dintotdeauna o limită de 
ne anulat ce desparte retorica şi dialectica în sensul antic al cuvântului. Procesul înţelegerii 
reciproce începe la un nivel mai adânc, în sfera comunidrii intersubiective, şi cuprinde, de 
pildă, şi toate acele modalităţi prin care se realizează un acord tacit, aşa cum a arătat M. 
Polanyil O3, precum şi fenomenele comunicative extralingvistice, mimice, cum ar fi râsul şi 
plânsul, a căror semnificaţie hermeneutică o cunoaştem datorită lui H. Plessnerl 04 . 

Merită însă să fie menţionată şi o altă corelaţie, şi anume raportul problematic în care se 
găseşte astăzi poetica faţă de retorică. Şi acest lucru are o latură hermeneutică. De la origini 
şi până în vremea lui Kant şi a detronării retoricii prin estetica geniului şi prin conceptul de 
trăire, cele două discipline erau îngemănate, amândouă fiind arte ale limbii, adică fonne de 
utilizare iscusit-liberă a discursului. În acest fapt se ascundea totuşi un prejudiciu, care între 
timp a dispărut. limbajul poeziei, ca şi cel al discursului iscusit, a fost înţeles în această 
tradiţie pornind de la omatus. Aceasta înseamnă însă că modul de a vorbi lipsit de podoabe 
stilistice al vieţii practice reprezintă cazul propriu-zis al limbii - şi cel puţin începând cu Vico, 
Hamann şi Herder acest mod de a pune problema a încetat să mai fie un lucru de la sine 
înţeles. Dacă poezia este limba maternă a speciei umane, atunci din ea putem învăţa despre 
esenţa limbii mai mult decât din ştiinţele care studiază limbile ca pe nişte limbi străine, adică 
din perspectiva înstrăinării lor sub formă de mijloace de comunicare şi de infonnare. Fireşte 
că acum, sub dominaţia iacobinismului tehnic-industrial, raportul dintre poezie şi henneneutică 
99 W. Maihofer, Naturrecht als Existenzrecht, Frankfurt 1963. 
100 Cf. H. L. A. Han, The Concept ojLAw, Oxford 1961 .  
1 01 C. Perelman & L. Olbrechts-Tyteca, Lz flouvelle rhetorique. Traiti de I'argumentatiofl, Bruxelles 
1958. 
1 02 Cf. instructivul volum colectiv, care face trimitere la o amplă cercetare, al lui M. Natanson & 
H. W. J ohnstone, Philosophy, Rhetoric and Argumentation, University Park (penna.) 1 965. 
103 M. Polanyi, Personal Knowledge, London 1958 şi id., The Tacit Dimemion, New York 1966. 
104 H. Plessner, Lzchen und Weinen, Miinchen 1950. 
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a ajuns el însuşi într-o situa�e foarte dificilă, în măsura în care inteligibilitatea operei poetice 
(ca de altfel şi cea a ooerei picturale sau plastice) este tratată ca o prejudecată 'clasică'. Cu 
toate acestea, mi se pare �ă sarcina hermeneuticii rămâne tocmai �.ceea de a da seama şi de 
astfel de forme privative de 111teligibilitate (ef. volumele apărute în ultimii ani sub titlul Poetik 
und Hermeneutik ale unei grupe dt: cercetare a hermeneuticii). 

Mărturia neechivocă în sprijinul pretenpei de a recunoaşte existenta adevărului şi în 
afara ştiinţei moderne rezidă în experienta artei. Cerinţele acelei vita practica pot fi mai uşor 
respinse, în măsura în care ele, în epoca noastră încrezătoare În ştiinţă şi aflată sub egida 
comunită� generale a experţi!or, par a fi renunţat la îndreptăţirea lor proprie în favoarea 
modului 'ştiinpfic' de viaţă. Insă în ceea ce priveşte experienta artei, nu au lipsit nici 
tendinţe de urgentare a formalizării ştiin�fice a artei. (Cf. Gehlenl05; Benselo� . Astfel, cu 
mijloacele teoriei moderne a informa�ei, se reuşeşte, principial Într-o foarte mare măsură, 
ca arsenalul invenţiei artistice să fie saturat cu produsele unei combinatorici tehnice, iar 
capacitatea de a judeca a consumatorilor de artă contemporani (care, ce-i drept, nu a fost 
niciodată foarte mare) să fie compromisă. Cu toate acestea, În experienţa artei, care şi-a 
avut Întotdeauna punctul de maximă nesiguranţă la nivelul contemporaneită� şi şi-a 
demonstrat adevărata suveranitate la nivelul simultaneitătii în care continuă să trăiască 
trecuturile artei, rezidă o pretentie de adevăr care limitează pretentia de valabilitate exclusivă 
a ştiintei. Ea impune reflectiei fJozofice o sarcină care nu se transformă în teorie a ştiintei. În " , 
Franţa de pildă M. Dufrennel07, în Italia L. Pareysonl08 au revitalizat problematica esteticii 
pornind de la acest punct de vedere. Eu însumi am încercat în Adevăr fi metoda'109, într-un 
mod asemănător, să asigur pretenpa de adevăr a filozofiei pornind de la experienţa artei, 
împotriva autointerpretării naive a ştiinţei moderne. Faptul că îndeosebi poezia - Însă în 
realitate nu numai ea, ci şi orice artă care poate să ne spună ceva - nu este integrată în 
autoînţelegerea noastră umană abia prin intermediul ştiinţei despre arta poetică sau despre 
artă în genere, ci este întotdeauna deja integrată şi contribuie la constituirea autoînţelegerii 
noastre, legitimează pretenpa hermeneuticii filozofice de a determina această autoînţelegere 
în privinta conditiilor ei formale şi de continut şi de a o exprima prin concepte. 

Însă � realita;e interogapa hermeneuticil nu preia doar moştenirea umanismului estetic, ci 
tocmai şi moştenirea vechii scientia practica. Ea nu a fost delimitată ca o modalitate de cunoaştere 
de sine stătătoare (allo eidos gnoseosl l�, pornind de la proiectul ei originar din Etica şi Politica 
aristotelice 1 1 1 ,  doar în raport cu conceptul de ştiinţă al anticei episteme (căruia, din ceea ce numim 
astăzi ştiinţă., numai matematica i se adecvează cu adevărat). Ea are o legitimitate proprie -
dispărută, fireşte, din conştiinţa generală - şi în raport cu conceptul modern de ştiinţă. şi cu 
aplicarea lui tehnică. Sarcina hermeneuticii este aceea de a reflecta şi asupra condi�or speciale 
de cunoaştere care sunt determinante aici. Aristotel a reunit aceste condiţii, care sunt singurele 
105 A. Gehlen, Zeitbilder, Frankfurt 1 960.). 
106 M. Bense, Aestetica, Baden-Baden, 1 965. 
1 07 M. Duifrenne, în: Verhandlungen des 5. Internationalen Kongresses jiir .A".rthetik 1 964, apărut la Paris 
în 1968. 
108 L. Pareyson, Estetica: teoria delia jormatiJJita, Torino 1954. 
109 H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tiibingen 1 960 (Ed. a IV-a 1975) [voI. 1 din Ces. Werke] 
şi id., Kleine Schrijten I-IV, Tiibingen 1967-1 977. 
Il O Aristotel, Etica Nicomahică Z 7, 1141 b 33. 
III J. Ritter, "Zur Grundlegung dfr praktischen Philosophie bei Aristotelies", în: Archiv jur Rechts
und So,?/alphilosophie 52 (1 966), acum şi în: Id., Metapf?ysik und Politik. Studim zu Aristoteles und Hegel, 
Frankfurt 1 969.  
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ce fac posibilă pentru vita practica o cunoaştere autentică, în conceptul de 'ethol (şi în fonnarea 
acestuia prin forta marcantă a acelor 'nomol, adică a institutiilor{socialeJşi a educatiei transmise , " 
în ele). Acest lucru a jucat un anumit rol şi în prezent, în măsura în care tocmai aceste elemente 
critice la adresa doctrinei platonice a Ideilor din filozofia lui Aristotel au fost cele care s-au pus 
în slujba unei henneneutici a facticităpi ca mărturii depuse sUD jurământ. Ele sunt însă, cu mult 
dincolo de acest lucru, mărturii ne echivoce în sprijinul faptului că condipile sociale ale cunoaşterii 
noastre pot să influenţeze idealul ştiinţei lipsite de presupozipi. De aceea, printre sarcinile unei 
reflecpi henneneutice radicale se numără şi faptul de a examina şi acest ideal al lipsei de 
presupozipi. Aici nu trebuie să uităm, cu siguranţă, ce impuls eliberator exprimă conceptul 
lipsei de presupozip.i a ştiinţei (care de altfel îşi are originea în situapa luptei culturale de după 
1870), un impuls ,care se află la baza întregii mişcării iluministe şi a dezvoltării ei sub forma 
ştiinţei moderne. Insă naivitatea neconştientizată pe care o trădează aplicarea acestui concept 
în domeniul special al ştiinţelor istorice şi sociale iese în evidenţă nu numai în utopismul 
consecinţelor pentru ştiinţele sociale şi în aplicapile concrete care au fost obţinute din perspectiva 
teoriei ştiinţei a 'Cercului Vienez', ci de asemenea şi tocmai în aporiile fundamentale în care s-a 
încurcat teoria neopozitivistă a ştiinţei cu a sa doctrină a propozipilor protocolare. Astfel, 
istorismul naiv care s-a sprijinit p� Şcoala Vieneză şi-a găsit în critica de teorie a ştiinţei a lui 
Karl Popper11 2  un critic superior. In mod asemănător, lucrările de critică a ideologiilor ale lui 
Horkheimer113 şi Habennas114 au dezvăluit implicapile ideologice ce se află în spatele teoriei 
pozitiviste a cunoaşterii şi -îndeosebi în spatele patosului lor legat de ştiinţele sociale. 

Astfel, reflecţia hermeneutică a trebuit să dezvolte o teorie a prejudecăţilor care, tară a 
periclita sensul criticii la adresa tuturor prejudecăţilor care a111enin�ă cunoaşterea, dă seama 
de sensul productiv al preînţelegerii, aşa cum este el presupus în orice înţelegere. 
Condiţionarea hermeneutică a înţelegerii, aşa cum este ea formulată în teoria interpretării 
şi îndeosebi în teoria cercului hermeneutic, nu se limitează la ştiinţele istorice, în cazul 
cărora dependenţa cercetătorului de un punct de vedere pne de condiţiile practice ale 
cunoaşterii . Totuşi, aici avem de-a face cu cazul exemplar al hermeneuticii, în măsura în 
care în structura circulară a înţelegerii se reflectă totodată medierea între istorie şi prezent, 
care precedă orice distanţare şi înstrăinare istorică. Apartenenţa interpretului la 'textul' 
său, precum şi cea a destinului uman la istoria sa este, în mod evident, un raport hermeneutic 
fundamental, a cărui tăgăduire prin sentinţe curajoase este neştiinpfică şi a cărui asumare 
conştientă reprezintă singura atitudine adecvată ştiinpficităpi cunoaşterii. 

Cu toate acestea, interpretarea nu este limitată doar la texte şi la înţelegerea istorică ce poate 
fi dobândită. din ele. Pretenpa interpretării cuprinde toate contextele semantice înţelese asemenea 
unor texte, începând cu natura (intepretatio naturae, Bacon), trecând prin artă (a cărei lipsă de 
concepte [Kant] o face să fie exemplul predilect al interpretării lDilthey]) şi până la toate 
motivatiile conştiente sau inconştiente ale actiunii umane. Interpretarea vrea să scoată la iveală 
acele d�terminatii semantice adevărate ale a�tiunii umane care nu sunt imediat accesibile, ci 
sunt camuflate, ' iar acest lucru se întâmplă fie prin aceea că adevărata fiinţă a fiecăruia se 
dezvăluie ca fiinţă a propriei istorii (p. Ricceurl 1�, fie prin aceea că suntem determinap, rară să 
1 1 2 Karl Popper, The Poverţy of Historia'sm, London 1 957 - În germ.: Das Elettd des Historiijsmus, 
Tiibingen 1965. 
113 M. Horkheimer, The Eclipse of Reason, New York 1947 - În germ. :  Zur Kritik der instrumentellen 
Vernunft, Frankfurt 1967. 
11 4 J. Habermas, Zur Logik der Sozjalwissenschciften, PhiL Rdsch. Beiheft 5, Tiibingen 1967 (5. Aufl., 
Frankfurt 1982). 
1 1 5 P. Rica:ur, De l'intetpl-etation. Essai sur Freud, Paris 1965. 
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.sesizăm acest lucru, de condiţiile sociale şi istorice ale gândirii noastre. Atât psihanaliza, cât şi 
critica ideologiilor, opuse cu ostilitate una alteia sau corelate Într-o sinteză sceptică sau utopică 
(Adomo, Marcuse), trebuie să fie supuse din nou unei reflecţii hermeneutice. Căci ceea ce este 
astfel sesizat şi înţeles nu este independent de punctul de vedere al interpretului. Nici un cadru 
interpretativ nu este dat în mod arbitrar, şi într-o şi mai mică măsură în mod obiectiv. Reflec�a 
hermeneutică demonstrează cât de detenninante sunt anumite 'presupoziţii, nerecunoscute ca 

• atare, în obiectivismul istorismului şi în t�oria pozitivistă a ştiinţei. Indeosebi sociologia cunoaşterii 
.� critica marxistă a ideologiilor şi-au dovedit aici rodnicia hermeneutică. Numai printr-o conştiinţă 
critică şi printr-o reflec�e de istorie a efectelor poate fi asigurată valoarea cognitivă a unor astfel 
de interpretări. Faptul că ele nu au obiectivitatea unei science nu neagă valoarea lor cognitivă. 
Însă abia o reflectie hermeneutic-critică, ce este activă în ele în mod conştient sau inconştient, 
face ca adevărul lor să iasă la iveală. 

Hermeneutica ftlozofică conştientizează în mod principial faptul că cel care cunoaşte se 
află într-o relatie de indestructibilă coapartenentă cu ceea ce i se înfătişează ca având sens şi 
îi devine accesibil. Ea nu formulează numai o critică la adresa obiecti�smului ştiintei istoriei 
şi la adresa idealului pozitivist de cunoaştere al fizicalismului pe care pretinde să îl î�temeieze 
Uniţy of Science prin intermediul metodei unitare a fizicii, ci în aceeaşi măsură formulează o 
critică la adresa tradi�ei metafizicii . Una dintre doctrinele fundamentale ale metafizicii, şi 
anume aceea conform căreia fiinţa şi adevărul sunt în mod principial unul şi acelaşi lucru -
pentru intelectul infinit al divinităţii a cărei omniprezenţă metafizica o gândeşte ca prezenţă 
a tot ceea ce este - nu mai poate fi sus�nută. Pentru modul finit-istoric de a fi al omului şi 
pentru posibilită�e sale de cunoaştere, un astfel de subiect absolut nu reprezintă nici măcar 
un ideal aproximativ. Căci de ftinţa celui care cunoaşte �ne faptul că ea este la fel de pu�n 
prezentă ca şi tot ceea ce este pentru el viitor şi trecut care îl determină. 

Din acelaşi motiv, ftlozofia modernă a conştiinţei este supusă unei destrucţii critice. 
Fundamentele ei se dovedesc a fi cele ale metafizicii greceşti clasice, şi nici măcar ftlozofia 
identităţii a idealismului speculativ şi preluarea explicită de către Hegel a istoriei gândirii în 
con�nutul spiritului nu schimbă nimic în această privinţă. Cunoaşterea absolută este gândită 
ca o absolută conştientizare a prezenţei. 

Nici întemeierea conceptului de conştiinţă pe o fenomenologie exhaustivă a tempo
ralitătii, aşa cum a constituit ea telul permanent vizat de munca de o mată a lui Husserl, nu " , 
depăşeşte acest concept al prezenţei de origine greacă. De aceea, problema limbii nu a 
dobândit în gândirea.tradiţiei poziţia centrală pe care i-o atribuim astăzi. Nici la Hegel, nici 
la Husserl ea nu este tematizată în mod expres, şi nici măcar întemeierile moderne ale 
cunoaşterii cu mijloacele semanticii şi ale unei teorii universale a semnelor nu se opresc 
asupra nucleului pe care îl reprezintă procesul lingvistic ca atare. Aici discuţia hermeneutică 
modernă a acordat fenomenului dialogului pozitia centrală, în măsura în care limba există , A 
numai în dialog, în el se formează, se dezvoltă şi îşi produce efectele. In orice caz, fenomenul 
înţelegerii este sus�nut de lingvisticitatea acestui proces, fără ca din această cauză să implice 
unilateralitatea teoriei psihologice a interpretării, elaborate de către Schleiermacher. Mai 
degrabă, dimensiunea hermeneutică este caracterizată tocmai de faptul că tot ceea ce are 
un caracter lingvistic poate fi consemnat în scris. Dacă există un model care să poată 
ilustra cu adevărat tensiunile situate la nivelul întelegerii, atunci acesta este cel al traducerii. 
În ea, ceea ce este străin este însuşit ca străin, ce�a ce înseamnă însă că el nu este doar lăsat 
neatins ca străin sau construit în propria limbă printr-o simplă reproducere a caracterului 
său străin, ci în ea orizpnturile trecutului şi prezentului se contopesc într-o permanentă 
mişcare ce constituie esenţa înţelegerii. 
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Ediţia a doua a cărţii de faţă apare în esenţă rară modlficări. Ea şi-a găsit propriii cititori 
şi propriii critici şi, cu siguranţă, aten�a de care s-a bucurat îl obligă pe autor să folosească 
pentru îmbunătăţirea într�gului toate contribuţiile demne de luat în seamă ale criticii. Cu 
toate acestea, un mod de gândlre care s-a maturizat pe parcursul multor ani are propria Sa 
stabilitate. Oricât ai încerca să vezi cu ochii criticului, perspectiva proprie, realizată în 
multiple feluri, vrea să se impună iar şi iar. 

Cei trei ani' care s-au scurs de la apariţia primei ediţii nu au fost suficienţi pentru a 
pune încă o dată întregul în mişcare şi pentru a fructifica ceea ce am învăţat între timp prin 
intermediul criticiil16 şi prin dezvoltarea propriei activităţi117 . 

* În realitate, între apariţia primei ediţii (1 960) şi apariţia celei de-a doua ediţii (1 965) s-au scurs 
cinci ani - n. trad. 
116 Am aici în vedere mai ales următoarele luări de pozi�e, la care se adaugă şi câteva observaţii 
transmise prin coresponden1ă sau oral: 

1. K. O. Apel, Hegelsttldien Bd. 2, Bonn 1963, pp. 314-322. 
2. O. Becker, "Die Fragwi.irdigkeit der Transzendierung der ăsthetischen Dimension der Kunst 

(im Hinblick auf den 1. Teil von w.tI.M.)", Phil. Rundsch. 10, 1962, pp. 225-238. 
3. E. Betti, Die Hermenetltik ali allgemeine Methodik der Ceisteswissenschciften, Tubingen 1962. 
4. W. Hellebrand, "Der Zeitbogen", Arch. f Rechts- tind S ozialphil., 49, 1963, pp. 57-76. 
5. H. Kuhn, "Wahrheit und gescruchtl. Verstehen", Histor. Ztschr. , Heft 193/2, 1961 , pp. 376-389. 
6 .J .  Moller, Tiibinger Theol. Qtlartalschr. , 5/1961 , pp. 467-471 .  
7 .  W. Pannenberg, "Hermeneutik und Universalgescruchte", Ztschr.f Theol. ti. Kirche 60, 1963, pp. 

90-1 21 , îndeosebi 94 sqq. 
8. O. Poggeler, Philos. Literattlranzeiger, 16, pp. 6-1 6. 
9. A. de Waelhens, "Sur une hermeneutique de l'hermeneutique", Rev. philos. de Lotlvain, 60, 1962, 

pp. 573-591.  
10. Fr. Wieacker, "Notizen zur rechtsrustorischen Hermeneutik", Nachr. d Ak. d. W. , Gi:ittingen, 

phil.-hist. Kl., 1 963, pp. 1 -22. 
117 Cf.: 

1 .  "Nachwort" la: M. Heidegger, Der Ursprung des Ktlnstwerks, Stuttgart 1960 [Ces. Werke Bd. 3] . 
2. "Hegel und die antike Dialektik", Hegel-Sttld 1, 1961 , pp. 173-1 99 [Ces. Werke Bd. 3]. 
3. "Zur Problematik des Selbstverstăndnisses", FS C. Kriiger: Einsichten, Frankfurt 1 962, pp. 71-85. 

[Acum mai sus, p. 451 sqq.]. 
4. "Dichten und Deuten", Jb. d Dtsch. Ak. f Sprache ti. Dichttlng, 1960, pp. 13-21 [Ces. Werke 

Bd . 8] .  
5. "Hermeneutik und Historismus", Phil. Rundschatl 9, 1961 [Acum mai sus, p. 637 sqq.] . 
6. "Die phănomenologische Bewegung", Phil. Rundsch. 11 , 1963, p. 1 sqq. [Ces. Werke Bd. 3, 

pp. 105-1 46] .  
7 .  "Die Natur der Sache und die Sprache der Dinge", în: Das Problem der Ordnung, Dt. Kongr. 

f. Phil. 6, Munchen 1960, Meisenheim 1962. [Acum mai sus, p. 41 5 sqq.]. 
8. "Uber die Moglichkeit einer philosopruschen Etruk", în: Sein tind Ethos, Walbetg,er Sttld 1, 1963, 

pp. 11 -24. [Ces. Werke Bd. 4, pp. 175-1 88] .  
9 .  "Mensch und Sprache", FS D. Tschizewskij; Munchen 1964. [Acum mai sus, p .  469 sqq.]. 

10. "Martin Heidegger und die Marburger Theologie", FS R Btlltmann, Tubingen 1964. [Ces. Werke 
Bd. 3, pp. 197-208] . 

11 .  "Ăsthetik und Hermeneutik", conferintă sustinută la Congresul de estetică de la Amsterdam 
din 1964. [Ces. Werke Bd. 8] . 

" 
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Să schiţăm încă o dată, pe scurt, intenţia şi pretenţia întregului: în mod evident, faptul 
că am recurs la expresia 'hermeneutică', împovărată de o veche traditie, a provocat neînte
legeri11 8. În intenţia mea nu s-a aflat un 'meşteşug' al înţelegerii, cu� se vroia mai vechea 
hermeneutică. Nu am vrut să dezvolt un sistem de reguli artificiale, care ar putea să descrie 
sau chiar să călăuzească demersul metodologic al ştiinţelor spiritului. Intenţia mea nu a 
fost nici aceea de a cerceta fundamentele teoretice ale activităţii ştiinţelor spiritului, pentru 
a transpune în practică cunoştinţele dobândite. Dacă există o consecinţă practică a 
cercetărilor expuse aici, ea nu este, în orice caz, una în favoarea 'angajamentului' neştiinţific, 
ci una în favoarea onestitătii 'ştiintifice' de a recunoaşte angajamentul ce este activ în orice , " 
înţelegere. Insă adevărata mea pretenţie a fost şi este una ftlozofică: interogaţia nu vizează 
nici ceea ce facem, şi nici ceea ce ar trebui să facem, ci ceea ce se întâmplă cu noi dincolo 
de vointa şi de actiunea noastră. 
aPrin 'urmare, aici nu este deloc vorba despre metodele ştiinţelor spiritului. Eu pornesc 
... degrabă de la faptul că ştiinţele istorice ale spiritului, aşa cum s-au dezvoltat ele din 
romantismul german şi s-au întrepătruns cu spiritul ştiinţei moderne, sunt în posesia unei 
moşteniri umaniste care le distinge de toate celelalte tipuri de cercetare modernă şi le 
apropie de experienţe extraştiin�fice de o cu totul altă natură, şi înd�osebi de cea a artei. 
Acest lucru are, cu siguranţă, şi o latură de sociologie a cunoaşterii. In Germania, care a 
fost întotdeauna o tară prerevolutionară, traditia umanismului estetic a fost cea care şi-a 
exea' t în continu'are şi cu vitali'tate influent� în mijlocul expansiunii gândirii ştiintifice , , , 
m� e. In alte ţări, în ceea ce face ca acolo să existe humanities, lettres, pe scurt tot ceea ce 
se numea odinioară humal1Îora, poate să pătrundă mai multă conştiinţă politică. 

Aceşt lucru nu exclude câtuşi de puţin posibilitatea ca metodele ştiinţei moderne a 
naturii să îşi găsească aplicarea şi asupra lumii sociale. Poate că epoca noastră este chiar 
mai puternic marcată de raţionalizarea crescândă a societăţii şi de tehnica ştiinţifică a 
conducerii ei decât de imensul progres al ştiinţelor moderne ale naturii. Spiritul metodologic 
al ştiinţei se impune peste tot. Astfel, nu mi-a trecut nici pe departe prin minte să tăgăduiesc 
caracterul indispensabil al activităţii metodologice în cadrul aşa-numitelor ştiinţe ale spi
ritului. Intenţia mea nu a fost nici aceea de a reînnoi vechea dispută metodologică dintre 
ştiinţele naturii şi ştiinţele spiritului. Cu greu poate fi vorba despre o opoziţie între metode. 
De aceea, întrebarea privitoare la 'limitele formării conceptelor în ştiinţele naturii', pe care 
au formulat-o odinioară Windelband şi Rickert, mi se pare greşit orientată. Nu avem de-a 
face cu o diferenţă Între metode, ci cu o diferenţă între scopurile cognitive. Întrebarea 
pusă aici vrea să dezvăluie şi să facă conştient ceea ce este camuflat şi ignorat prin acea 
dispută metodologică, adică nu atât ceva care limitează sau restrânge ştiinţa modernă, cât 
mai degrabă ceva care o precedă şi o face la rândul ei posibilă. Legea ei imanentă de 
avansare nu pierde astfel nimic din fermitatea proprie. Ar fi o îndrăzneală neputincioasă 
aceea de a mustra dorinţa umană de a cunoaşte şi putinţa umană de a face, în speranţa că 
ele ar învăţa să se poarte mai cu grijă cu rânduielile naturale şi sociale ale lumii noastre. 
Rolul predicatorului moralizator îmbrăcat în hainele cercetătorului are ceva absurd. Absurdă 
este, de asemenea, pretenţia ftlozofului care deduce din principii felul cum ar trebui să se 
transforme 'ştiinţa', pentru a putea fi legitimată din punct de vedere ftlozofic. 

Prin urmare, mi se pare a fi vorba despre o simplă neînţelegere atunci când se încearcă 
amestecarea în această discutie a celebrei distinctii kantiene dintre quaestio iuris şi qţ(aestio 
faca: Într-adevăr, Kant nu a a�ut intenţia de a pre�crie ştiinţei moderne a naturii felul cum 
ar trebui să se comporte pentru.a rezista în faţa tribunalului raţiunii. El a pus o întrebare 
11 8 Cf. E. Betti, ibid.; F. Wieacker, ibid. 
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filozofică, adică s-a întrebat care sunt conditiile cunoaşterii noastre prin care ştiinta modernă 
este posibil,ă, şi cât de departe ajunge ea. În' acest sens, şi cercetarea de fa�ă pune 'o întrebare 
ftlozofică. Insă ea nu o adresează nicidecum numai aşa-numitelor ştiinţe ale spiritului (în 
cadrul cărora ar acorda apoi întâietate anumitor discipline clasice) ; ea nu o adresează nicidecum 
doar ştiinţei şi tipurilor ei de experien�ă, ci o adrese�ă întregii experien�e umane a lumii şi 
întregii practici umane a vieţii. Pentru a ne exprima în termeni kantieni" ea întreabă: cum 
este posibilă înţelegerea? Aceasta este o întrebare care precedă deja orice comportament 
comprehensiv al subiectivităţii, chiar şi cel metodologic al ştiinţelor comprehensive, normele 
şi regulile lor. Analitica temporală heideggeriană a Dasein-ului uman a arătat, cred eu, în 
mod convingător că înţelegerea nu este unul dintre modurile de comportare ale subiectului, 
ci însuşi modul de a fi al Dasein-ului. Acesta este sensul în care a fost utilizat aici conceptul 
de 'hermeneutică'. El desemnează mobilitatea fundamentală a Dasein-ului, pe care o 
constituie finitudinea şi istoricitatea lui, şi cuprinde de aceea întreaga sa experien�ă a lu. 

Faptul că mişcarea înţelegerii este una cuprinzătoare şi universală nu e un capriciu s 
extrapolare constructivă a unui aspect unilateral, ci rezidă mai degrabă în nat·ura lucrurilor. 

Nu pot fi de acord cu opinia că aspectul hermeneutic şi-ar afla limitele :n modurile 
extraistorice de a fi, de pildă în cel al matematicului sau al esteticului11 9. Este cu siguranţă 
adevărat că, de pildă, calitatea estetică a unei opere de artă se bazează pe legi de construc�e 
şi pe un nivel de configurare care, în ultimă instan�ă, transcend toate limitele originii 
istorice şi ale apartenenţei ctUturale. Nu discut în ce măsură 'sim�ul calităţii' reprel' tă, în 
raport cu opera de artă, o posibilitate de cunoaştere independentă120 sau dacă el e"nu 
doar dezvoltat formal ca orice gust, ci format şi configurat ca el. În orice caz, gustul este 
format în mod necesar în funcţie de ceva care, la rândul său, îi prefigurează scop� pe'1t.::u 
care este format. De ac�ea, el implică probabil întotdeauna anumite direcţii privilegid.te (şi 
restricţii) de conţinut. In orice caz este însă valabil faptul că oricine trăieşte experien�a 
unei opere de artă preia în sine însuşi, în întregime, această experienţă, iar aceasta înseamnă: 
în întreaga sa în�elegere de sine, în cadrul căreia ea înseamnă ceva pentru el. Cred chiar că 
procesul de înţelegere, care înglobează în felul acesta şi experien�a operei de artă, depăşeşte 
orice istorism 'în domeniul experien�ei estetice. Ce-i drept, pare evident că trebuie să 
distingem între contextul originar al lumii pe care îl întemeiază o operă de artă şi supravie
ţuirea sa în împrejurările de via�ă transformate ale posterităţii (Nachwel� 1 21 . Dar unde se 
află de fapt limita dintre lume (We!� şi posteritate (Nachwe!�? Cum se transformă originarul 
semnificativitătii vitale în experienta reflexivă a semnificativitătii formative? Conceptul de , , , 
indistincţie estetică (ăsthetische NichtunterschezdunjJ, pe care l-am construit în acest context, 
mi se pare că frxează foarte bine faptul că aici nu există limite precise şi că mişcarea 
în�elegerii nu poate fi limitată la plăcerea reflexivă pe care o statuează distincţia estetică 
(ăsthetische UnterschezdunjJ.1 22 Ar trebui să se recunoască faptul că, de pildă, o imagine antică 
a zeilor, care nu era amplasată în templu ca operă de artă în scopul unei plăceri estetice 
reflexive şi care astăzi este instalată într-un muzeu modern, contine, aşa cum stă în fata , , 
1 19 Cf. O. Becker, ibid. 
120 K. Riezler a încercat cândva, în al său Traktat vom SchO'nen, o deductie transcendentală a 'simtului 
calităţii' (Frankfuft 1935) . 

" 

121 Cf. în legătură cu această problemă lucrarea recentă: H. Kuhn, Vom Wesen des Kunsnverkes 
(1 961) . 
1 22 [Insistarea asupra experientei estetice, pe care H. R. J auss o urgentează atât de mult, rămâne 
un demers reducţionist. Cf. H: R. J auss, Asthetische Erfahrung und literarische Hermeneutik, Frankfurt 
1979]. 
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noastră, lumea experienţei religioase în care îşi are originea, şi consecinţa importantă a acestui 
lucru este aceea că această lume a ei aparţine încă şi lumii noastre. Universul hermeneutic 
este cel care le cuprinde pe amândouăl 23. 

Mai există şi alte contexte în care universalitatea aspectului hermeneutic nu poate fi 
limitată sau redusă după bunul plac,� Faptul că am început cu experienţa artei, pentru a 
asigura fenomenului înţelegerii adevărata sa amploare, nu a fost un simplu artificiu de 
comp02!i:ţie. Aici estetica geniului a întreprins o importantă muncă pregătitoare, în măsura în 
care din ţiJţeiese că experienţa operei de artă depăşeşte întotdeauna, în mod principial, orice 
orizont subiectiv al interpretării, atât pe cel al artistului, cât şi pe cel al receptorului. Mens 
auctons nu este un criteriu posibil pentru interpretarea unei opere de artă. Ba chiar şi discursul 
despre o operă în sine, desprinsă de realitatea mereu reînnoită a receptării sale, are ceva 
abstract. Cred că am reuşit să arăt de ce acest discurs descrie numai o intentie şi nu permite 
o împlinire dogmatică. În orice caz, sensul cercetărilor mele nu este acel� de a furniza o 
teorie generală a interpretării şi o teorie diferen�ală a metodelor ei, cum a tacut-o într-un 
mod excelent E. Betti, ci acela de a căuta ceea ce este comun tuturor modalitătilor de 
înţelegere şi de a arăta că înţelegerea nu este niciodată o raportare subiectivă la un 

"
obiect' 

dat, ci ţine de istoria efectelor (Wirkungsgeschichte) , adică de fiinţa a ceea ce este înţeles. 
Prin urmare, nu pot fi convins atunci când mi se reproşează că reproducerea unei 

opere de artă muzicale ar fi interpretare într-un alt sens decât, de pildă, procesul înţelegerii 
din lectura unei creatii poetice sau din contemplarea unui tablou. Orice reproducere este , � 

totuşi în primă instanţă interpretare şi, în această calitate, se vrea a fi corectă. In acest sens, 
şi ea este 'înţelegere'1 24. 

Universalitatea punctului de vedere hermeneutic, după părerea mea, nu admite o restric�e 
ni" .. colo unde este vorba despre diversitatea intereselor istorice care se reunesc în ştiinţa 
istoriei. Cu siguranţă că există multe tipuri de istoriografie şi de cercetare istorică. Nu este 
vorba despre faptul că orice interes istoric şi-ar avea temeiul în realizarea conştientă a unei 
reflecţii de istorie a efectelor. Istoria triburilor nord-americane de eschimoşi este, în mod 
sigur, cu totul independentă de problema dacă şi când au exercitat aceste triburi o influenţă 
în 'istoria universală a Europei' . Şi totuşi, nu se poate tăgădui în mod serios că reflecţia de 
istorie a efectelor se va dovedi puternică şi în raport cu această sarcină istorică. Cine va 
reciti peste 50 sau 1 00 de ani istoria acestor triburi scrisă astăzi nu numai că va considera 
învechită această istorie pentru că între timp va şti mai multe sau va interpreta mai corect 
sursele, ci el va putea, de asemenea, să recunoască faptul că în anul 1 960 sursele erau altf�l 
citite pentru că lucrul acesta era tacut sub influenţa altor întrebări, a altor prej udecăţi şi 
interese. Ar însemna să reducem istoriografia şi cercetarea istorică la ceea ce în ultimă 
instanţă este indiferent, dacă am vrea să le sus tragem pur şi simplu competenţei reflec�ei 
de istorie a efectelor. Tocmai universalitatea problemei hermeneutice trece dincolo de 
toate felurile de interes pentru istorie, pentru că ea vizează ceea ce stă de fiecare dată la 
baza 'interogaţiei istorice'12s. Şi ce este cercetarea istorică tară 'interogaţia istorică'? În 
limbajul utilizat de mine şi justificat prin cercetări etimologice, aceasta înseamnă: aplicarea 
este un element al întelegerii înseşi. Dacă în acest context îi pun pe aceeaşi treaptă istoricul , , 
123 Reabilitarea alegoriei, care ţine de acest context (Adevăr fi metodă voI. 1 ,  p. 63 sqq.), a început 
deja cu decenii în urmă odată cu cartea importantă a lui W. Benj amin, Der Ursprung des deutschen 
Trauerspiels (1 927). 

\ 
1 24 Mă pot sprijini aici pe expunerile - în care accentul cade, fireşte, pe altceva - ale lui H. 
Sedlmayr, care acum sunt reudite sub titlul Kunst und Wahrheit. Cf. mai ales p. 87 sqq. 
125 Cf. H. Kuhn, ibid. 
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dreptului şi pe juristul practicant, prin aceasta nu tăgăduiesc faptul că pri,mul are exclusiv 
o sarcină 'contemplativă', în timp ce ultimul are exclusiv una practică. Insă aplicarea se 
regăseşte în ambele demersuri. Căci cum ar fi posibil ca înţelegerea sensului juridic al unei 
legi să fie în cazul unuia diferită de a celuilalt! Cu siguranţă că, de pildă, judecătorul are 
sarcina practică de a pronunţa sentinţa, şi aici pot fi în joc unele reflecţii de politică 
juridică la care istoricul dreptului, care are în faţa ochilor aceeaşi lege, nu recurge. Dar oare 
în!elegerea lor juridică a legii este din această cauză diferită? Hotărârea judedton1lui, care 
"intervine în mod practic în via�ă",.se vrea a fi totuşi o aplicare corectă a legii, ş.-ucidecum 
una arbitrară, deci trebuie să se bazeze pe o interpretare "corectă", iar acest lucru implică 
în mod necesar medierea între istorie şi prezent în înţelegerea Însăşi. 

Fireşte că istoricul dreptului va trebui să aprecieze o lege, înţeleasă corect în acest sens, 
şi din punct de vedere 'istoric', iar aceasta Înseamnă întotdeauna că el trebuie să evalueze 
semnificaţia ei istorică şi, pentru că este călăuzit de propriile sale pre-concepţii istorice şi 
pre-judecăţii vii, o face în mod 'eronat'. Aceasta nu Înseamnă nimic altceva decât că există, 
din nou, o mediere între trecut şi prezent, deci o aplicare. Mersul continuu al istoriei, din 
care face parte şi istoria cercetării, ne învaţă de obicei acest lucru. Evident, acest lucru nu 
înseamnă Însă că istoricul a făcut ceva ce nu 'avea voie' să facă sau n-ar fi trebuit să facă şi 
de la care ar trebui sau ar putea să fie împiedicat printr-un canon hermeneutic. Nu vorbesc 
despre erorile din istoria dreptului, ci despre cunoştinţele adevărate. Practica istoricului 
dreptului are - la fel ca şi cea a judecătorului - propriile 'metode' de a evita o eroare, şi în 
această privinţă sunt întru totul de acord cu reflecţiile istoricului dreptuluil 26. Interesul 
hermeneutic al ftlozofului începe însă tocmai acolo unde s-a reuşit evitarea erorii. Căci 
tocmai atunci atât istoricii, cât şi dogmaticienii atestă un adevăr care se află dincolo chiar 
şi de ceea ce ei cunosc, în măsura în care prezentul lor propriu, aflat în estompare, poate 
fi recunoscut în demersul şi în faptele lor. 

Opoziţia dintre metoda istorică şi cea dogmatică are, din punctul de vedere al unei 
hermeneutici ftlozofice, o valabilitate absolută. Astfel, se pune în mod inevitabil întrebarea 
în ce măsură însuşi punctul de vedere hermeneutic are o valabilitate istorică sau dogmaticăl27. 
Atunci când principiul istoriei efectelor este impus ca un element structural general al 
înţelegerii, cu siguranţă că această teză nu implică nici o condiţionare istorică, ci se vrea a 
fi pur şi simplu valabilă - şi totuşi o conştiinţă hermeneutică există numai în anumite 
conditii istorice. Traditia, de esenta căreia tine o de la sine înteleasă transmitere mai departe 
a cee� ce este moştenit, trebuie �a mai întâi să fi devenit în'doielnică, pentru a se forma o 
conştiinţă explicită a sarcinii hermeneutice de a apropria tradi�a. Astfel, la Augustin poate 
fi observată o astfel de conştiinţă în raport cu Vechiul Testament, iar în cadrul Reformei 
hermeneutica protestantă se dezvoltă pornind de la preten�a de a înţelege Sfânta Scriptură 
pornind de la ea însăşi (soia scriptura) , împotriva principiului tradiţiei al Bisericii romane. 
Dar, în sensul deplin al cuvântului, în�elegerea este o sarcină şi necesită o îndrumare 
metodologică abia începând cu apariţia conştiinţei istorice, care implică o distanţă principială 
a prezentului în raport cu orice tradiţie istorică. Teza cărţii mele este însă aceea că elementul 
istoriei efectelor este şi rămâne activ în orice înţelegere a unei tradiţii, chiar şi acolo unde 
metodologia ştiintelor istorice moderne s-a încetătenit şi transformă în 'obiect' ceea ce a 
avut o devenire istorică şi ceea ce a fost transmis i�toric, el trebuind să fie 'constatat' ca o 
descoperire experimentală - ca şi cum tradi�a ar fi străină şi, din punct de vedere uman, 
neinteligibilă în acelaşi sens ca şi obiectul fizicii. 

1 26 Betti, Wieacker, Hellebrand, ibid. 
127 Cf. O. Apel, ibid. 
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Din această perspectivă, se justifică o anumită ambiguitate a conceptului de conştiinţă 
a istoriei efectelor, aşa cum îl utilizez eu. Ambiguitatea acestuia constă în aceea că prin el 
se are în vedere, pe de o parte, conştiinţa produsă pe parcursul istoriei şi determinată prin 
�storie, iar pe de altă parte o conştiinţă a însuşi acestui fapt de a fi produsă şi determ.nată. 
In mod evident, sensul argumentelor furnizate de mine este acela că determinarea prin 
intermediul istoriei efectelor domină încă şi conştiinta modernă, istorică şi ştiintifică - iar 
acest lucru dincolo de orice cunoaştere posibilă a ace�tui fapt de a fi dominantă. Conştiinţa 
istoriei efectelor este finită într-un sens atât de radical, încât fUnta noastră rezultată din 
ansamblul destinelor noastre depăşeşte în mod esen�al cunoaşte'rea sa de sine. Aceasta 
este însă o perspectivă principială, care nu trebuie limitată la o anumită situafie istorică, o 
perspectivă care, fireşte, având în vedere cercetarea istorică modernă şi idealul metodologic 
al obiectivităpi ştiinţei, întâmpină o rezistenţă proprie a concepţiei despre sine a ştiinţei. 

Cu siguranţă că, pe lângă toate acestea, se poate pune întrebarea istoric-reflexivă privitoare 
la motivul pentru care tocmai acum, în această clipă istorică, a trebuit să devină posibilă 
sesizarea principială a elementului de istorie a efectelor al oricărei înţelegeri. Cercetările mele 
conţin în mod indirect un răspuns la această întrebare. Căci abia prin eşecul istorismului naiv 
al secolului istoric devine vizibil faptul că opozi�a dintre anistoric-dogmatic şi istoric, dintre 
tradifie şi ştiinţă istorică, dintre antic şi modern, nu este una absolută. Celebra quere!!e des 
anciens et des modemes încetează să mai reprezinte o alternativă reală. 

Ceea ce este sus�nut aici ca universalitate a aspectului hermeneutic, şi îndeosebi ceea 
ce este spus 4espre lingvisticitate ca fUnd forma de realizare a înţelegerii, cuprinde de 
aceea atât conştiinta 'prehermeneutică', cât şi toate modurile unei conştiinte hermeneutice. 
Chiar şi aproprier�a naivă a tradifiei este o 'transmitere mai departe', �hiar dacă ea nu 
poate fi descrisă, fireşte, ca o 'contopire a orizonturilor' (ef. mai sus p. 660 sqq.) . 

Să ne oprim acum asupra întrebării principiale: până unde se întinde aspectul în�elegerii 
şi al înseşi lingvisticităpi sale? Poate susfine el concluzia filozofică generală exprimată în 
propoziţia: "Fiinţa care poate fi înţeleasă este limbaj" (Cf. Adevăr fi metodă voL 1, p. 353)? 
Nu conduce această propozi�e, având în vedere universalitatea limbajului, la consecinţa 
metafizică inacceptabilă că 'totul' este doar limbaj sau proces lingvistic? Ce-i drept, referirea 
lesne de înţeles la ceea ce este inefabil nu fisurează neapărat universalitatea faptului lingvistic. 
Infinitatea conversaţiei în care se realizează înţelegerea face ca fiecare impunere a inefabilului 
să fie ea însăşi relativă. Dar oare întelegerea este, în genere, calea de acces unică şi adecvată 
către realitatea istoriei? În mod evident, din perspectiva acestui aspect ne ameninţă pericolul 
de a atenua adevărata realitate a procesului istoric, îndeosebi absurditatea şi contingenţa 
ei, şi de a le falsifica transformându-Ie într-o experienţă a sensului. 

Astfel, tendinţa propriei mele cercetări a fost într-adevăr aceea de a arăta felul cum 
pozifia hermeneutică a determinat metodologia istorică (Historik) lui Droysen şi a lui 
Dilthey, în ciuda opozitiei Şcolii istorice fată de spiritualismul lui Hegel, să cadă în ispita 
de a citi istoria ca pe o �arte, ceea ce înse�nă însă: ca având sens până la ultima literă. În 
ciuda protestului împotriva unei ftlozofii a istoriei în care necesitatea conceptului constituie 
nucleul oricărui proces istoric, hermeneutica istorică a lui Dilthey nu a evitat tentaţia de a 
face ca istoria să culmineze cu istoria ideilor. Aceasta a fost critica mea. Totuşi: acest 
pericol nu reapare şi în cazul încercării contemporane? Formarea tradifională a conceptelor, 
şi îndeosebi cercul hermeneutic al întregului şi al părpi, de la care porneşte încercarea mea 
de întemeiere a hermeneuticii, nu trebuie totuşi să aibă neapărat această consecintă. 

, 
, 

Conceptul de întreg trebuie înţeles el însuşi ca fUnd doar relativ. Intregul sensului, care 
trebuie înteles în istorie sau în traditie, nu se referă niciodată la sensul întregului istoriei. , , 
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Mi se pare că pericolul docetismului este înlăturat acolo unde tradl�a istorică nu este 
gândltă ca obiect al unei cunoaşteri istorice sau al unei înţelegeri fIlozofIce, ci ca un element 
activ al propriei ftinţe. Finitudinea propriei înţelegeri este felul în care se impun realitatea, 
rezistenţa, absurdul şi neinteligibilul. Cine ia în serios această fInitudlne trebuie să ia în 
serios şi realitatea istoriei. 

Aceeaşi problemă este cea care face ca experienta lui tu să fIe atât de hotărâtoare 
pentru orice înţelegere de sine. În cercetările mele, capitolul despre experienţă ocupă din 
punct de vedere sistematic o pozi�e-cheie. Acolo, pornind de la experienţa lui tu, este pus 
în lumină şi conceptul de experienţă a istoriei efectelor (uJirkungsgeschichtliche EifahruniJ. 
Căci şi experienţa lui tu arată paradoxul că ceva care stă în faţa mea îşi impune propria 
legitimitate şi constrânge la o recunoaştere categorică - şi tocmai prin aceasta este 'înţeles'. 
Cred însă că am arătat în mod corect că o astfel de înţelegere nu îl înţelege deloc pe tu, ci 
lucrurile adevărate pe care el ni le spune. Mă refer cu aceasta la acel adevăr care ne devine 
vizibil numai prin intermediul lui tu şi numai prin aceea că îl lăsăm să ne spună ceva. La fel 
se întâmplă şi cu tradl�a istorică. Ea nu ar merita deloc interesul pe care i-l acordăm, dacă 
nu am avea de învăţat de la ea ceva pe care nu îl putem cunoaşte pe cont propriu. Propozi�a 
"Fiinţa care poate fI înţeleasă este limbaj" trebuie citită în acest sens. Ea nu se referă la 
înstăpânirea absolută a celui care înţelege asupra fiinţei, ci, dimpotrivă, la faptul că fIinţa 
nu este cunoscută acol� unde ceva poate fI produs de către noi, şi prin urmare este înţeles, 
ci acolo unde ceea ce se întâmplă poate fI doar' înţeles. 

Din această perspectivă, se pune o întrebare de metodologie fIlozofică, ce a fost de 
asemenea invocată într-o serie de luări critice de pozitie fată de cartea mea. Aş dori să o 
numesc problema imanenţei fenomenologice. Cartea'mea: este adevărat, se sprijină din 
punct de vedere metodologic pe un fundament fenomenologic. Poate suna paradoxal 
faptul că, pe de altă parte, tocmai critica lui Heidegger la adresa interoga�ei transcendentale 
şi gândlrea sa legată de 'turnură' ('Kehrej stă la baza dezvoltării problemei hermeneutice 
universale pe care o întreprind eu. Cred însă că principiul legitimării fenomenologice 
poate fI aplicat şi asupra acestei cotituri a lui Heidegger, care eliberează pentru prima dată 
problema hermeneutică spre a deveni cu adevărat ceea ce este. Am men�nut de aceea 
conceptul de 'hermeneutică' pe care l-a utilizat tânărul Heidegger, dar nu în sensul unei 
metodologii, ci ca o teorie a experienţei reale pe care o constituie gândlrea. Trebuie deci să 
accentuez că analizele mele consacrate jocului sau limbii sunt gândlte pur fenomenologic128. 
Jocul nu se consumă în conştiinţa jucătorului, şi de aceea este mai mult decât un 
comportament subiectiv. Limba nu se consumă în conştiinţa vorbitorului, şi de aceea este 
mai mult decât un comportament subiectiv. Tocmai acest lucru poate fI descris ca o 
experienţă a subiectului şi nu are nimic de-a face cu 'mitologia' sau cu 'mistifIcarea'1 29. 

O astfel de atitudine metodologică fundamentală rămâne dlncoace de orice consecintă 
C'l adevărat metafizică. În lucrările apărute între timp, şi îndeosebi în relatările mele privito�e 
la sladlul cercetării, intitulate 'Hermeneutică şi istorism'130 şi 'Mişcarea fenomenologică' (1n 
128 Conceptul de 'jocuri de limbaj' al lui Ludwig Wittgenstein mi s-a părut de aceea, atunci când 
am luat cunoştinţă de el, întru totul firesc. Cf. "Die phănomenologische Bewegung", p. 37 sqq. 
[Ces. Werke Bd. 3, p. 144 sqq.] . 
1 29 Cf. postfaţa mea la Edi�a Redam a studiului lui Heidegger despre opera de artă (p. 108 sqq.) 
şi, mai recent, studiul din FA.Z. [Frankfurter Allgel71eine Zeitul1g, n. trad.] din 26.9. 1 964, şi în Neue 
Sal71l71lung 5 (1 965), pp. 1-9. [Kleine Schriften III, p. 202 sqq., Heideggers Wege, p. 81 sqq.; Ces. Werke 
Bd. 3, pp. 186-196]. 
1 30 Cf. mai sus pp. 637-663. 
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Phzlosophische Rundschau 1 0  (1963), pp. 1 -45 = Kl. 5 chr. III, pp. 1 50-1 89; Ces. Werke Bd. 3), am 
accentuat faptul că eu consider într-adevăr obligatorie Cn'tica rafiunii pure a lui Kant, iar afirmaţiile 
care adaugă numai într-un mod dialectic infinitul finitului, ceea ce este în sine faptului cunoscut 
cu mijloace umane, eternul temporal ului, le consider simple determina9J-limită, din care nu se 
poate dezvolta, prin forţa filozofiei, o cunoaştere proprie. Cu toate acestea, tradi�a metafizicii, 
şi îndeosebi ultima ei mare fonnă, dialectica spec�ativă a lui Hegel, se menţine într-o permanentă 
proximitate. Sarcina, 'raportul infinit', a rămas. Insă felul eviden�erii acestuia încearcă să iasă 
din strânsoarea foqei sintetice a dialecticii hegeliene şi chiar din 'logica' ce îşi are originea în 
dialectica lui Platon, şi să se plaseze la nivelul mişcării conversa�ei, în care cuvântul şi conceptul 
devin pentru prima dată ceea ce sunt131• 

Astfel, cerinţa unei autoîntemeieri reflexive, aşa cum poate fi ea formulată pornind de 
la ftlozofia transcendentală realizată în mod speculativ a lui Fichte, Hegel şi Husserl rămâne 
neîndeplinită. Dar oare conversatia cu întreaga noastră traditie ftlo zo fi că, conversatie în 
care ne situăm şi care constituie f�nţa noastră ca reprezentan� ai ftlozofării, este lipsită de 
temei? Este nevoie de o întemeiere a ceea ce ne susţine dej a dintotdeauna? 

Cu aceasta este însă atinsă o ultimă întrebare, care vizează mai pu�n o cotitură meto
dologică, cât una de conţinut a universalismului hermeneutic pe care l-am dezvoltat eu. 
Oare universalitatea întelegerii nu înseamnă o unilateralitate de continut, în măsura în care 
îi lipseşte un principi� critic de raportare la tradi�e şi aderă oa;ecum la un optimism 
universal? Oricât ar fi de adevărat că de esenta traditiei tine faptul că ea există numai prin 
apropriere, de esenţa omului ţine totuşi, cu siguranţi, şi putinţa de a întrerupe, de a critica 
şi de a destrăma tradiţia. Şi oare în raportul nostru faţă de fiinţă ceea ce se realizează prin 
muncă, prin transformarea realului în funcţie de scopurile noastre, nu este ceva mult mai 
originar? Universalitatea ontologică a înţelegerii nu duce, de aceea, la o unilateralitate? -
Cu siguranţă că înţelegerea nu înseamnă doar aproprierea opiniei transmise prin tradiţie 
sau recunoaşterea a ceea ce a fost sacralizat prin tradiţie. Heidegger, care a caracterizat 
pentru prima dată conceptul de înţelegere ca determinaţie universală a Dasein-ului, vizează 
prin aceasta tocmai caracterul proiectiv al înţelegerii, ceea ce înseamnă însă: viitorialitatea 
Dasein-ului. Nu vreau totuşi să tăgăduiesc faptul că, la rândul meu, am privilegiat în cadrul 
contextului universal al elementelor înţelegerii orientarea către aproprierea a ceea ce a 
trecut şi a ceea ce a fost transmis prin tradiţie. Şi lui Heidegger, ca şi unora dintre criticii 
mei, s-ar putea să îi fi scăpat aici radicalitatea ultimă în ceea ce priveşte tragerea concluziilor. 
Ce înseamnă sfârşitul metafizicii ca ştiinţă? Ce înseamnă încheierea ei în ştiinţă? Când 
ascensiunea ştiinţei atinge treapta tehnocra�ei totale, şi prin aceasta aduce cu sine 'noaptea 
mondială' a 'uitării ftinţei', nihilismul prezis de către Nietzsche, oare avem voie atunci să 
privim înapoi către ultima scliţ ire pe cerul de seară a soarelui apus, în loc să ne întoarcem 
şi să aşteptăm priveliştea primei licăriri a revenirii sale? 

Totuşi, mi se pare că unilateralitatea universalismului hermeneutic are de partea sa 
adevărul corectivului. Ea lămureşte punctul de vedere modern al facerii, al confecţionării, 
al construirii în privir.�a presupoziţiilor necesare pe care se bazează el însuşi. Acest lucru 
limitează îndeosebi pozi�a ftlozofului în lumea modernă. Chiar dacă el este chemat să 
tragă concluziile radicale din orice, rolul profetului, al prorocului, al predicatorului sau 
chiar şi numai al celui care le ştie mai bine pe toate nu îi stă bine. 

Omul nu are nevoie de punerea corectă a întrebărilor ultime, ci deopotrivă de simţul 
pentru ceea ce este oportun, posibil, adecvat aici şi acum. Cel care ftlozofează trebuie să 

1 31 O. Păggeler, loc cit� p. 12 sq., a făcut o interesantă referire la ceea ce ar spune Hegel, potrivit 
lui Rosenkranz, în legătură cu acest lucru. 
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fie, după părerea mea, cu atât mai conştient de tensiunea dintre propria sa pretenţie şi 
realitatea în care trăieşte. 

Conştiinţa hermeneutică ce trebuie trezită şi menţinută trează recunoaşte, de aceea, că 
în epoca ştiintei pretentia de dominatie a gândirii ftlozofice ar avea ceva fantomatic şi 

A 
, , , 

ireal. Insă ea ar dori să opună vointei omului, vointă care intensifică mai mult decât 
niciodată critica a ceea ce a fost până �cum în direcţia 'unei conştiinţe utopice sau eshato
logice, ceva din adevărul amintirii: ceea ce este în continuare şi neîncetat real. 



30. Postfată la Editia a I I I -a 
I I 

(1 972) 

Atunci când la sfârşitul anului 1959 am încheiat această carte, eram foarte nesigur în ceea 
ce priveşte întrebarea dacă ea nu venea 'prea târziu', adică dacă bilanţul gândirii ce ţine de 
istoria tradiţiei, care era făcut în ea, nu era dej a aproape inutil. Semnele unui nou val de 
ostilitate tehnologică faţă de istorie se înmulţeau. Ei îi corespundea receptarea crescândă 
a teoriei anglo-saxone a ştiinţei şi a filozofiei analitice, iar în cele din urmă nici măcar noul 
avânt pe care l-au cunoscut ştiinţele sociale, iar dintre ele mai ales psihologia socială şi 
sociolingvistica, nu promitea nici un viitor tradiţiei umaniste a ştiinţelor romantice ale 
spiritului. Aceasta era însă tradiţia de la care pornisem eu. Ea reprezenta faza experimentală 
a activitătii mele teoretice - chiar dacă nu îi constituia nicidecum limita sau chiar scopul. 
Însă chia; şi în cadrul ştiinţelor istorice clasice ale spiritului era evidentă o transformare de 
stil în direcţia noilor mijloace metodologice ale statis ticii şi ale formalizării, precum şi 
tendinţa către planificarea ştiinţifică şi organizarea tehnică a cercetării. O nouă înţelegere 
de sine 'pozitivistă', care a fost favorizată printr-o receptare a metodelor şi a interogaţiilor 
americane şi engleze, a trecut în prim-plan. 

Fireşte însă că atunci când formula 'adevăr şi metodă' a fost acuzată de faptul că aici ar 
fi nesocotită rigoarea metodologică a ştiinţei moderne, acest lucru a constituit o pură 
neîntelegere. Ceea ce sustine hermeneutica este cu totul altceva şi nu se află în nici un fel 
de t�nsiune cu cel mai riguros etos al ştiinţei. Nici un cercetător productiv nu se poate 
îndoi în fond de faptul că precizia metodologică este, ce-i drept, indispensabilă pentru 
ştiinţă, însă simpla aplicare a unor metode uzuale constituie într-o mult mai mică măsură 
esenţa oricărei cercetări decât descoperirea unora noi şi decât fantezia creatoare a cercetă
torului, aflată înapoia acesteia. Acest lucru nu este valabil doar în domeniul aşa-numitelor 
ştiinte ak soiritului. 

Î� plus, �eflecţia hermeneutică realizată în Adevăr fi metodă este cu totul altceva decât un 
simplu joc conceptual. Ea s-a dezvoltat în întregime pornind de la practica concretă a 
ştiintelor, pentru care atitudinea metodologică, adică demersul controlabil şi falsificabilitatea, 
sunt' de la sine înţelese. În plus, această reflecţie hermeneutică a fost legitimată peste tot în 
practica ştiinţei. Dacă s-ar vrea să Se caracterizeze locul lucrării mele în cadrul filozofiei 
secolului nostru, ar trebui să se pornească tocmai de la faptul că am încercat să aduc o 
contribuţie care să medIeze între filozofie şi ştiinţe, şi îndeosebi să dezvolt în mod productiv 
întrebările radicale ale lui Martin Heidegger - cărora le datorez ceva hotărâtor - în câmpul 
larg al experienţei ştiinţifice, în măsura în care l-am putut cuprinde cu privirea. Acest lucru 
a impus, fireşte, depăşirea orizontului de interese limitat al metodologiei specifice teoriei 
ştiinţei. 1 se poate însă reproşa unei reflecţii filozofice faptul că nu consideră cercetarea 
ştiinţifică drept scop în sine şi că prin interogarea sa filozofică tematizează de asemenea 
condiţiile şi limitele ştiinţei îri ansamblul vieţii umane? Intr-o epocă în care ştiinţa pătrunde 
tot mai puternic în practica socială, ea poate să-şi exercite la rândul ei funcţia socială în 
mgd adecv:> t numai dacă nu îşi ascunde propriile limite şi caracterul condiţionat al spaţiului 
ei de libertate. Tocmai filozofia trebuie să convingă de acest lucru o epocă încrezătoare în 
ştiinţă până la superstiţie. Tocmai pe acest lucru se bazează faptul că tensiunea dintre 
adevăr şi metodă este de O actualitate incontestabilă. 

Hermeneutica filozofică se înscrie în felul acesta într-o mişcare filozofică a secolului 
nostru, care a depăşit orientarea unilaterală către realitatea ştiinţei, aşa cum era ea de la 
sine înţeleasă atât pentru neo,kantianism, cât şi pentru pozitivismul contemporan acestuia. 
Hermeneutica are totuşi relevanţă pentru teoria ştiinţei, în măsura în care ea, prin reflecţie 
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hermeneutică, dezvăluie în cadrul ştiintelor conditii de adevăr care nu se află la nivelul 
logicii cercetării, ci o precedă. Acest luc�u se întâmplă îndeosebi, dacă nu chiar exclusiv, în 
aşa-numitele ştiinţe ale spiritului, al căror echivalent englez, "moral sciences", indică deja 
prin titulatură că aceste ştiinţe au ca obiect ceva în care cel care cunoaşte se integrează el 
însuşi în mod necesar. 

În ultimă instanţă, este posibil ca acest lucru să fie valabil şi pentru ştiinţele (sciences) 
"exacte". Şi totuşi, nu se pare că este necesar să facem aici unele distincţii. Dacă în microfizica 
modernă observatorul nu poate fi eliminat din rezultatele măsurătorilor şi trebuie să apară 
el însuşi în formulările lor, lucrul acesta are un sens care poate fi redat exact şi poate fi 
formulat în expresii matematice. Dacă în cercetarea modernă a comportamentului cerce
tătorul descoperă structuri care pe baza determinării ftlogenetice, determină şi propriul 
său comportament, el învaţă ceva şi despre el însuşi, dar tocmai pentru că se priveşte cu 
alti ochi decât cei ai 'practicii' sale şi ai conştiintei sale de sine şi în măsura în care nu este , , 
stăpânit aici nici de un patos al glorificării, nici de unul al înjosirii omului. Dacă, dimpotrivă, 
propriul punct de vedere fiecărui is toric devine întotdeauna vizibil în cunoştinţele şi 
aprecierile sale, această constatare nu este o obiec�e împotriva ştiin�ficită� sale. Ea nu 
spune încă nimic în legătură cu întrebarea dacă istoricul, din cauza dependenţei sale de un 
anumit punct de vedere, s-a înşelat şi a înţeles sau a apreciat greşit tradi�a, sau dacă, 
datorită superiorităţii punctului său de vedere, care îi permite, de pildă, să observe ceva 
analog în experienţa contemporană nemijlocită, el reuşeşte să pună în lumina corectă ceva 
neluat în seamă până atunci. Ne aflăm aici în mijlocul unei problematici hermeneutice. 
Acest lucru nu înseamnă însă nicidecum că mijloacele metodologice ale ş.tiinţei nu ar fi, în 
continuare, cele cu care se încearcă să se decidă dacă ceva este fals sau corect, să se elimine 
eroarea şi să se dobândească cunoaşterea. În această privinţă, în ştiinţele 'morale' lucrurile 
nu stau câtuşi de pu�n altfel decât în ştiinţele (sciences) 'exacte'. 

Acelaşi lucru este valabil şi pentru ştiinţele sociale empirice. Aici este evident faptul că 
interogarea lor este călăuzită de o 'preînţelegere'. Este vorba despre si'steme sociale care 
func�onează şi care, la rândul lor, sunt rezultatul unui proces istoric şi se supun unor 
norme ce nu pot fi demonstrate ştiin�fic. Ele nu reprezintă doar obiectul, ci şi cadrul 
ra�onalizării specifice ştiinţelor experimentale, în interiorul căruia începe activitatea 
metodică. De cele mai multe ori, cercetarea îşi dobândeşte aici problemele prin abordarea 
dereglărilor apărute în contextul func�onal existent al societăţii sau, de asemenea, pri!' 
lămurirea specifică criticii ideologiilor, care combate raporturile de domina�e existente. 
Este incontestabil faptul că şi aici cercetarea ştiintifică duce la o cunoaştere ştiintifică , , 
corespunzătoare a contextelor par�ale tematizate - dar este de asemenea de netăgăduit 
faptul că ea ispiteşte la extrapolarea rezultatelor ei asupra unor contexte mai complexe. O 
astfel de ispită este mult prea la îndemână. Oricât de nesigure ar fi fundamentele reale 
pornind de la care ar putea deveni posibilă o dominare ra�onală a vieţii sociale, ştiinţele 
s.ociale întâmpină o nevoie de credinţă care le smulge pur şi simplu şi le poartă mult 
dincolo de limitele lor. Ne putem lămuri în privinţa acestui lucru recurgând, de pildă, la 
exemplul clasic pe care îl dă J. St. Mill pentru aplicarea logicii inductive asupra ştiinţelor 
sociale, şi anume meteorologia. Nu numai că prin ob�nerea şi prelucrarea modernă a 
datelor siguranţa prognozelor vremii pe un termen mai lung şi pentru spa?i mai mari a 
crescut doar în mică măsură, ci chiar dacă am avea o cunoaştere deplină a proceselor 
atmosferice sau, mai bine zis, pentru că aceasta nu lipseşte în mod principial, şi chiar dacă 
am dispune de rezultatele enorm amplificate ale ob�nerii şi prelucrării datelor, şi astfel va 
fi devenit posibilă o predic�e certă, ar apărea de îndată noi complicaţii. Ţine de esenţa 
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cunoaşterii ştiin�fice a unor procese faptul că ele pot fi puse, după plac, în slujba anumitor 
scopuri. Aceasta însemnă că ar apărea o problemă a producerii, a influenţării vremii, şi 
astfel ar începe o luptă a intereselor economico-sociale despre care, în stadiul actual al 
prognozării, avem doar o vagă presimtire, de pildă în încercarea ocazională a celor interesati 
de a influenţa predicţia sfârşitului de ' săptămână. În transpunere asupra ştiinţelor social�, 
'cognoscibilitatea' proceselor sociale conduce în mod necesar la o 'conştiinţă' a inginerului 
social, care se vrea ' ştiin�fică', şi totuşi nu îşi poate nega în întregime parteneriatul social. 
Aici avem de-a face cu o complicare deosebită, care îşi are originea în func�a socială a 
ştiinţelor sociale empirice. Pe de o parte, există înclina�a de a se extrapola în pripă rezultate 
empiric-ra�onale ale cercetării asupra unor situa� complexe, doar pentru a se ajunge în 
genere la o ac�une planificată în întregime în mod ştiin�fic, iar pe de altă parte presiunea 
intereselor, pe care partenerii sociali o exercită asupra ştiinţei pentru a influenţa procesul 
social în sensul dorit de ei, induce în eroare. 

Într-adevăr, absolutizarea idealului 'ştiintei' exercită o fascinatie puternică ce induce 
mereu părerea că reflec�a hermeneutică est� în genere lipsită de �biect. Reduc�onismul 
perspectivist pe care îl aduce cu sine ideea de metodă pare a fi greu sesizabil pentru 
cercetător. El este mereu orientat dej a către corectitudinea metodologică a demersului 
său, ceea ce înseamnă însă că el a întors spatele directiei contrare a reflectiei. Chiar dacă el, 
de îndată ce îşi apără conştiinţa metodologică, se co�portă în realitate î� mod reflexiv, nu 
îi permite totuşi acestei reflec� proprii să fie ea însăşi din nou conş tientizată tematic. O 
filozofie a ştiinţelor care se înţelege pe sine ca teorie a metodologiei ştiin�fice şi nu se 
implică în nici o interogare pe care nu o poate caracteriza ca având sens prin procesul lui 
tria! and error, nu conştientizează faptul că ea însăşi, cu această caracterizare, se află în afara 
respectivului proces. 

Prin urmare, rezidă în natura lucrurilor faptul că dialogul filozofic cu filozofia ştiinţelor 
nu va reuşi niciodată cu adevărat. Atât dezbaterea Adomo-Popper, cât şi cea Habermas
Albert arată mult prea clar acest lucru132. Mai ales reflec�a hermeneutică este cea pe care 
empirismul de teorie a ştiinţei, ridicând 'ra�onalitatea critică' la rangul de criteriu absolut 
al adevărului, o consideră într-un mod mai consecvent obscurantism teologic1 33. 

Din fericire, în această chestiune se poate ajunge la un acord în privinţa faptului că există 
doar o singură 'logică a cercetării', dar şi că aceasta nu este totul, întrucât punctele de vedere 
selective ce caracterizează de fiecare dată interogaţiile relevante şi le conferă statutul de temă 
de cercetare nu pot fi ele însele dobândite din logica cercetării . Este Însă ciudat faptul că 
teoria ştiinţei, de dragul ra�onalită�, se abandonează aici unui complet iraponalism şi consideră 
ilegitimă tematizarea unor astfel de puncte de vedere ale practicii cunoaşterii prin reflec�a 
filozofică, ba chiar reproşează filozofiei care face acest lucru tocmai faptul că şi-ar imuniza 
afirmaţiile împotriva experienţei. Ea nu recunoaşte că ea însăşi favorizează o mult mai fatală 
imunizare împotriva experienţei, de pildă împotriva celei a simţului comun şi a experienţei 
de viată. Ea face întotdeauna acest lucru atunci când cunoaşterea ştiintifică a unor contexte 
par�al'e întreţine o aplicare necritică, ca de pildă atunci când aşteaptă c� răspunderea pentru 
deciziile politice să aparpnă experplor. Disputa dintre Popper şi Adomo păstrează ceva 
nesatisfăcător şi după analiza pe care i-a făcut-o Habermas. Ce-i drept, sunt de acord cu 
Habermas că întotdeauna este în joc o preînţelegere hermeneutică, şi de aceea ea necesită o 

lămurire reflexivă. Dar în această privinţă împărtăşesc totuşi şi părerea 'ra�onalită� critice', 
potrivit căreia o lămurire deplină este iluzorie. 
132 fI. W. Adomo (u. a. Hrsg.), Der Positivismusstreit in der deutschen Sozjofogie, Neuwied 1 969] .  
1 33 Haos Albert, Traktat iiber kritische Vernunjt, 11 968. 
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Având în vedere această stare de fapt, trebuie să fie dezbătute aici din nou două aspecte: 
ce semnificaţie are reflecpa hermeneutică pentru metodologia ştiinţelor? Şi care este raportul 
dintre sarcina critică a gândirii şi determinarea exercitată de către tradiţie asupra înţelegerii? 

Radicalizarea tensiunii dintre adevăr şi metodă a avut în cercetările mele un sens polemic. 
În ultimă instanţă, aşa cum recunoaşte chiar şi Descartes, de structura specifică a îndreptării 
unui lucru strâmb ţine faptul că el trebuie îndoit în direcţia opusă. Lucrul strâmb nu a fost 
însă atât metodologia ştiinţelor, cât conştiinţa lor de sine reflexivă. Acest lucru mi se pare 
că reiese suficient de clar din his torica şi hermeneutica posthegeliene prezentate de către 
mine. Este vorba despre o naivă neînţelegere atunci când - în continuare, în succesiunea 
lui E. Betti1J4 - este întreţinută teama că reflecţia hermeneutică pe care o propun eu 
provoacă o slăbire a obiectivităţii ştiinţifice. Aici Apel, Habermas135 şi reprezentanţii 
'raţionalităţii critice' sunt, după părerea mea, la fel de orbi. Ei ignoră cu toţii pretenţia 
reflexivă a analizelor mele, şi prin aceasta şi sensul aplicării, pe care am Încercat să o 
evidenţiez ca pe un element structural al oricărei în�elegeri. Ei sunt atât de tributari meto
dologismului teoriei ştiinţei, încât au permanent în vedere reguli şi aplicarea lor. Ei nu 
recunosc că reflecţia asupra practicii nu este o tehnică. 

Faptul asupra căruia am reflectat îl reprezintă demersul ştiinţelor înseşi şi al limitării 
obiectivităţii lor, care poate fi observată în ele (şi nu pe care o recomand eu) . A recunoaşte 
sensul productiv- al unor astfel de limitări, de pildă sub forma prejudecăţilor productive, 
mi se pare că nu este nimic altceva decât un imperativ al onestităţii ştiinţifice, pentru care 
filozoful trebuie să garanteze. Cum se poate reproşa filozofiei care conştientizează acest 
lucru că ar încuraja în ştiinţă un procedeu necritic şi subiectiv!? Lucrul acesta mi se pare la 
fel de lipsit de sens ca şi cazul în care, invers, s-ar aştepta de pildă de la logica matematică 
o stimulare a gândirii logice sau de la teoria ştiinţei a raţionalismului critic, care se auto
intitulează 'logică a cercetării', o stimulare a cercetării ştiinţifice. Atât logica teoretică, cât 
şi filozofia ştiinţelor satisfac mai d�grabă o nevoie ftlozofică de justificare şi sunt secundare 
în raport cu practica ştiinţifică. In ciuda tuturor deosebirilor care există între ştiinţele 
naturii şi ştiinţele spiritului, în realitate valabilitatea imanentă a metodologiei critice a 
ştiinţelor nu este totuşi deloc controversată_ Nici măcar raţionalistul critic extremist nu va 
tăgădui Însă faptul că aplicarea metodologiei ştiinţifice este precedată de factori determinanp, 
care vizează relevanta alegerii temelor ei şi relevanta interogatiilor ei. , " 

Motivul ultim al confuziei, motiv care domină aici dimensiunea metodologiei ştiinţelor, 
mi Se pare că este declinul conceptului de practică. Acest concept şi-a pierdut legitimitatea 
în epoca ştiinţei şi a idealului ei de certitudine. Căci de când ştiinţa îşi vecie scopul în 
analiza care izolează factorii cauzali ai desfăşurării - în natură şi în istorie - ea mai cunoaşte 
practica doar ca aplicare a ştiinţei. Aceasta este Însă o 'practică' ce nu necesită nici o 
j ustificare. Astfel, conceptul de tehnică l-a împins la periferie pe cel de practică, altfel spus: 
competenţa expertului a împins la periferie raţiunea politică. 

După cum se vede, aici interogaţia nu vizează numai rolul hermeneuticii în ştiinţe, ci 
înţelegerea de sine a omului în epoca modernă a ştiinţei. Unul dintre cele mai importante 
învăţăminte pe care istoria filozofiei ni le pune la dispoziţie pentru această problemă 
actuală constă în rolul pe care îl joacă în etica şi politica aristotelice practica şi cunoaşterea 
ce o pune în lumină şi o călăuzeşte, adică inteligenţa sau înţelepciunea practică, pe care 
1 34 La lucrările merituoase, dar dezorientate printr-o polemică emo�onală, ale acestuia m-am 
referit deja în "Hermeneutică şi istorism" (mai sus p. 637 sqq.) . 
135 Apel, Habermas ş .a. , acum în volumul colectiv editat de către Habermas Hermmeutik und 
Ideologiekritik (1 971) şi, de asemenea, replica mea, pp. 283-31 7 [mai sus, p. 540 sqq.] . 
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Aristotel O numeaphronesis. Cartea a VI-a a Eticii Nicomahice rămâne cea mai bună introducere 
în această problematică obnubilată. Să mi se îngăduie, în acest sens, să fac trimitere la o 
lucrare mai recentă, la contribuţia mea "Hermeneutica în calitate de ftlozofie practică", ce 
poate fi găsită în volumul colectiv coordonat de M. Riedel, Zur Rehabilitierung derpraktischen 
Philosophie / Despre reabilitarea filozofiei practicei 36 • Ceea ce se înfăţişează pe marele fundal al 
tradiţiei filozofiei practice (şi polittce) care Începe cu Aristotel şi se prelungeşte până în 
pragul secolului al XIX-lea, este, din punct de vedere ftlozofic, autonomia contribuţiei în 
planul cunoaşterii pe care o aduce raportarea la practică. Aici particularul concret se 
dovedeşte a fi nu numai punctul de plecare, ci un element care determină întotdeauna 
conţinutul generalului. 

Noi cunoaştem această problemă în forma pe care i-a dat-o Kant 'în Critica puterii de 
judecare. El distinge acolo puterea determinantă de judecare, ce subsumează particularul 
unui general, dat, de puterea reflexivă de judecare, ce caută pentru un particular dat un 
concept general. Însă Hegel, după părerea mea, a arătat în mod valabil că separarea acestor 
două funcţii ale puterii de j udecare este o simplă abstracţie şi că în realitate puterea de 
judecare constă întotdeauna din amândouă. Generalul căruia îi este subsumat un particular 
se determină el însuşi mai departe tocmai prin aceasta. As tfel, sensul juridic al unei legi se 
determină la rândul său prin practica juridică, iar în mod principial generalitatea normei 
prin concreteţea cazului. După cum se ştie, Aristotel a mers până într-acolo, încât din 
acest motiv a caracterizat chiar şi Ideea platonică a Binelui ca fllnd goală, şi, după cum stau 
lucrurile, desigur că pe bună dreptate, dacă această Idee a Binelui ar trebui să fie gândită 
într-adevăr ca o fIinţare de o generalitate maximă137. 

Sprijinirea pe tradiţia ftlozofiei practice ne ajută să ne protejăm astfel împotriva Înţelegerii 
tehnice de sine a conceptului modern de ştiintă. Acest lucru nu epuizează Însă intentia 
ftlozofică a încercării mele. În dialogul hermen'eutic la care participăm remarc în gen�re 
faptul că această intenţie ftlozofică nu este urmărită. Conceptul de joc Pe care l-am detaşat 
dej a cu decenii în urmă de sfera subiectivă a 'instinctului jocului' (Schiller) şi l-am utilizat 
pentru critica 'distinctiei estetice', implică o problemă ontologică. Căci în acest concept se 
reunesc jocul de înt;epătrundere dintre procesul istoric şi înţelegere, dar şi jocurile de 
limbaj ale experienţei noastre de viaţă în genere, aşa cum le-a tematizat, cu o intenţie 
metafizic- critică, \X'ittgenstein. Interogaţia mea poate apărea Însă cuiva ca o 'ofitologizare' 
a limbii numai dacă presupoziţiile instrumentalizării limbii sum lăsate în genere nechestio
nate. Faptul de a dezvălui implicaţiile ontologice care rezidă în conceptul 'tehnic' de ştiinţă 
şi de a obtine recunoaşterea teoretică a experientei hermeneutice constituite, în realitate, o 
problemă' a filozofiei, pe care ne-o pune experienţa hermeneutică. În această direcţie ar 
trebui să avanseZe dialogul ftlozofic, pentru a reînnoi nu un platonism, ci un dialog cu 
"Platon, care să întrebe cu privire la ceea ce se află înapoia conceptelor consolidate ale 
metafizicii şi cu privire la supravieţuirea lor neobservată. "Notele de subsol despre Platon" 
ale lui Whitehead, aşa cum a recunoscut în mod corect Wiehl, ar putea deveni aici imeortante 
(ef. introducerea sa la ediţia germană a lucrării Adventures of !deas a lui Whitehead). In orice 

. caz, intentia mea a fost aceea de a corela dimensiunea hermeneuticii ftlozofice cu dialectica , 
1 36 Zur &habilitierung der praktischen Philosophie, 1 972. [Ces. Werke Bd. 4] . 
'137 Să-mi fie îngăduit ca pentru acest context să fac trimitere la lucrarea mea "Amicus Plato magis 
:amica veritas" în anexa noii ediţii a volumului Platos dia/ektische Eth;k, 1 968, precum şi la Shldiul 
"Platos ungeschriebene Dialektik", în Kleine Schriften III, Idee tind Sprache, 1 971 .  [Acum în Ces . 

. .  Werke Bd. 6, pp.' 71-81 ,  respectiv pp. 129-1 53. Cf. şi lucrarea mea academică Die Idee des Cuten 
'z:;vischen Plato und Aristoteles, Heidelberg 1978; Ces. Werke Bd. 7].  
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platonică - nu cu cea hegeliană. Volumul al III-lea al lucrării mele Kleine Schriften arată deja 
din titlu despre ce era vorba acolo: Idee und Sprache / Idee fi limbă. Am tot respectul pentru 
lingvistica modernă, însă înţelegerea tehnică de sine a ştiinţei moderne o împiedică să 
sesizeze dimensiunea hermeneutică şi sarcina filozofică ce rezidă în ea. 

O bună imagine despre anvergura problemelor filozofice pe care le cuprinde interogarea 
hermeneutică o furnizează, prin larga diversitate disciplinară a contribuţlllor sale, lucrarea 
colectivă Hermeneutik und Dialektik / Hermeneutică fi dialectică (1 970) care mi-a fost dedicată. 
Între timp, hermeneutica filozofică a devenit Însă un permanent partener de dialog şi în 
domeniile speciale ale metodologiei hermeneutice. 

Discu�a despre hermeneutică s-a desfăşurat cu precădere în patru domenii ştiinpfice, 
şi anume în hermeneutica juridică, în hermeneutica teologică, în teoria literaturii, precum 
şi în logica ştiinţelor sociale. Din ansamblul bibliografiei, care devine Încet imposibil de 
cuprins cu o privire de ansamblu, să-mi fie îngăduit să eviden�ez numai câteva lucrări, 
care se raportează explicit la propria mea contribu�e. Astfel, în hermeneutica juridică: 

Franz Wieacker în Das Problem der lntetpretation / Problema intetpretării (Mainzer Univer-
sitătsgesprăche, p. 5 sqq.) ; 

A 

Fritz Rittner în Verstehen und Auslegen / 1l1felegere fi interpretare, Freiburger Dies Universitatis 
1 4 (1 967) ; 

Josef Esser în VQn;erstăndnis und Methode in der &chtsftl1dung / Preîl1felegere fi metodă în 
găsirea solufiei legale corespunzătoare (1 970); 

A 

J oachim Hruschka, Das Verstehen von fuchtstexten / Infelegerea textelor juridice, Miinchener 
U niversitătsschrijten, &ihe der juristischen Fakultăt Bd. 22, 1 972. 

Din domeniul hermeneuticii teologice, în afară de cercetătorii sus-mentionati, amintesc 
noile contributii ale lui: ' , 

Giinder St;chel, Die neue Hermeneutik / Noua hermeneutică (1967) ; 
Ernst Fuchs, Marbuger Hermeneutik / Hermeneutica de la Marburg (1968) ; 
Eugen Biser, Theologische Sprachtheorie ul1d Hermeneutik I Teoria teologică a limbqjului fi 

hermeneutica (1970); 
Gerhard Ebeling, Einfiihrung in die theologische Sprachlehre / Introducere în gramatica teologică 

(1 971) . 
În teoria literaturii, în succesiunea lui Betti, trebuie amintită mai ales cartea lui Hirsch 

Validiţy in Inte/pretation (1 967) şi o serie întreagă de alte încercări de a eviden�a în mod 
pregnant caracterul metodologic al teoriei interpretării. Cf. de pildă S. W. Schmied-Kowarzik, 
"Geschichtswissenschaft und Geschichtlichkeit / Ştiinţa istoriei şi istoricitate a", în: Wiener 
Zeitschrijt fiir Philosophie, Psychologie, Pădagogik 8 (1966), p. 133 sqq; D. Benner, "Zur Frage
stellung einer Wissenschaftstheorie der Historie / Despre interoga�a unei teorii a ştiinţei 
pentru ştiinţa istoriei", în: Wiener Jahrbuch fur Philosophie 2 (1 969) ,  p. 52 sqq. O analiză 
excelentă a ceea ce are caracter de metodă în demersul interpretării o găsesc de curând la 
Thomas Seebohm, Zur Kritik der hermeneutischen Vernunjt / Despre critica ra,tiunii hermeneutice 
(1 972); fireşte că el se sustrage preten�ei unei hermeneutici filozofice, introducând în ea 
pe ascuns un concept speculativ de totalitate dată. 

Alte contribuţii: ti. Robert Jauss, Literaturgeschichte als Provokation / Istoria literaturii ca 
provocare (1 970) şi Asthetische Eifahrung und literarische Hermeneutik / Experienţă 'estetică fi 
hermeneutică literară (1 979); Leo Pollmann, Tbeone der Literatur / Teoria literaturii (1971 ) ;  Harth, 
Philologie und praktische Philosophie / Filologie fi filozofie practică (1 970). 

Importanţa hermeneuticii în ştiinţele sociale a apreciat-o în mod critic mai ales J 
Habermas. Cf. lucrarea sa Zur Logik der So':(ja!wissenschaften I Despre logica ftiinţelor sociale, 
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supliment al revistei Philosophische Rundschau şi volumul colectiv Hermeneutik 1-ind Ideologiekritik 
/ Hermeneutică fi critică a ideologiilor apărut în seria Theorie a editurii Suhrkamp. 

Important este şi numărul din Continuum în care teoria critică de la Frankfurt este 
confruntată cu hermeneutica. O bună privire de ansamblul asupra stadiului general al 
problemei pentru ştiinţele istorice o furnizează prelegerea pe care Karl-Friedrich Griinder 
a sus�nut-o în faţa Congresului Istoricilor din 1 970. (Saeculum /22 (1 970), p. 101  sqq.). 

Să ne întoarcem însă la teoria ştiintei. Problema relevantei nu poate fi nicidecum limitată 
la ştiinţele spiritului. Nici faptele din 'ştiinţele naturii nu vi�ează toate mărimile măsurate la 
întâmplare, ci acele rezultate ale măsurării care reprezintă un răspuns la o întrebare, o 
confirmare sau o infIrmare a unei ipoteze. De asemenea, organizarea unui experiment 
pentru măsurarea unor mărimi oarecare nu este legitimată prin aceea că aceste măsurări 
sunt realizate în modul cel mai exact după toate regulile prescrise. Ea îşi dobândeşte 
legitimarea numai prin contextul cercetării . Prin urmare, orice ştiinţă include o componentă 
hermeneutică. Aşa cum o întrebare istorică sau un fapt istoric nu pot exista într-o izolare 
abstractă, tot atât de pu�n poate exista ceva analog şi în domeniul ştiinţelor naturii. Aceasta 
nu înseamnă că astfel rationalitatea demersului ar fI ea însăşi limitată, în măsura în care o 
astfel de ra�onalitate est� posibilă. Schema 'propunere de ipoteze şi verifIcarea lor' există 
în orice cercetare, inclusiv în ştiinţele spiritului, ba chiar şi în cadrul ftlologiei - şi, fireşte, 
există de asemenea pericolul de a considera ra�onalitatea demersului drept o legitimare 
suf�cientă a importanţei faptului astfel 'cunoscut'. 

Insă tocmai atunci când recunoaştem problematica relevanţei, vom putea cu greu să 
rămânem la imperativul independenţei de valori, dezvoltat de către Max Weber. Decizio
nismul orb în ceea ce priveşte scopurile ultime, pe care Max Weber l-a susţinut în mod 
deschis, nu poate satisface. Aici ra�onalismul metodologic sfârşeşte într-un pur ira�onalism. 
Faptul de a corela cu el aşa-numita filozofie a existenţei denaturează lucrurile din temelie. 
Este adevărat contrariul. Ceea ce avea în vedere conceptul lui Jaspers de iluminare a 
existenţei (Existenzerhe!lul1� era mai degrabă tocmai faptul de a supune unei iluminări 
ta�onale şi deciziile ultime - nu degeaba 'ra�unea şi existenţa' sunt pentru el de nedespăr�t 
- şi mai ales Heidegger a fost cel care a dezvoltat consecinţa cu mult mai radicală de a 
lămuri precaritatea ontologică a distinc�ei dintre valoare şi fapt şi de a desfIinţa conceptul 
dogmaEic de 'fapt' ('Tatsache') . Totuşi, în ştiinţele naturii problema valorilor nu joacă nici 
un roL In contextul propriu al cercetării lor, ele sunt ce-i drept supuse, aşa cum am men�onat, 
unor corela�i ce pot fi lămurite în mod hermeneutic. Insă ele nu depăşesc aici cercul 
competenţei lor metodologice. Cel mult în privinţa unui unic aspect se pune problema a 

: 'ceva analog, şi anume în cazul problemei dacă ele sunt într-adevăr cu totul independente, 
în interogatiile lor ştiintifIce, de imaginea lumii inerentă limbii, în care cercetătorii trăiesc 

,- Ca cercetăt;ri, şi îndeo;ebi de schema lingvistică a lumii a propriei limbi materne138• Însă 
!Jhtr-un alt sens şi aici este în joc hermeneutica. Chiar dacă printr-un limbaj ştiintific 
{§tandardizat ar fI îndepărtate toate conotaţiile ce provin din limba maternă, ar rămân� în 
feontinuare problema 'traducerii' cunoştinţelor ştiinţei în limbajul comun, prin care ştiinţele 
" naturii îşi dobândesc pentru prima dată universalitatea comunicativă şi, prin ace�sta, 
;� relevanta socială. Acest lucru nu ar mai viza atunci cercetarea ca atare, ci doar ar arăta că 
" ea nu �ste 'autonomă', ci este situată într-un context social. Lucrul acesta este valabil 
- ,pentru orice ştiinţă. Cu toate acestea, nu trebuie nicidecum să vrem să rezervăm ştiinţelor 
tcomprehensive' o autonomie deosebită, şi totuşi nu putem să nu observăm aici că în ele 
;;;cunoaşterea preştiin?fIcă joacă un rol mult mai important. Cu siguranţă că ne putem 
':--�J38 La această întrebare a făcut neîncetat trimitere mai ales Werner Heisenberg, 
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multumi să catalogăm drept 'neştiintific', neverificat rational etc. tot ceea ce este astfel în 
aceste ştiintel 39• Însă faptul că acea�ta este constitutia ' ştiintelor în cauză îl recunoaştem 
tocmai astfel. Trebuie atunci să întâmpinăm şi obiec�a 'conform căreia cunoaşterea 
preştiin�fică, ce este percepută ca un trist rest de neştiinpficitate al acestor ştiinţe, constituie 
tocmai specificitatea lor şi, în orice caz, determină viaţa practică şi socială a oamenilor, 
inclusiv condiţiile practicării ştiinţei în genere, mult mai puternic decât putem reuşi şi chiar 
dori prin rationalizarea crescândă a realitătilor vietii umane. Căci oare putem dori cu adevărat 
ca, pentru problemele decisive atât ale :nepi s�ciale şi politice, cât şi ale celei private şi 
personale, fiecare să apeleze la un specialist? Pentru aplicarea concretă a ştiinţei sale, nici 
specialistul nu şi-ar pune în joc ştiinţa, ci ra�unea practică. Şi de ce aceasta trebuie să fie în 
cazul specialistului, fie el şi acel inginer social ideal, superioară celei a altor oameni? 

De aceea, mi se pare de-a dreptul o trădare atunci când li se reproşează ştiinţelor 
hermeneutice, cu un sarcasm superior, că au reactualizat în maniera unei restaurări imaginea 
calitativă a lumii proprie lui Aristotell 40. Las la o parte faptul că nici ştiinţa modernă nu 
aplică peste tot procedee cantitative, ca de pildă în disciplinele morfologice. Mă pot însă 
sprijini pe faptul că precunoaşterea pe care o dobândim din orientarea noastră lingvistică 
în lume (şi care realmente s-a aflat la baza aşa-numitei 'ştiinţe' a lui Aristotel) se află în joc 
peste tot unde este prelucrată o experienţă de viaţă, unde este înţeleasă o tradipe lingvistică 
şi unde se desfăşoară o viaţă socială. Cu siguranţă că o astfel de precunoaştere nu este o 
instanţă critică împotriva ştiinţei şi di ea însăşi este expusă oricărei obiecţii critice din 
partea acesteia, însă ea este şi rămâne mediul care sustine orice întelegere. De aceea, ea 
marchează specificitatea metodologică a ştiinţelor co�prehensive: În ele se impune în 
mod evident sarcina de a men�ne în anumite limite dezvoltarea terminologiilor de 
specialitate şi, în locul construirii unor limbaje specializate, de a cultiva modalită�e de 
exprimare 'specifice limbajului comun'1 4 1 . 

Îmi este poate îngăduit să adaug aici că şi 'propedeutica logică' propusă de către Kamlah 
şi Lorenzenl42, care pretinde de la filozof 'introducerea' metodică a tuturor conceptelor 
legitime pentru o afirma�e verifica bilă ştiin�fic, este înglobată ea însăşi de cercul hermeneutic 
al unei precunoaşteri lingvistice luate ca presupozipe şi al unui uz al limbii ce trebuie 
purificat în mod critic. Nu am nimic împotriva idealului unei astfel de construcpi a unui 
limbaj ştiin�fic, ideal care fără îndoială că aduce clarificări importante în multe domenii, şi 
îndeosebi în cel al logicii şi al teoriei ştiinţei, şi căruia, ca educare în vederea unui discurs 
responsabil, nu trebuie să-i fie impuse limite nici în domeniul filozofiei. Ceea ce a întreprins 
logica lui Hegel având ca idee călăuzitoare o ftlozofie care să cuprindă întreaga ştiinţă, 
Lorenzen încearcă să realizeze din nou prin reflecţia asupra 'cercetării' şi în scopul justificării 
ei logice. Aceasta este cu siguranţă o sarcină legitimă. Aş dori însă să apăr ideea că izvorul 
de cunoaştere şi de precunoaştere care se revarsă din interpretarea sedimentată lingvistic 
a lumii şi-ar păstra legitimitatea chiar şi dacă ne-am imagina limbajul ştiinţific ideal ca fUnd 
desăvârşit - iar acest lucru este valabil tocmai şi pentru 'filozofie'. Lămurirea istoriei 
conceptelor, în favoarea căreia mă pronunţ eu însumi în cartea mea şi pe care o practic cât 
Pot de bine, este lichidată de către Kamlah şi Lorenzen cu obiectia că instanta traditiei nu " , ,., , 
ar putea pronunţa o sentinţă sigură şi univocă. Intr-adevăr, nu o poate face. Insă faptul de 
1 39 Cf. de pildă studiul consecvent al lui V. Kraft "Geschichtsforschung als strenge Wissenschaft", 
acum în Logik der Sozjalu'issenschajien, edit. de W. Topitsch, pp. 72-82. 
140 Potrivit lui H. Albert, Traktat, loc cit., p. 138. 
141 Lucrul acesta l-a accentuat D. Harth, DVJs.,  sept. 1971,  Într-un studiu temeinic. 
1 42 W. Kamlah, P. Lorenzen, Logische Propădeutik. VOl'schule des verniliiftigen Redens (I 967). 
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a putea să răspundem în faţa acestei instanţe, iar aceasta înseamnă: de a nu inventa un 
limbaj adecvat unor noi perspective, ci de a-l ob�ne din limba vie, mi Se pare a fi o cerinţă 
legitimă. Pentru limbajul filozofiei, ea poate fi îndeplinită numai dacă reuşeşte să men�nă 
,deschis, în ambde sensuri, drumul de la cuvânt la concept şi de la concept la cuvânt. 
Aceasta mi se pare că este o instanţă luată adesea în considerare ca uzanţă lingvistică şi de 
către Kamlah şi Lorenzen pentru propriul lor demers. Ea nu produce,. fireşte, o construc�e 
metodică a unui limbaj prin introducerea treptată a unor concepte. Insă şi aceasta este o 
'metodă' de a conştientiza implicaţiile pe care le con�n conceptele şi, după părerea mea, 
ea este una adecvată sarcinii filozofiei. Căci sarcina filozofiei nu se limitează la clarificarea 
reflexivă a demersului ştiinţelor. Ea nu constă nici în faptul de a face 'suma' diversităţii 
cunoaşterii noastre moderne şi de a rotunji această diversitate ca întreg al unei 'concepţii 
despre lume'. Ce-i drept, ea are de-a face cu întregul experienţei noastre a lumii şi a vieţii 
- dar nu ca cdelalte ştiinte, ci aşa cum o face doar însăşi experienta noastră a vietii şi a 
lumii, care se articulează î� limbă. Nu afirm nici pe departe că faptul' de a cunoaşte a�eastă 
totalitate reprezintă o cunoaştere cu adevărat asi�rată şi că ea nu trebuie mai degrabă să 
fie abordată reflexiv cu o critică mereu reînnoită. Însă o astfel de 'cunoaştere' nu poate fi 
ignorată, indiferent de forma în care se exprimă - în înţelepciunea religioasă sau în cea 
aforistică, în opere de artă sau de gândire filozofică. Chiar şi dialectica lui Hegel - nu mă 
refer la schematizarea ei ca metodă a argumenta�ei filozofice, ci la experienţa, ce-i stă la 
bază, a 'răsturnării' unor concepte care au preten�a de a cuprinde întregul în opusul lor143 
- se numără printre aceste forme de autolămurire interioară şi de prezentare intersubiectivă 
a experienţei noastre umane. În cartea mea, eu însumi m-am folosit Într-un mod foarte 
vag de acest vag model al lui Hegel, iar acum să-mi fie îngăduit să fac trimitere la o recentă 
apari�e de mici dimensiuni: Hegels Dialektik. Piinf hermeneutische S tudien I Dialectica lui Hegel. 
Cinci studii hermeneutice, Tiibingen 1 971 [Ces. Werke Bd. 3] , care conţine o prezentare mai 
pre;isă, dar şi o anumită justificare a acestui caracter vag. 

Impotriva cercetărilor mele a fost exprimat în mai multe rânduri reproşul că limbajul 
lor ar fi prea imprecis. În lucrul acesta eu nu pot vedea numai descoperirea unei lipse -
care poate fi destul de frecventă. Mai degrabă, mi se pare că sarcinii limbajului conceptual 
filozofic îi este adecvat faptul de a men�ne, chiar şi cu preţul pierderii delimitării precise 
a conceptelor, integrarea în întregul cunoaşterii lumii prin intermediul limbii, şi prin aceasta 
de a păstra vie rela�a cu întregul. Aceasta este implica�a pozitivă a 'precarităţii lingvistice', 
care este înnăscută filozofiei de la bun început. In momente foarte speciale şi în condiţii 
foarte speciale, pe care nu le vom găsi la Platon sau Aristotel, la Meister Eckhart sau 
Nicolaus Cusanus, la Fichte sau Hegel, ci poate la Toma, la Hume şi la Kant, această 
precaritate lingvistică rămâne asc\.'-.'1să sub o sistematică conceptuală echilibrată, şi va ieşi 
din nou la iveală abia prin înso�rea reflexivă a mişcării gândirii - înd atunci în mod 
necesar şi acolo. Fac în acest sens trimitere la prelegerea mea sus�nută la Diisseldorf, "Die 
Begriffsgeschichte und U:e Sprache der Philosophie I Istoria conceptelor şi limbajul filo
zofiei"l44. Cuvintele care �unt folosite în limbajul filozofiei şi cărora li se conferă precizie 
conceptuală implică permanent elemen!e de semnifica�e 'specifice unui limbaj-obiect' şi, 
prin urmare, păstrează ceva inadecvat. Insă contextul de semnificaţii care se face auzit în 
fiecare cuvânt al limbii vii pătrunde totodată în potenţialul de semnificaţii al conceptului. 
Acest lucru nu poate fi eliminat din nici o utilizare a expresillor limbajului comun pe post 
143 Popper nu este deloc deschis acestei experienţe, şi de aceea îşi formulează critica la adresa unui 
concept de 'metodă' care nu este valabilo nici măcar pentru Hegel: "Was ist Dialektik?" în: Logik der 
Sozjalwissenschajten, edit. de E. Topitsch, pp. 262-290. 
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de concepte. Însă pentru formarea de concepte în ştiinţele naturii el este lipsit de importanţă, 
în măsura în care jn ele rela�a cu experienţa controlează orice utilizare a conceptelor, şi 
prin aceasta obligă la un ideal al univocită�i şi ob�ne purul con�nut logic al afirmaţiilor. 

Altfel stau lucrurile în domeniul filozofiei şi, în genere, peste tot unde premisele 
cunoaşterii preştiin�fice a limbii (vorwissenschciftliches Sprachu)issen) pătrund în cunoaşterea 
directă (Erkenntnis). Acolo limba are şi o altă func�e decât cea a desemnării pe cât posibil 
de u.nivcc,o a datului - ea 'se dăruieşte pe sine' eist selbstgebend') şi integrează în comunicare 
o astfel de dăruire de sine (Selbstgabe) . În ştiinţele hermeneutice, prin formularea lingvistică 
nu este pur şi simplu indicată o stare de fapt care poate fi cunoscută într-un alt mod, prin 
verificare. Mai degrabă, este eviden�ată o stare de fapt în cum-ul (das Wie) semnificativităţii 
ei. Cerinţa specială adresată expresiei lingvistice şi formării conceptelor o constituie faptul 
că aici trebuie să fie co-desemnat contextul de înţelegere în care starea de fapt semnifică 
ceva. Conota�ile pe care le are o expresie nu îi tulbură, aşadar, inteligibilitatea (pentru că 
ele nu desemnează în mod univoc faptul vizat), ci o sporesc, în măsura în care contextul 
vizat câştigă în inteligibilitate ca întreg. Ceea ce este construit aici în cuvinte şi dobândeş te 
statutul de dat (Gegebenhei� numai în cuvinte reprezintă un întreg. 

În mod tradi�onal, în lucrul acesta este văzută o simplă problemă de stil şi aceste 
fenomene sunt exilate în domeniul retoricii, unde miza ar fi aceea a persuadării cu ajutorul 
trezirii unor afecte. Sau se gândeşte pornind de la concepte estetice moderne. Atunci 
'dăruirea de sine' (Selbstgebun� apare ca o calitate estetică ce îşi are originea în caracterul 
metaforic al limbii. Nu s-ar dori să se recunoască faptul că în ea rezidă un element de 
cunoaş tere. Însă tocmai opozi�a dintre 'logic' şi 'estetic' mi se pare îndoielnică acolo unde 
este vorba despre vorbirea reală, şi nu despre construc�a logică artificială a unui orto-limbaj, 
aşa cum o întrezăreşte Lorenzen. O sarcină nu mai pu�n logică mi se pare a fi aceea de a 
recunoaşte interferenţa dintre toate elementele, expresille artificiale etc. ale limbajelor 
speciale şi limbajul obişnuit. Aceasta este sarcina hermeneutică, aşa zicând polul celălalt 
pentru determinarea caracterului adecvat al cuvintelor. 

Acest lucru mă conduce către istoria hermeneuticii. În propria mea încercare, abordarea 
ei a avut în esenţă o sarcină pregătitoare şi de fundal. Consecinţa acestui fapt a fost aceea că 
expunerile mele dau dovadă de o anwnită unilateralitate. Lucrul acesta este valabil deja 
pentru Schleiermacher. Prelegerea sa despre hermeneutică, aşa cum o citim în edi�a lui 
Liicke a Operelol; dar şi materialele originale pe care H. Kimmerle le-a editat în seria Abhandlungen 
der Heidelberger Akademie der Wissenschciften / Lucrări ale Academiei de Ştiinţe din Heidelberg (şi pe 
care între timp le-a completat printr-un minu�os supliment critic1 45) şi, de asemenea, 
conferintele sus tinute de către Schleiennacher în cadrul Academiei, care ocazional se raportează 
polemic 'la Wolf şi Ast, nu pot fi comparate, din punctul de vedere al import<.nţei teoretice 
pentru o hermeneutică filozofică, cu ceea ce con�ne prelegerea despre dialectică a lui 
Schleiermacher, şi îndeosebi cu corela�a dezbătută acolo dintre gândire şi vorbirel46. 
144 În: Arbeitsgemeinsehajt ftir Forsehung des Lmdes Nordrhein-WestJalen, Hett 170, (1 97 1)  [Kl. Sehr. IV, 
pp. 1-16; Ces. Werke Bd 4., pp. 78-94]. 
145 H. Kimmerle, Naehbericht zur Ausgabe F D. E. Schleiermacher ,' Hermeneuttk. Mit einem Anhang,' Zur 
Datierung, Textberichtigungen, Naehweise, Heidelberg 1 968. 
146 Din nefericire, în ciuda lui Halpern şi Odebrecht, nu avem însă nici acum o editie multumitoare 
a Dialeeticii lui Schleiennacher. Astfel că ediţia lui J onas din Opere este în continuar� indispensabilă. 
Ar fi foarte de dorit ca această lacună să fie In curând acoperită, cu atât mai mult cu cât latura 
editorială a problemei ar prezenta un interes principial prin analogia ei cu faptul că nu există încă 
ediţii critice ale prelegerilor lui Hegel. 
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Oricum, ne aflăm între timp în posesia unor materiale noi scrise de către Dilthey, care 
expune filozofia lui Schleiermacher, şi îndeosebi zugrăveşte cu măiestrie fundalul ei 
contemporan: Fichte, Novalis, Schlegel. Este meritul lui M. Redeker acela de a fi alcătuit 
din manuscrisele postume, Într-o minutioasă editie critică, un al doilea volum al lucrării lui 
Dilthey Das Leben Sch/eiermachers / Viaf� lui Schlei;nnacher147. Celebra expunere a lui Dilthey, 
rămasă totuşi până acum necunoscută, a preistoriei hermeneuticii din secolele al XVII-lea 
şi al XV1II-Iea, căreia cunoscuta lucrare academică din 1 900 îi facea doar un rezumat, este 
publicată acolo pentru prima dată. Prin temeinicia studiilor consacrate surselor, prin ori
zontul istoric general şi prin expunerea detaliată, ea pune în umbră tot restul, nu numai 
modestele contribuţii pe care le-am elaborat cu mari eforturi eu însumi148, ci şi cunoscuta 
operă-standard a lui Joachim Wach149. 

Despre istoria mai veche a hermeneuticii ne putem documenta bine, în'tre timp, şi în 
alt mod, de când Lutz Geldsetzer a creat o serie consacrată reeditării unor lucrări de 
hermeneuticăl50. Pe lângă Meier, avem acum acces într-o modalitate comodă mai ales la o 
importantă secţiune teoretică din Flacius şi la elcgantul Thibaut, între timp putând fi găsiţi 
autori, ca de pildă Chladenius, căruia eu îi acord o deosebită atenţie. Geldsetzer a adăugat 
acestor reeditări introduceri foarte minutioase, elaborate cu o uimitoare eruditie. Fireşte 
că atât la Dilthey, cât şi în introducerile Ici Geldsetzer accentuările sunt foarte 'diferite de 
ceea ce am pus în prim-plan eu însumi, cu ajutorul unor exemple importante, îndeosebi la 
Spinoza şi Chladenius. 

Un lucru asemănător este valabil şi pentru lucrările mai recente despre Schleiermacher, 
şi îndeosebi pentru contribupile lui H. Kimmerle, H. Patsch151 şi pentru cartea lui G. 
Vattimol52. Este posibil ca eu să fi subliniat mult prea puternic tendinţa lui Schleiermacher 
către interpretarea psihologică (tehnică) în raport cu cea gramatical-lingvisticăI53. Totuşi, 
în aceasta constă contribuţia sa cea mai proprie şi, de asemenea, tocmai interpretarea 
psihologică a fost cea care a facut şcoală. Am putut să arăt că acest lucru este dincolo de 
orice îndoială dându-i ca exemlpu pe Heymann Steinthal şi pe Dilthey ca succesori ai lui 
Schleiermacher. 

Poziţia importantă pe care Wilhelm Dilthey a dobândit-o în contextul problematic al 
cercetării mele şi accentuarea energică a atitudinii sale ambivalente faţă de logica inductivă 
a secolului, pe de o parte, şi fată de moştenirea romantic-idealistă pe de altă parte, moştenire 
care în faza târzie a gândirii lui Dilthey îl includea, pe lângă Schleiermacher, şi pe tânărul 
Hegel, au fost determinate de intenţia teoretică a propriei mele interogări. Aici sunt demne 
de remarcat accentuări mai recente. Peter Krausser1 54 a urmărit, cu o intentie contrară, 
vastele interese ştiinp.fice ale lui Dilthey şi le-a ilustrat, în parte, recurgând la materialul 
postum. De emfaza cu care el prezintă aceste interese ale lui Dilthey poate da dovadă, 
147 Dilthey, Das Leben Schleiermachers II 1 şi 2, Berlin 1966. 
148 [Cf. între timp H.-G. Gadamer / G. Boehm (edit.), Seminar: Philosophische Hermeneutik, Frankfurt, 

1 976]. 
149 (J. Wach, Das Verstehen. Grundziige einer Geschichte der hermeneutischen Theorie im 19. Jahrhundett, 3 
vol., Tiibingen 1926, Reprint Hildesheim 1 966] . 
150 Instrumenta philosophica. Sen·es hermeneutica I-IV, Diisseldorf 1965 sgg. 

15 1 H. Patsch în Zeitschr. f Theologie und Kirche 1966, pp. 434-472. 
1 52 G. Vattimo, Schleiermacher fLlosofo dell'Interpretazione, .Milano 1 968. 
1 53 [Cf. în această privin�ă lucrarea lui M. Frank, 'Das individuelle Allgell1eine' Textstrukturierung und 
-intelPretation nach Jch!eiennacher, Frankfurt 1977] .  
1 54 Diltheys Kritik der endlichen Vernunft (1 970). 
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fireşte, numai o generaţie care l-a cunoscut pe Dilthey, de la bun început, din perspectiva 
actualitătii sale târzii din anii douăzeci ai secolului nostru. Pentru cei care, cu o intentie 
teoretică' proprie, tematizaseră pentru prima dată la Dilthey interesul pentru istoricitate' şi 
pentru întemeierea ştiinţelor spiritului, de pildă pentru Misch, Groethuysen, Spranger, dar 
şi pentru J aspers şi Heidegger, a fost permanent indiscutabil faptul că Dilthey a participat 
intens la ştiinţele naturii din vremea sa, dar îndeosebi la ramura lor antropologică şi 
psihologică. Krausser dezvoltă însă teoria structurală a lui Dilthey cu mijloacele unei analize 
aproape cibernetice, astfel încât întemeierea ştiinţelor spiritului urmează pe de-a-ntregul 
modelul ştiinţelor naturii, fireşte însă că pe o bază de date atât de vagi, încât orice 
cibernetician s-ar cruci. 

M. Riedel, de asemenea, rămâne interesat mai degrabă de c11tica raţiunii istorice a lui 
Dilthey, aşa cum poate fi ea documentată îndeosebi din perioada de la Breslau, decât de 
etapa târzie a gândirii lui Dilthey, chiar dacă în noua sa ediţie a lucrării Der Atifbau der 
geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschajten / Construirea lumii istorice în {tiintele spiritului el 
prezintă opera târzie a lui Dilthey15S. El conferă interesului lui Dilthey pentru ştiinţele 
spiritului un interesant accent de critică socială şi vede într-o atât de mare măsură relevanţa 
autentică a lui Dilthey în interogarea sa de teorie a ştiinţei, încât iraţionalismul care i-a fost 
reproşat lui Dilthey ca apărător al ftlozofiei vieţii îi apare ca o simplă neînţelegere. Aici 
ambivalenta relevată de către mine a pozitiei lui Dilthey, indecizia sa între teoria ştiintei şi 
ftlozofia vieţii este articulată exact în se�sul opus: iluminismul emancipator rămâ�e în 
ochii acestor autori nu numai cel mai profund şi cel mai puternic, ci în mod ciudat şi cel 
mai productiv imbold al lui Diltheyl56. 

Totuşi, cea mai gravă obiecţie împotriva proiectului meu al unei hermeneutici ftlozofice 
este aceea că aş deduce din dependenţa faţă de limbaj a oricărei înţelegeri (Verstehen) şi a 
oricărei comunicări (Verstăndigung) importanţa fundamentală a acordului (Einverstăndnis) şi 
că astfel aş legitima o prejudecată socială în favoarea raporturilor eyjstente. Este într-adevăr 
just şi, după părerea mea, rămâne o perspectivă reală aceea că comunicarea poate reuşi 
numai pe baza unui acord originar şi că sarcina înţelegerii şi a interpretării nu poate fi 
descrisă ca şi cum hermeneutica ar trebui să depăşească absoluta neinteligibilitate a unui 
text transmis prin tradiţie sau chiar, în primă instanţă, inducerea în eroare prin neînţelegere. 
Acest lucru nu mi se pare just nici în sensul hermeneuticii ocazionale a perioadei timpurii, 
care nu reflecta asupra presupoziţiilor sale de pe atunci, nici în sensul lui Schleiermacher 
şi al întreruperii romantice a tradiţiei, pentru care în orice înţelegere neînţelegerea este 
primordială. Orice comunicare lingvistică presupune nu numai un acord cu privire la 
semnificaţiile cuvintelor şi la regulile limbii vorbite. Mai degrabă, şi în privinţa 'lucrurilor', 
dintre toate chestiunile ce pot fi discutate cu sens multe rămân necontroversate. Faptul că 
am insistat asupra acestui aspect ar atesta o tendinţă conservatoare şi ar priva reflecţia 
l,ermeneutică de adevărata ei sarcină: cea critic-emancipatoare. 

Aici este cu siguranţă vorba despre un aspect esenţial. Discuţia consacrată lui se 
desfa;0ară mai ales între Habermas, în calitate de continuator al 'teoriei critice', şi mine, eu 
situânciu-mă de cealaltă parte1 57. De ambele părţi, acest lucru se întâmplă, ce-i drept, în aşa 
fel, încât aici intră în joc presupoziţii ultime, care abia dacă sunt controlate - pe de o parte, 
la Habermas şi la multi altii care urmează vechea deviză a iluminismului de a elimina , , 
1 55 Suhrkamp Verlag (1 970) . 
1 56 [Asupra cercetării mai recente consacrate lui Dilthey, ef. lucrările mele din Ces. Werke Bd. 4] . 
1 57 [Cf. volumul colectiv Henneneutik und Ideologiekritik şi DeiJ'oltările mele din volumul de faţă, 
secţiunea a IV-a] . 
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prejudecăţile desuete şi de a anula privilegiile sociale prin gândire şi reflecţie, intră în joc 
credinţa în 'dialogul liber de constrângeri'. Habermas face aici presupoziţia fundamentală 
a 'acordului contrafactual'. De cealaltă parte, în ceea ce mă priveşte, acestui lucru îi opun 
profundul scepticism pe care il nutresc impotriva fantastic ei supra aprecieri de sine pe care 
şi-o arogă gândirea ftlozofică pentru rolul său în realitatea socială - sau altfel spus: împotriva 
irealei supraaprecieri a ratiunii în comparatie cu motivatiile emotionale ale sufletului uman. ) , " 
Nu a fost vorba despre o întâmplare literară, ci despre conturarea bine cumpănită a unui 
ansamblu tematic, atunci când nu am putut gândi confruntarea dintre hermeneutică şi 
critica ideologiilor fără rolul uriaş pe care îl joacă retorica. Marx, Mao şi Marcuse - pe care 
astăzi îi putem găsi alăturaţi în unele inscripţii făcute pe ziduri - cu siguranţă că nu îşi 
datorează popularitatea 'dialogului raţional liber de constrângeri' ... 

Ceea ce deosebeşte practica hermeneutică şi disciplinarea ei de posibilitatea unei simple 
tehnici de a fi învăţată, indiferent dacă aceasta se poate numi tehnică socială sau metodă 
critică, este faptul că în ele un factor ce ţine de istoria efectelor codetermină permanent 
conştiinţa celui care înţelege. Reversul esenţial pe care il implică acest lucru este acela că ceea 
ce este înţeles exercită mereu o anumită putere de convingere, care contribuie la formarea de 
noi convingeri. Nu contest deloc faptul că, dacă vrem să înţelegem, trebuie să ne străduim să 
ne distanţăm de propriile opinii asupra lucrurilor în cauză. Cine vrea să înţeleagă nu trebuie 
să aprobe ceea ce înţelege. Şi totuşi, cred că experienţa hermeneutică ne învaţă că efortul 
critic devine întotdeauna eficient doar într-o măsură limitată. Ceea ce este înţeles vorbeşte 
permanent şi pentru sine însuşi. Pe acest lucru se bazează întreaga bogăţie a universului 
hermeneutic, care este deschis oricărui fapt inteligibil. Intrând în joc în toată amploarea sa, el 
il constrânge pe cel care înţelege să işi pună în j oc propriile sale prejudecăţi. Acestea sunt 
câştiguri reflexive pe care le obţinem din practică şi numai din practică. Lumea de experienţă 
a filologului şi 'Hinţa întru text' a acestuia, pe care eu le-am pus în prim-plan, reprezintă în 
realitate numai un fragment şi un câmp metodologie de ilu�trare pentru experienţa 
hermeneutică, ce este întreţesută în ansamblul practicii umane. In cadrul ei, înţelegerea a 
ceea ce este scris este, ce-i drept, deosebit de importantă, însă ea nu este decât un fenomen 
târziu şi, de aceea, secundar. În realitate, amploarea experienţei hermeneutice se suprapune 
cu cea a disponibilităţii pentru dialog a fiinţelor raţionale în genere. 

Remarc lipsa recunoaşterii faptului că acesta este domeniul pe care hermeneutica îl 
împarte cu retorica: domeniul argumentelor convingătoare (şi nu al celor logic constrân
gătoare) . Este domeniul practicii şi al umanităţii în genere, care tocmai că nu îşi are sarcina 
acolo unde este valabilă forta 'rationamentului de fier', căreia trebuie să i te supui fără 
discuţie, dar nici acolo unde r�flecţi� emancipatoare este sigură de al său 'acord contrafactual', 
ci acolo unde, prin reflecţie raţională, trebuie să se decidă în privinţa unor aspecte 
controversate. Aici îşi are locul arta discursului şi a argumentării (şi corespondentul ei 
nearticulat fonetic al sratuirii reflexive cu sine însuşi) . Chiar dacă arta discursului, aşa cum 
a fost clar dintotdeauna, se adresează afectelor, prin acest lucru ea nu iese totuşi nicidecum 
din domeniul raţionalului. Vico susţine pe bună dreptate o valoare proprie a acesteia: copia, 
bogăţia punctelor de vedere. Găsesc că este un lucru înspăimântător de ireal atunci când 
- asemenea lui Habermas - se atribuie retoricii un caracter constrângător, care ar trebui 
depăşit în favoarea dialogului raţional liber de constrângeri. Se subestimează astfel nu 
numai pericolului manipulării şi al punerii sub tutelă, prin elocvenţă, a raţiunii , ci şi şansa 
comunicării prin elocvenţă, pe care se bazează viaţa socială. Orice practică socială - şi cu 
adevărat şi cea revolu�onară - este de negândit fără funcţia retoricii. Tocmai cultura ştiinţifică 
a epocii noastre poate ilustra acest lucru. Ea a impus practicii comunicării umane uriaş a 
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sarcină, aflată tot mereu în creştere, de a integra fiecare domeniu particular de cunoaştere 
ştiinţifică a faptelor în practica raţiunii sociale: aici intră în joc mijloacele moderne de 
comunicare în masă. 

Avem de-a face cu un sens reductionist al retoricii atunci când ea este privită ca o 

simplă tehnică şi chiar ca un simplu in'strument al manipulării sociale. În realitate, ea este 
o latură esenţială a oricărui comportament raţional. Dej a Aristotel numeşte retorica nu o 
tehne, ci o cfynamis, atât de mult tine ea de determinatia generală a omului de a fi o filntă 
raţională. Formarea instituţionalizată a opiniei publice, pe care a dezvoltat-o societat�a 
noastră industrială, oricât de mare ar fi domeniul ei de influentă şi oricât ar merita numele 
de manipulare, nu epuizează nicidecum domeniul argument�ţiei raţionale şi al reflecţiei 
critice pe care îl ocupă practica socială158. 

Recunoaşterea acestei stări de lucruri presupune, fireşte, înţelegerea faptului că conceptul 
de reflecţie emancipatoare are o mult prea vagă indeterminare. Este vorba despre o pură 
problemă obiectivă, adică despre i nterpretarea a�ecvată a experienţei noastre. Ce rol joacă 
raţiunea în contextul practicii noastre umane? In orice caz, ea are forma de realizare a 
reflecţiei. Aceasta vrea să însemne că ea nu practică pur şi simplu doar aplicarea unor 
mijloace raţionale pentru atingerea unor scC?puri şi ţeluri date în prealabil. Ea nu este 
limitată la domeniul raţionalităţii teleologice. In privinţa acestui aspect, hermeneutica este 
de acord cu critica ideologiilor în opozitia fată de 'teoria ştiintei', în măsura în care aceasta 
consideră deja logica sa- imanentă şi ;plica�ea rezultatelor �ercetării ca frind principiul 
practicii sociale. Mai degrabă, reflecţia hermeneutică conştientizează tocmai şi scopurile, 
şi anume nu în sensul unei cunoaşteri şi fixări prealabile a unor scopuri convenţionale şi a 
unora supreme, pe care apoi reflecţia asupra adecvării faţă de scopuri a mijloacelor doar le 
urmăreşte. Aceasta este mai degrabă ispita, care îşi are originea în demersul raţiunii tehnice 
în domeniile ei, de a reflecta doar asupra alegerii corecte a mijloacelor şi de a con�idera că 
în legătură cu întrebările privitoare la scopuri s-a decis în prealabil. 

Într-un sens formal ultim, cu siguranţă că pentru orice practică umană ceva este decis 
în prealabil, şi anume faptul că atât individul, cât şi societatea au ca scop 'fericirea'. Aceasta 
pare a fi o afirmatie firească, de o rationalitate evidentă. Numai că trebuie să îi dăm 
dreptate lui Kant î� privinţa faptului ci fericirea, acest ideal al imaginaţiei, este lipsit de 
orice determinare necesară. Nevoia noastră practică de raţiune ne pretinde totuşi să gândim 
scopurile noastre cu o determinare similară celei a mijloacelor corespunzătoare lor, adică 
să fim în acţiunea noastră capabili să preferăm în mod conştient o posibilitate de acţiune 
alteia, şi în cele din urmă să subordonăm un scop altuia. Departe de a presupune pur şi 
simplu reglementările date ale vieţii sociale şi, într-un astfel de cadru dat, de a uniformiza 
reflecţ:iile noastre practice privitoare la alegeri, noi stăm mai degrabă, cu fiecare hotărâre 
pe care o luăm, sub semnul unei consecinţe de o natură cu totul specială. 

Corelatia cu consecventa este inerentă oricărui tip de rationalitate, inclusiv celei tehnice, 
care urmă�eşte în mod raponal scopuri permanent limitat�. Însă cu atât mai mult ea joacă 
un rol în afara sferei raţionalităţ:ii tdeologice, care poate fi stăpânită tehnic, adică în experienţa 
practică. Aici consecvenţa nu mai este raţionalitatea de la sine înţeleasă a alegerii mijloacelor, 
a cărei respectare Max Weber a susţinut-o energic în domeniul atât de distorsionat din 
1 58 Lucrările lui C. Perelman şi ale discipolilor săi le receptez, din această perspectivă, ca pe o 
valoroasă contribupe la hermeneutica fllozofică. O�deosebi al său Traiti de I'argumentation (împreună 
cu L. Olbrechts-Tyteca) şi mai recent Le Champ de I'argumentation (amândouă la Presses Universitaires 
de Bruxelles) [şi noua carte a lui C. Perelman, The New Rhetoric and the Humanities: EJ'SCrys on Rhetoric 
and its Applications, Dordrecht, Boston, London 1979] . 
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punct de vedere emoţional al acţiunii social-politice. Este vorba mai degrabă despre însăşi 
consecventa putintei de a vrea. Cine se află în autentice situatii de alegere, are nevoie de un 
criteriu de 'excelen'ţă, sub a cărei autoritate să-şi realizeze până la capăt reflecţia orientată 
spre decizie. Prin urmare, rezultatul ei este întotdeauna mai mult decât simpla subordonare 
corectă faţă de criteriul călăuzi tor. Ceea ce este considerat drept de către cineva determină 
criteriul însuşi, şi anume nu doar prin aceea că deciziile viitoare sunt astfel luate în prealabil, 
ci şi prin aceea că astfel se formează însăşi hotărârea de a urmări anumite scopuri ale 
actiunii . Aici consecventa înseamnă, în ultimă instantă, continuitate, singura care face ca 
id�ntitatea cu sine însuşi să fie, pentru prima dată, pli�ă de conţinut. Acesta este adevărul 
pe care reflecţia lui Kant de filozofie morală l- a susţinut împotriva oricărui calcul 
u�tarist-tehnic: caracterul formal al legii morale. 

Insă din această determinare a 'ceea ce este just' poate fi derivată o imagine a vieţii juste 
şi cu ajutorul lui Aristotel şi al unei tradiţii care se prelungeşte până astăzi, şi va trebui să 
fim de acord cu Aristotel că această imagine-model, preformată social cum este, dobândeşte 
permanent un caracter tot mai determinat atunci când luăm decizii 'critice' - până la o 
asemenea stare de determinare, încât nu mai putem deloc să vrem în mod conştient 
altceva, adică 'etosul' nostru a devenit a doua noastră 'natură'159. Astfel se formează imaginea
model atât a individului, cât şi a societăţii, iar aceasta, cu siguranţă, prin aceea şi tocmai 
prin aceea că idealurile unei generaţii mai tinere s-au schimbat în raport cu cele ale 
generaţiilor mai vârstnice, pentru ca la rândul lor să dobândească din nou, prin practica 
concretă a comportamentului lor în propriul spaţiu de acţiune şi în propriul spaţiu-scop, 
un caracter tot mai determinat, adică tot mai stabil. 

Unde este eficientă aici reflecţia emancipatoare? Aş spune: peste tot, fireşte însă că în 
aşa fel, încât eliminând alte reprezentări ale scopurilor, se concretizează ea însăşi, iarăşi, în 
noi reprezentări. Ea se supune astfel numai legii de desfăşurare a vieţii istorice şi sociale 
înseşi. După părerea mea, ea ar deveni goală şi nedialectică dacă ar vrea să gândească ideea 
unei reflecţii complete, în care societatea, pornind de la permanentul proces de emancipare 
prin care ea se desprinde de obligaţiile tradiţionale şi construieşte noi valabilităţi obligatorii, 
s-ar ridica la nivelul unei posesii de sine definitive, libere şi raţionale. 

Aşadar, atunci când se vorbeşte despre emancipare ca eliminare a constrângerilor prin 
conştientizare, aceasta este o afirmaţie foarte relativă. Conţinutul ei depinde de felul 
constrângerilor despre care este vorba. Procesul individual-psihologic de sociologizare, 
după cum se ştie, este corelat în mod necesar cu reprimarea instinctelor şi cu renunţarea la 
plăcere. Convieţuirea socială şi politică a oamenilor este constituită, la rândul ei, prin 
�eglementări sociale, care exercită o influenţă dominantă asupra a ceea ce trece drept JUSt. 
In domeniul individual-psihologic pot exista, cu siguranţă, afecţiuni nevrotice care fac 
imposibilă propria capacitate socială de comunicare. Aici se poate încerca eliminarea 
caracterului constrângător al tulburărilor comunicative prin lămurire şi conştientizare. În 
realitate, acest lucru nu face nimic altceva decât să-I reintroducă pe cel afectat de tulburări 
în lumea normelor societătii. 

În viaţa social-istorică �xistă ceva comparabil. Acolo, unele forme de dominaţie pot fi 
resimţite ca o constrângere, iar conştientizarea lor înseamnă, cu certitudine, că apare nevoia 
unei noi identificări cu generalul. Critica lui Hegel la adresa pozitivităţii - a creştinismului, 
a constituţiei imperiale germane, a feudalismului depăşit - reprezintă în acest sens un 
1 59 Cf. lucrarea mea "Ui:}er die Moglichkeit einer philosophischen Ethik", în Klei/le Schriflen I, p. 
1 79 sgg. [şi între timp "Gibt es auf Erden ein Maf3?" 1 şi II în Philos. Rdsch. 31 (1 984) , pp. 1 61 - 1 77 
şi 32 (1 985), pp. 1 -26] . 
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excelent exemplu. Însă tocmai lU1 astfel de exemplu nu poate, după părerea mea, să confirme 
ceea ce postulează criticii mei, şi anume că faptul de a conştientiza raporturile de putere 
existente exercită permanent o funcţie emancipatoare. Conştientizarea poate avea ca efect 
şi transformarea modurilor de comportare marcate de un spirit autoritar în modele care să 
determine propriul comportament liber. Şi în acest sens Hegel este un exceleqt exemplu, 
care apare ca ftind restaurativ numai în raport cu un angajament preconceput. In realitate, 
traditia, care nu constă în apărarea a ceea ce este moştenit, ci în dezvoltarea vietii moral-, , 
sociale înseşi, se bazează permanent pe o conştientizare care preia în mod liber. 

Ceea ce poate fi supus reflecţiei este permanent limitat în raport cu ceea ce este 
determinat printr-o formulare prealabilă. Orbirea faţă de această stare de fapt a finitudinii 
umane este cea care conduce la dezideratul abstract al luminării şi al înfierării oricărei 
autorităţi - şi este o gravă neînţelegere faptul că din recunoaşterea acestei s!ări de fapt 
trebuie să rezulte deja o atitudine politică în sensul apărării ordinii existente. In realitate, 
faptul de a vorbi despre progres sau despre revoluţie - ca şi despre menţinerea ordinii 
existente - nu ar fi mai mult decât o simplă declamaţie, dacă ar pretinde o abstractă 
cunoaştere prealabilă a mântuirii. Este posibil ca în împrejurări revoluţionare apariţia 
robespierrilor, a moraliştilor abstracţi care vor să reorganizeze lumea după raţiunea lor, să 
fie aplaudată. Dar este la fel de sigur că le slU1ă ceasul. Nu pot considera faptul de a lega 
caracterul dialectic al oricărei reflectii, relatia ei cu ceea ce este dat în prealabil de idealul , , 
unei lucidităţi totale decât ca pe o fatală confuzie a spiritelor. Acest lucru mi se pare la fel 
de eronat ca şi idealul unei depline autolimpeziri raţionale a individului, care şi-ar trăi 
impulsurile şi motivaţiile Într-un mod controlat şi conştient. 

Aici conceptul de sens al ftlozofiei idealiste a identităţii este în mod evident fatal. El 
reduce competenţa reflexivă hermeneutică la aşa-numita 'tradiţie culturală', continuându-l 
oarecum pe Vico, care considera ca fiind uman inteligibil numai ceea ce este făcut de către 
om. Reflectia hermeneutică ce dă cheia întregii mele cercetări încearcă însă să evidentieze 
tocmai fapful că un astfel de concept de înţelegere a sensului (S inn-Verstehen) este er�nat, 
şi în această privinţă a trebuit să limitez şi celebra determinare a lui Vic0160. Mi se pare că 
atât Apel, cât şi Habermas menţin acest sens idealist al înţelegerii sensului, care nu 
corespunde întregii tendinte a analizei mele. Nu a fost întâmplător faptul că mi-am orientat 
cercetarea către experienţa artei, al cărei 'sens' nu poate fi epuizat de înţelegerea conceptuală. 
Faptul că am dezvoltat interogaţia unei hermeneutici mozofice universale pornind de la 
critica la adresa conştiinţei estetice şi de la reflecţia asupra artei - şi nu pornind direct de 
la aşa-numitele ştiinte ale spiritului - nu a însemnat nicidecum o eludare a cerinteÎ 
metodologice a ştiinţ�i. El înseamnă mai degrabă o primă măsurare a ariei de cuprind�re 
pe care o are problema hermeneutică şi a cărei semnificaţie nu este atât aceea de a caracteriza 
anumite ştiinte ca hermeneutice, cât aceea de a pune în lumină o dimensilU1e preordonată 
în raport cu orice utilizare a unor metode de către ştiinţă. În vederea acestui scop, experienţa 
artei a fost importantă în mai multe sensuri. Care este importanţa superiorităţii temporale 
pe care o pretinde arta în calitate de conţinut al conştiinţei noastre estetice educate? Nu 
apare aici întrebarea dacă această conştiinţă estetică ce vizează 'arta' - ca şi însuşi conceptul 
de 'artă' care a dobândit un statut pseudoreligios - nu constituie o trunchiere a experienţei 
noastre în raport cu opera de artă, tot aşa cum conştiinţa istorică şi istorismul constituie o 
trunchiere a experienţei istorice? Nu este ea la fel de inadecvată? 

Problema se concretizează în conceptl.1l 1ui Kierkegaard de 'concomitenţă' CGleich�itigkeif), 
care tocmai că nu înseamnă omniprezenţă în sensul actualizării istorice, ci stabileşte o 
160 [Cf. Adevăr fi metodă voI. 1 ,  p. 26 sqq.]. 
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sarcină pe care eu am numit-o mai târziu sarcina aplicării. Faptul că distincţia !acută de 
către mine între concomitenţă 'Gleichzeitigkeit' şi simultaneitatea estetică (ăsthetische 
Simultaneită� este în spiritul lui Kierkegaard, chiar dacă, fireşte, utilizează altfel conceptele, 
aş dori să îl apăr împotriva obiecpei lui von Bormann16 1 .  Dacă acesta se referă la o notă de 
jurnal: "Starea de concomitenţă este realizată", eu spun acelaşi lucru atunci când folosesc 
în acest sens expresia "mijlocit în totalitate", adică până la coprezenţa nemijlocită (das 
unmittelbare Zugleichsein) . Fireşte că acest lucru, pentru cel care îşi aminteşte terminologia lui 
!<ierkegaard din polemica sa împotriva 'medierii', sună ca o recădere în ftlozofia lui Hegel. 
Intâmpinăm aici dificultăţi tipice, pe care caracterul închis al sistematicii hegeliene le pune 
oricărei încercări de a păstra distanţă faţă de constrângerea ei conceptuală. Ele îl afectează 
atât pe Kierkegaard, cât şi propria mea încercare de a-mi formula distanţa faţă de Hegel cu 
ajutorul unui concept kierkegaardian. Astfel că în primă instanţă l-am urmat pe Hegel, 
pentru a atrage atentia asupra dimensiunii hermeneutice a medierii între odinioară şi astăzi, , A 

în opoziţie cu naiva lipsă deA concepte a intuiţiei istorice. In acest sens l-am confruntat pe 
Hegel cu Schleiermacher162. Insă în realitate unnăresc cu încă un pas mai departe înţelegerea 
hegeliană a istoricităţii spiritului. Conceptul de "religie a artei" al lui Hegel desemnează 
exact ideea care însufleteşte- îndoielile mele hermeneutice în privinta conştiintei estetice: 
�rta îşi realizează propri� posibilitate extremă nu ca artă, ci ca religie, �a prezenţă 'a divinului. 
Insă atunci când Hegel caracterizează întreaga artă ca pe ceva ce ţine de trecut, ea este 
oarecum absorbită de către conştiinta care rememorează istoria şi, tinând de trecut, ea 
dobândeşte o simultaneitate estetică. ' Înţelegerea acestui context mi-� impus sarcina her
meneutică de a distinge adevărata experienţă a artei - care nu experimentează arta ca artă 
- de conştiinţa estetică prin conceptul de indistincţ:ie estetică (ăsthetische Nichtunterscheidung). 
Aceasta mi se pare că este o problemă legitimă, care nu rezultă dintr-o idolatrizare a 
istoriei, ci este evidentă în propria noastră experienţă a artei. Faptul de a privi 'arta' 
originar-contemporan - anistoric - sau ca trăire istorică educată este o falsă alternativă163. 
Hegel are dreptate. De aceea, nu mă pot ralia nici astăzi criticii lui Oskar Becker164, la fel 
de puţin ca şi vreunui obiectivism istoric, care cu siguranţă că este valabil în anumite 
limite: sarcina hermeneutică a integrării rămâne. Se poate spune căA acest lucru corespunde 
mai degrabă stadiului etic al lui Kierkegaard decât celui religios. In această privinţă, von 
Bonnann ar putea avea dreptate. Dar oare stadiul etic nu păstrează şi la Kierkegaard o 
anumită prevalenţă conceptuală şi este, ce-i drept, transcendat în mod religios, dar nu 
altfel decât 'atrăgând atenţia'? 

Esteticii lui Hegel i se acordă astăzi din nou o mare atenţie. Şi pe bună dreptate: pentru 
conflictul dintre pretenpa supratemporală a esteticului şi unicitatea istorică a operei şi a 
lumii, ea reprezintă până astăzi unica solutionare reală, prin aceea că le gândeşte pe amândouă 
împreună şi astfel face ca arta în ansamblu să fie 'prezentă în memorie'. În mod evident, aici 
sunt corelate două lucruri: faptul că arta, de la aparipa creştinismului încoace, nu mai este 
161 Acum în Henneneutik und Ideologiekritik, ed. de J. Habermas, p. 88 sgg. 
1 62 [efo AdevăT {i metodă vol. 1, p. 133 sgg.J . 
163 H. Kuhn, Wesen und Wirken des Kuns/Jl1erks (1 960) mi se pare că se poticneşte aici din cauza 
acestei alternative abstracte dintre religie şi artă. Dimpotrivă, W. Benjamin mi se pare că recunoaşte, 
ce-i drept, faptul că arta se caracterizează în mod principial prin apartenenp la trecut, atunci când 
vorbeşte despre 'aura' operei de artă. Totuşi, el proclamă pentru artă, în epoca reproductibilităţii ei 
tehnice, o nouă functie politică, ce transformă în întregime sensul artei şi împotriva căreia Theodor 
Adomo, în a sa Asthetische heorie, formulează obiecţii juste . 
1 64 Philos. llimdrchau 10, pp. 225-237. 



698 Partea a cincea: Anexe 

modul suprem al adevărului, starea de revelare a divinului, şi de aceea a devenit artă de 
reflecţie - şi pe de altă parte faptul că fenomenele către care a progresat spiritul, în speţă 
reprezentarea şi conceptul, religia revelată şi ftlozofia conduc tocmai la a nu mai înţelege de 
acum încolo arta decât ca artă. Trecerea de la arta de reflecţie (ReflexionJkţm.J� la reflecţia 
asupra artei (Kunstreflexion) , întrepătrunderea amândurura nu mi se pare a fi o con topire a 
unor lucruri diferite (Wiehl)1 65, ci constituie conţinutul legitimabil în mod obiectiv al 
perspectivei lui Hegel. Arta de reflecţie tocmai că nu este doar o fază târzie a epocii artei, ci 
este deja trecerea în cunoaşterea pentru care arta devine pentru prima dată artă. 

Aici se plli1e în continuare întrebarea specială, în general neglijată până acum, dacă 
artele de factură lingvistică nu se disting în cadrul ierarhiei genurilor artei prin aceea că 
legitimează această trecere166. R. Wiehl a relevat în mod convingător faptul că în conceptul 
de actiune, care constituie centrul formei artistice dramatice, este de găsit veriga de legătură 
cu dr�aturgia gândirii dialectice. Într-adevăr, aceasta este una dintre acele intuiţii profunde 
ale lui Hegel, a căror licărire străbate întreaga sistematizare conceptuală a esteticii sale. Nu 
mai puţin important mi se pare faptul că această trecere este stabilită deja acolo ,unde 
lingvisticitatea ca atare iese pentru prima dată în evidenţă, şi anume în cazul liricii. In ea, 
ce-i drept, nu este prezentată o acţiune, iar în ceea ce se numeşte astăzi 'acţiune lingvistică', 
ce este cu siguranţă valabilă şi pentru lirică, caracterul acţiunii nu se impune ca ftind 
evident. Ceea ce constituie într-adevăr enigmatica uşurinţă a cuvântului În toate artele de 
factură lingvistică, în comparaţie cu rezistenţa materialului în care trebuie să se întrupeze 
artele plastice, este faptul că nu ne gândim absolut deloc că şi o astfel de vorbire este 
acţilli1e. Wiehl splli1e pe bună dreptate: "Lirica este prezentatea unei pure acţiuni lingvistice, 
nu prezentarea unei acţiuni în forma unei acţiuni lingvistice" (cum este cazul dramei) . 
Aceasta înseamnă Însă că aici limba apare ca limbă. 

Astfel, intră În joc o relaţie între cuvânt şi concept care precedă şi relaţia relevată de 
către Wiehl dintre dramă şi dialectică167. Poezia lirică este cea în care limba apare în esenţa 
ei pură, astfel încât în ea se regăsesc deja, oarecum învăluite, toate posibilităţile limbii, 
inclusiv cea a conceptului. Hegel a văzut deja faptul principial atunci când a recunoscut că 
lingvisticitatea, spre deosebire de 'materia' celorlalte arte, înseamnă totalitate. Aceasta este 
o intuiţie care l-a determinat deja pe Aristotel să acorde totuşi auzului - în ciuda preeminenţei 
pe care văzul o are de la natură în cadrul simţurilor - o preeminenţă proprie, pentru că 
auzul percepe limba şi, prin aceasta, totul, nu numai vizibilul. 

Fireşte că Jiegel, pentru această preeminenţă a lingvisticităţii, nu a privilegiat în mod 
deosebit lirica. In această privinţă, el era mult prea dominat de idealul naturalităţii pe care 
îl reprezenta pentru epoca sa Goethe, şi de aceea privea poezia lirică numai ca pe o 
expresie subiectivă a interiorităţii. Însă în realitate cuvântul liric ilustrează limba Într-un 
sens privilegiat. Acest lucru se manifestă, nu în ultimul rând, prin aceea că cuvântul liric 
poate fi ridicat la rangul de ideal pur al unei poesie pure. Ce-i drept, aceasta nu ne face să ne 
gândim la forma dezvoltată a dialecticii - cum se întâmplă în cazul dramei - dar ne face să 
ne gândim la speculativul aflat la baza oricărei dialectici. Atât în mişcarea lingvistică a 
165 R. Wiehl, "lIber den Handlungsbegriff als Kategorie der Hegelschen Aesthetik", Hegelstudien 
6, îndeosebi p. 1 38. 
1 66 [Cf. lucrările mele "lIber den Beitrag der Dichtkunst bei der Suche nach Wahrheit" (Kl. Schr. 
IV, pp. 21 8-227; Ces. Werke Bd. 8) şi "Philosophie und Poesie" (ibid. pp. 241 -248; Ces. Werke Bd. 
8) şi mai recent "Die Stellung der Poesie im System der Hegelschen Ăsthetik", Hegel-Jtudien 21 
(1 986); Ces. Werke Bd. 8] . 
1 67 [Cf. pentru cele ce urmează "Text şi interpretare", mai sus p. 596 sgg.J . 
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gândirii speculative, cât şi în cea a poeziei 'pure', se împlineşte aceeaşi prezenfă de sine 
(Selbstprăsen:f.J a spiritului. Şi Adomo a observat, pe bună dreptate, afinitatea dintre expresia 
lirică şi cea speculativ-dialectică - şi mai ales: Mallarme însuşi. 

Există şi un alt indiciu care trimite în aceeaşi direcţie, şi anume gradul de traductibilitate 
specific diferitelor tipuri de creaţie poetică. Criteriul :acţiunii', pe care Wiehl l-a preluat de 
la Hegel însuşi, este aproape opusul acestui criteriu. In orice caz, este incontestabil faptul 
că lirica, cu cât este mai puţin traductibilă, cu atât se apropie m ai  mult de idealul unei poesie 
pure: în mod evident, aici împletirea sunetului şi a semnificaţiei a devenit indisolubilă. 

Aceasta este direcţia pe care am dezvoltat-o până în prezent. Desigur că nu am fost 
singurul. Distinctia dintre 'denotativ şi conotativ' folosită de către Wellek şi Warren ne 
provoacă totuşi tocmai la o analiză mai precisă. În analiza diferitelor moduri ale lingvis
ticităfii, eu am urmărit mai ales importanţa pe care o are scripturalitatea pentru idealitatea 
faptului lingvistic. Prin reflecfii asemănătoare, Paul Ric�ur a ajuns recent la acelaşi rezultat 
că scripturalitatea confirmă identitatea sensului şi atestă desprinderea de latura psihologică a 
vorbirii. Astfel - în treacăt fie spus - se explică, pornind de la realitatea însăşi, de ce 
hermeneutica ce merge pe urmele lui Schleiermacher, Dilthey mai ales, în ciuda întregii 
preocupări psihologice, nu a preluat întemeierea romantică a hermeneuticii pe dialogul viu, 
ci s-a întors la 'expresiile fixate în scris ale viefii' din hermeneutica mai veche. Acestui lucru 
� corespunde faptul că Dilthey a văzut în intetpretarea creaţiei poetice triumful hermeneuticii. 
In opoziţie cu această perspectivă, eu am evidenţiat 'dialogul' (das 'Gesprăch') ca fUnd structura 
comunicării lingvistice şi l-am caracterizat prin dialectica întrebării şi a răspunsului. Acest 
lucru se confirmă în întregime şi pentru propria noastră "mntă întru text" ("Sein zum Texte''). 
Întrebările pe care ni le suscită un text în timpul intetpretării pot fi ele însele înfelese abia 
atunci când textul este înfeles la dndul său ca răspuns la o întrebare. 

Opera de artă de factură lingvistică (das sprachliche Kunstwerk) nu stă aici în prim-plan 
fără un motiv temeinic. Ea - în mod cu totul independent de problema istorică a acelei 
oral poetry - ţine de arta oratorică într-un sens mult mai principial decât de literatură. 
Numesc textele de felul acesta texte 'eminente'. 

Ceea ce mă preocupă de ani de zile şi ceea ce am urmărit în diferite prelegeri nepublicate 
încă ("Bild und Wort / Imagine şi cuvânt", "Das Sein des Gedichteten / Fiinp operei 
poetice", "Von der Wahrheit des Wortes / Despre adevărul cuvântul", "Philosophical, 
poetical, religious speaking / Discursul ftlozofic, poetic, religios") sunt problemele herme
neutice speciale ale textelor eminente. Un �stfel de text fixează acţiunea lingvistică pură, şi 
de aceea are un raport eminent cu scrisuL In el limba este prezentă în aşa fel, încât relaţia 
ei de cunoaştere cu datul se estompează, la fel ca şi relaţia comunicativă în sensul de 
adresare. Situaţia hermeneutică fundamentală generală a formării şi a contopirii orizonturilor, 
pe care eu am dezvoltat-o dându-i o explicitare conceptuală, va fi valabilă şi pentru astfel 
de texte eminente. Nu vreau nici pe departe să tăgăduiesc faptul că modul cum o operă de 
artă se integrează în epoca şi în lumea sa (ceea ce H. R. Jauss168 numeşte 'negativitate') îi 
codetermină semnificaţia, adică felul cum ea este grăitoare pentru noi. Miza conştiinţei 
istoriei efectelor a fost totuşi aceea de a gândi opera şi efectul ca unitate a unui sens. Ceea 
ce am descris drept con topire a orizonturilor a fost forma de realizare a acestei unităţi, 
care nu îi permite interpretului să vorbească despre un sens originar al unei opere fără ca 
în înţelegerea acestuia să nu fi pătruns deja, de la bun început, şi sensul propriu al inter
pretului. Această structură hermeneutică fundamentală este ignorată atunci când se crede, 
1 68 H.R. J auss, Literaturgeschichte a� Provokation, 1970 [şi .A.sthetische Eifahrung und literarische Hermeneutik, 
F rankfurt 1 979]. 
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de pildă, că cercul înţelegerii ar putea fi 'rupt' printr-o metodă istoric-critică (aşa cum 
afirmă mai recent Kimmerle169). Ceea ce Kimmerle descrie astfel nu este nimic altceva 
decât ceea ce Heidegger numea: "a intra în cerc în modalitatea corectă', adică nu printr-o 
actualizare anacronică sau printr-o repliere necritică asupra propriilor pre-concepţii (Vor
Meinungen) . Relevarea orizontului istoric al lU1ui text este deja de la bun început o contopire 
a orizonturilor. Orizontul istoric nu poate fi reconstituit mai întâi în sine. Acest lucru este 
cunoscut în hermeneutica mai recentă sub forma problematicii preîntelegerii . 

Însă în cazul textului eminent se mai află în joc şi un alt fapt ce' reclamă o reflecţie 
hermeneutică. 'Pierderea' relaţiei nemijlocite cu realitatea, pentru care reflecţia engleză, 
structurată nominalist, asupra gândirii şi asupra limbii are expresia semnificativă de jiction, 
în realitate nu este lU1 fenomen de pierdere, o atenuare a caracterului nemijlocit al unei 
acţiuni lingvistice, ci este dimpotrivă realizarea ei 'eminentă'. În orice literatură, acest lucru 
este de asemenea valabil şi pentru 'adresa' pe care ea o conţine şi care nu îl vizează pe 
destinatarul unei comunicări, ci pe cel care este receptiv astăzi şi mâine. D eja tragediile 
clasice, chiar dacă erau scrise pentru o scenă fixă şi festivă şi se integrau, cu siguranţă, 
într-un prezent social, nu erau destinate, asemenea recuzitelor teatrale, unei utilizări unice, 
şi nici nu rămâneau în depozit până la o nouă utilizare. Faptul că ele au putut fi reprezentate 
din nou şi că, foarte curând, au fost citite şi ca texte nu s-a întâmplat, cu siguranţă, dintr-un 
interes istoric, ci pentru că ele au rămas grăitoare. 

Nu un anumit canori de continut al clasicitătii a fost cel care m-a determinat să disting 
clasicul ca ftind categoria prin e�celenţă a istori�i efectelor. Am vrut să disting astfel mai 
degrabă specificitatea operei de artă şi mai ales pe cea a oricărui text eminent în raport cu 
o altă tradiţie care este inteligibilă şi necesită interpretare. Dialectica întrebării şi a răspunsului 
pe care am dezvoltat-o eu nu îşi pierde aici valabilitatea, dar se modifică: aşa cum am 
arătat mai sus, întrebării originare în raport cu care un text trebuie înţeles ca răspuns îi 
sunt inerente aici, de la origine, o superioritate şi o libertate faţă de origine. Aceasta nu 
înseamnă, desigur, că 'opera clasică' ar mai fi accesibilă numai printr-o convenţionalitate 
fără ieşire şi că ea ar necesita un concept temperat în mod armonios al 'general-umanului'. 
Mai degrabă, ea este 'grăitoare' numai atunci când vorbeşte 'originar', adică 'de parcă 
mi-ar fi adresată mie Însumi'. Aceasta nu Înseamnă nicidecum că ceea ce vorbeşte astfel ar 
fi raportat la conceptul unei norme extraistorice. Dimpotrivă: ceea ce vorbeşte astfel 
stabileşte prin acest lucru o măsură. Aici se află problema. Întrebarea originară în raport 
cu care textul este înţeles ca răspuns pretinde Într-un astfel de caz o identitate de sens, care 
a mediat deja de la bun început distanţa dintre origine şi prezent. Diferenţierile hermeneutice 
care sunt necesare pentru astfel de texte le-am indicat în prelegerea "Das Sein des 
Gedichteten / Fiinţa operei poetice", pe care am susţinut-o la Ziirich în 1 96917°. 

Aspectul hermeneutic mi se pare însă şi în alte privinţe indispensabil pentru discuţia 
estetică a zilelor noastre. Tocmai după ce 'antiarta' a devenit o lozincă socială, la fel ca şi pop 
ar! şi happening, şi chiar şi printr-un comportament tradiţional sunt încercate forme artistice 
care se întorc împotriva reprezentărilor tradiţionale ale operei şi ale unităţii operei şi se 
doreşte să se joace o festă oricărei univocităti a inteligibilitătii, reflectia hermeneutică trebuie 
să se întrebe care este valoarea unor astfel de pretenţii. Răspunsul 'va fi acela că conceptul 
hermeneutic de operă îşi păstrează plenitudinea atâta vreme cât o astfel de producere implică 
în genere posibilitatea identificării, repetarea şi faptul de a fi demn de repetare. Atâta vreme 
cât o astfel de producere, în calitatea pe care şi-o asumă, se supune conduitei hermeneutice 
1 69 H. Kimmerle, Die Bedeutung der Geisteswissenschaft Jiir die Gesellschaft, 1 971 ,  p. 71 sqq. 
170 ef. acum şi "Wahrheit und Dichtung", în Zeitwende 6 (1971) [Ges. Werke Bd. 8] . 
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fundamentale de aA înţelege ceva ca ceva, forma de concepere nu este pentru ea nicidecum 
una radical nouă. In realitate, o astfel de "artă", nu se deosebeşte nicidecum de anumite 
forme de artă, recunoscute dintotdeauna, de tip tranzitoriu, ca de pildă dansul artistic. Statutul 
şi pretenpa de calitate a acestuia se caracterizează într-adevăr, şi ele, prin aceea că chiar şi 
improvizaţia ce nu este repetată niciodată se vrea a fi 'bună', iar aceasta înseamnă deja: 
idealiter repetabilă şi, prin repetare, adeverindu-se ca artă. Aici există o limită care trebuie 
trasată cu precizie între artă şi simplul truc sau scamatorie. Şi în acestea este de înteles ceva. 
Pot fi înţelese, pot fi imitate. Ba chiar este posibil să fie cunoscute şi să fie de calitate. Însă 
repetarea lor, pentru a vorbi în termenii lui Hegel, devine "anostă ca o scamatorie demascată". 
Procesele de trecere de la opera de artă (Kunshverk) la dexteritate (Kunststtii:k) pot părea totuşi 
continue, iar contemporanii pot adesea să nu ştie dacă farmecul unei creaţii este cel al uimirii 
sau cel al unei îmbogăţiri artistice. De asemenea, mijloacele artistice sunt întâlnite destul de 
des ca mijloace în simple contexte de acpune, ca de pildă în grafica de afişe şi :în alte forme 
de reclamă comercială şi politică. 

Ceea ce numim o operă de artă rămâne net deosebit de astfel de funcţii ale mijloacelor 
artistice. Chiar dacă de pildă statuia zeilor, cântecul coral, tragedia şi comedia attică sunt 
întâlnite în cadrul unor rânduieli de cult şi, în genere, orice 'operă' aparpne la origine unui 
context de viaţă care între timp a dispărut, teoria despre in-distincpa estetică suspne totuşi 
că o astfel de relape dispărută este, aşa zicând, repnută în opera însăşi. Şi la origine ea îşi 
oglindise totuşi 'lumea', şi de aceea fusese 'vizată' ca ea însăşi, ca statuie a lui Fidias, ca 
tragedie a lui Eschil, ca motet al lui Bach. Constituirea hermeneuti"că a unităţii operei de 
artă ca operă este invariabilă în raport cu toate transformările sociale ale practicării artei. 
Acest lucru este valabil şi în raport cu ridicarea artei la rangul de religie a educapei, fenomen 
care a fost caracteristic pentru epoca burgheză. Şi o abordare marxistă a literaturii trebuie 
să pnă seama de o astfel de invarianţă, aşa cum pe bună dreptate a accentuat de pildă 
Lucien Goldmannl71 .  Arta nu este pur şi simplu un instrument al voinţei social-politice 
ea documentează o realitate socială dacă este cu adevărat artă, nu dacă este creată cu 
scopul de a fi instrument. 

In cercetările mele am pus în joc concepte 'clasice' precum 'mimesis' sau 'reprezentare' 
pentru a depăşi conceptul de estetic ce îşi are originea în religia burgheză a educapei, şi nu 
pentru a apăra idealuri clasiciste. Acest lucru a fost înţeles ca un fel de re cădere într-un 
platonism definitiv depăşit de conceppa modernă despre artă. Nici această problemă nu 
mi se pare atât de simplă. Teoria despre recunoaştere, pe care se bazează orice prezentare 
mimetică, reprezintă numai un prim indiciu pentru înţelegerea corectă a pretenpei de 
fiinţă (Seinsanspruch) a prezentării artistice. Acelaşi Aristotel care derivă arta lui mimesis din 
bucuria cunoaşterii consideră totuşi că poetul este privilegiat în raport cu istoricul prin 
aceea că el nu ar prezenta lucrurile aşa cum s-au întâmplat, ci aşa cum s-ar fi putut întâmpla. 
El atribuie astfel poeziei o generalitate care nu are nimic de-a face cu metafizica 
substantialistă a unei estetici clasiciste a imitatiei. Dimensiunea către care trimite creatia 

, , , 
conceptuală aristotelică şi a cărei legitimitate hermeneutică mi se pare de necontestat este 
mai degrabă aceea a posibilului - şi prin aceasta şi aceea a criticii la adresa realităţii (despre 
care comedia antică ne dă cu adevărat o imagine consistentă), - oricât de mult s-a revendicat 
de la Aristotel teoria clasicistă a imitaţiei. 

Mă opresc totuşi aici. Dialogul care se află în desfăşurare se sustrage fixării. Nu este un 
bun hermeneut cel care îşi imaginează că ar putea sau ar trebui să aibă ultimul cuvânt. 

17 1  L. Goldmann, Dialektische Untersuchungen, 1968. 



31 . Autoprezentare 
Hans-Georg Gadamer 

*11.2.1900 
(încheiată în 1975) 

Când în anul 1 9 1 8, luându-mi diploma de bacalaureat, părăseam Gimnaziul* "Z um Heiligen 
Geist" din Breslau şi, încă în ultimul an al primului război mondial, începeam să-mi Iărgesc 
orizontul la Universitatea din Breslau, nu era nicidecum hotărât faptul că voi păşi pe 
drumul disciplinei academice a ftlozofiei. 

Tatăl meu era cercetător în domeniul ştiinţelor naturii şi detesta orice cunoaştere 
dobândită din cărti, deşi îl învătase excelent pe Horatiu. De aceea, el încercase în multe " , 
feluri, în timpul copilăriei mele, să-mi trezească interesul pentru ştiinţele naturii, şi era 
foarte dezamăgit de insuccesul său. Căci faptul că mi-ar fi plăcut să rămân în preajma 
'profesorilor specializap în trăncăneală' a fost clar încă de la începutul studiilor mele supe
rioare. El mi-a lăsat, ce-i drept, libertatea de a alege, dar a fost foarte nemulţumit de mine 
în tot timpul vieţii sale. 

Studiile superioare erau_ pe atunci asemenea începutului unei lungi odisee. Te simţeai 
atras de multe lucruri, degustând pupn din fiecare, şi dacă în cele din unnă nu au devenit 
Predominante înclinatiile mele către ştiinta literaturii, istorie şi istoria artei, ci interesul , , 
ftlozofic, acest lucru a însemnat mai pupn o renunţare la primele şi o îndreptare către cel 
din urmă, cât drumul unei lente deprinderi a muncii disciplinate în genere. In confuzia pe 
care o provocaseră pe scena germană primul război mondial şi deznodământul său, fixarea 
necondiponată într-o tradipe durabilă nu mai era posibilă. Astfel că deja starea de confuzie 
ca atare devenea un imbold spre interogaţii ftlozofice. 

Fireşte că nici în domeniul ftlozofiei, pentru noi cei mai tineri, nu mai era acceptabilă 
o simplă continuare a ceea ce crease generapa mai vârstnică. Neokantianismul, care până 
atunci se bucura de un autentic, deşi controversat renume mondial, se năruise în bătăliile 
decise de dotarea tehnică ale războiului de pozitii, la fel ca şi trufaşa conştiintă culturală a 
epocii liberale şi credinţa sa în progres, bazată pe ştiinţ�. Noi, cei care er�m tineri pe 
atunci, căutam o nouă orientare într-o lume dezorientată. In această privinţă, eram practic 
limitap la scena germană, în care se confruntau amărăciunea şi febra înnoirii, sărăcia şi 
disperarea şi vointa neîntreruptă de a trăi a celor tineri. Expresia lor culturală era univocă. 
Expresionismul d'evenea, în viaţă şi în artă, puterea dominantă. În timp ce ştiinţele naturii 
îşi continuau avântul, care a făcut senzatie îndeosebi sub forma teoriei einsteiniene a 

relativităpi, în domeniile legate de o conc�ppe despre lume ale literaturii şi ştiinţei exista 
un adevărat sentiment al catastrofei, care lua amploare şi provoca ruperea de vechile 
tradiţii. Prăbuşirea idealismului german (cum se intitula o carte des citată pe atunci a lui 
Paul Ernst) era doar latura academică a noului sentiment al epocii. Cealaltă latură, mult 
mai cuprinzătoare, şi-a găsit expresia în succesul senzaponal al lucrării lui Oswald Spengler 
Declinul Occidentului, această romantă în care ştiinta se îmbină cu fantezia despre istoria , , 
universală, "admirată mult şi mult hulită" - fUnd în ultimă instanţă deopotrivă cristalizarea 
unei stări de spirit dintr-un moment al istoriei universale şi un imbold de sine stătător 
către punerea sub semnul întrebării a credinţei moderne în progres şi a idealurilor ei 

* În Germania, gimnaziile sunt instituţii de învăţământ pentru clasele V-XIII - n. trad. 
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trufaşe de performanţă. În această situaţie, o scriere cu totul secundară a exercitat asupra 
mea o influenţă de-a dreptul revoluţionară. Este vorba despre cartea lui Theodor Lessing 
(care mai târziu, într-o epocă încă şi mai confuză, avea să fie victima unui atentat naţionalist) 
Europa und Asien / Europa fi Asia, care punea sub semnul întrebării, din perspectiva 
înţelepciunii Orientului, întreaga gândire europeană orientată spre performanţă. Pentru 
prima dată mi se relativiza atunci orizontul atotcuprinzător în care crescusem prin prisma 
originii, a educatiei, a şcolii şi a lumii din jurul meu. Începea ceva de felul gândirii. Câtiva 
scriitori importa�ţi au ju::at, într-o anumită măsură, rolul de primi îndrumători. Îmi amin;esc 
de puternica impresie pe care mi-au făcut-o Betrachtungen eines Unpolitischen / Consideraţiile 
unui apolitic ale lui Thomas Mann încă de pe vremea când eram în ultima clasă de liceu. Am 
fost mişcat de opoziţia exaltată dintre artă şi viaţă care se degaja din Tonio KrtJger, iar 
tonalitatea melancolică a romanelor timpurii ale lui Hermann Hesse m-a fermecat. 

Prima iniţiere în arta gândirii conceptuale am primit-o de la Richard Hănigswald, a 
cărui dialectică bine cizelată apăra cu eleganţă, deşi nu fără o anumită monotonie, poziţia 
transcendental-idealistă a neokantianismului împotriva oricărui psihologism. Cursul său 
despre "Problemele fundamentale ale teoriei cunoaşterii" l-am stenografiat şi eu, iar apoi 
l-am transcris. Ambele caiete le-am încredinţat între timp Arhivei Hănigswald întemeiate 
de către Hans Wagner. Ele au constituit o bună introducere în ftlozofia transcendentală. 
Astfel, am venit la Marburg în anul 1 9 19  cu o anumită pregătire. 

Acolo m-am văzut în curând confruntat cu noi experienţe în ceea ce priveşte studiile. 
Căci spre deosebire de universităţile din marile oraşe, universităţile 'mici' cunoşteau încă, 
pe atunci, o adevărată viată academică, o 'viată de idei' în sensul lui Humboldt, iar în 
facultatea de ftlozofie exis{a peste tot, în fiecar� disciplină, în jurul fiecărui profesor, câte 
un 'cerc', astfel încât erai atras către interese diversificate. Pe atunci începea la Marburg 
critica la adresa teologiei is torice, care era formulată de aşa-numita teologie dialectică 
pornind de la comentariul lui Barth la Epistola către fumam'. Pe atunci, printre cei tineri se 
făcea tot mai mult auzită critica la adresa metodologismului şcolii neokantiene, în timp �e 
arta descrierii fenomenologice a lui Husserl era dimpotrivă tot mai elogiată. Dar mai ales 
ftlozofia vieţii, în spatele căreia se afla evenimentul european numit Friedrich Nietzsche, 
pătrundea în întreaga noastră atitudine în faţa lumii, şi în corelaţie cu acest lucru spiritele 
tinere erau preocupate de problema relativismului istoric, aşa cum era ea discutată cu 
referire la Wilhelm Dilthey şi Ernst Troeltsch. 

La acestea s-a adăugat îndeosebi faptul că în acea perioadă cercul din jurul poetului Stefan 
George a început să pătrundă în lumea academică. Mai ales cărţile extrem de influente şi 
fascinante ale lui Friedrich Gundolf au adus o nouă sensibilitate artistică în abordarea ştiintifică 
a creaţiei poetice. În genere, tot ceea ce provenea din acest cerc: cărţile lui Gundolf la fel 'ca şi 
cartea despre Nietzsche a lui Ernst Bertram, retorica versată în pamflete a lui Wolters, 
rafinamentul cristalin al lui Salin şi, Într-un mod deosebit de explicit, atacul declamativ al lui 
Erich von Kahler la adresa celebrului discurs al lui Max Weber despre "ştiinta ca profesie", 
toate constilLllau o unică mare provocare. Ele erau voci ale unei critici cultural� hotărâte. Însă 
spre deosebire de alte sunete asemănătoare venite din alte părp, care găseau o anwnită audienţă 
datorită nemultumirii tipice pentru studentii din anii începători, cum era şi cazul meu, aici aveai 
sentimentul că'ai de-a face cu ceva mai co�sistent. În spatele declamaţiilor adesea monotone se 
afla o forţă. Faptul că un poet precum George, cu sunetul magic al versurilor sale şi cu energia 
persoanei sale, exercita o influenţă formativă atât de puternică asupra oamenilor, a rămas 
pentru spiritul reflexiv o prol:>lemă statornică şi a reprezentat pentru jocul conceptual al studiului 
filozofic un corectiv care niciodată nu a fost complet uitat. 
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În genere, nu puteam ignora faptul că experienfa artei priveşte într-o anumită măsură 
filozofia. Faptul că arta ar fi adevăratul organon al ftlozofiei, dacă nu chiar contrapartea ei 
superioară, era un adevăr care impusese ftlozofiei romantismului german, până la sfârşitul 
erei idealiste, sarcina ei cuprinzătoare. Filozofia: universitară a epocii posthegeliene a trebuit 
să plătească ignorarea acestui adevăr cu propria pustiire. Acest lucru era şi este valabil atât 
pentru neokantianism, cât şi pentru noul poz�tivism până astăzi. Către recâştigarea acestui 
adevăr ne îndruma moştenirea noastră istorică. 

Cu siguran�ă că faptul de a invoca adevărul artei împotriva îndoielilor relativismului istoric, 
care puneau într-un mod principial sub semnul îndoielii pretenţia conceptuală de adevăr a 
ftlozofiei, nu era o soluţie satisfăcătoare. Această mărturie este pe de o parte prea puternică. 
Pentru că nimeni nu va dori să extindă vreodată credin�a în progres a ştiintei în genere 
asupra vârfurilor artei şi să vadă, de pildă, în Shakespeare un progres fa�ă de Sofocle sau în 
Michelangelo un progres fafă de Fidias. Dar pe de altă parte mărturia artei este şi prea sla�ă, 
în măsura în care opera de artă ascunde conceptului adevărul pe care ea îl întrupează. In 
orice caz, forma educativă a conştiintei estetice, la fel ca şi cea a conştiintei istorice şi a 

, 
, 

gândirii sale în 'concepţii d.espre lume', devenea tot mai palidă. Aceasta nu însemna însă că arta 
şi întâlnirea cu tradiţiile istorice ale gândirii îşi pierdeau fascinaţia. Dimpotrivă; atât afirmaţia 
artei, cât şi cea a marilor filozofi ridicau acum cu atât mai mult o pretenţie de adevăr derutantă, 
incontestabilă, care nu putea fi neutralizată şi supusă legilor ştiinţificităţii riguroase şi ale 
progresului metodologic prin nici o 'istorie a problemelor'. Sub influen�a unei noi receptări 
a lui Kierkegaard, acest fapt se numea pe atunci în Germania 'existenţial' ('existenifel/). Era 
vorba despre un adevăr care trebuia să-şi aibă legitimarea nu atât în afirmaţii sau cunoştin�e 
generale, cât în imediatul propriei trăiri şi în imposibilitatea delegării propriei existen�e. Mai 
ales Dostoievski ni se părea că ştie acest lucru. Volumele roşii ale editurii Piper în care 
apăreau romanele lui Dostoievski ardeau în flăcări pe fiecare masă de lucru. Ne atrăgeau 
scrisorile lui van Gogh, lucrarea Sau-sau a lui Kierkegaard pe care el o opunea lui Hegel, iar 
în spatele tuturor îndrăznelilor şi cutezan�elor angajamentului nostru existenţial se afla - o 
amenintare încă greu de întrevăzut a traditionalismului romantic al culturii noastre dobândite 
prin ed�caţie - figura uriaşă a lui Friedri�h Nietzsche cu critica sa extatică la adresa tuturor, 
dar şi la adresa tuturor iluziilor conştiintei de sine. Unde era gânditorul a cărui fartă ftlozofică 
să fie la înălţimea acestor impulsuri? ' , 

Noua stare de spirit a epocii şi-a croit drum şi în Şcoala de la Marburg. Entuziasmul 
artistic cu care severul metodolog al Şcolii de la Marburg, Paul Natorp, încerca la bătrâneţe 
să pătrundă în inefabilul mistic al concretului originar şi, pe lângă Platon şi Dostoievski, 
Beethoven şi Rabindranath Tagore, invoca tradiţia mistică de la Plotin şi Meister Eckhart 
până la quakeri, aşadar acest entuziasm exercita o influen�ă proprie, la fel ca şi sălbatica 
daimonie cu care Max Scheler - invitat s ă  conferenţieze la Marburg - îşi demonstra 
pătrunzătorul talent fenomenologic, pe care şi-l punea în valoare în domenii mereu noi, 
neaşteptate. La acestea se adăuga acuitatea rece cu care Nicolai Hartmann încerca să Se 
lepede de propriul trecut idealist printr-o argumentaţie critică: un gânditor şi un profesor 
de o impunătoare perseverenţă. Când mi-am scris disertaţia despre Platon şi mi-a fost 
conferit, în 1 922, titlul de doctor, mult prea tânăr fiind, mă aflam preponderent sub influenţa 
lui Nicolai Hartmann, care se opusese sistematicii în stil idealist a lui Natorp. Ceea ce ne 
însufleţea era aşteptarea unei n�i orientări ftlozofice, care era legată îndeosebi de obscurul 
cuvânt magic 'fenomenologie'. In să  după ce chiar şi Husserl, care cu tot geniul său analitic 
şi cu toată răbdarea sa descriptivă neobosită insista permanent asupra evidenţei ultime, nu 
găsise un sprijin ftlozofic mai bun decât cel al idealismului transcendental de sorginte 



Autoprezentare Hans-Georg Gadamer 705 

neokantiană - de unde trebuia să vină ajutorul în sprijinul gândirii? Heidegger a fost cel 
care l-a dat. Pornind de la el, unii întelegeau ce era Marx, altii ce era Freud, iar noi toti, în 
cele din urmă, ce era Nietzsche. E� însumi am înteles dat�rită lui Heidegger că pu�eam 
atunci să 'reluăm' pentru prima dată ftlozofarea grecilor, atunci, după ce istoria ftlozofiei 
scrisă de Hegel şi desăvârşită de istoria problemelor a neokantianismului îşi pierduse propriul 
fundamentum inconcussum, conştiinţa de sine. 

De acum înainte, aveam o vagă idee despre ceea ce voiam - fireşte însă că nu en:. vorba 
despre o nouă, atotcuprinzătoare gândire sistematică. Critica lui Kierkegaard la adresa lui 
Hegel nu fusese dată uitării. Noua reducere a ftlozofiei la experienţe fundamentale aflate 
la baza existenţei umane, care trebuiau lămurite dincolo de orice istorism, şi-a găsit prima 
cristalizare în studiul meu din volumul omagial dedicat celei de-a şaptezecea aniversări a 
lui Paul Natorp, studiu intitulat "Zur Systemidee in der Philosoprue / Despre ideea de 
sistem în ftlozofie" (1 924) . Un fel de document al imaturităţii mele, el era de asemenea o 
mărturie despre noul meu angajament şi despre inspira�a pe care i-o datoram lui Heidegger. 
Uneori acest studiu a fost iqterpretat ca o anticipare a opoziţiei heideggeriene faţă de 
idealismul transcendental - din punct de vedere istori c, în mod cu totul eronat. Sâmburele 
de adevăr al acestei interpretări il constituie cel mult faptul că cele câteva luni pe care le 
petrecusem în vara lui 1 923 la Freiburg în preajma lui Heidegger ar fi condus cu greu la o 
astfel de 'inspiraţie' dacă nu ar fi fost dej a întrunite o serie întreagă de condiţii. In orice 
caz, faptul că l-am luat drept model pe Heidegger a fost cel care mi-a permis să câştig 
distanţă faţă de profesorii de la Marburg, faţă de amplele construcţii sis�ematice ale lui 
Natorp şi faţă de obiectivismul naiv al cercetării categoriale hartmann.iene. Insă studiul era 
un gest prea obraznic şi zgomotos. 

Am învăţat să tac abia când am ştiut mai multe. La abili tarea mea din 1 928, puteam să 
prezint ca publicaţii ftlozofice, în afară de studiul menţionat, doar încă un studiu la fel de 
obraznic şi de zgomotos, publicat în revista Lo�f!,os în 1923, despre lucrarea lui Hartmann 
Metapf?ysik der Erkenntnis / Metaftiica cunoafterii. Fireşte Însă că Între timp studiasem filologie 
clasică, iar lucrarea mea de admitere în seminarul ftlologic al lui Paul Friedlănder, "Der 
aristotelische Protreptikos und die entwicklungsgeschichtliche Betrachtung der aristote
lischen Ethik / Protreptikos-ul aristotelic şi abordarea eticii aristotelice din perspectiva 
dezvoltării ei istorice", am dezvoltat-o mai tarziu sub forma unui studiu pe care Richard 
Heinze îl acceptase pentru revista Hermes - o critică la adresa lui Jaeger, al cărei succes 
ulterior mi-a adus în cele din urmă recunoaşterea în cercul filologilor - iar aceasta în ciuda 
faptului că mă declaram discipol al lui Heidegger. 

Ce ne atrăgea atât de mult, pe mine şi pe alţii, la Heidegger? fireşte că pe atunci nu ştiam 
să spun ce anwne. Astăzi îmi reprezint acest lucru în felul următor: aici creaţiile reflexive ale 
traditiei ftlozofice erau aduse la viată, căci erau întelese ca răspunsuri la Întrebări reale. 
Dez�ăluirea istoriei motivării lor le c�nferea acestor inţrebări un anumit caracter inevitabil. 
Întrebările înţelese nu pot fi pur şi simplu luate la cunoştinţă. Ele devin întrebări proprii. 

Ce-i drept, faptul de a recuno�şte în probleme propriile întrebări fusese şi pretenţia 
istoriei neokantiene a problemelor. Insă pretenţia acestOr probleme supratemporale, 'eterne' 
de a se repeta în contexte sistematice mereu noi era nejustificată şi, în realitate, aceste 
probleme 'identice' fuseseră preluate în mod ilicit şi cu o deplină naivitate d in materialul 
constructiv al filozofiei idealiste şi neokantiene. Împotriva unei as tfel de pretinse  
supratemporalităţi, obiecţia scepticismului istoric-relativist era convingătoare ş i  nu putea 
fi respinsă. Abia atunci �ând am învăţat de la Heidegger să integrez gândirea istorică în 
redobândirea interogaţiilor tradiţiei, acest lucru a făcut atât de inteligibile şi de vii vechile 
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întrebări, încât ele au devenit întrebările proprii. Ceea ce descriu astfel este experienţa 
hermeneutică fundamentală, cum aş numi astăzi acest lucru. 

Ne-a vrăjit mai ales intensitatea cu care Heidegger invoca ftlozofia greacă. Eram însă 
foarte puţin conştienţi de faptul că ea trebuia să fie mai mult un contramodel decât un model 
al propriei sale interogări. Destrucţia metafizicii realizată de către Heidegger nu viza totuşi 
numai idea,lismul conştiinţei al epocii moderne, ci deopotrivă originile sale în metafizica 
greacă. Critica sa radicală punea sub semnul întrebării atât creştinătatea teologiei, cât şi 
ştiinţificitatea filozofiei. În contrast cu lipsa de vitalitate a ftlozofării academice, care se mişca 
într-un limbaj kantian sau hegelian înstrăinat şi care năzuia neîncetat să desăvârşească sau să 
depăşească idealismul transcendental, Platon şi Aristotel apăreau dintr-o dată ca martori 
aflaţi sub j urământ ai filozofării pentru toţi cei pentru care jocurile sistematice ale filozofiei 
academice deveniseră lipsite de credibilitate - inclusiv sub forma acelui sistem deschis de 
probleme, categorii, valori, pe care cercetarea eidetică fenomenologică sau ancl.iza categorială 
întemeiată pe istoria problemelor şi-l asumau ca sarcină proprie. De la greci se putea învăţa 
faptul că gândirea filozofiei nu trebuie să urmeze ideea călăuzitoare sistematică a unei întemeieri 
ultime pe un principiu suprem, pentru a putea să se justifice, ci este întotdeauna deja călăuzită 
de ceva: gândind mai departe experienţa originară a lumii, ea trebuie să gândească până la 
capăt forţa conceptuală şi intuitivă a limbii în care trăim. Faptul de a ne învăţa acest lucru mi 
s-a părut a fi taina dialogului platonician. 

Dintre cercetătorii germani ai operei lui Platon, pe atunci mai ales J ulius Stenzel indica în 
lucrările sale o direcţie asemănătoare, cu atât mai mult cu cât el, având în vedere aporiile 
conştiinţei de sine în care idealismul şi criticii săi se vedeau deopotrivă încurcaţi, observa la 
greci 'atenuarea subiectivităţii'. Acelaşi lucru îl remarcam şi eu, chiar înainte ca Heidegger să 
înceapă să mă înveţe că enigmatica superioritate a grecilor constă în faptul de a se fi abandonat 
cu o nemăsurată inocenţă mişcării gândului, dedicându-se, prin uitare de sine, gândirii. 

Deja de timpuriu mă interesase - din acelaşi motiv - Hegel, în măsura în care îl înţelegeam 
şi tocmai pentru că îl înţelegeam doar atât de puţin. Mai ales Logica sa avea pentru mine 
realmente ceva din inocenţa greacă şi îmi oferea - împreună cu genial ele Prelegeri de istorie 
a filozofiei, din păcate mizerabil editate - puntea către o înţelegere nonistoristă, ci cu adevărat 
speculativă a gândirii platoniciene şi aristotelice. 

Lucrul cel mai important l-am învăţat însă de la Heidegger. Trebuie amintit, întâi de 
toate, primul seminar la care am participat. El a avut loc în 1 923, încă la Freiburg, şi a fost 
consacrat Cărţii a VI-a a Eticii Nicomahice. Pe atunci 'phronesis', acea arele a 'raţiunii practice', 
a unui al/o eidos gnoseos, a unui 'alt tip de cunoaştere', devenea pentru mine un adevărat 
cuvânt magic. Ce-i drept, a fost de-a dreptul provocator momentul în care într-o zi 
Heidegger a analizat distincţia dintre techne şi phronesis, iar când s-a ajuns la propoziţia: 
phroneseos de ouk esti lethel gn raţionalitate nu există uitare) a dat următoarea explicaţie: 
"Aceasta este conştiinţa." Insă această exagerare spontană din punct de vedere pedagogic 
viza punctul hotărâtor pornind de la care şi Heidegger însuşi a pregătit mai târziu în Fiinţă 
fi timp noua situare a întrebării privitoare la fiinţă. Să ne gândim la expresii precum 'faptul 
de a vrea să ai o conştiinţă' (Gewissen-Habenu)ollen) . 

Pe atunci nu îmi era nicidecum clar faptul că observaţia lui Heidegger putea fi înţeleasă 
şi într-un cu totul alt mod, şi anume în sensul unei critici ascunse la adresa grecilor. Atunci 
aceste cuvinte însemnau: gândirea greacă a putut să înţeleagă fenomenul originar-';;1man al 
conştiintei numai ca pe o certitudine a cunoaşterii neamenintată de nici o uitare. - In orice 
caz, pri� observaţia provocatoare a lui Heidegger îmi fuse�e arătată o cale de a face ca 

[Cf. "Praktisches Wissen", Ges. Werke Bd. 5, pp. 230-248] . 
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întrebările străine să devină întrebări proprii şi totodată de a conştientiza caracterul pre
conceput al conceptelor. 

Al doilea punct esen�al al leqiei pe care am primit-o de la Heidegger a fost acela că el 
mi-a demonstrat pe text la Aristotel �n câteva Întâlniri private) cât de lipsit de temei era 
pretinsul 'realism' al acestuia şi că Aristotel se afla pe acelaşi teren al logos-ului pe care îl 
pregătise Platon urmându-l pe Socrate. Cu câ�va ani mai târziu, Heidegger - pornind de 
la un referat de seminar susţinut de către mine - ne-a explicat că acest nou teren, comun 
lui Platon şi Aristotel, al ftlozofării dialectice nu susţine doar doctrina categoriilor a lui 
Aristotel, ci ar putea lămuri şi conceptele sale de qynamis şi energeia 0dee dezvoltată mai 
târziu de Walter Brocker în cartea sa despre Aristotel) . 

Aşa arăta prima mea iniţiere practică în universalitatea hermeneutic ii. 
Faptul că despre acest lucru a fost vorb a, fireşte, nu mi-a devenit limpede imediat. 

Abia încet am înţeles că acest Aristotel, care ni se impusese ca o prezenţă actuală şi a cărui 
precizie conceptuală deborda într-un mod de nebănuit de intui�e, experienţă şi apropiere 
de realitate, nu exprima pur şi simplu însăşi noua gândire. Mai degrabă, Heidegger urma 
atât de bine principiul dialogului platonic 5 ofis/ul de a-� fortifica adversarul, încât el ni se 
părea a fi aproape un Aristoteles redivivus, care prin forţa intuiţiei şi prin îndrăzneala propriei 
creaţii conceptuale originale prindea totul sub vraja sa. Oricum, această identificare la care 
ne ispiteau interpretările lui Heidegger era pentru mine o uriaşă provocare. Deveneam 
conştient de faptul că studiile mele de până atunci, care mă purtaseră prin multe domenii, 
îndeosebi prin ştiinţa literaturii şi is toria artei, nu aveau valoare nici măcar în domeniul 
filozofiei an tice în care îmi scrisesem disertaţia. Astfel, am început ,un nou studiu sistematic 
al ftlologiei clasice (sub îndrumarea lui Paul FriedIănder), din care, pe lângă ftlozofii greci, 
mă atrăgea mai ales acel Pindar pus în lumină prin opera lui Holderlin, devenită pe atunci 
din nou accesibilă - şi retorica, a cărei functie complementară ftlozofiei am înteles-o , , 
atunci şi care m-a înso�t până la elaborarea hermeneuticii filele ftlozofice. Una peste alta, 
datorez acestor studii faptul de a-mi fi făcut mie însumi tot mai dificilă puternica identificare 
la care ne invita gândirea lui Heidegger. Faptul de a rămâne aproape de greci în ciuda 
conştientizării alterităţii lor, de a descoperi adevăruri în alteritatea lor, adevăruri care, deşi 
poate ocultate, au rămas probabil influente şi astăzi într-un mod necontrolat a devenit 
laitmotivul mai mult sau mai puţin conştient al studiilor mele. Căci în interpretarea dată de 
Heidegger grecilor se afla o problemă care nu mi-a mai dat pace îndeosebi după Fiin!ă fi 
timp. Cu siguranţă că pe atunci intenţia lui Heidegger putea fi aceea de a subordona con
ceptului existenţial de 'Dasein' simpla prezenţă pură (die pure Vorhandenheil) în calitate de 
concept contrar şi de derivat extrem, fără a face distinctia dintre întelegerea greacă a ftintei 
şi 'obiectul formării conceptelor în ştiinţele naturii' .  Î�să aici se afla o provocare pe c�re 
am acceptat-o până într-acolo încât, urmând imboldul lui Heidegger, am aprofundat Fi=<jca 
aristotelică şi cons tituirea ştiinţei moderne şi mai ales pe Galilei. Fragmentele unui 
comentariu la Fi=<jca rămas neterminat vor mai fi poate publicate cândva. 

Situa�a hermeneutică de la care am pornit era dată prin eşecul încercării de restaurare 
idealist-romantice. Pretenţia de a integra în unitatea ştiinţelor filozofice şi ştiinţele empirice 
ale epocii moderne, preten�e ce şi-a găsit expresia în conceptul unei 'fizici speculative' (în 
titlul unei revisteI), era irealizabilă. 

Nu putea fi vorba de o reluare a acestei încercări. Dar pentru a cunoaşte cu mai multă 
claritate temeiurile acestei imposibilităti, trebuia ca atât acceptiunii moderne a ştiintei, cât 
şi conceptului grec de �tiinţă' pe care idealismul german îl rea�tualizase încă o dată, �ă li se 
dea un profil mai precis. Faptul că 'critica facultăţii de judecare' a lui Kant, şi îndeosebi cea 
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a 'facultăp.i teleologice de judecare' a devenit importantă în acest context problematic, este 
de la sine înţeles, iar mai târziu unii dintre discipolii mei au continuat această muncă 
pornind de aici. 

Istoria greacă a ştiinţei Se deosebeşte totuşi în mod evident de istoria ştiinţei moderne. Pe 
vremea aceea, în epoca platoniciană, s-a reuşit reintegrarea drumului lluminării, al cercetării 
şi al explicării lumii în lumea tradiţională a religiei greceşti şi a concepţiei greceşti despre 
viată. Platon şi Aristotel, şi nu Democrit, au dominat istoria ştiintei în antichitatea târzie, iar 
ac�asta nu a fost nicidecum istoria unei decadenţe ştiinţifice. ştiinţa elenistică specializată, 
cum este numită astăzi, nu a trebuit să se apere împotriva 'ftlozofiei' şi a prejudecăţilor ei, ci 
îşi datorează libertatea tocmai dialogului Timaios şi Fii}cii aristotelice, cum aT încercat să arăt 
în 1 973 într-o lucrare intitulată "Gibt es die Materie? / Există materia?".2 In realitate, chiar 
şi proiectul contrar al fizicii galileano-newtoniene este determinat de aceleaşi puncte de 
plecare. Un studiu despre "Antike Atomtheorie / Teoria atomistă antică" (1 934) a fost 
unicul fragment din această sferă de studii pe care l-am publicat pe atunci.) El trebuia să 
corecteze prejudecata copilărească pe care ştiinţa modernă o are despre Democrit, marele 
necunoscut. Valoarea lui Democrit nu este astfel câtuşi de putin ştirbită. 

Însă în centrul studiilor mele a rămas Platon. Prima m�a carte consacrată lui, Platos 
dialektische Ethik / Etica dialectică a lui Platon, care îşi avea originea în lucrarea mea de 
abili tare, era de fapt o carte despre Aristotel rămasă neterminată. Punctul meu de plecare 
era dubletul celor două tratate aristotelice despre 'plăcere' (Eth. Nic. H 1 0- 13  şi K 1 -5). 
Aproape imposibil de rezolvat de pe poziţiile unor puncte de vedere genetice, problema 
trebuia lămurită în mod fenomenologic, adică deşi nu voiam să 'explic' istoric-genetic 
această alăturare, voiam totuşi să îi demonstrez pe cât posibil legitimitatea. Acest lucru nu 
se putea întâmpla fără a raporta cele două tratate la dialogul platonician Philebos, şi această 
intenţie m-a determinat să purced la o interpretare fenomenologică a dialogului în cauză. 
Pe atunci nu eram încă în stare să apreciez semnificaţia universală a lui Philebos pentru 
doctrina platoniciană a numerelor şi, în genere, pentru problema raportului dintre Idee şi 
'realitate'.4 Eram preocupat de două lucruri, amândouă sub aceleaşi auspicii metodologice: 
de faptul de a clarifica funcţia dialecticii platoniciene din perspectiva fenomenologiei 
dialogului şi, de asemenea, de a clarifica doctrina despre plăcere şi formele ei de manifestare 
printr-o an aliză fen omenologică a fenomenelor reale ale vieţii. Arta des crierii 
fenomenologice, pe care încerc am să o învăţ de la Husserl Oa Freiburg în 1 923) şi de la 
Heidegger, trebuia să slujească unei interpretări orientate 'către lucrurile însele' a textelor 
antice. Acest lucru mi-a reuşit destul de bine şi s-a bucurat de recunoaştere, fireşte Însă că 
nu din partea simplului is toric, care trăieşte întotdeauna cu iluzia că este simplu să înţelegi 
ceea ce se întâmplă şi că trebuie cercetat ceea ce se află înapoia sa. As tfel, în relatarea sa 
despre cercetarea contemporană consacrată lui Platon (Archiv fii1' Geschichte der Philosophie 
1 932) ,  Hans Leisegang putea să omită cu dispreţ contribuţia mea, citând din propria 
prefaţă a lucrării mele: "Raportul ei faţă de critica istorică este deja unul pozitiv atunci 
când aceasta - crezând că nu va primi din partea ei nici o stimulare - consideră ceea ce 
spune ca fiind de la sine Înteles."  

În realitate, între timp devenisem într-o oarecare măsură ftlolog clasic, încheind acest 
studiu cu examenul de stat (1 927) şi dându-mi examenul de docenţă la scurt timp după 
2 [Acum în Ges. We/ke Bd. 5, pp. 263-279]. 
3 [Acum în Ges. Werke Bd. 6, pp. 201 -217]. 
4 [Cf. între timp lucrarea mea suspnută în cadrul Academiei, "Idee und Wirklichkeit in Platos 
Timaios", Ges Werke Bd. 6 ,  pp. 242-270] . 
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aceea (1 928/29) . Aici era vorba despre o opozipe metodologică pe care am clarificat-o 
mai târziu în analizele mele hermeneutice - fireşte însă că rară succes la toti cei care nu , 
sunt dispuşi la un efort reflexiv, ci numesc cercetare 'pozitivă' numai demersul prin care se 
obpne ceva nou (chiar dacă el rămâne la fel de neîn�eles ca şi vechiul) . 

Oricum, startul fusese reuşit. Ca profesor de filozofie, învăţam în fiecare semestru 
ceva nou şi, deşi pe atunci mă aflam în situapa precară de bursier sau de lector, activitatea 
mea didactică era de aceea oricum adecvată în întregime propriilor planuri de cercetare. 
Astfel, l-am aprofundat mai ales pe Platon, fiind stimulat îndeosebi de colaborarea cu J. 
Klein în direcpa dimensiunii matematice şi de teoria numerelor. În acea perioadă a fost 
elaborat tratatul clasic al lui Klein Die griechische LogiJtik und die Entstehung der Algebra / 
Logistica greacă fi aparifia algebrei (1 936). 

Nu se va putea spune pur şi simplu că aceste studii, care s-au întins pe perioada unui 
deceniu, oglindesc în mod semnificativ vâltoarea evenimentelor din acea vreme. Acest 
lucru s-a întâmplat cel mult indirect, în măsura in care, după 1 933, am întrerupt cu prudentă 
un studiu mai amplu despre doctrina sofistică şi platoniciană despre stat, din care am 
publicat numai două părp: "Plato und die Dichter" / "Platon şi poeţii" (1 934) şi "Platos 
Staat der Erziehung" / "Statul platonician al educapei" (1 942). 

Amândouă îşi aveau istoria lor. Primul dintre cele două texte, de mici dimensiuni, 
dezvolta interpretarea pe care şi astăzi o consider ca fIind singura corectă, conform căreia 
statul ideal platonician reprezintă o utopie conştientă care are de a face mai degrabă cu 
Swift decât cu o 'ştiintă politică'.5 Publicarea atesta totodată pozitia mea fată de national
socialism prin motto-cl care preceda textul: "Cine ftlozofează nu împărtăşeşte con�eppile 
vremii sale." Ce-i drept, aces t lucru era bine camuflat ca un citat din Goethe, care se 
continua cu caracterizarea lui Goethe a scrierilor platonice. Dar dacă nu voiai să devii pur 
şi simplu martir sau să emigrezi de bună voie, un astfel de motto reprezenta oricum, 
pentru cititorul inteligent din epoca 'alinierii', o accentuare a propriei identităţi - asemenea 
cunoscutei mentiuni a lui Karl Reinhardt de la sfârşitul prefetei cărtii sale despre Sofocle: 
"ianuarie şi sept�mbrie 1 933". Faptul că temele relevante din'punc; de vedere politic erau 
de altfel în continuare evitate în mod consecvent (şi, în genere, publicarea altundeva decât 
în revistele de specialitate) corespundea aceluiaşi principiu al autoconservării. Rămâne 
adevărat până în ziua de astăzi faptul că un stat care, în materie de probleme ftlozofice, 
privilegiază o 'doctrină', din rap uni de stat, ca ftind cea 'corectă', trebuie să ştie că cei mai 
buni oameni ai săi se refugiază în alte domenii, unde nu sunt cenzurap de politicieni -
adică de profani. Indiferent de culoarea sa politică, fie neagră, fie roşie, nici o propagandă 
zgomotoasă nu schimbă în vreun fel această realitate. - Astfel, am continuat să lucrez rară 
să fiu luat în seamă şi am găsit discipoli talentap, dintre care îi amintesc aici numai pe 
Walter Schulz, Volkmann-Schluck şi Arthur Henkel. Din fericire, politica naponal-socialistă 
- pregătind războiul din est - a slăbit în acea perioadă presiunea asupra universităţilor, iar 
şansele mele academice, care timp de multi ani fuseseră nule, s-au îmbunătătit. In cele din , , 
urmă - după o activitate de zece ani ca docent - am primit titlul de profesor, solicitat de 
multă vreme. Mă atrăgea o catedră de ftlologie clasică la Halle, dar în cele din urmă am 
primit, în 1 938, un post de Drofesor universitar titular de ftlozofie la Leipzig, care m-a pus 
în fata unor sarcini noi. , A 

Al doilea fragment, "St�_tul platonici an al educapei", era tot un fel de alibi. Incepuse 
deja războiul. Un profesor c!e la Şcoala Tehnică Superioară din Hanovra, pe nume Osenberg, 

• 
5 [Am reluat între timp această idee ln "Platos Denken in Utopien", Gymnasium 90 (1 983), pp. 
434-455; Ges. Werke Bd. 7, pp. 270-289] . 
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îl convinsese pe Hitler de rolul decisiv pentru soarta războiului pe care îl putea juca ştiinţa, 
şi astfel obţinuse drepturi depline pentru protejarea şi promovarea ştiinţelor naturii, şi 
îndeosebi a noii generaţii de cercetători. Această iniţiativă supranumită Acţiunea Osenberg 
a salvat via�a multor tineri cercetători. Ea a trezit, fireşte, invidia ştiinţelor spiritului, până 
când în cele din urmă unui inventiv prisonnier deguerre i-a venit frumoasa idee a unei 'acţiuni 
paralele', care a făcut onoare descoperirii lui Musil. Era vorba despre 'angajarea ştiinţelor 
spiritului în susţinerea războiului'. Faptul că în realitate era vorba despre angajarea războiului 
în susţinerea ştiinţelor spiritului - şi despre nimic altceva - era evident. Pentru a mă sustrage 
unei colaborări în sectorul fIlozofic, unde îşi făceau apariţia teme atât de frumoase precum 
'Evreii şi fIlozofia' sau 'Limba germană în ftlozofie', m-am refugiat în sectorul fIlologiei 
clasice. Acolo totul se petrecea aşa cum se cuvenea, şi sub oblăduirea lui Helmut Berve a luat 
naştere o interesantă operă colectivă intitulată Das Erbe der Antike / MOftenirea Antichităţii, 
care după război a putut cunoaşte o a doua ediţie nemodificată. Contribuţia mea 'Statul 
platonician al educaţiei' continua studiul despre 'Platon şi poeţii' şi indica în orice caz direcţia 
studiilor mele mai recente, atunci când ultimele sale cuvinte erau 'numărul şi fiinta'. 

În toată perioada celui de-al Treilea Reich am publicat o singură monografi� intitulată 
"Volk �nd Geschichte im Denken Herders / Poporul şi istoria în gândirea lui Herder" 
(1942) .  In acest studiu am evidenţiat mai ales rolul conceptului de forţă în gândirea istorică 
a lui Herder. El a evitat orice actualitate. Cu toate acestea, el i-a scandalizat mai ales pe cei 
care abordaseră pe atunci- teme asemănătoare şi crezuseră că nu pot evita ceva mai multă 
'aliniere'. Această lucrare îmi era dragă dintr-un motiv anume. Tratasem pentru prima dată 
această temă în 1 941 ,  într-un lagăr de prizonieri de război pentru ofiteri francezi, într-o 
prelegere susţinută în limba franceză. În timpul discuţiei se ivise o situape în care spuneam 
că un imperiu care se extinde peste măsură este ' aupres de sa chute'. Ofiţerii francezi s-au privit 
semnificativ şi au înţeles. (Oare în această situaţie macabră şi ireală nu cumva i-am întâlnit în 
mod anonim pe unul sau altul dintre colegii mei francezi de mai târziu, dintre care unii ar fi 
putut fi într-adevăr de faţă?) Funcţionarul politic care mă însoţise fusese la rândul său cu 
totul entuziasmat de această observaţie. O astfel de claritate spirituală şi obiectivitate fară 
reticenţe ar oglindi într-un mod deosebit de eficient certitudinea noastră cu ,Privire la victorie. 
(Nu eram sigur dacă el chiar credea acest lucru sau dacă doar se prefăcea. In orice caz, el nu 
a fost scandalizat, iar eu a trebuit să îmi repet prelegerea chiar şi la Paris.) 

În general, era mai înţelept să te comporţi cu discreţie. Împărtăşeam rezultatele studiilor 
mele numai în cursuri. Acolo te puteai mişca nestingherit şi nepărtinitor. La Leipzig am 
ţinut netulburat seminarii chiar şi despre Husserl. Unele dintre lucrurile pe care le elaborasem 
au fost făcute publice mai întâi în lucrări ale discipolilor mei, îndeosebi în excel�nta disertaţie 
a lui Volkmann-Schluck, Plotin als Interpret der Platonischen Ontologie / Plotin ca interpret al 
ontologiei platonice (1 940) .  

De când devenisem profesor la  Leipzig şi rămăsesem - după retragerea lui Theodor 
Litt - singurul reprezentant de acolo al disciplinei, nu mi-am mai putut adapta atât de bine 
activitatea didactică la propriile planuri de cercetare. Pe lângă greci şi urmaşul lor cel mai 
târziu şi mai mare, Hegel, trebuia să predau întreaga tradiţie clasică de la Augustin şi Toma 
până la Nietzsche, Husserl şi Heidegger - şi, fUnd pe jumătate fIlolog, fireşte că făceam de 
fiecare dată acest lucru pe text. În plus, Ia s eminarii abordam şi texte poetice dificile, mai 
ales din Holderlin, Goethe şi Rilke. Acesta din urmă, datorită manierismului elevat al 
limbajului său, era pe atunci adevăratul poet al acelei resistance academice. Cine vorbea ca 
Rilke sau ca Heidegger, care îl interpreta pe Holderlin, stătea deoparte şi îi atrăgea pe cei ce 
stăteau deoparte. 
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Ultimii ani de război au fost, bineîn�eles, foarte primejdioşi. Totuşi, numeroasele bom
bardamente prin care a trebuit să trecem şi care au distrus atât oraşul Leipzig, cât şi 
mijloacele de lucru ale universităţii au avut şi partea lor bună: datorită situaţiilor de criză 
care apăreau, teroarea partidului s-a îndreptat către alte pnte. Cursurile de la universitate, 
schimbând un spapu provizoriu cu ,altul, au fost continuate până cu pupn timp înainte de 
sfârşitul războiului. Atunci când americanii au ocupat Leipzigul, tocmai studiam recent 
apărutele volume II şi III din Paideia lui Werner J aeger - un fapt ciudat a fost şi acela că 
această operă a unui 'emigrant' a putut să apară în limba germană, la o editură germană, în 
anii celei mai mari crize de război. Război total? 

După sfârşitul războiului - ca rector al Universităpi din Leipzig - a trebuit să fac alte 
lucruri. Timp de mulţi ani nu m-am putut gândi la continuarea activităţii fIlozofice. Totuşi, 
în week-end-urile libere au luat naştere cele mai multe dintre interpretările consacrate 
creaţiei poetice, care compun astăzi cel de-al doilea volum al lucrării mele Kleine 5 chriJten / 
5 ctieri de mici dimensiuni. Mi se părea că nu am lucrat şi că nu am scris niciodată atât de uşor 
ca în aceste ore drămuite cu parcimonie - cu siguranţă o expresie a faptului că în timpul 
activităţii cotidie�e neproductive, politice şi administrative, se acumula ceva care î� felul 
acesta răbufnea. In rest, scrisul a rămas multă vreme pentru mine un adevărat chin. Intot
deauna am avut blestematul sentiment că Heidegger mă priveşte peste umăr atunci când 
fac lucrul acesta. 

În toamna lui 1 947, după o activitate de doi ani ca rector, am acceptat o numire la 
Frankfurt pe Main, şi astfel mi-am reluat complet func�a d,e profesor universitar şi activitatea 
de cercetare - atât cât o permiteau condi�e de muncă. In cei doi ani în care am activat la 
Frankfurt, am Încercat să tin Seama de situatia dificilă a studentilor, nu numai printr-o , , , 
activitate didactică intensă, ci şi prin câteva editări, precum cea a Cărţii a XII-a a Metafi�cii 
lui Aristotel (în greacă şi germană) şi a Tratatului de istorie a filozofiei al lui Dilthey, pe care 
editura Klostermann le-a publicat atunci foarte repede. Important a fost şi marele Congres 
de la Mendoza (Argentina) din februarie 1 949 la care, pe de o parte, am reîntâlnit vechi 
prieteni evrei, iar pe de altă parte am intrat pentru prima dată în contact cu fIlozofi din alte 
�ări (Italia, Franfa, Spania, America de Sud) . 

Faptul că în 1 949 am acceptat numirea ca succesor al lui Karl J as pers a însemnat noul 
început al unei activităţi 'academice' într-o 'lume' academică. Aşa cum am fost timp de 
douăzeci de ani student şi docent la Marburg, a trebuit ca din acest moment să profesez la 
Heidelberg timp de peste un sfert de secol şi, în ciuda diversităţii sarcinilor reconstrucţiei 
care ne solicitau pe noi toţi, am putut să scap din nou, în mare măsură, de povara politicii 
şi a politicii universitare şi să mă concentrez asupra propriilor planuri de lucru, care în cele 
din urmă au ajuns în 1960 la o primă finalizare în Adevăr fi metodă. 

Faptul că, pe lângă angajamentul meu pasionat ca profesor, am reuşit să redactez o carte 
de dimensiuni mai mari îl datorez necesităţii fireşti de a reflecta asupra felului în care toate 
acele diverse c.ăi ale fIlozofării ce trebuiau urmări te în activitatea de predare puteau deveni cu 
adevărat actuale din perspectiva situaţiei fIlozofice a prezentului. Integrarea într-un parcurs 
istoric construit în mod aptjoric (Hegel) mi se p'ărea la fel de nesatisfăcătoare ca şi neutralitatea 
relativistă a istorismului. Impărtăşeam atitudinea lui Leibniz, care a spus despre sine că 
aprobă aproape tot ce citeşte. Dar spre deosebire de acest mare gânditor, nu percepeam în 
această experien�ă un stimul pentru proiectul unei mari sinteze. Mai degrabă, am început să 
mă întreb dacă fIlozofiei îi mai este în genere permis să îşi asume o astfel de sarcină sintetică 
şi dacă ea nu ar trebui mai degrabă să rămână în mod radical deschisă continuării experien!ei 
hermeneutice, ftind absorbită de ceea ce este de fiecare dată manifest şi opunându-se din 
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răsputeri oricărei re căderi în obscuritate a ceea ce a fost sesizat. . .  Filozofia înseamnă iluminare, 
dar tocmai şi iluminare împotriva propriului ei dogmatism. 

Într-adevăr, constituirea 'ftlozofiei mele hermeneutice' nu este în esentă nimic altceva 
decât încercarea de a justifica teoretic stilul studiilor mele şi al activităţii 'mele didactice. 
Practica a fost prima. Dintotdeauna m-am străduit aproape cu teamă să nu spun prea mult 
�i să nu mă aventurez în construcţii teoretice care nu ar putea fi confirmate de expeden�ă. 
Intrucât am continuat să-mi dau contribuţia cea mai proprie în calitate de profesor şi 
îndeosebi să întreţin un contact intens cu discipolii mei mai apropia�, pentru elaborarea 
cărţii îmi rămâneau numai vacanfele. Această elaborare mi-a luat aproape 10  ani, şi în 
decursul acestei perioade am evitat pe cât posibil orice abatere. Când a apărut cartea - abia 
în timpul tipăririi mi-a venit ideea de a o in titula Adevăr fi metodă - nu eram deloc sigur 
dacă nu cumva venea prea târziu şi dacă nu era de fapt inutilă. Căci putea fi deja presimpt 
faptul că apărea o nouă genera�e, care era stăpânită pe de o parte de aşteptări tehnologice, 
iar pe de altă parte de afecte ideologic-critice. 

Problema titlului cărtii a fost destul de dificilă. Colegii mei de breaslă din tară şi din 
străinătate o aşteptau ca' pe o herme�eutică ftlozofică. Însă atunci când am pr�pus acest 
titlu, editorul m-a întrebat: Ce-i asta? Într-adevăr, era mai bine să exilez în subtitlu cuvântul 
care pe atunci era încă străin. 

În rest, activitatea didactică universitară a continuat cu perseveren�ă şi şi-a arată tot mai 
mult roadele. Vechiul meu prieten Karl Lăwith s-a întors din străinătate şi a predat alături 
de mine la Heidelberg, creând o tensiune sănătoasă. Au existat câtiva ani de influentă , , 
reciprocă extrem de fructuoasă cu Jiirgen Habermas, pe care l-am chemat la noi ca tânăr 
Extraordinarius, după ce aflasem că din cauza lui apăruse o dispută între Horkheimer şi 
Adomo. Cel care putuse să îi dezbine câtuşi de pu�n pe Max şi Teddy în camaraderia lor 
de arme spirituală trebuia să fie deja cineva, şi Într-adevăr manuscrisul solicitat a confirmat 
talentul tânărului cercetător, talent pe care îl remarcasem deja de multă vreme. - Dar au 
existat şi discipoli care s-au dedicat cu pasiune ftlozofiei, dintre care amintesc aici doar 
câpva, care între timp au devenit profesori universitari de filozofie. De la Frankfurt adusesem 
un grup mare de studen�, printre care se număra Dieter Henrich, care fusese influenpt 
mai întâi de kantiarusmul radical al lui Ebbinghaus şi al lui Klaus Reich. La Heidelberg li 
s-au adăugat acestora alp câpva. Îi amintesc iarăşi numai pe aceia care au devenit cercetători 
sau profesori de ftlozofie: Wolfgang Bartuschat, Riidiger Bubner, Theo Ebert, Heinz 
Kimmerle, Wolfgang Kiinne, Ruprecht Pfl.aumer, J. H. Trede, Wolfgang Wieland. Câ�va 
au venit mai târziu tot de la Frankfurt, unde Wolfgang Cramer - departe de spectaculoasa 
Şcoală de la Frankfurt - exercita o influentă intensă, cum este cazul lui Konrad Cramer, 
Friedrich Fulda şi Reiner Wiehl. Veneau În �umăr tot mai mare şi străini şi intrau în cercul 
discipolilor mei, îndeosebi din Italia, Valerio Verro şi G. Vattimo, din Spania E. Uedo şi 
un număr mai mare de americani, dintre care pe unii i-am reîntâlnit în plină carieră şi 
bucurându-se de recunoaştere în timpul călătoriilor mele în America din Ultimii ani. O 
deosebită satisfac�e mi-a prilejuit-o faptul că unii dintre cei care au făcut parte din nucleul 
cercului meu de discipoli s-au afirmat în alte domenii, ceea ce a constituit o probă de 
verificare pentru însăşi ideea de hermeneutică. 

Predam mai ales practică hermeneutică. Hermeneutica este Înainte de toate o practică, 
este arta înţelegerii şi a inteligibilizării. Ea este sufletul oricărei activită� didactice care vrea 
să predea ftlozofarea. Ceea ce trebuie exersat aici cu precădere este urechea, sensibilitatea 
pentru predeterminările, preconcep�e şi prefigurările (Vorbestimmtbeiten, Vorgreijlichkeiten, 
Vorpragungen) pe care le con�n conceptele. De aceea, o bună parte din eforturile mele au 



Autoprezentare Hans-Georg Gadamer 7 1 3  

fost consacrate istoriei conceptelor. Cu ajutorul dat de Deutsche Forschungsgemeinschajt am 
organizat o serie de colocvii dedicate istoriei conceptelor, despre care am şi relatat, şi care 
între timp au avut ca efect numeroase eforturi asemănătoare. Conştiinciozitatea în utilizarea 
conceptelor reclamă o conştientizare a istoriei conceptelor, pentru a nu cădea pradă arbitrarului 
definirii sau iluziei că am putea stabili ca normă un limbaj filozofic obligatoriu. Conştientizarea 
istoriei conceptelor devine o datorie critică. Am încercat să contribui la îndeplinirea acestor 
sarcini şi Într-un alt mod, şi anume întemeind Pbi!osophische RundschaN, o revistă consacrată în 
întregime criticii, împreună cu Helmut Kuhn, al cărui talent critic învăţasem să îl admir deja 
de timpuriu, de dinainte de 1 933, din ultimele numere ale seriei vechi din Kantstudien. Sub 
severa conducere a doamnei Kăte Gadamer-Lekebusch au apărut douăzeci şi trei de serii 
anuale, până când am încredintat-o, nu de mult, unor mâini mai tinere. , , 

Insă în centrul activitătii mele se aflau în continuare cursurile universitare tinute la , , 
Heidelberg. Abia după pensionare (1 968) am încercat într-o mai mare măsură să îmi 
sus�n şi în străinătate (mai ales în America) ideile privitoare la hermeneutică, ce s-au 
bucurat de un larg interes. 

Hermeneutica şi filozofia greacă au rămas cele două centre de greutate ale activităţii 
mele. Să îmi fie permis să prezint pe scurt structura interioară care determină ideile mele. 

Mă voi opri mai întâi asupra hermeneuticii dezvoltate în Adevăr fi metodă. 
Ce reprezintă această hermeneutică ftlozofică? Cum se deosebea ea de tradi�a romantică 

ce începuse odată cu Schleiermacher, care a aprofundat o veche disciplină teologică, 
culminase cu hermeneutica specifică ştiinţelor spiritului a lui Dilthey şi fusese gândită ca o 
metodologie a acestor ştiin�e? Cu ce îndreptă�re se putea numi propria mea încercare o 
hermeneutică 'filozofică'? 

Din păcate, nu este inutil să abordăm această întrebare. Căci mul� vedeau şi văd în 
această ftlozofie hermeneutică un refuz al rationalitătii metodologice. Multi altii, mai ales 
de când hermeneutica a devenit un cuvânt l� modă 'şi orice 'interpretare' 'pretinde a fi o 
hermeneutică, abuzează de cuvântul şi de faptul pentru care pledasem eu, prin aceea că ei 
văd în ele, dimpotrivă, o nouă metodologie cu aiutorul căreia legitimează, în realitate, 
neclaritatea metodologică sau ipocrizia ideologică. In fine, alţii, care apar�n taberei criticii 
ideologiilor, recunosc în ea, ce-i drept, adevărul, dar numai jumătate de adevăr. Ei spun că 
este bine şi frumos că tradi�ei i se recunoaşte importan�a prealabilă, dar că aici lipseşte 
lucrul hotărâtor, şi anume reflec�a critică şi emancipatoare care ne eliberează de ea. 

Poate că lucrurile devin mai clare dacă prezint motiva�a interoga�ei mele aşa cum a 
apărut ea realmente. Astfel, ar putea deveni limpede faptul că fanaticii metodei, precum şi 
criticii radicali ai ideologiilor sunt cei care, în realitate, nu reflectează îndeajuns. Unii tratează 
raponalitat�a - incontestabilă - a principiului tria! and mor ca pe ultima ratio a ra�onalităţii 
umane, iar ceilal� recunosc, ce-i drept, caracterul de prejudecată ideologică al unei astfel 
de ra�onalită�, însă nu îşi justifică suficient propriile implicaţii ideologice ale criticii lor la 
adresa ideologiilor. 

Atunci când am încercat să elaborez o hermeneutică filozofică, faptul că ştiinţele 
"comp�ehensive" au constituit punctul de plecare a rezultat de la sine din preistoria hermen
euticii. Insă acestora li s-a alăturat o completare, căreia până atunci nu i se acordase aten�e. 
Am în vedere experienta artei. Căci atât arta, cât şi ştiintele istorice sunt moduri de existentă 
în care propria noastră înţelegere a existen�ei (Dasein�verstăndnis) este pusă în joc în m�d 
nemijlocit. Ajutorul conceptual pentru problematica 'înţelegerii', formulată as tfel în 
adevărata ei amploare, 'l-a oferit dezvoltarea de către Heidegger a structurii existenpale a 
înţelegerii, pe care el o numise odinioară 'hermeneutică a facticităţii', autointerpretare a 
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Dasein-ului factic, adică a Dasein-ului uman real. Punctul meu de plecare l-a constituit 
aşadar critica idealismului şi a tradiţiilor sale romantice. Mi-a fost clar faptul că formele de 
conştiin�ă ale educapei noastre istorice moştenite şi dobândi te, conştiin�a estetică şi conştiinp 
istorică, reprezintă forme înstrăinate ale adevăratei noastre ftin�e istorice şi că experienfele 
originare realizate pnnlntermeâilil arteÎ şi al is toriei nu pot fi în�elese pornind de acolo. 
Distanta calmă de la care o conştiintă burgheză educată îşi savurează cultura însuşită a 
ignora� cât de mult ne aflăm aici noi înşine în joc şi constituim, miza acestuia. Astfel, am 
încercat ca, pornind de la conceptul de joc, să depăşesc iluziile conştiinţei de sine şi 
prejudecăp1e idealismului conştiin�ei. Jocul nu este totuşi niciodată un simplu obiect, ci 
are propriul său Dasein pentru cel care participă la el, fie şi numai în postura spectatorului. 
Caracterul inadecvat al conceptelor de subiect şi de obiect, pe care Heidegger îl eviden�ase 
deja în a sa expunere a întrebării privitoare la ftin�ă din Fiin!ă fi timp, a putut fi demonstrată 
aici in concreto. Faptul care pe Heidegger l-a condus apoi la o 'turnură' eKehre') a gândirii 
sale, eu am încercat să îl descriu, la rândul meu, ca pe o experienţă-limită a înţelegerii 
noastre de sine, ca pe conştiinţa istoriei efectelor (das wirkungsgeschichtliche Bewujltsein) , care 
este mai mult fiinţă (Sein) decât conştiin�ă (Bewujltsein) . Ceea ce formulam astfel era mai 
puţin o saţcină pentru practica metodologică a ştiin�ei despre artă şi despre istorie, ba 
chiar nu se referea, în primul rând, nici la conştiinta metodologică a acestor ştiinte, ci 
exclusiv sau cu prioritate la ideea ftlozofică a justificării. În ce măsură metoda es�e un 
garant al adevărului? Filozofia ttebuie să pretindă de la ştiinţă şi metodă ca ele să îşi 
recunoască particularitatea în ansamblul existentei umane şi al rationalitătii ei. 

/< " 
, 

In ultimă instantă, bineînteles că demersul era el însuşi determinat de o istorie a efectelor , , 

şi se înrădăcina într-o anumită tradi�e ftlozofică şi culturală germană. Aşa-numitele ştiinţe 
ale spiritului nu reuniseră probabil nicăieri funcpi ştiinţifice şi de elaborare a unei conceppi 
despre lume atât de puternic precum în Germania - sau mai zis: nicăieri altundeva nu şi-au 
ascuns atât de consecvent dependenţa de o conceppe despre lume de o ideologie a intereselor 
lor în spatele conştiin�ei metodologice a demersului lor ştiinpfic. Unitatea indisolubilă a 
oricărei cunoaşteri umane de sine s-a exprimat mai clar în alte părţi, în Franţa în conceptul 
larg de 'letlres', iar în spapul de limbă engleză în conceptul, recent încetăţenit, de 'humanities'. 
Recunoaşterea conştiin�ei istoriei efectelor implica de aceea mai ales o corectare a concep�ei 
despre sine a ştiinţelor istorice ale spiritului, care includ şi ştiinţele consacrate artei. 

Dimensiunea problemei nu este însă astfel nicidecum circumscrisă în întregime. Şi în 
ştiin�ele naturii există ceva de felul unei problematici hermeneutice. Nici drumul parcurs 
de ele nu este pur şi simplu cel al progresului metodologic, c,um a arătat între timp de pildă 
Thomas Kuhn, acest lucru ftind în realitate în acord cu perspectivele pe care le implicase 
mai ales Heidegger în "Die Zeit des Weltbildes / Timpul imaginii lumii" şi în interpretarea 
sa la Fizica aristotelică (FiZ. B 1) .  'Paradigma' este decisivă atât pentru iniţierea, cât şi 
pentru interpretarea cercetării metodice şi, în mod evident, nu este ea însăşi simplul rezultat 
al upei astfel de cercetări. Mente concipio, spusese deja Galilei.6 

In spatele acestor lucruri se deschide totuşi o dimensiune şi mai vastă, care este situată 
în lingvisticitatea principală sau în relapa principială cu limba. În orice cunoaştere a lumii 
şi în orice orientare în lume poate fi relevat elementul înţelegerii - şi astfel poate fi dovedită 
universalitatea hermeneuticii. Fireşte că prin lingvisticitatea principială a în�elegerii nu 
poate fi avut în vedere faptul că orice experienţă a lumii s-ar realiza numai ca vorbire sau 
în vorbire. Sunt mult prea bine cunoscute toate acele perceppi, amupri, tăceri prelingvistice 
6 [Cf. prelegerea mea "Hermeneutik und Naturwissenschaft" susţinută la Lund în 1984, în: A. 
Werner (edit.), Philosophie und Kultur, Bd. 3, pp. 39-70; Cei. Werke Bd. 7] 
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şi supralingvistice, prin care se  exprimă uimirea nemijlocită în fap lumii - şi cine va 
tăgădui că există condipi reale ale viepi umane, că există foame şi iubire, muncă şi dominare, 
care nu sunt ele însele discurs şi limbaj , ci delimitează la rândill ior spa�ul în interiorul 
căruia pot avea loc faptul-de-a-vorbi-unul-cu-celălalt (Miteinander-&den) şi faptul-de-a-ne
asculta-unul-pe-celălalt (Aujeinander-Hiiren). Acest lucru este cu atât mai pu� îndoielnic cu 
cât mai degrabă tocmai astfel de predeterminări ale gândirii şi ale vorbirii umane sunt cele 
care fac imperios necesară reflecpa hermeneutică. Unei hermeneutici orientate după modelul 
dialogului socratic nu trebuie să i se reproşeze mai întâi că doxa nu este cunoaştere, că 
acordul aparent în care trăim şi vorbim în mod superficial nu este un adevărat acord. Însă 
chiar şi dezvăluirea a ceea ce este aparent, aşa cum o realizează dialogul socratic, se desfăşoară 
în mediul lingvisticităpi. Dialogul ne face să fim siguri de acordul posibil chiar şi în cazul 
eşuării înţelegerii reciproce, al neînţelegerii şi al celebrei recunoaşteri a necunoaşterii. 
Comuniunea pe care o numim umană se bazează pe constitupa lingvistică a propriei noastre 
lumi a viepi (Lebenswe/�. Chiar şi orice încercare de a incrimina prin reflecpe critică şi 
argumentare deformările comunicării interumane confirmă această comuniune. 

Aspectul hermeneutic nu poate rămâne, aşadar, limitat la ştiinţele hermeneutice 
consacrate artei şi istoriei, la rela�a cu 'textele', dar nici, prin extindere, la însăşi experienţa 
artei. Universalitatea problemei hermeneutice, pe care o recunoscuse deja Schleiermacher, 
vizează tot ceea ce este raponal, adică orice lucru în legătură cu care se poate încerca să se 
comunice. Acolo unde comunicare pare imposibilă din cauză că 'se vorbeşte în limbi 
diferite', hermeneutica nu îşi pierde ra�unea de a fi. Mai degrabă, tocmai acolo sarcina 
hermeneutică se impune în modul cel mai serios, şi anume ca sarcină de a găsi limbajul 
comun. Acesta nu este însă niciodată deja un dat fix. El este un limbaj care joacă un rol de 
mediere între vorbitori, în aşa fel încât comunicarea poate începe, chiar şi acolo unde 
'conceppi' diferite se opun în mod ireconciliabil. Posibilitatea comunicării între fiinţe 
raţionale nu poate să fie negată niciodată. Nici măcar relativismul pe care pare a-l implica 
diversitatea limbilor umane nu este un obstacol în calea ratiunii, al cărei cuvânt este comun , , 
tuturor, cum ştiuse deja Heraclit. Invăţarea limbilor străine, la fel ca şi învăprea vorbirii de 
către copil, tocmai că nu înseamnă doar însuşirea unor mijloace de comunicare. Acest 
proces de învăţare reprezintă mai degrabă un fel de preschematizare a experienţei posibile 
şi prima ei achizipe. Faptul de a creşte Într-o limbă este o cale de cunoaştere a lumii. Nu 
numai un astfel de 'proces de învăţare', ci orice ,experienţă se desfăşoară printr-o permanentă 
dezvoltare a cunoaşterii noastre despre lume. Intr-un sens mult mai profund şi mai general 
decât cel pe care îl avea în vedere formula creată de August Boeckh pentru a desemna 
activitatea ftlologului, experienţa este întotdeauna 'cunoaştere a cunoscutului'. Trăim în 
interiorul traditiilor, iar acestea nu constituie un subdomeniu al experientei noastre a lumii, , , 
şi nici o aşa-numită traditie culturală care ar consta doar în texte şi În monumente şi care 
ar transmite mai departe' un sens exprimat lingvistic şi documentat istoric. Mai degrabă, 
lumea însăşi este cea care este cunoscută în mod comunicativ şi ne este transmisă permanent 
ca o sarcină deschisă în infinit (traditutJ. Ea nu este niciodată lumea unei prime zile, ci este 
întotdeauna deja moştenită. Peste tot unde este cunoscut ceva, unde este anulată nefami
liaritatea, unde se obţine evidenţa, înţelegerea, aproprierea, are loc procesul hermeneutic 
de transpunere în cuvânt şi în conştiinţa comună. Chiar şi limbajul monologal al ştiinţei 
moderne dobândeşte realitate socială numai pe această cale. Aici universalitatea her
meneuticii, pe care de pildă Habermas o contestă într-un mod atât de hotărât, mi se pare 
a fi bine întemeiată. Haberm1s, după părerea mea, nu a depăşit niciodată o înţelegere 
idealistă a problemei hermeneutice şi restrânge pe nedrept contribu�a mea la 'tradiţia 
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culturală' în sensul lui Theodor Litt. Discutarea pe larg a acestei probleme s-a cristalizat 
sub forma volumului Hermeneutik und Ideologiekritik / Hermeneutică fi critică a ideologiilor, 
apărut la editura Suhrkamp. 

În raport cu tradipa noastră fllozofică, avem de a face cu aceeaşi sarcină hermeneutică: 
fllozofarea nu începe de la zero, ci trebuie să gândească şi să vorbească mai departe limba 
pe care o vorbim, şi acest lucru Înseamnă şi astăzi, ca şi pe vremea sofisticii antice, a 
recorela limbajul ftlozofiei, înstrăinat de sensul său afirmativ originar, cu exprimarea a 
ceea ce este gândit şi cu elementele comune care suspn vorbirea noastră. 

Din caUZa ştiintei moderne şi a generalizării ei ftlozofice, am devenit mai mult sau mai 
pupn orbi faţă d; această sarcină. În dialogul platonician Phaidon, Socrate formulează 
dorinp de a înţelege structura universului şi procesul naturii tot aşa cum înţelege de ce se 
află în închisoare şi nu acceptă oferta de a evada care i-a fost făcută - şi anume pentru că 
el consideră că este bine să accepte şi o sentinţă nedreaptă. Faptul de a înţelege natura aşa 
cum Socrate se înţelege aici pe sine însuşi este o cerinţă care a fost împlinită de Fizjca 
aristotelică într-o modalitate proprie. Această cerinţă nu mai este însă compatibilă cu ceea 
ce reprezintă ştiinţa începând cu secolul al XVII-lea şi cu ceea ce, pentru prima dată, a 
făcut cu adevărat posibilă ştiinp naturii şi dominarea întemeiată ştiinpfic a naturii. Tocmai 
acesta este motivul pentru care hermeneutica şi consecinţele sale metodologice au mai 
Putine lucruri de învătat din teoria ştiintei moderne decât din unele traditii mai vechi, de , " , 
care trebuie să ne amintim. 

Una dintre ele este tradipa retoricii, aşa cum a apărat-o pentru ultima dată Vico, cu o 
conştiinţă metodologică, împotriva ştiinţei moderne pe care el o numea critica. Deja din 
perioada studiilor mele clasice m-am ocupat în mod deosebit de retorică (atât de arta 
oratorică, cât şi de teoria sa), mai ales pentru că retorica a fost, într-o modalitate căreia nu 
i s-a acordat încă suficientă atenpe, şi moştenitoarea mai vechii tradiţii a conceptelor 
estetice, lucru ce devine clar şi în determinarea de către Baumgarten a esteticii. Astăzi 
trebuie spus în mod răspicat: raponalitatea modului retoric de argumentare, care încearcă, 
ce-i drept, să pună în joc 'afecte', dar suspne în mod principial argumente şi lucrează cu 
probabilităp, este şi rămâne un factor social de influenţă mult mai puternic decât certitudinea 
ştiinţei. Prin unnare, în Adevăr fi metodă m-am raportat în mod explicit la retorică, acest 
lucru bucurându-se de o confirmare venită din mai multe direcţii, dar îndeosebi prin 
lucrările lui Ch. Perelman, care porneşte de la practica juridică. Dacă se insistă asupra 
acestui lucru, nu înseamnă că se ignoră importanţa ştiinţei moderne şi a aplicării ei pentru 
civilizatia tehnică de astăzi. Dimpotrivă. Cu sigurantă că civilizatia modernă ridică probleme 
de co�unicare cu totul noi. Însă astfel situapa 'nu s-a schimbat în principiu. Sarcina 
'hermeneutică' a integrării discursului monologal al ştiinţelor în conştiinţa comunicativă 
ceea ce implică sarcina exercitării practice, sociale, politice a raponalităţii - a devenit astfel 
cu atât mai urgentă. 

În realitate, aceasta este o problemă veche, pe care o cunoaştem de la Platon încoace. 
Socrate a dovedit că top cei care se bizuiau pe ştiinţa lor, oamenii de stat, poepi, dar şi 
adevăraţii cunoscători ai meşteşugului lor, nu cunoşteau 'Binele'. Aristotel a determinat 
deosebirea structurală care există aici prin distincpa dintre techne şi phronesis. Acest lucru nu 
poate fi contestat. Chiar dacă se poate abuza de această distincpe şi de pildă, invocarea 
'conştiinţei' poate ascunde adesea dependenţe ideologice nesesizate, ar însemna totuşi să 
înţelegem greşit ce înseamnă rapunea şi raponalitatea, dacă am vrea să le recunoaştem 
numai în ştiinţa anonimă şi numai ca ştiinţă. Astfel, pentru elaborarea propriei mele teorii 
hermeneutice am fost convins de faptul că trebuie să reactualizăm această moştenire 
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socratică a unei 'întelepciuni umane' care, în  raport cu  infailibilitatea asemănătoare celei 
divine a ceea ce e�te cunoscut de către ştiinfă, este neştiinţă. În acest scop, 'ftlozofia 
practică' dezvoltată de către Aristotel ne poate sluji drept model. Aceasta este cea de a 
doua linie de traditie care trebuie adusă din nou în actualitate. 

Programul aris�otelic al unei ştiinţe practice mi se pare că reprezintă unicul model de 
teorie a ştiintei în functie de care pot fi gândi te ştiintele 'comprehensive'. Prin reflectia 

" , , 
hermeneutică asupra condiţiilor înţelegerii iese la iveală faptul că posibilităţile acesteia din 
urmă se articulează într-o reflec�e care se exprimă lingvistic, care nu începe niciodată de 
la Zero şi care nu se încheie niciodată în infinit. Aristotel arată că raţiunea practică şi 
înfelegerea practică nu pot fi, asemenea ştiinţei, obiect de predare, ci îşi dobândesc ele 
însele posibilitatea în practică, adică în corelaţia intimă cu etosuL Acesta este lucrul de care 
trebuie să ne amintim. Modelul filozofiei practice trebuie să înlocuiască acea 'theoria', a 
cărei legitimare ontologică ar putea fi găsită numai într-un inte!/ectus infinitus, despre care 
experienţa noastră existenţială, nesprijinită de nici o revelaţie, nu ştie nimic. Acest model 
trebuie să le fie opus şi tuturor acelora care subordonează rationalitatea umană gândirii 
metodologice a ştiinţei 'anonime'. În opozi�e cu perfecţiona�ea autoînţelegerii logice a 
ştiinţei, aceasta mi se pare a fi adevărata sarcină a filozofiei, şi sau tocmai având în vedere 
semnificaţia practică a ştiinţei pentru viafa şi supravieţuirea noastră. 

'Filozofia practică' înseamnă însă mai mult decât un simplu model metodologic al 
ştiinţelor 'hermeneutice'. Ea reprezintă de asemenea un fel de fundament obiectiv al lor. 
Specificitatea metodologică a ftlozofiei practice este numai consecinfa 'raţionalităţii practice' 
elaborate în particularitatea ei conceptuală de către Aristotel. Structura acesteia din urmă 
nu poate fi nicidecum înfeleasă pornind de la conceptul modern de ştiinfă. Chiar şi fluidizarea 
dialectică a conceptelor tradiţionale, care a fost obţinută de către Hegel şi care a readus în 
actualitate câteva adevăruri ale ftlozofici 'practice', ameninfă să instaureze un nou dogmatism 
neconştientizat al reflecţiei. Mai precis, conceptul de reflec�e, care se află la baza criticii 
ideologiilor, implică un concept abstract al discursului liber de constrângeri, care scapă din 
vedere adevăratele conditii ale practicii umane. A trebuit să resping acest lucru ca pe o 
extrapolare ilegitimă a si;uaţiei terapeutice a psihanalizei. În câmpul raţiunii practice nu 
există nici o analogie p�ntru analistul 'cunoscător' care conduce produc tivul act de reflecţie 
al pacientului analizat. In problema reflecţiei, distinc�a de sorginte aristotelică a lui Brentano 
dintre conştientizarea reflexivă şi reflecţia obiectivatoare mi se pare superioară moştenirii 
idealismului german. Acest lucru este valabil, după părerea mea, chiar şi in ceea ce priveşte 
cerinta reflectiei transcendentale care a fost adresată hermen�uticii de către Apel şi altii. 
Toat� acestea' sunt bine documentate în foarte cititul volum Hermeneutik und Ideologiekritik 
/ Hermeneutică fi critică a ideologiilor (Suhrkamp) . 

Astfel, mai mult decât marii gânditori ai idealismului german, m-au marcat dialogurile 
platoniciene, ele însopndu-mă permanent. Ele sunt o companie unică în felul ei. Chiar dacă 
de obicei noi, îndruma� de Nietzsche şi de Heidegger, putem resimţi caracterul preconceput 
al aparatului conceptual grec, de la Aristotel până la Hegel şi logica modernă, ca pe o limită 
dincolo de care propriile noastre întrebări rămân fară răspuns, iar intenfille noastre nesatisfacute 
- arta dialogală a lui Platon a precedat chiar şi această �uperioritate aparentă pe care credem 
că o avem ca moştenitori ai tradiţiei indeo-creştine. Cu siguranţă că tocmai el, cu teoria 
Ideilor, cu dialectica Ideilor, cu matematizarea fizicii şi cu intelectualizarea a ceea ce noi am 
numi 'etică', a pus bazele aparatului conceptual metafizic al tradiţiei noastre. Însă el şi-a 
limitat totodată toate afirmafille în mod mimetic şi, aşa cum Socrate, cu obişnuita sa ironie, 
ştia să ajungă la partenerii săi de dialog, aşa şi Platon, prin arta sa a creaţiei dialogale, îi răpeşte 
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cititorului său pretinsa superioritate. Sarcina este aceea de a fIlozofa împreună cu Platon, şi 
nu de a-l critica. A-l critica pe Platon este poate un lucru la fel de naiv ca şi acela de a-i 
reproşa lui Sofocle că nu este Shakespeare. Această afIrmape sună paradoxal, dar numai 
pentru cel care este orb în fa�a relevan�ei ftlozofIce a imaginapei poetice a lui Platon. 

Fireşte că mai întâi trebuie să învătăm să-I citim pe Platon într-un mod cu adevărat 
mimetic. În secolul nostru s-au adus câteva contributii în acest sens, datorate îndeosebi lui 
Paul Friedlănder, dar şi câtorva cărp inspirate, deşi �u atât de temeinic fundamentate, din 
cercul poetului Stefan George (Friedemann, Singer, Hildebrandt), precum şi lucrărilor lui 
Leo Strauss şi ale prietenilor şi discipolilor săi. Sarcina nu este însă nici pe departe îndeplinită. 
Ea constă în faptul de a raporta cu precizie afIrmaţiile conceptuale întâlnite în dialog la 
realitatea dialogală din care ele provin. Există o 'armonie dorică' între faptă şi discurs, 
între ergon şi logos, despre care la Platon nu este vorba doar la nivel explicit. Ea constituie 
mai degrabă adevărata lege vitală a dialogurilor socratice, care sunt, în sens literal, 'discursuri 
călăuzitoare'. Abia din perspectiva ei devine clar ceea ce intenponează, în realitate, eristica 
lui Socrate, care adesea procedează sofIstic şi provoacă într-adevăr cea mai mare confuzie. 
Totuşi, ce bine ar fi dacă în�elepciunea umană ar fI de aşa natură, încât să poată trece de la 
un om la altul ,aşa cum apa poate fi trecută dintr-un vas în altul printr-un fir de lână . . .  
(Symp. 175 d) . Insă înţelepciunea umană nu este de această natură. Ea este cunoaşterea 
necunoaşterii. Datorită ei, celui cu care Socrate poartă dialogul îi este dovedită propria 
necunoaştere, iar aceasta Înseamnă: i se clarifică ceva despre sine însuşi şi despre viaţa sa 
trăită în iluzii. Sq.u, pentru a folosi o expresie îndrăzneaţă din Scrisoarea a VII-a lui Platon: 
nu doar teza sa, ci sufletul său este combătut. Acest lucru este valabil atât pentru băieţii 
care se cred prieteni, şi totuşi nu ştiu încă deloc ce este prietenia (Lysis), cât şi pentru 
celebrii conducători de oşti care cred că întruchipeaz:;' virtutea soldatului (Laches) sau 
pentru oamenii de stat ambipoşi care cred că depn o cunoaştere superioară oricărei alte 
cunoaşteri (Charmides) - dar şi pentru top cei care îi urmează pe profesorii profesionişti 
de înţelepciune şi, în ultimă instanţă, chiar şi pentru cel mai simplu cetă�ean, care trebuie 
să creadă despre sine şi să îi convingăJi pe ceilalp că este 'drept', atât ca negustor, comerciant, 
bancher, cât şi ca meşteşugar etc. In mod evident, nu cunoaşterea specializată este aici 
miza, ci un alt tip de cunoaştere, ce se află dincolo de orice pretenţii şi competen�e speciale 
ale unei superiorităp cunoscătoare, dincolo de toate celelalte technai şi epistemai cunoscute. 
Această altfel de cunoaştere înseamnă 'întoarcerea către Idee', care se află în spatele oricăror 
demascări ale pretinşilor cunoscători. 

Însă nici acest lucru nu înseamnă că Platon are, în ultimă instan�ă, o teorie care poate fi 
învăţată de la el: 'teoria Ideilor'. Şi dacă el critică această 'teorie' în dialogul său Parmenide, 
aceasta tocmai că nu înseamnă că el s-a înşelat mai înainte în privin�a ei, ci mai degrabă că 
ipoteza 'Ideilor' nu era atât o 'teorie', cât desemna o direcpe interogativă, sarcina ftlozofiei, 
adică a dialecticii platonice, fllnd aceea de a dezvolta şi de a discuta implicaţiile acesteia. 
Dialectica este arta de a purta un dialog, ceea ce implică arta de a purta acest dialog cu sine 
însuşi şi de a urmări comunicarea cu sine însuşi. Ea este arta gândirii. Aceasta înseamnă însă: 
arta de a întreba cu privire la ceea ce este avut de fapt în vedere prin ceea ce este gândit şi 
spus. Ne angajăm astfel pe un drwn. Mai bine zis: suntem astfel pe un drwn. Căci există ceva 
de felul unei 'înzestrări naturale a omului pentru filozofie'. Gândirea noastră nu se opreşte la 
ceea ce o anumită persoană are în vedere printr-o afirmape sau alta. Gândirea trimite permaneht 
dincolo de noi înşine. Opera platonică a dialogurilor are, pentru a desemna acest lucru, 
propria expresie - ea face referire la Unu, la Fiin�ă, la 'Bine', care se manifestă în ordinea 
sufletului, a constitupei polisului, precum şi a structurii universului. 
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Dacă Heidegger interpretează ipoteza Ideilor c a  p e  începutul uitării fiin�ei, care 
culminează cu simpla stare de reprezentare şi cu obiectivarea cu care se încheie era tehno
logică a voin�ei de putere devenite universale, şi dacă el este suficient de consecvent 
pentru a în�elege şi gândirea greacă cea mai timpurie privitoare la ftin�ă ca fiind pregătirea 
acestei uitări a ftinţei care survine în metafizică, adevărata dimensiu9-e a dialecticii platonice 
a Ideilor, dimpotrivă, înseamnă în esenţă altceva. Transcenderea (Uberschritî), aflată la baza 
ei, către ceea ce se află dincolo de orice ftinpre este un pas (S cbritî) dincolo de ipoteza 
'naivă' a Ideilor şi, în ultimă instantă, o orientare contrară interpretării metafizice a ftintei 
ca ftintă a ftintării. ' , 

Într-adevăr: istoria metafizicii ar putea fi scrisă şi ca o istorie a platonismului. Principalele 
ei repere ar fi, eventual, Plotin şi Augustin, Meister Eckhart şi Nicolaus Cusanus, Leibr1Îz, 
Kant şi Hegel, ceea ce înseamnă însă: toate acele eforturi de gândire ale Occidentului, care 
se întreabă cu privire la ceea ce se află înapoia fiinţei substanţiale a Ideii şi, în genere, 
înapoia teoriei substan�ei a tradiţiei metafizice. Primul platonician în această succesiune 
nu ar fi însă nimeni altul decât Aristotel însuşi. Faptul de a face credibil acest lucru, şi 
anume atât împotriva instanţei criticii aristotelice la adresa teoriei Ideilor, cât şi împotriva 
metafizicii substanţei a tradiţiei occidentale, ar putea fi considerat scopul studiilor mele în 
acest domer1Îu. De altfel, efortul meu în această direcţie nu ar fi cu totul singular. A existat 
înaintea mea Hegel.7 

Nu ar fi vorba nici despre un simplu demers 'istoric'. Căci în spatele său nu s-ar afla 
nicidecum intentia de a completa istoria tot mai marii uitări a ftintei, pe care a proiectat-o 
Heidegger, prin;r-o istorie a amintirii ftinţei. Acest lucru ar fi lip'sit de sens. Într-adevăr, 
este adecvat să se vorbească despre o tot mai mare uitare. Astfel, marea realizare a lui 
Heidegger a constat, după părerea mea, tocmai în faptul de a ne fi trezi! dintr-o uitare cu 
adevărat totală, învătându-ne să întrebăm în mod serios: ce este '[tinta'? Imi amintesc cum 
în anul 1924 Heidegger încheia o discuţie într-un seminar despre' lucrarea De nominum 
analogia a lui Caj etan cu întrebarea: ce est� ftinţa?, şi cum noi ne-am privit clătind din cap, 
această întrebare părându-ni-se absurdă. Intre timp ne-am amintit cu topi, într-un anume 
sens, de întrebarea privitoare la ftintă. Nici măcar apărătorii traditiei metafizice traditionale , " 
(sic!, n. trad.) , care se vor a fi critici ai lui Heidegger, nu mai sunt prizor1Îerii de la sine 
întelesului cu care întelegerea fiintei întemeiată pe traditia metafizică a fost valabilă fără a , " , 
fi pusă la îndoială. Ei apără mai degrabă răspunsul clasic ca pe un răspuns, ceea ce înseamnă 
însă că ei au redobândit întrebarea ca întrebare. . 

Peste tot unde se încearcă să se ftlozofeze, se petrece astfel o amintire a ftinţei (S eins
ErinneruniJ. Cu toate acestea, după părerea mea nu există o istorie a amintirii ftinţei. Amintirea 
nu are istorie. Nu există o tot mai mare amintire în acelaşi mod în care există o tot mai mare 
uitare. Amintirea este întotdeauna ceea ce survine în viata cuiva în mod surprinzător, astfel 
încât un fapt rever1Ît în actualitate opreşte pentru o clipi trecerea şi uitarea. Însă amintirea 
fiinţei - trebuie adăugat - nu este amintirea a ceva cunoscut odinioară şi adus acum în 
actualitate, ci amintirea a ceea ce a fost cândva vizat prin întrebare (vordem Gefragtes) , amintirea 
unei întrebări dispărute. Însă orice întrebare care este pusă ca întrebare nu mai este una 
amintită. Ca amintire a ceea ce odirtioară a fost vizat prin întrebare, ea este ceea ce e vizat 
acum prin întrebare. Astfel, faptul de a întreba suspendă istoricitatea gândirii şi a cunoaşterii 
noastre. Filozofia nu are istorie. Primul care a scris o istorie a filozofiei în adevăratul sens al 
cuvântului a fost şi ultimul: Hegel. În el, istoria s-a suspendat în prezentul spiritului absolut. 
7 [Cf. între timp lucrarea mea Die Idee des Cuten zwischen Plata und Aristoteles (Abh. d. Heidelberger 
Ak. d. Wiss.) Philos. -histor. Kl. Jg. 1978, 3. Abh.) Heidelberg 1978; Ces. Werke Bd. 7]. 
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Însă acesta este prezentul nostru? Acest prezent îl reprezintă pentru noi fie şi numai 
Hegel? Cu siguranţă că nu trebuie să îl reducem pe Hegel în mod dogmatic. Atunci când el 
vorbea despre sfârşitul istoriei, la care s-ar ajunge odată cu libertatea tuturor, acest lucru 
însemna că istoria s-a încheiat numai în sensul că nu ar putea fi stabilit nici un principiu mai 
înalt decât libertatea tuturor. Tot mai marea lipsă de libertate a tuturor, care a început să se 
contureze ca ftind destinul, poate inevitabil, al civilizaţiei universale, nu ar fi, după părerea sa, 
un argument împotriva principiului. Ar fi doar 'rău pentru realităţile propriu-zise'. Totuşi, să 
întrebăm împotriva lui Hegel: principiul, ptimul şi ultimul fapt cu care se încheie gândirea 
ftlozofică a ftinţei, este 'spirit'? Împotriva acestui lucru s-a orientat în mod polemic critica 
tinerilor hegelieni, iar convingerea mea este că Heidegger a fost primul care a deschis o 
posibilitate pozitivă ce a depăşit simpla răsturnare dialectică. Căci acesta este mesajul său: 
'adevărul' nu este starea de neascundere totală, a cărei împlinire ideală ar rămâne, în ultimă 
instan�ă, prezenp de sine a spiritului absolut. El ne-a învăţat mai degrabă să gândim adevărul 
totodată ca scoatere din ascundere şi ca ascundere. Marile încercări reflexive ale traditiei, în , , 
care, iar şi iar, ne recunoaştem şi noi într-o anumită măsură, stau toate în această tensiune. 
Ceea ce este afirmat nu este totul. Mai întâi nerostitul face ca rostitul să devină acel cuvânt 
care poate ajunge la noi. Acest lucru mi se pare de O justeţe constrângătoare. Conceptele în 
care se formulează ga' ndirea stau oarecum în fata unui zid de obscurităti. Ele actionează , " 
într-un mod unilateral, imobilizator, plin de prejudecăp. Să ne gândim, de pildă, la 
intelectualismul grec sau la metafizica voinţei a idealismului german sau la metodologismul 
neokantienilor şi al neopozitiviştilor. Ei se exprimă în felul lor, însă nu rară a deveni astfel de 
nerecunoscut pentru ei înşişi. Ei sunt prizonierii caracterului preconceput al conceptelor lor. 

Din acest motiv, orice dialog pe care încercăm să îl purtăm cu gândirea unui gânditor, 
străduindu-ne să îl înţelegem, este unul în sine inftnit. Un adevărat dialog în care încercăm 
să găsim limbajul 'nostru' comun. Distanţarea is tolică şi chiar plasarea partenerului într-un 
proces reconstituit din punct de vedere istoric rămân momente subordonate încercării 
noastre de comunica�e şi sunt, în realitate, forme de autoconservare prin care ne închidem 
în faţa partenerului. In dialog, dimpotrivă, încercăm să ne deschidem fa�ă de el, adică să 
reţinem faptul comun care ne leagă. 

Dacă aşa stau lucrurile, faptul de a avea o poziţie proprie este, fireşte, problematic. 
Oare o astfel de infinitate dialogală nu înseamnă, din perspectiva unei radicalităţi ultime, 
un relativism total? Dar oare acesta nu ar fi el însuşi tot o astfel de pozitie, şi încă una care 
s-ar încurca, într-o modalitate cunoscută, într-o autocontradictie? În cltimă instantă, se 
întâmplă ca şi în cazul dobândirii unei experienţe de viaţă: o �ultitudine de experienţe, 
întâlniri, îndrumări, dezamăgiri nu au ca rezultat faptul că, În cele din urmă, ştim totul, ci 
faptul că suntem avizati (daf man Bescheid 2JJeiţ) şi că am învătat ce Înseamnă modestia 
(Bescheidenhei� . Într-un c�pitol central al cărţii mele Adevăr fi metodă am apărat acest concept 
'personal' de experienţă împotriva ocul tării pe care el a suferit-o prin procesul 
instituţionalizat al ştiinţelor experimentale, şi în această privinţă mă simt înrudit cu M. 
Polanyi. Din această perspectivă, ftlozofia 'hermeneutică' nu se înţelege pe sine ca o poziţie 
'absolută', ci ca un drum al experienţei. Ea insistă asupra faptului că nu există un principiu 
mai înalt decât acela de a rămâne deschis pentru dialog. Acest lucru Înseamnă Însă permanent 
a recunoaşte în prealabil dreptatea posibilă şi chiar superioritatea partenerului de dialog. 
Acest lucru Înseamnă prea puţin? El mi se pare ,a fi singurul tip de onestitate care poate -
dar care de asemenea ar trebui să fie cerută numai de la un profesor de ftlozofie. 

Mi se pare evident că nu se poate trece dincolo de regresul către dialogica (Dialogik) 
originară a cunoaşterii umane a lumii. Acest lucru este valabil chiar şi atunci când este cerută 
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o justificare ultimă, o 'întemeiere ultimă' sau este sus�nută o 'realizare de sine a spiritului'. 
Astfel, mai ales drumul gândirii lui Hegel a trebuit să fie din nou interogat. Heidegger a 
dezvăluit fundamentele greceşti ale tradi�ei metafizice şi a recunoscut în dizolvarea dialectică 
de către Hegel a aparatului conceptual traditional în a sa Ştiintă a logicii cea mai radicală 

A , , " 
fidelitate faţă de greci. Insă destruc�a sa a metafizicii nu i-a răpit acesteia sensul. Indeosebi 
abila depăşire speculativă de către Hegel a subiectivită� spiritului subiectiv a fost cea care s-a 
impus şi s-a prezentat ca o cale proprie de solu�onare împotriva subiectivismului modem. 
Oare inten�a nu a fost aici aceeaşi ca şi în părăsirea de către Heidegger a autoconceperii 
transcendentale în gândirea lui 'Kehre'? Nu a fost şi inten�a lui Hegel aceea de a depăşi 
orientarea către conştiinta de sine şi către ruptura dintre subiect şi obiect a filozofiei conştiintei? , , 
Sau aici există şi deosebiri? Oare orientarea către universalitatea 'limbii', insistarea asupra 
lingvisticită� accesului nostru către lume, pe care noi o împărtăşim cu Heidegger, Înseamnă 
chiar şi numai un pas dincolo de Hegel sau un pas înapoia lui Hegel? 

Despre o primă localizare a propriei mele încercări reflexive aş putea spune într-adevăr 
că mi-am asumat reabilitarea 'infl11Îtăţii rele', dar fireşte, cu o modificare după părerea mea 
hotărâtoare. Căci dialogul infinit al sufletului cu sine însuşi pe care îl reprezintă gândirea 
nu poate fi caracterizat ca o nesfârşită determinare progresivă a lumii obiective care trebuie 
cunoscută, nici în sensul neokantian al sarcinii infinite, şi nici în sensul dialectic al depăşirii 
reflexive a oricărei limite. Aici Heidegger mi-a arătat un nou drum, transformând critica la 
adresa tradiţiei metafizice într-o pregătire a punerii într-o nouă modalitate a întrebării 
privitoare la fiinţă şi aflându-se astfel 'pe drumul către limbă'. Acesta este drumul limbii 
care nu se epuizează în afirma�a care exprimă o judecată şi în preten�a ei de valabilitate 
obiectivă, ci care se mentine permanent în întregul fiintei. Totalitatea nu este o obiectualitate 
ce poate fi determinată.' În această privinţă, critica lui Kant la adresa antinomiilor rapunii 
pure mi se pare a fi îndreptă�tă, contrar lui Hegel. Totalitatea nu este obiect, ci este 
orizontul lumii, care ne înconjoară şi în interiorul căruia trăim. 

Nu a fost nevoie să îl urmez mai întâi pe Heidegger, care l-a folosit pe Holderlin 
împotriva lui Hegel şi a interpretat opera de artă ca pe o survenire originară a adevărului, 
pentru a recunoaşte în opera poetică un corectiv pentru idealul determinării obiective şi 
pentru hybrisul conceptelor. Mai degrabă am ştiut cu certitudine acest lucru încă de la 
primele mele încercări reflexive. El a constituit o permanentă temă de reflectie a propriei 
mele orientări hermeneutice. Încercarea hermeneutică de a gândi limba p�rnind de la 
dialog - o încercare inevitabilă pentru cineva care a fost toată via!a sa un discipol al lui 
Platon - a însemnat, în ultimă instanţă, posibilitatea de a depăşi orice fixare prin continuarea 
dialogului. Astfel, fixarea tenninologică, ce este întru totul adecvată în domeniul constructiv 
al ştiinţei moderne şi al demersului ei de punere a cunoaşterii la dispozi�a fiecăruia, devine 
deosebit de suspectă în câmpul în care se mişcă gândirea ftlozofică. Marii gânditori greci 
şi-au păstrat mobilitatea propriei limbi chiar şi acolo unde - într-o analiză tematică - au 
întreprins uneori fixări conceptuale. Bxistă însă o scolastică antică, medievală, modernă şi 
recentă. Ea însoţeşte ftlozofia ca propria ei umbră. De aceea, statura unei gândiri aproape 
că poate fi determinată prin măsura în care ea poate să spargă structurile solidificate pe 
care le reprezintă terminologia ftlozofică tradi�onală. Încercarea programatică a lui Hegel, 
pe care el a realizat-o sub forma metodei sale dialectice, are în fond mulţi predecesori. 
Chiar şi un gânditor atât de ceremonios precum Kant, care avea permanent în minte şi 
limbajul scolastic latin, şi-a găsit 'propriul' limbaj care, ce-i drept, evita neologismele, dar 
ob�nea din conceptele trâdi�onale multe expresii noi. Statura lui Husserl, de asemenea, se 
distinge în raport cu neokantianismul contemporan şi mai vechi tocmai prin aceea că 
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forţa intuitivă a spiritului său contopea în unitatea unui stil termeni tehnici tradiponali şi 
suplelea descriptivă a vocabularului său lingvistic. Pe deplin, Heidegger s-a sprijinit tocmai 
pe modelul lui Platon şi Aristotel pentru a j ustifica noutatea limbajului său, şi în această 
privinţă el a fost urmat într-o mult mai mare măsură decât lăsau să se aştepte primul efect 
provocator şi prima uimire. Filozofia, spre deosebire de ştiinţe şi de practica vie1ÎÎ, tocmai 
că se află într-o mare dificultate. Limba pe care o vorbim nu este creată pentru intenţiile 
ftlozofării. Filozofia se împotmoleşte într-o precaritate lingvistică constitutivă, şi aceasta 
devine cu atât mai perceptibilă cu cât un ftlozof gândeşte cu mai multă îndrăzneală, 
devansându- şi epoca. În general, ceea ce îl caracterizează pe diletant este faptul că el 
'formează' c oncepte în mod arbitrar şi îşi 'defineşte' cu mult zel conceptele. Filozoful 
trezeşte forp intuitivă a limbii, şi orice îndrăzneală şi violenţă de limbaj este adecvată 
numai dacă reuşeşte să pătrundă în limba celor care gândesc laolaltă şi mai departe, adică 
numai dacă ea împinge mai departe, extinde, luminează orizontul comunicării. 

În mod inevitabil, limbajul filozofiei, care nu îşi găseşte niciodată obiectul, ci îl 
c onstruieşte ea însăşi pentru prima dată, nu se mişcă în sisteme de propozipi a căror 
formalizare logică şi verificare critică în privinp consecvenţei şi univocită1ÎÎ ar putea 
aprofunda perspectivele filozofiei. Această realitate nu va fi desfiinţată de nici o 'revoluţie', 
nici măcar de cea proclamată prin acea ana/ysis of ordinary language. Să ilustrăm acest lucru 
printr-un exemplu: faptul de a analiza cu mijloace logice argumentatiile întâlnite într-un 
dialog platonician, de a evidentia incoerente, de a umple goluri, de a d�masca rationamente 
false etc. poate aduce un plu� de claritat�. Însă învăţăm astfel să îl citim pe 'Platon? Să 
transformăm întrebările sale în întrebări proprii? Reuşim să învăţăm de la el, în loc să ne 
confirmăm propria superioritate? Ceea ce este valabil pentru Platon este însă valabil, 
mutatis mutandis, pentru orice ftlozofie. După părerea mea, Platon a descris acest lucru în 
mod corect în a sa 5 cnsoare a VII-a, o dată pentru totdeauna: mijloacele filozofării nu sunt 
filozofarea însăşi. Simpla consecventă logică încă nu este totul. Nu este vorba despre , , 
faptul că logica nu şi-ar avea propria valabilitate evidentă. Insă tematizarea logicului limitează 
orizontul întrebării la verificabilitatea formală şi ocultează astfel deschiderea către lume 
care se produce în experienţa noastră interpretată lingvistic a lumii. Aceasta este o constatare 
hermeneutică în care, în ultimă instantă, cred că observ O anumită convergentă cu 
Wittgenstein-ul târziu. El a revizuit acolo 'prejudecăţile nominaliste ale Tracta/us-ului ;ău în 
favoarea unei explicări a oricărei vorbiri pe baza contextelor practicii de viaţă. Fireşte că în 
cazul lui beneficiul acestei reducpi a rămas în continuare negativ. El a constat, pentru el, în 
respingerea întrebărilor imposibil de legitimat ale metafizicii, şi nu în faptul de a redobândi 
întrebările imposibil de respins ale metafizicii - oricât de imposibil de legitimat ar fi -
identificându-Ie în constitupa lingvistică a faptului-de-a-fi-în-Iume (In-der-Welt-Sein) care 
ne este propriu. Despre acest lucru se poate învăp mult mai mult din cuvântul poeţilor 
decât de la Wittgenstein. 

Acolo lucrurile stau exact astfel, şi nimeni nu contestă acest fapt: explicapa conceptuală 
nu poate să epuizeze conpnutul unei creaţii poetice. Lucrul acesta este recunoscut cel 
pupn începând cu Kant, dacă nu cpiar începând cu descoperirea de către Baumgarten a 
adevărului estetic (cognitio sensi!iva) . Insă din perspectiva aspectului hermeneutic el trebuie 
să intereseze în mod deosebit. In raport cu creapa poetică, nu este suficientă simpla separare 
a esteticului de teorie şi eliberarea lui de constrângerea regulilor şi a conceptelor. Şi creapa 
poetică rămâne tot o formă de discurs, în care conceptele se corelează unele cu altele. 
Astfel, sarcina hermeneutică constă în faptul de a învăţa să determinăm locul special pe 
care îl ocupă creapa poetică în contextul caracterului constrângător al limbii, în care sunt 
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întotdeauna în joc elemente conceptuale. În ce mod limba devine artă? Această întrebare 
nu este pusă aici numai pentru că, în cazul artei interpreclrii, este Întotdeauna vorba 
despre forme de discurs şi de text şi pentru că în cazul creaţiei poetice este vorba şi despre 
creafii lingvistice, despre texte. Creapile poetice sunt 'creafii' într-un nou sens, ele sunt 
'texte' într-un mod eminent. Limba apare aici în desăvârşita ei autonomie. Ea este de sine 
stătătoare şi devine imobilă, în timp ce de obicei cuvintele sunt depăşite prin direcţia 
intentională a discursului care le lasă în urma sa. 

Aici se ascunde o problemă hermeneutică de o deosebită dificultate. În cazul creafiilor 
poetice are loc un tip special de comunicare. Cu cine se comunică? Cu cititorul? Cu care 
cititor? Aici dialectica întrebării şi a răspunsului, care se află întotdeauna la baza procesului 
hermeneutic şi care îşi are originea în schema fundamentală a dialogalului, suferă o 
modificare specială. Receptarea şi interpretarea creaţiei poetice pare a implica un raport 
dialogal de un tip special. 

Acest lucru iese în evidenţă în mod deosebit atunci când studiem diferitele tipuri de 
vorbire în specificitatea lor. Nu numai cuvântul poetic prezintă o bogată scală de diferenperi, 
de pildă între epic, dramatic, liric. Există, în mod evident, şi alte tipuri de vorbire în care 
raportul hermeneutic fundamental dintre întrebare şi răspuns se modifică într-un mod 
specific. Mă gândesc la diferitele forme de vorbire religioasă, precum propovăduirea, 
rugăciunea, predica, binecuvântarea. Am în vedere, de asemenea, 'legenda" mitică, textul 
juridic şi tocmai şi limbajul mai mult sau mai pupn poticnit al filozofiei. Ele constituie o 
problematică hermeneutică aplicată, căreia m-am consacrat tot mai mult după publicarea 
lucrării Adevăr fi metodă. Din două direcţii cred că m-am apropiat mai mult de această 
chestiune: pe de o parte din perspectiva studiilor mele asupra lui Hegel, în care urmăresc 
rolul faptului lingvistic în corelaţia sa cu logicul, şi pe de altă parte din perspectiva poeziei 
ermetice moderne, aşa cum am tematizat-o într-un comentariu la 'Atemkristall' a lui Paul 
Celan. Raportul dintre filozofie şi poezie se află în centrul acestor cercetări. Reflecpa asupra 
acestuia mă ajută, şi ne poate ajuta pe toţi, să ne amintim permanent de faptul că Platon 
nu a fost platonician şi că ftlozofia nu înseamnă scolastică . 

• 

* Ghilimelele fac aluzie la etimologia cuvântului Sage ("legendă"), legată de verbul sagen ("a 
spune") . 
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