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Definirea hermeneuticii 

 

Înţelegerea unui mesaj se petrece conform unor reguli care adesea trec neobservate. De 

exemplu, cineva poate spune cuiva „sunt sătul până peste cap de situaţia asta şi de-acum îmi 

iau inima în dinţi şi îi voi spune verde în faţă ce cred” şi cei mai mulţi dintre noi înţelegem 

bine despre ce este vorba. Ştim bine valoarea fiecărui cuvânt, a fiecărei expresii, şi putem 

interpreta corect mesajul transmis prin această frază. Nuanţele cuvintelor sunt destul de fine 

însă: nu am putea face înlocuiri cu sinonime generale, de exemplu, deoarece sensul 

comunicării se poate schimba foarte uşor. Astfel, dacă am spune în loc de „sătul” – 

„satisfăcut”, în loc de „peste cap” – „peste craniu”, în loc de „în dinţi” – „în gură” şi în loc 

de „verde” – „proaspăt”, „direct” am obţine un mesaj hazliu şi neclar: „sunt satisfăcut până 

peste craniu de situaţia asta şi de-acum îmi iau inima în gură şi îi voi spune proaspăt în faţă 

ce cred”.  

De ce apare un astfel de efect producător de nonsens? Pentru că au fost neglijate expresiile 

consacrate, sintagmele care au formă fixă şi înţeles propriu, acceptat şi cunoscut de toţi 

vorbitorii comunităţii, şi au fost modificate cu termeni apropiaţi, dar care nu mai fac parte 

din formule general recunoscute
1
. Atunci când s-a ieşit din cadrul convenţiilor lingvistice 

recunoscute, textul şi-a schimbat înţelesul! La o primă analiză s-ar putea reconstitui ideea de 

nemulţumire, de revoltă, pe care prima formulare o transmitea. Pe de altă parte, noul text ar 

putea să transmită şi ideea de satisfacţie, de mulţumire. Neclaritatea asupra comunicării pare 

să se aştearnă în mod definitiv. 

 

Delimitări şi definiţie 

 

Sfera semantică a hermeneuticii include câţiva termeni asociaţi, până la un punct chiar 

sinonimi, cum ar fi termenii tehnici exegeză, interpretare, analiză, şi cei comuni cum sunt 

explicaţie, elucidare, înţelegere, aplicare. Termenul hermeneutică (variante în limba 

română: ermineutică, erminie; gr. eJrmhneuthv, interpret, secretar; eJrmhneia: interpretare, 

explicaţie), după cum indică şi etimologia, se referă tot la înţelegerea prin explicaţii şi 

analiză a unui mesaj (discurs scris sau vorbit). Pentru unii autori, cum ar fi C.F. Evans, 

exegeză şi hermeneutică (împreună cu termenul „interpretare”) nu înseamnă decât unul şi 

acelaşi lucru.
2
 Totuşi, studiile mai recente tind să folosească conceptul de hermeneutică în 

sens specializat, aplicat la elucidarea înţelesului pe care îl are un text pentru cititorul 

contemporan.
3
 Referitor la termenul interpretare (lat. interpretari) acesta înseamnă, de 

asemeni, a explica, a traduce sau a înţelege, dar conţinutul său tinde să fie unul general, care 

include în aria sa semantică atât hermeneutica cât şi exegeza.  

Etimologic, cuvântul exegeză (cf. gr. ejxhgeomai) vine de la două cuvinte greceşti, ex - 

care înseamnă afară, şi ago - care înseamnă a conduce. Practic, termenul indică procesul de 

conducere a înţelesului unui text dinlăuntrul său în afară sa, spre cititor, adică procesul de 

explicare. Termenii derivaţi au căpătat înţelesuri specifice, tehnice, cum ar fi epexegeza – 

                                              
1
 Presupun că exemplul acesta, ar putea ajunge relativ repede depăşit şi neinteligibil cititorului, odată cu modificarea 

culturii populare, a expresiilor în uz, odată cu progresul limbii române. 
2
 C.F. Evans, Is ‘Holy Scripture’ Christian? (London: SCM, 1971), 33.  

3
 A. Thiselton, The Two Horizons. New Testament Hermeneutics and Philosophical Description (London: 

Paternoster, 1980), 10-12. 
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explicarea unui text, şi eisegeza – citirea (cel mai probabil, forţată), a unei idei într-un text 

dat (eisegeza are, astfel, un înţeles negativ, de trădare a înţelesului original al textului, fiind 

opusul exegezei). În mod tradiţional, exegeza reprezintă încercarea de a explica un text în 

contextul său şi de a formula acele reguli şi metode de interpretare care ne dau acces la 

înţelesul original al autorului, la percepţia destinatarului primar.  

Pe ansamblu, astfel, s-au putut evidenţia următoarele distincţii între exegeză, interpretare, 

hermeneutică:
4
 

 

1. Interpretarea este un termen care se foloseşte într-un mod mai puţin tehnic, mai 

general decât hermeneutica şi exegeza. Obiectul unei acţiuni de interpretare poate fi 

variat, adică se poate face interpretarea unui text, a unui discurs, a gesturilor, a unui 

obiect artistic (sculptură, pictură, grafică, muzică), etc. În comparaţie cu interpretarea, 

obiectul exegezei şi al hermeneuticii tinde să fie reprezentat mai ales de texte. S-ar 

putea spune, la modul general, că interpretarea include exegeza şi hermeneutica. 

 

2. Hermeneutica reprezintă filosofia sau ghidul de realizare şi integrare a înţelesului 

unui text în înţelegerea cititorului contemporan. Analiza hermeneutică include, astfel, 

analiza exegetică, şi merge dincolo de aceasta. Hermeneutica este interesată în 

general de natura procesului interpretativ şi de condiţiile cărora trebuie să se supună 

înţelegerea de bază a unui text, precum şi aplicaţiile sale. Astfel, ea se ocupă de 

înţelesul unui text vizavi de corectitudinea tehnicilor exegetice şi a presupoziţiilor 

culturale referitoare la conturarea şi aplicarea acestui înţeles. 

 

3. Exegeza se preocupă cu interpretarea directă, nemijlocită a textului, luat în contextul 

său. Concluzia procesului de exegeză se formulează în termenii  „Acest pasaj se 

înţelege (era înţeles) aşa şi aşa.”   

 

R.T. France descrie exegeza, şi anume exegeza gramatical-istorică, drept o „descoperire a 

ceea ce a intenţionat cu adevărat autorul”, care implică în gradul cel mai deplin folosirea 

datelor lingvistice, literare, istorice, arheologice, şi altor informaţii conexe, relevante pentru 

mediul în care a scris autorul.
5
 

În altă parte (citat de Marshall 1979:252) France consideră că exegeza este „descoperirea 

a ceea ce textul înseamnă în sine însuşi, adică intenţia originală a scriitorului, şi înţelesul pe 

care pasajul l-ar fi avut pentru cititorul iniţial.”  

S-ar putea spune, în concluzie, că exegeza reprezintă un studiu îndreptat spre înţelegerea 

sensului primar al unui text, adică spre stabilirea mesajului trimis de autor destinatarului 

primar.
6
 Din punct de vedere creştin, exegeza poate fi înţelească şi ca ştiinţa şi arta de a 

preciza sensul Scripturii Sfinte.
7
 Metoda folosită cu precădere în exegeza biblică 

contemporană este analiza istorică-gramaticală a textului, adică discutarea sensului aşa cum 

                                              
4
 S. E. Porter, Handbook to Exegesis of the New Testament (Leiden: Brill, 1997), 3-6. 

 
5
 R.T. France, „Inerrancy and New Testament Exegesis”, Themelios 1.1 (Autumn 1975): 12-18. 

6
 Sensul primar al textului în contextul său iniţial este fundamental pentru înţelegerea sa de mai târziu, în alte 

contexte. 
7
 Exegesis, în The New Catholic Dictionary. Exegeza se foloseşte de regulile hermeneuticii (hermeneuo – a 

interpreta) care înseamnă, potrivit aceluiaşi dicţionar, arta şi ştiinţa de a interpreta Sfânta Scriptură, de a explora 

sensurile ei. 
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reiese el din gramatica limbii folosite (morfologie, sintaxa) şi din evaluarea contextului 

istoric şi cultural.
8
  

Dacă se pune problema metodei, în cazul textelor biblice, ar trebui făcute însă câteva 

precizări. O bună abordare a textului în vederea recuperării şi acccesării inţelesului său de 

bază nu se poate baza doar pe metoda istorico-gramaticală, aceasta fiind în mare o reacţie 

reformată la exegeza de tip scolastic a romano-catolicismului. Ea dă asigurarea unei ancorări 

mai puternice în istorie şi în regulile de bază ale comunicării, ale psihologiei şi ale 

limbajului, dar nu poate asigura pe deplin receptarea înţelesului unui text biblic. De aceea, 

trebuie luate în considerate şi alte cerinţe, cum ar fi cercetarea şi evaluarea înţelesului în 

contextul comentariilor creştine istorice asupra Scripturii (Părinţii Bisericii, diverse tradiţii, 

comentatori contemporani confirmaţi ca oameni ai lui Dumnezeu în comunităţile lor), 

cercetarea înţelesului pasajelor biblice într-o stare de închinare personală pentru a beneficia 

de lumina Duhului Sfânt şi de scopul Scripturii, acela de a media prezenţa lui Dumnezeu în 

viaţa credinciosului şi de a motiva, echipa, pe creştin în vederea trăirii unei vieţi frumoase, 

sfinte, bogate în rezultate binecuvântate. 

 

Întrebarea fundamentală a exegezei rămâne, în final, aceasta: care este mesajul pe care 

autorul a dorit să îl comunice destinatarului său primar? 

Întrebarea fundamentală a hermeneuticii este, prin comparaţie, care este mesajul textului 

pentru cititorul de astăzi. 

Cu alte cuvinte, exegeza este primul pas al analizei şi interpretării unui text biblic, în timp 

ce hermeneutica reprezintă cel de al doilea pas, final. Hermeneutica se bazează pe analiza 

exegetică şi nu poate face abstracţie de ea, se încadrează în limitele rezultatelor generale. O 

intepretare contemporană sălbatic diferită de înţelegerea iniţială a textului ar trebui să fie 

extrem de curioasă, de suprinzătoare, neobişnuită şi, de aceea, foarte improbabilă. 

 

 

Exemple de exegeză pe texte laice: 

 

Ce vrea autorul să spună cititorului său primar? 
 

1. Titlu de ziar:  

 
    Text: Campus şcolar privat de şapte milioane de euro, construit în Pantelimon.9 

 

     Discutaţi sensurile cuvântului „privat”. 

 

2. Extras dintr-un interviu: 

 
    Text : „Omul vechi rămâne în noi până la ultima suflare.”  (Ştefan Bastovoi). 

 

      Discutaţi sensurile expresiei „ultima suflare”. 

 

                                              
8
 Aparte de metoda analizei istorice-gramaticale a unui text există şi alte metode de interpretare: alegorizări, 

spiritualizări, abordări canonice, sociologice, antropologice, psihologice, feministe, fundamentaliste, de tip teologia 

eliberării sociale, etc. 
9 Titlu în Capital Online, luni, 18 iunie, 2007. 
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Context : 

Părinte, nu aţi încercat nici o clipă să vă ascundeţi trecutul tumultos. Să se datoreze 

asta faptului că nu v-aţi desprins total de „omul vechi” care aţi fost? Omul care aţi fost 

pînă la călugărire a rămas adormit undeva în străfundurile sufletului şi ale conştiinţei 

Sfinţiei Voastre, asteptînd prilejul deşteptării, ori a „murit” odată cu tunderea în 

monahism?  

 

Ceva a murit, ceva a mai rămas. Altfel nici nu se poate, cititi Patericurile, aşa e 

monahismul. Sigur că omul vechi rămîne în noi pînă la ultima suflare aşteptînd, după 

cum zici, prilej să se trezească. Dar trebuie să găsim limbă comună şi cu el, cu omul 

acesta vechi din noi, să-l mai certăm, să-l mai punem la treabă. Prostii a făcut destule, 

ajunge!, acum să mai facă şi ceva bun, măcar cât poate. În ce priveşte trecutul, ce am eu 

a ascunde? Om ca toţi oamenii, trecut ca tot trecutul. Nici nu mă laud, nici nu mă 

ruşinez. Eu trăiesc cu convingerea că trecutul nu există. Hristos a venit şi a pus capăt 

trecutului. Şi eu mă rog Lui ca fiecare clipă a vieţii mele să fie un nou început, o nouă 

naştere şi să nu mai socotească niciodată trecutul meu, pentru că trecutul întotdeauna e 

un hău plin de mizerie şi de tristeţe, pentru că trecutul este moarte. Veşnicia nu are 

trecut.10 

 

Participanţii la procesul exegetic sunt multipli: autorul, cititorul, textul, contextul. 

Accentul pus pe fiecare din ei, la rând şi specific, a condus la mai multe tipuri de definire a 

exegezei.  

 

Poythress, interpretare, 39.  

Greşeala Părinţilor Bisericii: metode externe aplicate textului biblic. Acesta are înţelesul său 

propriu... 

 

 

Interpretarea unui text şi înţelegerea intenţiei originale a autorului depinde mult de 

cuvintele alese, de ordinea lor în propoziţie, de înţelesul lor convenţional. Atunci când este 

vorba de un text biblic vechi de 2000 de ani, sau chiar mai vechi, aceste caracteristici trebuie 

studiate cu şi mai  mare atenţie. E. D. Hirsch afirmă că orice text are un înţeles verbal, 

gramatical, hotărât de succesiunea cuvintelor şi de semnele grafice lingvistice, de 

conceptualizarea şi practica lingvistică a timpului.  

 

Hermeneutica este un proces, dar şi o filosofie cu regulile ei, prin care se descriu metodele 

de înţelegere a mesajului unui text. În mod specific, în cursul acesta se pune accentul pe 

înţelegerea textului de către cititorul contemporan – şi, anume, pe o înţelegere finală a 

acestui text, care funcţionează ca bază pentru acţiunea iminentă (astfel, se are în vedere 

înţelegerea finală care motivează şi fundamentează aplicaţia, acţiunea demarată în urma unui 

perceperii unui mesaj). 

 

Termenul „interpretare” este înţeles uneori negativ, în limba română. Adesea, prin 

interpretare se înţelege o forţare subiectivă a înţelesului unei comunicări: „Ai interpretat 

corect... sau: „Este interpretarea ta”... sau: „Nu m-ai înţeles... trebuie să interpretezi corect ce 

am spus.” 

 

                                              
10

 Claudiu Târziu, „Omul religios” (interviu cu Ştefan Bastovoi), Rost 1, martie, 2003, cf. 

http://www.rostonline.org/rost, 1 oct. 2006. 

http://www.rostonline.org/rost
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Exegeza: analiza care duce la înţelegerea mesajului original, a intenţiei celei mai probabile 

a autorului textului pe care acesta doreşte să o comunice destinatarului său primar. 

Întrebarea exegetică: ce vrea autorul să spună destinatarului primar. 

 

Hermeneutică: înţelegerea reflectată şi aplicată în prezent a intenţiei originale, înţelegerea 

finală a mesajului, cea care determină la acţiune în prezent. Întrebarea hermeneutică: ce 

înseamnă textul astăzi? Ce semnificaţie are astăzi mesajul pe care l-a adresat autorul 

destinatarului primar? 

 

Hermeneutica este o rafinare a analizei exegetice, nu este departe de ea, are aceeaşi 

temelie, dar merge mai departe. 

 

Hermeneutica justifică practica, acţiunea (închinarea, viaţa socială, Biserica, etc.). 

 

 

Comunicare: autor, concepte, mesaj intenţionat, codificare, semne + mesaj, decodificare, 

mesaj înţeles, concepte, interpretare, acţiuni, destinatar. 

 

Cine complică înţelegerea:  

codificarea, decodificarea, limbajul: se pot transmite concepţiile, 

intenţia, codul,  

 media (mijlocul de comunicare, codificări aleatoare în media, în text) 

 media şi contextul (contextul:  un set comun de coduri, limbaj, 

 dispoziţii) 

 semantica cititorului 

 

Q: cât din mesajul iniţial se transmite cu succes? 

Q: cât din mesajul receptat sunt interferenţe în text şi interferenţe în destinatar? 

 

Constantele comunicării: 

Dumnezeu, omul, istoria. Asigurări creştine, biblice, cu privire la comunicare: 

supervizarea divină. Duhul Sfânt, Logosul, inspiraţia. Constanţa firii umane. Constanţa şi 

continuitatea planului divin de salvare. 

 

Variabilele comunicării:  

cultură, limbă, civilizaţie, istorie, temperamente, educaţie, situaţii de viaţă. 

 

Un traseu hermeneutic prevăzut de divinitate: o teorie a hermeneuticii predestinate de 

Dumnezeu. O traiectorie a înţelesurilor, opusă filosofiei dobândirii unor înţelesuri mereu şi 

imprevizibil noi. 

 

Teorie şi exemple. 

 

Ce spune autorul. Ce încearcă să spună. Ce se înţelege, ce ne transmite. 

Textul poate re-aşeza comunicarea în funcţie de modul de receptare a textului într-o 

cultură dată. 
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Cititorul poate interpreta textul conform propriilor sale coduri sau informaţii deţinute. 

 

Aplicaţii pe texte biblice. Ce zice... ce ne spune prin asta... ce înţelegem... ce nuanţe 

percepem (interpretare şi aplicare) 

 

Principii de  hermeneutică: 

 

Analiză istoric-gramaticală 

Comunitatea Bisericii (autoritatea Bisericii) 

Echilibru subiectiv-obiectiv 

Menţinerea apartenenţei la contextul – comunitatea hermeneutică (educaţie, 

practică; cf. comunitatea juriştilor şi interpretarea legilor... o activitate constantă, cu 

valori tradiţionale, cu reguli de interpretare şi istoric al interpretării) 

 

Hermeneutică 

Filip şi etiopianul 

Filip este exemplu despre cum asculta de presiunea – chemarea Duhului la 

evanghelizare. Dacă Duhul nu mai acţionează la fel astăzi, înseamnă că nu mai vrea 

evanghelizare? Şi cei educaţi şi în funcţii înalte au nevoie de evanghelizare.  

Convingerea credinţei l-a făcut să ceară botezul, reacţionând pozitiv şi specific la 

vederea vederea apei. Răspunsul pare să fie tipizat, cf. la Luca: ce mă împiedică să 

fiu mântuit? 

 

 

Constantele comunicării: 

Dumnezeu, omul, istoria. Asigurări creştine, biblice, cu privire la comunicare: 

supervizarea divină. Duhul Sfânt, Logosul, inspiraţia. Constanţa firii umane. Constanţa şi 

continuitatea planului divin de salvare. 

 

Variabilele comunicării:  

cultură, limbă, civilizaţie, istorie, temperamente, educaţie, situaţii de viaţă. 

 

Un traseu hermeneutic prevăzut de divinitate: o teorie a hermeneuticii predestinate de 

Dumnezeu. O traiectorie a înţelesurilor, opusă filosofiei dobândirii unor înţelesuri mereu şi 

imprevizibil noi. 

 

Teorie şi exemple. 

 

Ce spune autorul. Ce încearcă să spună. Ce se înţelege, ce ne transmite. 

Textul poate re-aşeza comunicarea în funcţie de modul de receptare a textului într-o 

cultură dată. 

Cititorul poate interpreta textul conform propriilor sale coduri sau informaţii deţinute. 

 

Exemplu: 

 

Cerşetorul. Politicianul. Vameşul. Poliţistul. Pastorul. 
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Cu cât presupoziţiile sunt mai complexe, cu atât mesajul este mai nuanţat. 

 

Exemplu: 

Cerşetorul. Ce spune: Daţi-mi un ban. Sunt orfan. Nu am mâncat de trei zile. Domnul 

Iisus să vă binecuvinteze. Bodaproste. Amin. 

 

Ce vrea să spună el: sunt sărac. Am nevoie de resurse. Am şi o anume spiritualitate de tip 

creştin şi merit atenţia dumneavoastră pentru că nu sunt păgân. 

 

Ce înţelegem noi:  

Context primar: are nevoie de resurse. Societatea, adică eu, l-am putea ajuta. 

Contex informat: Vrea să ne manipuleze.  

Din ziare: sunt foarte bogaţi, de fapt. Sunt parte dintr-o bandă: 

nu încuraja bandele.  

Context creştin: are o spiritualitate creştină. Să nu îi intorc spatele. 

Context social contestatar: şi eu muncesc pe bani, să muncească şi el. 

Context de gen: sunt femeie, femeile înţeleg şi sunt impresionabile 

Sau: sunt bărbat, bărbaţii sunt mai insensibili, nu trebuie să îi dau. 

Context de asistent social: îi ştim pe oamenii cu aceste probleme. 

Există o legislaţie care rezolvă criza lor. 

 

Hermeneutică: înţelegerea reflectată şi aplicată, înţelegerea finală, cea dobândită înainte 

de a acţiona 

 

A. Ce este hermeneutica? 

1. Termenul şi istoricul său 

 

Hermeneia, hermeneuein, gr. traducere, interpretare, stabilirea înţelesului unei comunicări 

Hermes - mesagerul şi interpretul zeilor în mitologia greacă 

 

Termenul apare folosit în anii 1600 de către J.C. Dannhaur. 

 

Scopul hermeneuticii este de a stabili reguli şi direcţii de interpretare în scopul de a 

descoperi înţelesul unui text, la momentul scrierii, şi semnificaţia sa – la oricare din 

momentele citirilor ulterioare. 

 

2. Definiţie 

 

Hermeneutica - ştiinţa şi arta interpretării mesajelor, în particular a textelor scrise 

(Klein, Blomberg). 

 

Hermeneutica este disciplina despre priceperea (tehnica) de a interpreta un mesaj dat, în 

armonie cu autorul şi contextul originar şi, de asemeni, în armonie cu contextul contemporan 

al receptorului din prezent.  
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Hermeneutică: înţelegerea reflectată şi aplicată în prezent a intenţiei originale, înţelegerea 

finală a mesajului, cea care determină la acţiune în prezent. 

 

Hermeneutica motivează şi justifică practica, acţiunea religioasă (închinarea, viaţa socială, 

Biserica, etc.). 

 

Cursul de faţă studiază Hermeneutica Biblică. 

 

a. Hermeneutica este o ştiinţă, o tehnică, un proces de de-criptare care are o filosofie 

proprie şi reguli. 

1) Operează cu rigoare metodologică, folosindu-se de reguli şi principii. 

2) Ca şi celelalte ştiinţe, porneşte de la un set de presupoziţii, care sînt validate sau 

invalidate în procesul cercetării. 

 

b. Hermeneutica este o artă, o tehnică, în sensul unei priceperi care poate fi adâncite, cu 

privire la identificarea înțelesului unui text. 

 
Hermeneutica este un ansamblu de principii, metode şi reguli în baza cărora 

putem aborda textul biblic cu încredere că putem accede cu foarte înaltă 

probabilitate înțelesul autorului și putem identifica sensul sau semnificația 

corectă, adecvată a textului în prezent. 

  

În mod tradiţional această abordare include atît analiza exegetică - ce a însemnat textul 

biblic în contextul original, cît şi actualizarea – studiul semnificației prezente, ce înseamnă 

textul biblic acum, pentru cititorul contemporan 

 

- În general, în lumea anglo-saxonă efortul s-a concentrat  asupra orizontului actual al 

hermeneuticii: 

 Ex.: Fee şi Stuart (How to Read the Bible for All Its Worth) - aplicarea 

 mesajului în contextul contemporan 

 Ex.: Goldsworthy (Gospel and Kingdom) - podul între lumea textului 

 (autorului) şi lumea contemporană 

 Ex.: Osborne (The Hermeneutical Spiral) - hermeneutică - exegeză şi 

 contextualizare 

 

- În spaţiul cultural german concentrarea a fost asupra textului însuşi: 

 Ex.: Maier (Biblical Hermeneutics) - teoria exegezei, inclusiv exegeza însăşi 

dar şi asupra actului înţelegerii, ceea ce ne duce către următorul tip de abordare. 

 

  b. Abordarea descriptivă 

 

- O abordare mai subtilă, concentrată asupra procesului hermeneutic, a modului în care 

este posibilă înţelegerea. 

 

- Aceasta va fi abordarea dominantă, dar nu exclusivă în cursul nostru. 
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  c. Abordarea subiectivă 

 

- O tendinţă mai nouă, care se concentrează asupra interpretului, subliniind felul în care 

interpretul influenţează procesul hermeneutic, cît şi felul în care interpretul este interpretat 

de text. 
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