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I. Introducere

Hermeneutica analogicã pretinde a se plasa ca
alternativã între univoc ºi echivoc. Cum bine se ºtie,
analogia, de la Pitagora la Octavio Paz, trecând prin
medieval, baroc ºi romantic – este un punct intermediar
al univocitãþii ºi echivocitãþii, deºi predominã ultima.
O hermeneuticã analogicã încearcã sã deschidã câmp
de validitate interpretãrilor închise de univocism, dar,
totodatã, sã închidã ºi sã punã limite câmpului de
validitate a interpretãrilor deschise fãrã mãsurã, de
echivocism, în aºa fel încât, sã facã posibilã nu o unicã
interpretare validã, ci un mic grup de interpretãri valide,
care pot fi evaluate ºi controlate, conform textului ºi
autorului, dupã o ierarhie.
Unui timp de pretenþie univocistã, cum a fost cel al
scientismului, îi urmeazã un timp de tendinþã puternicã
spre echivocitate ºi dispersarea sensului. Credem cã se
poate da un tip de interpretare care sã fie preponderent
deschisã ºi, totuºi, sã aspire la realizarea anumitei unitãþi.
În felul acesta, nu se va cere o unicã interpretare posibilã
sau validã, nici nu se va lãsa deschis pânã la infinit

spaþiul interpretãrilor posibile ºi valide în acelaºi timp.
Vor fi unele care se apropie mai mult de adevãrul textului
ºi altele care se îndepãrteazã de el. Dar, în orice caz, se
va putea delimita acest perimetru de interpretare.
Prezenta carte aspirã sã prezinte anumite idei
principale care pot conduce la aceastã hermeneuticã
analogicã. De fapt, se preiau învãþãminte pornind de la
Aristotel, de la Toma d’Aquino ºi genialul sãu
comentator Cayetano, apoi cele apãrute la poeþii baroci,
reapãrute la romantici ºi vehiculate de autorii actuali,
care au ºtiut sã potenþeze aceastã doctrinã a semnificaþiei ºi a predicaþiei analogice, pentru gândirea de azi;
aceºtia sunt, de pildã, Peirce, Bachelard, Paz ºi Rescher.
De origine greacã ºi medievalã, analogia a strãbãtut
istoria, pânã azi, îmbrãcând forme diferite de gândire.
Prin toate acestea, semnaleazã, în fond, acelaºi lucru,
încercând sã gãseascã, mai ales, ceea ce este asemãnãtor
în lucruri, fãrã a uita cã predominã diferenþa,
diversitatea. Se respectã diferenþa, fãrã a renunþa la
asemãnarea care permite înfãptuirea unei universalizãri.
Hermenutica analogicã ne îndeamnã sã cãutãm,
inclusiv cãi intermediare ºi integratoare de interpretare,
adicã, nu doar sã existe interpretãri posibile ºi valide,
în cel mai înalt grad, în care se poate trasa o ierarhie de
aproximare a adevãrului textual, ci mai mult, încearcã
un mod de interpretare mai cuprinzãtor ºi complet,
cãutând interpretãri de texte care nu neglijeazã
interstiþiile mai tãinuite (în care se dã diferenþa) ºi care
îndreptãþesc diversitatea elementelor care sunt în joc în
text.
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Cartea expune o parte teoreticã ºi o alta în care se
prezintã anumite aplicaþii practice sau concrete. În partea
teoreticã se defineºte hermeneutica însãºi, se cautã
sensul unei hermeneutici analogice, se urmãreºte tipul
de argumentare pe care poate sã-l ofere ºi conexarea cu
metafizica ºi etica, deoarece credem cã toate aceste
discipline sunt implicate: o metodologie are presupuneri
ontologice, antropologice ºi, chiar, etice. În partea de
aplicaþii, intenþionãm sã relaþionãm hermeneutica
analogicã, tocmai pentru cã existã cunoaºtere
polivalentã – ºi mai ales pentru aceasta –, cu filologia
clasicã ºi psihanaliza freudianã, exemplificând astfel,
fecunditatea aplicãrii heremeneuticii. De asemenea, se
comparã sau se pune în relaþie hermeneutica ºi semiotica
(în concret, aceea a lui Greimas, preluatã de la Ricoeur).
Mulþumim pentru comentarii, sugestii ºi critici lui
Mariflor Aquilar, Gerardo Aquilar, Raúl Alcalá, Samuel
Arriarán, Alejandro Gutiérrez, Antonio Marino, José
Manuel Orozco Garibay, Carlos Pereda, Ambrosio Velasco.
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II. Constituire ºi metodã proprii
hermeneuticii

Înainte de a vorbi explicit despre hermeneutica
analogicã (lucru pe care îl vom face în urmãtorul
capitol) vom vorbi despre hermeneuticã în situaþia de
cunoaºtere specialã, ca atare. Prima problemã care se
pune pentru o disciplinã cognitivã este despre sine
însãºi. Definire sau delimitare, distingere ºi
identificare. Este de dorit sã începi cu anumite chestiuni
fundamentale privind hermeneutica. Ce tip de
cunoaºtere este, ce o preocupã, care este metoda
proprie, de câte feluri sunt obiectivele sale, ce obiectiv
sau finalitate o însufleþeºte. Este vorba de probleme
constitutive. Asupra lor ne vom concentra pentru a
începe cunoaºterea specificitãþii proprii a hermeneuticii.
Ceva foarte important în aceste preliminarii va fi
înþelegerea actului însuºi al interpretãrii în procesul
sãu particular, încât sã se precizeze tipul de întrebare
care se vizeazã ºi parcursul pentru rãspuns. Aceasta
vom încerca sã vedem în continuare.

Natura sa
Hermeneutica este arta ºi ºtiinþa interpretãrii textelor,
înþelegând prin texte mai mult decât cuvinte ºi enunþuri.
Sunt, de aceea, textele hiperfraze, adicã mai mari decât
frazele. Aici se cere mai mult decât un exerciþiu de
interpretare. Pe lângã aceasta, hermeneutica intervine
acolo unde nu existã un singur sens, adicã unde existã
polisemie. De aceea, hermeneutica, a fost tradiþional
asociatã cu subtilitatea. 1 Aceasta era vãzutã ca o
transcendere a sensului de suprafaþã ºi o accedere la
sensul profund, inclusiv ocult. Cum se face cã întâlnim
diferite sensuri, când ar pãrea a fi doar unul? Am putea
spune: suprimând univocitatea, evitând echivocitatea
ºi realizând analogia. Aceasta constã, mai ales, în gãsirea
sensului autentic, care este în legãturã cu intenþia
autorului, care este plãsmuitã în textul pe care el îl
realizeazã. Este vorba de a capta ceea ce autorul a vrut
sã spunã. Este intenþia autorului sau intenþia textului în
faþa importantei intenþii a cititorului, cãci în interpretare
converg trei lucruri: textul (cu semnificatul care închide
ºi deschide), autorul ºi cititorul. Iar lectorul sau
interpretul trebuie sã descifreze conþinutul semnificativ
1

Aceasta se întâmplã, cum este notoriu, în Evul Mediu. Sfântul
Toma d’Aquino, într-una din rugãciunile care i se atribuie, cere Celui
Preaînalt: “Dã-mi înþelepciune sã înþeleg, capacitate sã reþin, posibilitatea
ºi uºurinþa de a învãþa, subtilitatea pentru a interpreta ºi harul
prinosului pentru a vorbi. Sfântul Toma d’Aquino, “Piae preces”, apud
Ludovicum Vivès, în F. Frette þi P. Maré, Parisiis, ed. Opera Omnia, IX,
t. 32, p. 822a. (sublinierea noastrã).
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pe care l-a spus autorul în text, fãrã a renunþa a-i da ºi el
un semnificat sau o nuanþã. Hermeneutica, astfel, în
anumitã mãsurã, descontextualizeazã pentru a
recontextualiza, ajungând la contextualizare dupã o
muncã elucidatoare ºi chiar analiticã.

Obiectul ºi obiectivul hermeneuticii
În faþa hermeneuticii ne gãsim, ca în faþa oricãrei
discipline, cu problema ei însãºi, problema definirii ei,
demarcãrii ei, delimitãrii ºi tematizãrii. Tradiþional,
ºtiinþele s-au definit prin obiectivul lor. Existã o dublã
dimensiune aici: una este a câmpului realitãþii vizate ºi
alta este a raportãrii sau a punctului de vedere prin care
se priveºte. Obiectul hermeneuticii este textul, iar textul
este de diverse feluri.2
Aceasta vom vedea mai departe, la tratarea noþiunii
de text. Pentru moment, reþinem cã tot ceea ce
heremeneutica vizeazã este în legãturã cu textul, ca
susceptibil de a fi textualizat. În felul acesta medievalii
vedeau ca text realitatea însãºi, lumea ca un text al cãrui
autor este Dumnezeu. 3 Ziceau cã Dumnezeu a scris
2
Ricoeur a insistat pe aceasta ºi a semnalat trecerea de la substantivul
“text” la scriere, dialog ºi acþiune semnificativã. Cf. Paul Ricoeur, „What
is a Text? Explanation and Understanding”, în Hermeneutics and the
Human Sciences, pp. 145 – 164.
3
Cf. Hugo de San Víctor, Didascalicon, VIII, De tribus diebus,
PL., 176, col. 814.
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