
Statutul proiectului hermeneutic elaborat de F. Schleiermacher la
începutul secolului al XIX-lea cunoaºte, în domeniul în care este inte-
grat, o constantã repoziþionare ºi reprofilare. Disputa în jurul rolului
destinal pe care acest proiect îl deþine indicã faptul cã avem de a face cu
unul dintre punctele fierbinþi ale istoriei hermeneuticii.

La o privire de ansamblu ni se deschide în faþa ochilor o zonã frac-
turatã de interpretãri divergente ce compun poziþii multiple de explici-
tare care adesea nu au un referent imanent materialului textual pe care
Schleiermacher l-a oferit prin notiþele sale de curs ºi prin schematizãrile
sale programatice.

Dupã cum se ºtie, preocuparea hermeneuticã avea un loc natural
în interiorul tradiþiei umaniste. Este vorba de studiul textelor, de exege-
tica ºi interpretarea filologicã sau teologicã. Habitus-ul pe care evoluþia
acestei discipline tehnice ºi l-a creat pânã în momentul romantismului
timpuriu german nu pãrea a fi unul uºor de înlocuit sau transformat.
Arta interpretãrii textelor era programatic sudatã de sfera lucrului pe
text. Chiar ºi secularizanta hermeneuticã iluministã ce îºi avea originile
în Tratatul teologico-politic(1677) al lui Spinoza nu îºi nega relaþia apro-
piatã cu textele. Spinoza propunea o transformare mai degrabã de opti-
cã criticã prin care în special textele sacre deveneau simple texte de a-
nalizat dupã criterii istorico-critice. Acestea erau epurate atât de supra-
interpretãrile simbolico-alegorice (categoriile alegorezei fiind constitui-
te de dogmatica teologicã), cât ºi de referinþele la condiþiile contingente
ale autorului textului interpretat. Criteriul viza posibilitatea unei subli-
mãri critice a textelor la sfârºitul cãreia sã se poatã ajunge la semnificaþia
pur inteligibilã, raþionalã, a enunþurilor. Prin aceasta raþiunea îºi efectua
procesul de emancipare de contigenþa ºi accidentalitatea istoriei parti-
culare. Transformarea pe care hermeneutica o cunoaºte în decursul ul-
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timelor douã secole frapeazã prin radicalitatea cezurii de acest habitus
natural în care disciplina pãrea cã se constituise relativ omogen. În acest
sens ºi retroactiv (ca istorie a efectelor) poziþia hermeneuticii schleier-
macheriene devine un moment-cheie în realizarea unei astfel de rup-
turi. De cele mai multe ori însã, acest statut problematic în care herme-
neutica teologului german se constatã a fi profilatã þine mai degrabã de
proiecþiile interpretative pe care hermeneuþii-filozofi post- schleierma-
cherieni le construiesc în strânsã legãturã cu strategiile lor teoretice.

Tot despre strategii teoretice, într-un veritabil câmp de luptã, este
vorba atunci când cercetãtorul ajunge sã reconstruiascã  trunchiurile
centrale ale acestei dezvoltãri biseculare pe care modernitatea o deschi-
de vis-à-vis de disciplina în cauzã. Mai exact, asistãm la o veritabilã eman-
cipare filosoficã a hermeneuticii ºi a temelor sale inerente. Istoria rela-
tiv tânãrã pe care bunãoarã conceptul filosofic de comprehensiune o
desfãºoarã vine sã ne indice unul dintre aspectele centrale ale acestei
metamorfoze: odatã cu momentul romantic reprezentat de herme-
neutica lui Schleiermacher, aceasta va fi înþeleasã ca o teorie a compre-
hensiunii ce se îndepãrteazã gradual de configurarea sa ca tehnicã de
lecturã, interpretare ºi travaliu pe text. Am putea spune chiar cã avem
de a face cu o subversiune filosoficã a fibrei filologice din care aceastã
artã fusese þesutã de-a lungul tradiþiei sale milenare.

În ultimii douã sute de ani, aºa ne sugereazã filozofii-hermeneuþi
actuali, emerge o tradiþie filosoficã a hermeneuticii. Problema rãmâne
deschisã ºi preferãm sã o lãsãm deocamdatã ca indecidabilã, urmând a
se clarifica pe parcursul cercetãrii dacã hermeneutica va deveni la Schleier-
macher pur filosoficã ºi se va rupe de câmpul sãu filologic originar.

Ne propunem în continuare sã realizãm o schiþã a modurilor de a-
propriere a hermeneuticii schleiermacheriene de cãtre câteva dintre fi-
gurile centrale ale acestui domeniu atât de disputat. Un lucru e cert: dacã
dorim sã atingem chiar parþial doar aspecte autentice ale hermeneuticii lui
Schleiermacher, câmpul de lucru se cere a fi eliberat sau deconstruit de
interpretãrile care violenteazã recepþia adecvatã a proiectului sãu1.

Pe parcursul acestei prezentãri vom putea observa mai bine mo-
dalitãþile de violentare prin care gândirea hermeneuticii filosofice se
instituie în raportarea sa la corpus-ul ideatic propus de Schleiermacher.
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1. Ne vom folosi în aceastã primã parte  deconstructivã de observaþiile ºi inter-
pretarea extrem de pertinentã pe care Christian Berner lepropune în capitolul intro-
ductiv  din La philosophie de Schleiermacher vezi p 9-43 în: C. Berner, La philosophie
de Schleiermacher, CERF, Paris, 1995.



Conceputã  fie ca premergãtoare a unei fundamentãri sau a unei
autoedificãri a condiþiilor de posibilitate ale ºtiinþelor spiritului
(Dilthey)2, fie ca simptom romantic al radicalizãrii moderne a proble-
mei subiectului autofondant (Gadamer)3 fie ca tehnicã de la care se poate
dezvolta o hermeneuticã materialã aplicabilã la interpretãri literare
(P.Szondi)4, hermeneutica lui Schleiermacher joacã un rol decisiv în ela-
borãrile alternative ale poziþiilor de forþã din hermeneutica secolului XX.

Însã adesea, poate ºi datoritã lipsei unei ediþii critice exhaustive5,
sau mai degrabã dintr-o intenþie de elaborare (ºi prin urmare de la înce-
put deformantã pentru hermeneutica lui Schleiermacher) proprie a u-
nei perspective istoric-înglobante ºi cu finalitate în teoria interpretativã
a autorilor, asistãm la o trunchiere sau, alteori, la o anamorfozã ce dãu-
neazã reliefului singular propriu acesteia: ceea ce se rateazã prin recu-
rentul gest de asimilare ºi retuºare prescriptivã este o constelaþie de pro-
blematizãri inerente în primul rând filosofiei ºi mai apoi hermeneuticii
lui Schleiermacher.

Wilhelm Dilthey: Schleiermacher 
ca fondator al hermeneuticii moderne

Relaþia pe care o are W. Dilthey cu gândirea hermeneuticã a lui
Schleiermacher este de la început ºi mereu profundã. Tânãrul Dilthey
frecventeazã intens scrierile schleiermacheriene participând încã din
1859 la editarea corespondenþei teologului. Continuând travaliul
editãrii început de Ludwig Jonas, va reuºi sã publice în 1861 Aus
Schleiermachers Leben in Briefen6. Concomitent cu munca de editare,
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2. Vezi Naºterea hermeneuticii, pag. 291-307, în W.Dilthey, – Ecrits d’esthetique,
trad. Daniele Cohn, Paris, CERF, 1995.

3. Vezi H.G. Gadamer, H.G. 2001, Adevãr ºi metodã, trad. Gabriel Cercel,
Bucureºti, Teora, 2001.

4. Vezi P.Szondi, Introduction to literary hermeneutics, Cambridge University
Press, Cambridge, 1995.

5 Ediþia completã a scrierilor schleiermacheriene este încã în curs de editare în
limba germanã ºi se estimeazã o duratã de aproximativ douãzeci de ani pânã la
finalizarea ei. În acest sens vezi: F.Schleiermacher,– Kritische Gesamtausgabe –
Tb1(1984) – Tb10(2002) hrsg  Hans Joachim Birkner – Berlin, de Gruyter, ºi H.J.
Birkner, Schleiermacher Studien, hrsg Herman Fischer, Berlin, de Gruyter , 1996, p.337
–345.

6. Vezi J.Thielen, Wilhelm Dilthey und die Entwicklung des geschitlischen
Denkens in Deutschland im ausgehenden 19. Jahrhundert, Würzburg, Königsberg
und Neumann, 1999 p.12-14.



Dilthey se aflã într-un schimb ideatic fertil cu tematizarea teologicã, e-
ticã ºi hermeneuticã a filosofului. Aceasta se va cristaliza în teza  sa de
doctorat elaboratã în 1864 De principiis ethices Schleiermacheri7 ºi mai
târziu în  turul de forþã pe care îl reprezintã cele douã volume  din pro-
iectul neîncheiat Leben Schleiermachers, în care  filozoful reconstru-
ieºte  sistemul teologic ºi dezvoltã problema  naºterii hermeneuticii
schleiermacheriene în contextul hermeneuticii protestante8.

Totuºi textul care a fãcut carierã în Wirkungsgeschichte-ul  herme-
neuticii lui Schleiermacher rãmâne  târziul expozeu apãrut în 1900 - Die
Entstehung der Hermeneutik9. În Naºterea hermeneuticii, dupã o pri-
mã formulare a conceptului de comprehensiune: „Numim comprehen-
siune procesul prin care noi cunoaºtem o interioritate pornind de la
semnele date în exterior de cãtre simþuri,”10 Dilthey schiþeazã un întreg
traiect de evoluþie a hermeneuticii pornind de la opera aristotelicã, tre-
când prin filologia alexandrinã, ºcoala stoicã, exegetica patristicã, mai
apoi urmãrind cum are loc codificarea clasicã filologicã (ars critica) în
Renaºtere (e vorba de Clavis-ul lui Mathias Flacius Illiricus –1520-1575)
ºi depãºirea „cerinþelor formale” ale operei lui Flacius de cãtre herme-
neutica lui Sigmund J. Baumgarten ºi dezvoltarea ei la fondatorul ªcolii
de la Tübingen, teologul F. Christian Baur (1792-1860). Autorul înþelege
aceastã evoluþie ca o eliberare progresivã de conþinutul dogmatic al her-
meneuticii biblice  ºi ca fundamentare a ºcolii gramatical-istorice al cã-
rei reprezentant este Ernesti prin opera la care Schleiermacher se va ra-
porta constant în primele etape ale formulãrii proiectului sãu hermene-
utic – Institutio interpretis Novi Tetamenti (Leipzig, 1761).

Teza centralã susþinutã de Dilthey, urmând într-o anumitã mãsu-
rã ºi indicaþiile pe care teologul le oferã în Discursurile Academice, vis-
à-vis de hermeneutica schleiermacherianã este cã, odatã cu Schleierma-
cher, are loc transformarea hermeneuticilor speciale ce codificã regu-
lile exegetice dependente de ansamblurile textuale autonome (Herme-
neutica Sacra, Hermeneutica Juris etc.) într-o hermeneuticã generalã
ce devine aplicabilã oricãrui tip de text:
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7. Vezi W.Dilthey,Gesamelte Schriften, 2ed, de Gruyter, Berlin-Götingen, 1957 p.
339-357.

8. Ne referim aici la ultima parte: Das hermeneutische System Schleiermachers
in der Auseinandersetzung mit der älteren protestantischen Hermeneutik,  în GS, XIV,
p. 597-787.

9. Vezi W. Dilthey, Ecrits d’esthetique, trad. Daniele Cohn, Paris, CERF, 1995 p.
287-307.

10. W. Dilthey, op.cit.,p.292.



Pânã atunci hermeneutica fusese în cel mai bun caz un edificiu de re-
guli ale cãrui pãrþi, adicã diversele reguli, au fost reunite pentru nevoile
unei interpretãri cu valoare universalã (…) Acesta (Schleiermacher) a de-
venit conºtient, pornind de la virtuozitatea filologicã a mai multor secole,
de regulile dupã care opereazã aceste diverse funcþii. În spatele acestor
reguli Schleiermacher revine la analiza comprehensiunii, adicã la cu-
noaºterea acestei acþiuni orientate cãtre un scop ºi de acolo a derivat po-
sibilitatea unei explicaþii cu o valoare universalã a mijloacelor sale, a limi-

telor ºi regulilor sale.11

Totuºi, concomitent cu aceastã atribuire provizorie a unei impor-
tanþe epocale hermeneuticii lui Schleiermacher, Dilthey întreprinde ºi
o absorbþie a  imaginii proiectului schleiermacherian  în propria sa po-
ziþie ce susþine necesitatea conceperii  interpretãrii ca reconstrucþie psi-
hologicã. În aceasta este vizatã „intuiþia vie a procesului creator” sau
„asocierea vie a gândurilor”.

P. Szondi echivaleazã interpretarea lui Schleiermacher de cãtre
Dilthey cu o identificare12. Glisarea produsã între cele douã proiecte,
glisare întreprinsã oarecum inconºtient de cãtre Dilthey, nu va viza spe-
cificitatea de facto a hermeneuticii lui Schleiermacher ci, din contrã, va
duce la o supra-interpretare a acestuia în care imaginea hermeneuticii
teologului german iese deformatã ºi identificatã cu tematizarea
diltheyanã.

Pornind de la Dilthey, hermeneutica lui Schleiermacher este
conceputã ca fiind o metodã ce intermediazã  între filozofie ºi ºtiinþele
istorice, metodã care va reconstrui „viaþa psihicã” a individului ºi pe
baza cãreia ºtiinþele spiritului (Geisteswissenschaften) se pot dezvolta.
Dihotomia operatã de Dilthey în Construcþia  lumii istorice în ºtiinþele
spiritului13 între ºtiinþele naturii ºi ºtiinþele spiritului îºi are originea în
primul rând în diferenþa materialã pe care cele douã registre o oferã.
Obiectele sunt date ºtiinþelor naturii ca fapte exterioare conºtiinþei, ex-
plicabile dupã o legitate mecanico-cauzalã, în timp ce pentru ºtiinþele
spiritului obiectele sunt produse ale interioritãþii, o realitate care are la
bazã coerenþa trãitã a conºtiinþei. Aceastã distincþie este elaboratã ºi
aprofundatã în registrul metodologic de conceptele de explicaþie ºi
comprehensiune. Fundamentarea hermeneuticã a ºtiinþelor spiritului
are loc pornind de la o dinamicã proprie psihismului ce se propune
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11. W. Dilthey, op. cit., p. 302
12. P. Szondi, op. cit., p. 11
13. W. Dilthey, Construcþia lumii istorice  în ºtiinþele spiritului, trad. Virgil

Drãghici, Cluj-Napoca,  Dacia, 1999



contrapunctic idealului unei cauzalitãþi stricte ce prevaleazã în ºtiinþele
naturii. Acest model explicativ, dupã cum vom vedea, nu poate fi aplicat
gândirii schleiermacheriene, deoarece filozofia acestuia nu se miºca în
tabloul dual ºi separatist al ºtiinþelor naturii ºi ºtiinþelor spiritului. Din
contrã, dialectica schleiermacherinã (ºi implicit ºi hermeneutica sa)  va
fi conceputã în orizontul unei sinteze originare pentru care cele douã
paliere ale ºtiinþificitãþii co-existã ºi se aflã în reciprocitate. În locul unei
cezuri de facturã kantianã, Schleiermacher, împreunã cu cei mai impor-
tanþi reprezentanþi ai idealismului ºi romantismului, cautã sã dezvolte
filozofia pornind de la o unitate armonioasã în care tematizarea naturii
ºi a spiritului se co-articuleazã. Astfel, ideea unei metode hermeneutice
ce fundamenteazã travaliul ºtiinþific al ºtiinþelor spiritului deplaseazã
fundamentarea hermeneuticii înspre un pattern mai mult diltheyian
decât schleiermacherian.

Douã dintre elementele centrale pentru proiectul diltheyan
sunt elaborarea unei „critici a raþiunii istorice” pe filierã kantianã ºi, con-
comitent, degajarea unei filosofii a dinamicii vieþii. Interpretarea tex-
telor ca mãrci ale unui Lebenswelt reprezintã o primã mutaþie filosoficã
a domeniului clasic al hermeneuticii, care anterior era  unul critic-filo-
logic-exegetic.

Dupã cum se poate constata, hermeneutica lui Schleiermacher
devine un indice legitimant pentru proiectul epistemologic diltheyan.
Împotriva paradigmei epistemologice a comprehensiunii la Dilthey se
va ridica, la începutul secolului al XX-lea, gândirea heideggerianã. Odatã
cu ea va avea loc o „radicalizare ontologicã” a conceptului de compre-
hensiune, producându-se o reconvertire complet nouã a domeniului
hermeneuticii la nivel filosofic. Chiar dacã nu existã o referinþã inter-
pretativã directã între Heidegger ºi Schleiermacher, este imperios sã ne
oprim ºi asupra reformulãrii heideggeriene a hermeneuticii pentru cã
doar în acest ansamblu istoriografic putem înþelege cum hermeneutica
schleiermacherianã, identificatã cu poziþia diltheyanã, va ajunge a fi cri-
ticatã de cãtre hermeneutica filosoficã a lui H.G. Gadamer în partea
istoricã din Adevãr ºi metodã.

Heidegger sau ontologizarea hermeneuticii

Dupã cum remarcam anterior, interpretarea istoriei hermeneuti-
cii în care Dilthey integreazã întreprinderea schleiermacherianã repre-
zintã o delocalizare pertinentã a activitãþii comprehensive. Hermeneu-
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tica în transformarea sa modernã a fost reformulatã tocmai pentru a fi
non-specificã, non-regionalã, de-localizatã. În aceeaºi dinamicã, dar
concomitent critic faþã de proiecþia fundamental epistemologicã a lui
Dilthey, se constituie gândirea onto-hermeneuticã a lui Martin Heideg-
ger14.

Încã din cursurile þinute de acesta între anii 1919-1923, concep-
tul central pe care filosoful îl elaboreazã este cel al unei hermeneutici a
vieþii factice. Hermeneuticul este, treptat, constituit ca structurã ontolo-
gicã fundamentalã a Dasein-ului. Aºa cum observã Jean Grondin15,
funcþia hermeneuticii devine una existenþial comprehensivã. Explici-
tarea ca Auslegung existenþial nu are aceeaºi semnificaþie cu explici-
tarea ca Erklären diltheyanã, ci este tocmai opusã acesteia. Ea îºi propu-
ne o explicitare a Dasein-ului pornind de la sine, prin decelarea structu-
rilor de fiinþã16.

Dacã la Dilthey hermeneutica era tematizatã ca metodã ce þine
de fundamentarea Geisteswissenschaften, la Heidegger ea devine o di-
mensiune constitutiv existenþialã  a Dasein-ului: „Hermeneutica are ca
scop sã facã accesibil Dasein-ului însuºi - Dasein-ul de fiecare datã pro-
priu în caracterul sãu de fiinþã (…) Cu hermeneutica se elaboreazã pen-
tru Dasein posibilitatea de a deveni ºi de a fi comprehensiv pentru
sine.”17

Aceastã miºcare de ontologizare a hermeneuticii va traversa,
pornind de la Heidegger, întregul periplu de elaborãri post-heidegge-
riene în descendenþa cãruia îi putem numi pe Gadamer, Ricoeur ºi Vat-
timo ca reprezentanþi preeminenþi. Recepþia hermeneuticii schleierma-
cheriene în acest trend filosofico-hermeneutic va reprezenta, la fel ca la
Dilthey, mai degrabã o reluare strategicã prin care se rateazã o întâlnire
dialogalã autenticã cu sistemul etic-hermeneutic, dialectic, complex, pe
care teologul îl dezvoltã între 1805-1834.
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14. Ch. Berner, op. cit., p. 13
15. J. Grondin, L’universalité de l’hermeneutique, PUF, Paris, 1993, p. 137-142
16. M. Heidegger, Fiinþã ºi timp, trad. G.Liiceanu ºi C. Cioabã, Bucureºti, Huma-

nitas, 2003
17.  M. Heidegger, Gesamtausgabe, Klosterman, Frankfurt am Main, 1988 –

apud.  Comprendre et interpreter.La paradigme hermeneutique de la raison, Jean
Greisch (ed.), Paris, Beauchesne, 1993, p. 169



Gadamer sau falsa romantizare a 
hermeneuticii lui Schleiermacher

Îi datorãm lui Heidegger ideea cã  hermeneutica rãmâne nu doar
metoda înglobantã a ºtiinþelor umane, ceea ce ea a fost încã de la
Schleiermacher, Boeckh ºi Dilthey, ci ºi cã ea impregneazã profund posibi-
litãþile filosofiei însãºi, permiþându-ne sã depãºim pericolul relativismului
istoric înaintând înspre o radicalizare a problemei.18

În fragmentul de mai sus putem identifica câteva dintre implicaþiile
majore pe care hermeneutica universalã gadamerianã le utilizeazã vis-a-vis
de constelaþia Heidegger-Dilthey-Schleiermacher. Prin hermeneutica facti-
citãþii Dasein-ului proiectul filosofic hermeneutic aprofundeazã în vizi-
unea lui Gadamer caracterul hermeneutic infuzându-l într-un orizont ce
þine de fundamentele filosoficului ca atare. Ipostazierea hermeneuticii ca
metodã ce circumscrie construcþia ºtiinþelor umane (prin aceasta Ga-
damer îl vizeazã în mod sigur pe Dilthey, dar, concomitent, include ºi pro-
iectul schleiermacherian ) þine de un simptom al pozitivismului istoricist
faþã de care turnanta filosoficã haideggeriano-gadamerianã se demarcã de-
constructiv.

Hermeneutica nu se mai defineºte în termenii unei metode universale
a ºtiinþelor umaniste, ci lucreazã pentru „elaborarea unei conºtiinþe critice a
finitudinii Dasein-ului” (Grondin). În fapt, atât Dilthey cât ºi Schleiermacher
sunt integraþi relativismului istoric ce se dezvoltã în secolul al XIX-lea.

În contextul relativismului istoric, Gadamer identificã în textura her-
meneuticii schleiermacheriene ceea ce el numeºte o „metafizicã esteticã a
individualitãþii”19. În reconstrucþia sa istoricã din Adevãr ºi metodã20 pro-
iectul hermeneutic schleiermacherian este preluat prin optica uneia din-
tre laturile ce îl constituie ºi anume „latura psihologicã” în care divinaþia
(Divination) pe care interpretul unui text o înfãptuieºte faþã de autorul
textului este înþeleasã ca  „congenialitate” empaticã faþã de subiectivitatea
autorului. Poziþionarea originalitãþii hermeneuticii schleiermacheriene
strict în interpretarea psihologicã este atribuitã de Gadamer astfel:

Deci pe lângã interpretarea gramaticalã el pune interpretarea psihologi-
cã (tehnicã). Aceasta este contribuþia sa cea mai caracteristicã.21
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18. H.G. Gadamer G.W., IV, pag. 434, apud J. Grondin , L’universalité de l’herme-
neutique, PUF, Paris, 1993, p.157

19. G.Gadamer, Truth and Method, trad J.Weinsheimer ºi D.G.Marshall,  Conti-
nuum, London, 2006, p.189

20. H.G. Gadamer, op.cit., p.183-194
21. H.G. Gadamer, op.cit., p.186.



Centrarea interpretãrii gadameriene strict pe latura psihologicã
duce implicit ºi la eclipsarea noii paradigme lingvistice ce transpare  în
interpretarea gramaticalã. Cele douã abordãri nu pot fi separate aºa
cum ar dori Gadamer – ºi în interiorul comprehensiunii gramaticale se
vor putea constata o serie de intuiþii extrem de moderne privind dina-
mica ºi statutul limbii. Însã Gadamer preferã sã eludeze acest aspect  ºi
din motive strategice – una dintre noutãþile pe care hermeneutica gada-
merianã dorea sã le formuleze þinea tocmai de integrarea problematicii
limbii în meditaþia hermeneuticã. Gadamer preferã sã nu facã trimitere
la Schleiermacher în acest punct deoarece astfel aspectul de noutate pe
care el îl introduce în tratarea hermeneuticii ar pãli.

În ceea ce priveºte celãlalt aspect, cel psihologic – ceea ce
Schleiermacher denumeºte încã din 1805 drept înþelegere a discursu-
lui, luatã ca instanþã „din punctul median al autorului”22 (Verstehen aus
dem Mittelpunkt eines Künstlers) –el se traduce în viziunea gadameri-
anã ca Einfühlung, adicã recunoaºtere empaticã a lectorului în apariþii-
le psihologice ce s-au asociat într-un subiect într-un anumit moment is-
toric îndepãrtat sau apropiat.

Ca sã fim mai exacþi, interpretarea strategicã pe care Gadamer o
propune faþã de istoricismul diltheyan ºi, concomitent, schleierma-
cherian are loc în capitolul din Adevãr ºi metodã ce defineºte concep-
tul de Wirkungsgeschichte. Evaluarea filosofului de la Heidelberg în
ceea ce îl priveºte pe Schleiermacher nu dezvoltã o legãturã între her-
meneutica sa ºi dialectica ºi etica cu care se articuleazã – raportându-l
pe acesta în special la cursurile sale de esteticã pe care le catalogheazã
drept reprezentative pentru paradigma hermeneuticii romantice
(Berner)23. Pentru paradigma romanticã în viziunea gadamerianã  com-
prehensiunea ar fi depãºirea diferenþei dintre autor ºi interpret prin
„sentiment” – adicã printr-o identificare „imediat simpateticã ºi conge-
nialã” , iar acest aspect „este ceea ce este cel mai propriu hermeneuticii
lui Schleiermacher”. Fundamentarea interpretãrii gadameriene pe pri-
matul unei „estetici a geniului”24 conduce abordarea la o perspectivã în
care presupusul „romantism” schleiermacherian se ridicã pe bazele
unei teorii a inconºtientului ºi a producþiei geniale a operelor de artã.
Însã o astfel de  poziþionare forþatã a travaliului hermeneutic nu dã



123

22. Vezi H. Birus, Schleiermachers Begriff der „technische Interpretation”, p.
593, în Internationales Schleiermacher Kongress, hrsg. H. Fischer, Tb 1, de Gruyter,
Berlin, 1985

23. Ch. Berner, op. cit. , p.17
24. H.G. Gadamer, op. cit, p.191.



seama de portanþa pe care Schleiermacher însuºi i-o atribuie. Ea ar pu-
tea sã fie atribuitã mai degrabã tematizãrilor de facturã schellingianã.
Hermeneutica lui Schleiermacher se va constitui pe baza unei filozofii
a comunicãrii ºi individuãrii discursive, filozofie ce va sta întotdeauna
în strânsã legãturã cu dezvoltãrile epistemologice ale dialecticii.
Observãm deci cã aceastã abordare ce intenþioneazã sã îl prezinte pe
Schleiermacher mai romantic, în sens caricatural, decât este, þine de
acelaºi proces de deformare pe care Gadamer îl opereazã în ceea ce
priveºte autorul nostru.

Tipul de articulare întreprins de Gadamer faþã de Schleiermacher
în Adevãr ºi metodã este evidenþiat pertinent de Ch. Berner, acesta
urmãrind deformãrile suferite de hermeneutica schleiermacherianã în
opus-ul gadamerian: psihologizarea comprehensiunii, identificarea ei
cu o vulgata romanticã subiectivantã prin conceptul de sentiment ºi
empatie25, reformulare a proiectului hermeneutic propriu  ca herme-
neuticã în opoziþie cu cea generalã, „romanticã”, a lui Schleiermacher,
prin elaborarea unei constelaþii conceptuale a pre-comprehensiunii a
tradiþiei ºi a limbii luate ca orizont pre-comprehensiv.

Nu dorim sã intrãm în detalierea acestei relaþii Gadamer-
Schleiermacher, relaþie ce se întinde în decursul a câtorva decenii în
care hermeneutica filosoficã gadamerianã se reformuleazã constant, re-
laþional cu cea schleiermacherianã26.

Încheiem aceastã scurtã schiþã interpretativã a lui Gadamer cu un
fragment din Ch. Berner, care, credem,  face parþial dreptate în ceea ce
priveºte percepþia gadamerianã a corpus-ului schleiermacherian: „Ga-
damer nu cunoaºte ancorajul sistematic al hermeneuticii în relaþia sa cu
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25. Simplificarea valorii interpretãrii  pe care Gadamer o realizeazã ar putea fi
uºor criticatã de Schleiermacher însuºi. În toate proiectele sale hermeneutice
Schleiermacher insistã mereu pe conceperea comprehensiunii în relaþia dual-balansatã
între elementul etic psihologic ºi cel gramatical. În Discursul academic þinut în 1832,
bunãoarã, teologul criticã în mod repetat interpretul ce se centreazã doar pe un singur
aspect. Cel ce accentueazã strict latura psihologicã e numit de Schleiermacher ca fiind
un Nebulist. Prin urmare nu poate fi vorba, aºa cum susþine Gadamer de un exces de
psihologizare inerent hermeneuticii lui Schleiermacher.

26. De pildã, în 1968, în Das Problem der Sprache bei Schleiermacher, în
Zeitschrift für Theologie und Kirche, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1987, p.445-458, Gadamer
revine în formularea poziþiei sale faþã de Schleiermacher recunoscând stilizarea inter-
pretativã pe care o întreprinsese strategic în Adevãr ºi metodã ºi recunoscând perti-
nenþa în ceea ce priveºte tematizarea limbii prin interpretarea gramaticalã.



dialectica ºi etica, raportând-o exclusiv la esteticã. În Eticã ºi în Dia-
lecticã e vorba de a întreprinde o progresie a cunoaºterii (dialecticã)
sau în general a spiritului (eticã).”27

Vattimo – interpret al hermeneuticii schleiermacheriene

Meritul central pe care studiul de doctorat al G. Vattimo,
Schleiermacher filosofo de’ll interpretatione28, îl aduce recepþiei
schleiermacheriene este faptul cã acesta reînscrie hermeneutica filoso-
fului berlinez  în cadrul teoretic al eticii sale, aºa cum transpare ea în
Brouillon-ul redactat în 1805. Interesul cu care Vattimo se apropie de
Schleiermacher þine de o problemã vie ce circumscrie modernitatea
hermeneutico-filosoficã: a produce o genealogie a conºtiinþei interpre-
tative filosofice ce dã seama de miºcarea de ontologizare a hermeneu-
ticii.

Momentul Schleiermacher pentru Vattimo reprezintã tocmai
decelarea unui Wendepunkt de explozie a conºtiinþei interpretative. 

Prima parte a studiului se ocupã de corelarea gândirii hermene-
utice cu conceptul de individualitate (aºa cum transpare acesta în peri-
oada romanticã a Discursului despre religie ºi a Monologurilor) ºi de
conceptul de limbaj29 (aºa cum este formulat în Brouillon). Vattimo vi-
zeazã pe de o parte o individuare a premizelor generale ale teoriei
schleiermacheriene a interpretãrii ca centru al eticii ºi, pe de altã parte,
o reconstrucþie a sistemului hermeneutic printr-o analizã punctualã de
text.

Considerãm, urmându-l pe Vattimo, cã conceptul de individuali-
tate ºi conceptul limbii sunt pietrele de fundaþie ale gândirii hermeneu-
tice schleiermacheriene. La rândul nostru, ne vom ocupa în mod detali-
at cu individualitatea care se traduce printr-o dinamicã de individuare
omniprezentã în toate palierele gândirii schleiermacheriene, cât ºi de
lingvisticitatea gândirii, aºa cum se cristalizeazã ea în etica, dialectica ºi
hermeneutica sa.

Punctul de despãrþire de interpretarea lui Vattimo se aflã înrolul
pe care hermeneutica îl joacã în sistemul sau arhitectonica filosofului.



125

27. Ch. Berner,op. cit., p.19
28. G. Vattimo, Schleiermacher filosofo de’ll interpretatione,, Milano, Mursia,

1969 (reed. 1986)
29. Vezi ºi Urmãri ale hermeneuticii, în G.Vattimo , Dincolo de subiect,

Constanþa , Pontica, 1994, p. 102-103



Considerãm cã existã în demonstraþia filosofului italian o serie de pre-
mize teoretice ce vizeazã ontologizarea hermeneuticii prin care foarte
uºor se poate rata evaluarea realã a rolului hermeneuticii în filosofia lui
Schleiermacher. 

Hermeneutica nu dã seama de „gnoseologia individualului” ºi nici
nu este punctul genetic al gândirii filosofului. Dupã cum vom vedea, ea
e constituitã de acesta ca artã a comprehensiunii discursurilor ce dez-
voltã la nivelul etic care este concomitent cu nivelul lingvistic ca atare
dinamica de reciprocitate a procesului de individuare ca eticizare. Da-
toritã hermeneuticii putem decela aceastã dinamicã în punctul esenþial
al eticului (producþia ºi comprehensiunea discursivã), însã hermeneuti-
ca rãmâne concomitent o tehnicã (Kunstlehre)30 a interpretãrii tex-
tuale ce interacþioneazã permanent cu construcþia dialecticã (deci dia-
logicã) a cunoaºterii  ºi cu înaintarea eticã a raþiunii în istorie.

Analiza arhitectonicii organice a sistemului schleiermacherian ºi
profilarea ideaticã inerentã fiecãrui domeniu ne indicã faptul cã dina-
mica de individuare a spiritului ºi naturii se produce fractalic la fiecare
nivel: ontologic, etic sau gnoseologic. Prin urmare, hermeneutica nu o-
cupã centrul gândirii schleiermacheriene, dar nu e mai puþin adevãrat
cã ea cristalizeazã aceastã dinamicã sistemicã în tehnicile interpretative
prin care formuleazã comprehensiunea.

Analiza problemelor cunoaºterii lingvistice, aºa cum se configu-
reazã ele în dialectica schleiermacherianã (aspecte pe care Vattimo le o-
mite în cercetarea sa), indicã simultan limitele autonomiei hermeneuti-
cii cât ºi pertinenþa reciprocitãþii între hermeneuticã ºi dialecticã.

Putem observa împreunã cu Ch. Berner31 faptul cã existã o insis-
tenþã acutã în gândirea de maturitate a lui Schleiermacher asupra siste-
maticitãþii (fundamental deschise) a corpus-ului sãu teoretic. Din acest
punct de vedere hermeneutica nu poate fi erijatã ca fiind întreaga filo-
zofie a lui Schleiermacher. Insistenþa definirii specificitãþilor fiecãrui ni-
vel epistemologic împiedicã erijarea hermeneuticii ca centru arhitecto-
nic al gândirii sale. Acest tip de centralizare a hermeneuticii sugerat în
opera lui Vattimo se poate înfãptui doar în momentul în care în interio-
rul actului interpretativ e posibil un scurt-circuit al comprehensiunii
alteritãþii ca identificare intimã în dinamica infinitului. ªi acest lucru
este proiectat de Vattimo, cu nuanþe vãdit gadameriene, prin culmina-
rea metodei hermeneutice în certitudinea divinatorie.
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Vattimo accentueazã centralitatea divinaþiei la fel ca ºi Gadamer,
însã totodatã el e critic faþã de psihologizarea întreprinsã de ultimul.
Filosoful italian extrage importanþa metodei divinatorii fãcând recurs la
experienþa religioasã, aºa cum este formulatã ea în Discurs despre
religie.

Acest tip de identificare cvasi-mistic ce  relevã relaþia transcen-
dentã dintre Univers-Infinit ºi Lumea „fenomenalã” a finitudinii devine
pentru interpretarea filozofului italian un aspect caracteristic ºi decisiv.
Însã o astfel de accentuare care cade pe divinaþie omite recunoaºterea
importanþei complementare ºi echiprimordiale a celei de-a doua meto-
de hermeneutice prescrise de Schleiermacher: comparaþia. Ba mai
mult  – nu se mai poate evidenþia  permanenta reciprocitate în care
cele douã metode se aflã în actul efectiv al comprehensiunii individu-
ate. Acest lucru duce  pânã la urmã la o evidentã deformare a formulãrii
ºi tematizãrii  constituþiei esenþiale a comprehensiunii aºa cum transpa-
re ea în textele de hermeneuticã ale autorului. Comprehensiunea nu e
o identificare  strict divinatorie – ci ea este o reconstrucþie progresivã,
parþialã ºi finalmente  infinitã a constituirii  textului vis a vis de
instanþele  sale productive – orizontul lingvistic în care se miºcã autorul
ºi sfera gândirii discursive în care se dezvoltã individualitatea. Alter-
narea divinaþiei cu operaþia  comparaþiei (comparaþie care are rol pro-
ductiv ºi constructiv dar ºi euristic de lãrgire a contextualitãþii materiale
ºi formale  în care este compus ºi prezentat discursul) – aceastã alterna-
re oscilantã ºi dinamicã dã seama de esenþa artei comprehensiunii
schleiermacheriene.

Vom reveni detaliat la aceste elemente în momentul în care  ne
vom ocupa cu definirea ºi structurarea hermeneuticii.

Nu putem încheia tratarea succintã a interpretãrii pe care o prop-
une Vattimo la Schleiermacher fãrã sã recunoaºtem totuºi faptul cã ea
reprezintã o rupturã importantã de  interpretãrile deformante pe care
tradiþia hermeneuticã anterioarã le practicau în ceea ce îl priveºte pe
Schleiermacher. Asta dovedeºte o atenþie ºi o deschidere  cu totul nouã
faþã de  zonele încã virgine ale romantismului profund  ºi ale gândirii
originale pe care Schleiermacher  o dezvoltã.

Reacþia filologiei: Peter Szondi ºi concepþia 
unei hermeneutici materiale

Periplul istoric desfãºurat pânã acum  a schiþat istoria recepþiei
hermeneuticii schleiermacheriene în orizontul  a ceea ce  am numit
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„ontologizarea hermeneuticii”. Aºa cum am putut observa, existã o mu-
taþie  de habitus aplicatã hermeneuticii odatã cu tematizãrile filozofice
la care Dilthey –Heidegger – Gadamer s-au angajat. Ontologizarea her-
meneuticii efectueazã în fapt ºi o limitare sau mai degrabã o eclipsare a
„tehnologiilor” filologice ºi exegetice pe care hermeneutica ºi le-a  ela-
borat în decursul  constituirii sale istorice. 

Dupã cum vom putea constata în analiza  hermeneuticii schleier-
macheriene, aceste tehnologii de interpretare sunt sublimate de cãtre
teoretizarea generalã pe care filozoful o produce vis a vis  de hermeneu-
ticã. Prin urmare avem de-a face mai degrabã cu o transformare  singula-
rã ºi  semnificativã a metodelor interpretative pornind de la realizãrile
filozofice de fundal, de la intuiþiile semnificative  privind  structura ºi di-
namica subiectului, procesualitatea eticizãrii, lingvisticitatea gândirii
etc. Pe de altã parte  originalitatea  proiectului schleiermacherian con-
stã tocmai în salvarea acestor tehnologii în imanenþa actului compre-
hensiv. Nu avem de-a face pânã la urmã cu o expunere conformistã a
strategiilor interpretative dar nici cu o epurare a  hermeneuticii  de „les-
turile” filologice – ci cu o reflexie  vie ºi metamorficã privind statutul
fundamental pe care comprehensiunea îl joacã în cunoaºterea efectivã.
Aceastã reflexie de ordin etico-dialectic-hermeneutic se asociazã cu un
travaliu de fineþe prin care ustensilele filologiei sunt reorganizate ºi
transformate pentru a rãspunde noului statut filozofic al comprehen-
siunii.  

Schleiermacher cautã în elaborarea  proiectului  hermeneutic sã
rãspundã concomitent la douã imperative ce i se impuneau reflecþiei:
pe de-o parte, hermeneutica  trebuia sã rãmânã un organon indispen-
sabil prin care se circumscriu tipologiile practicilor concrete  de inter-
pretare – fie ele juridice, filologice, dogmatice; iar pe de altã parte, ea
intenþiona sã dea seama concomitent de eticizarea ce are loc tocmai
prin travaliul comprehensiv. În aceastã ordine de idei, lucrarea lui P.
Szondi Introducere în hermeneutica literarã reprezintã punctul de
reacþie a hermeneuticii literare ce urmãreºte tocmai posibilitatea  unei
„materialitãþi” metodologice ce dã seama de autonomia  ºi conþinutul in-
dividuat al textelor. Ceea ce ar prima  aici  – ºi ceea ce primeazã final-
mente ºi în proiectul hermeneutic schleiermacherian – este o cunoaº-
tere care permite interpretarea textelor pentru a ajunge la  sensul lor in-
dividual ºi relevant comunicaþional aºa cum acesta  transpare în ima-
nenþa sa istoricã, dinamicã ºi discursivã. 

Hermeneutica filozoficã gadamerianã a ajuns sã instituþiona-lize-
ze, într-un anumit mod,  în interiorul percepþiei asupra hermeneuticii,
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ideea imposibilitãþii ieºirii din  propria tradiþie de lecturã, pentru
Gadamer impunându-se  postulatul unei tradiþii  caracterizate prin  per-
manenþa  unui adevãr constrângãtor faþã de actul interpretativ. De fapt,
ceea ce este eludat la Gadamer este posibilitatea  unei distanþe critice
pe care hermeneutul o poate construiprin actul interpretativ. Însã con-
ºtientizarea istoricitãþii comprehensiunii  nu exclude – aºa cum vom ve-
dea la Schleiermacher – posibilitatea  unei distanþe fertile ºi creativ in-
terpretative a interpretului faþã de  discursul cu care  se confruntã.
Aspectul productiv-constructivist al artei interpretãrii face posibilã o
distanþare ficþionalã pe care interpretul o poate elabora din motive critic-
cognitive. O dezvoltare actualã ºi  afinã celei schleiermacheriene o re-
prezintã proiectul  iniþiat de P. Szondi. Marºând pe ignoranþa meto-dicã
(ceea ce la Schleiermacher reprezintã un scepticism acut faþã de  do-
narea  imediatã a  sensului ºi care va duce la transformarea  sa în  princi-
piu metodologic al neînþelegerii), hermeneutul – aºa cum aratã ºi Jean
Bollack,32 traducãtorul lui P. Szondi în francezã ºi filolog important – dã
seama (împotriva tradiþiei ontologizante a hermeneuticii) cã nu existã
un sens universal, adevãr  originar înscris în limbã – asta  deoarece  sen-
sul  se constituie într-o situaþie  istoricã individuatã ºi de dialog perma-
nent. Ceea ce vizeazã un astfel de demers  este a reconstrui ºi reda tex-
telor propria lor complexitate, prin aceasta operându-se o desacralizare
a scrierilor ºi o negare  a ideii (de  provenienþã heideggeriano-gadame-
rianã) cã ele sunt purtãtoare de  adevãr  „fiinþial” (vezi interpretarea hei-
deggerianã a presocraticilor sau a lui Hölderlin, ce stã tocmai sub sem-
nul unei sacralizãri ºi atribuirii unor texte paradigmatice  a unui statut
de participare  la  sensul de „autodonare” a Fiinþei). Mult mai mundan
dar  pertinent, Szondi insistã pe ideea cã  textele sunt constructe intelec-
tuale ºi lingvistice ce conþin o  autonomie efectivã.  Practica de lecturã
a acestuia  pune accentul pe 1) coerenþa internã a discursurilor, 2) pe
compoziþia operei ºi 3) pe inserarea  textului în contextul sãu  cultural
ºi intelectual originar – context ce  este vizat  printr-un act de recon-
strucþie parþialã. Tipul de reconstrucþie  a acestei hermeneutici critice
este probabil cel mai apropiat  de semnificaþia pe care Schleiermacher
cautã sã o dea  comprehensiunii. Poate  tocmai de aceea în Introducerea
sa  Szondi îl poziþioneazã pe Schleiermacher nu ca punct de originare a
unei tradiþii (aºa cum am observat cã o fac Dilthey  ºi Vattimo) ci ca mo-
ment singular de sintezã hermeneuticã.33 Gestul interpretativ al acestu-
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ia  are o fizionomie  deconstructiv-arheologicã: cercetarea  sa doreºte sã
submineze  tradiþia filozoficã în care Schleiermacher  a fost poziþionat
ca punct de origine – ºi cautã sã o facã prin examinarea „preistoriei”
sale iluministe ºi prin determinarea unor zone din istoria hermeneuticii
care au rãmas de cele mai multe ori ignorate.

Reconstrucþia hermeneuticilor iluministe ºi idealiste ale lui
Chaldenius (Einleitung zur  richtigen Auslegung vernuftigen Reden
und  Schriften – 1742), Meier (Versuch einer allgemeinen Auslegungs-
kunst – 1757) ºi Ast (Grundlinien der Gramatik, Hermeneutik und
Kritik – 1808)  vine sã deconstruiascã tematizãrile finaliste  în istoria
hermeneuticii. Generalizarea hermeneuticii nu are loc în mod exclusiv
la Schleiermacher, deoarece, aºa cum ne indicã Szondi, teologul  nu re-
prezintã nici începutul  hermeneuticii ca atare  ºi nici climaxul istoriei
sale. Desigur, la el se configureazã cel mai acut poate imperativul  prac-
tic al unui organon interpretativ ºi imperativul etic ce þine de fun-
damentele gândirii sale singulare:

Szondi  propune o lecturã exactã ce cautã sã reliefeze modernita-
tea lui Schleiermacher în perspectiva  teoriei literare. Analizând în pri-
mul rând hermeneutica sa, el aratã cã dacã putem vedea în Schleierma-
cher, în metoda sa de analizã, un structuralism avant la let-tre, premi-
zele  filozofice  ale concepþiei sale  rãmân cele ale  idealismului german.
Fiind interesat de teoriile literare, ancorarea filozoficã a lui Schleierma-
cher rãmâne în schimb mai puþin aprofundatã.34

Deschiderea perspectivei: recuperarea 
filozofic-istoricã a lui Schleiermacher

Travaliul reconstructiv pe care o gândire  atât de complexã ºi plu-
ral dezvoltatã cum este cea a lui Friedrich Schleiermacher îl cere, este
semnificativ. În decursul acestui capitol ne-am oprit  la figurile centrale
ale „tradiþiei” hermeneutice post-schleiermacheriene ºi am cãutat sã ex-
tragem stilurile strategice  ºi eclipsãrile conceptuale prin care gânditori
de talia lui Dilthey sau Gadamer se ipostaziazã vis a vis de hermeneuti-
ca lui Schleiermacher. Prin aceasta nu am dorit o contestare a perfor-
manþelor teoretice ºi a pertinenþelor conceptuale pe care  aceºtia le-au
adus istoriei hermeneuticii. Intenþia noastrã a fost doar sublinierea unei
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nedreptãþi interpretative care, în mod frapant a fost menþinutã tocmai
de aceste personalitãþi de prim rang din varii motive.

Paralel cu acestea, începând cu anii ’60 ºi mai apoi în anii ’70-’80 con-
statãm progrese  evidente în studiul recuperãrii filozofice ºi istoriografice
a  teologului berlinez. În aceastã perioadã se  constituie  echipa de editare
a operelor complete ale filozofului. Cercetãtori de primã mânã cum ar fi :
H. Birus35, H.J. Birkner36, W. Virmond37, G. Meckenstock38, H. Patsch39,
R.Rieger40 s-au angajat  la procesul migãlos de transcriere,  editare ºi publi-
care  a manuscriselor  existente în Arhiva Schleiermacher din Berlin. Acest
travaliu indispensabil  a dus la o reevaluare   impresionantã a  rolului filo-
zofic pe care  autorul nostru îl reprezintã pentru epoca sa. 

Cercetarea  se aflã în faþa  unei noi perspective  în care
Schleiermacher nu  este  tratat doar ca  teolog  central al  neoprotes-
tantismului sau ca  reprezentant  secund al Frühromantismului . Trep-
tat el ºi-a câºtigat un rol central  ca filozof autentic al perioadei post-
kantiene. Datoritã celor mai sus menþionaþi dar ºi altora a fost posibilã
în anii ’80 o veritabilã Schleiermacher Reinassance prin care – atât în
Germania dar ºi în Franþa ºi Anglia – s-a conºtientizat portanþa  extrem
de actualã a gândirii schleiermacheriene. Lucrãri  de magnitudinea ce-
lor ale lui K. Nowak41 sau M. Frank42 sau F. Beiser43 ar fi fost  im-
posibile  fãrã eforturile  editoriale întreprinse. În stadiul actual –
studii de primã mânã  cum sunt cele  ale lui Sarah Schmidt44 sau ale
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lui C. Berner45 sau D. Thuard46 se conjugã într-o reconstrucþie teoreti-
cã mult mai atentã la  singularitatea conceptualã, istoria  ºi pregnanþa  fi-
lozoficã a lui Schleiermacher. Principiul de lucru al acestora, principiu
la care subscriem în totalitate, este de a  redezvolta modal  concepte, con-
textualizãri ºi continuitãþi conceptuale. Considerãm cã doar astfel ne
putem apropia de semnificaþiile de profunzime ale gândirii  filozofului
berlinez.

În ceea ce ne priveºte, vom încerca  sã urmãrim punctual câteva
dintre structurile dinamice pe care gândirea  hermeneuticã schleierma-
cherianã  le dezvoltã de-a lungul  devenirii sale istorico-biografice. Stu-
diul nu îºi propune  tratarea exhaustivã a problemei hermeneuticii ci
doar formularea unui traiect  interpretativ ce conjugã  prima perioadã
a studiilor individuale ºi a scrierilor „rapsodice” ale  filozofului cu  pe-
rioada  de formulare sistemicã a viziunii sale. 

Dupã cum vom vedea, Schleiermacher  elaboreazã progresiv ºi oa-
recum transversal o concepþie  dinamicã ºi organicã privind indivi-dua-
litatea, iar mai apoi  transformã perspectivele raþional-iluministe asupra
limbii formulând o nouã paradigmã lingvisticã  în care limba relevã in-
dividuarea infinitã ºi necesarã a subiectului. În acest orizont ideatic, dez-
voltat de etica ºi dialectica sa, îºi câºtigã  hermeneutica  adevãrata sa por-
tanþã.

(Fragment dintr-o carte în pregãtire)
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