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1. ”Platon şi Aristotel oferă miturilor 
explicaţii care se îndepărtează de litera lor. 
Chiar şi rapsozii ţineau cont de gustul 
contemporanilor, iar cele mai vechi 
exegeze rabinice se îndepărtau de sensul 
literal, atunci când acesta trezea anumite 
suspiciuni (pag. 37). 
(...) Din cauza caracterului lacunar al 
tradiţiei stoice este greu de a reconstitui 
întocmai teoria alegorizării, aşa cum o 
concepeau ei. Până şi termenul 
<<allegoria<< lipseşte din textele 
filosofiei stoice care s-au păstrat. 
Sinonimul utilizat este hyponoia (sens 
ascuns), termen pe care Platon l-a utilizat 
(...) (pag. 37). 
 
(...) Practica interpretării alegorizante a 
miturilor constă tocmai în descoperirea 
unui sens mai profund decât cel literal, care 
adesea apare scandalos în raport cu 
divinitatea şi cu moralitatea. De altfel, 
absurditatea sensului nemijlocit este un 
semn că autorul a avut în vedere sensul 
alegoric pe care numai cititorul sau 
auditorul iniţiat îl poate surprinde. Abaterea 
de la sensul propriu ridică două mari 
întrebări hermeneutice: în ce constă sensul 
ascuns? Şi, în al doilea rând, nu se lasă 
astfel loc arbitrarului în interpretarea unui 
discurs? Pentru că pericolul ‘bunului plac’ 
nu poate fi înlăturat din domeniul 
interpretării alegorice, încă din Antichitate 
o asemenea metodă a fost discreditată. 
Promotorii ei au replicat că întotdeauna 
sensul ascuns este ‘dedus’ din cel 
nemijlocit, etimologia fiind mijlocul cel 
mai utilizat în această privinţă. Stoicii erau 
convinşi că ‘cei vechi’ erau purtătorii 
logosului autentic, necontaminat de 
influenţe străine, de aceea au fost în măsură 

1. ”Plato and Aristote had also offered 
rational interpretations of myths. Even the 
rapsodes (...) had to take the current taste of 
their audiences into account (...) early 
rabbinical interpretation of Scripture 
avoided the literal sense on those occasions 
when it gave offense (pag. 24). 
(...) Yet given the fragmentariness of our 
information about them (...), it is (...) 
difficult to determine whether the Stoa 
arrived at what could be called a genuine 
<<theory<< of allegory. Indeed, the word 
allegoria is not to be found amoung the 
Stoics. The synonymous term hyponoia, 
however, was in circulation among them, 
and Plato and Xenofon had used it in an 
allegorical sense (pag. 24). 
(...) allegorical interpretation of myth, (...) 
consists in discovering something more 
profound behind the socking literal sense. 
The offensiveness or absurdity of the 
immediate meaning serves to indicate that 
an allegorical meaning is intended which 
the knowledgeable reader or hearer can 
unlock. But what constitutes this other kind 
of meaning? Doesn’t the danger of 
arbitrariness begin to loom large as soon as 
one bids farewell to the literal? Even if this 
danger cannot be avoided, and even 
thought allegoresis had for just this reason 
already fallen into discredit in antiquity, the 
allegorical interpreter will insist that the 
literal meaning must always be exceeded 
even to understand it aright. Etymology 
was one of the preferred means of doing so. 
The Stoics were of the opinion that the 
earliest ancients carried the as yet 
unfalsified logos within them and thus 
could penetrate the essence of things. This 
capacity is especially evident in a passage 
from Cicero’s De natura deorum, where a 



să pătrundă esenţa lucrurilor. Un exemplu 
elocvent al acestei practici se găseşte la 
Cicero, în <<De natura deorum<<, unde 
este citat un pasaj atribuit stoicului Balbus. 
Acesta din urmă vrea să demonstreze că 
grecii au transpus în divinitate calităţile 
morale ale oamenilor. Termenul 
<<allegoria<< provine din retorică, fiind 
impus de Pseudo-Herakleitos, în secolul I 
al erei noastre. El defineşte alegoria ca un 
procedeu retoric prin care se poate vorbi de 
unele lucruri făcând aluzie la altele. 
Considerată în sine alegoria nu presupune 
în mod expres un proces de interpretare sau 
clarificare, ci este ea însăşi o formă de 
discurs. Alegoria este o funcţie a 
limbajului. El are capacitatea de a lăsa să se 
înţeleagă altceva decât exprimă în mod 
nemijlocit” (pag. 38-39). 
 
2. ”August Hermann Franke, întemeietorul 
hermeneuticii pietiste, afirmă că orice 
cuvânt trezeşte în suflet un sentiment 
specific. Pentru a înţelege cuvântul lui 
Dumnezeu trebuie elaborată o 
<<pathologie<<, adică o teorie generală a 
emoţiilor. Pietiştii au atras astfel atenţia 
asupra riscului unei interpretări rigide a 
scrierilor sacre (...). Pietismul reia distincţia 
augustiniană dintre <<logosul interior<< şi 
<<logosul exterior<<. Pentru a înţelege 
corect Biblia trebuie să te abandonezi stării 
de spirit care se exprimă prin fiecare text al 
ei. Literele şi cuvintele considerate în sine 
sunt nişte fetişuri (pag. 83). 
 
 
 
 
 
 
Pentru hermeneutica pietistă, <<cheia<< 
înţelegerii scripturii este universalitatea 
afectului. În lucrarea <<Institutiones 

hermeneuticae sacrae<< (1723), Rambach 
afirmă că nu se pot pricepe cuvintele unui 

speech ascribed to the Stoic Balbus is 
described. Balbus is trying to prove that the 
Greeks had converted moral qualities and 
beneficent natural forces into gods (...). The 
expresion <<allegoria<< actually derives 
from rhetoric and was formulated by a 
grammarian, Pseudo-Heraclitus (fl. first 
century A.D.), who defined allegory as a 
rhetorical trope whereby it was possible to 
say one thing and at the same time allude to 
something else. Allegory does not first 
enter the scene with the self-conscious act 
of interpretation; it is already at home in 
language. It dwells, as it were, immanently 
within the expressive function of language: 
its capacity to let something else be heard 
in the utterance” (pag. 24-25). 
 
 
 
2. ”The father of pietistic hermeneutics, 
August Hermann Franke, teaches that an 
‘affect’ dwells within <<every<< word that 
is uttered in human discourse and that 
emerges from the inwardness of the soul. If 
the Word of God is to be interpreted (...), 
we must have at our disposal a sufficient 
theory of affects or ‘pathology’ of 
Scripture. (…) the pietistic vision helps 
guard against the naïve verbal objectivism 
discernible in Protestant orthodoxy (…). 
Thus, in its own special way pietism 
encourages a return from the logos 
prophorikos to the logos endiathetos, 
conceived as the soul of the former. To 
understand Scripture appropriately, it is 
necessary to go back to the condition of the 
soul that it expresses. (…) pietism 
successfully opposed the sterile 
fetishization of the word typical of 
Protestant orthodoxy (…) (pag. 60-61). 
As the key to (theological) hermeneutics, 
the universality of affect and the expressive 
nature of language became the foundation 
of Rambach’s influential <<Institutiones 

hermeneuticae sacrae<<. Rambach 



autor fără a cunoaşte starea de spirit din 
care acestea au luat fiinţă. El recunoaşte că 
orice discurs se erijează în expresie a 
gândirii autorului său, însă ideile plutesc în 
atmosfera unor sentimente secrete. Atunci 
când cineva alcătuieşte un discurs, spre a-şi 
comunica gândurile, transmite în acelaşi 
timp o multitudine de sentimente (...). În 
loc de a căuta în textul biblic un sens ultim, 
interpretul trebuie să trezească în sufletul 
auditorului anumite sentimente, pe care 
autorul textului le-a vizat. De exemplu, 
predicile au un asemenea rol” (pag. 83). 
 
 
 
 
3. ”Dimpotrivă savanţii de la începuturile 
epocii moderne se preocupă mai degrabă de 
studiul autorilor celebri, decât de cel al 
naturii însăşi. Renaşterea a mărit 
considerabil numărul operelor demne de a 
fi studiate (...). În sistemul ştiinţelor rolul 
de propedeutică revenea în mod tradiţional 
logicii, de aceea Dannhauer concepe 
hermeneutica generală drept o completare a 
<<Organon<<-ului lui Aristotel, lucrare 
care, la rândul ei, se deschidea cu <<Peri 

hermeneias<< <<(Despre interpretare)<< 
(pag. 137).  
 
 
 
 
 
 
Termenul <<hermeneia<< evoca în vremea 
lui Dannhauer o metodă de interpretare pe 
care comentatorii Stagiritului o numeau 
‘analitică’. ‘Analiza’ logică nu însemna 
altceva decât descompunerea discursului 
complex în enunţurile din care era alcătuit. 
Spre deosebire de o asemenea analitică, 
hermeneutica viza sensul unei propoziţii 
făcând totală abstracţie de valoarea sa de 
adevăr. În planul gândirii un enunţ poate fi 

forcefully argued that ‘the words of an 
auctoris cannot be completely understood 
and interpreted without knowing from 
which affect they have flowed’. For ‘our 
discourse is an expression of our thoughts. 
Our thoughts are almost always coupled 
with secret affects… Therefore by means 
of speech we enable another to understand 
not only our thoughts but also the affects 
coupled thereto’ (…). To understand 
(intelligere) or explain (explicare) 
Scripture’s affect is obviously not enough; 
it must also touch the soul of the listener 
(...). In preaching, the task is to translate 
(...) the meaning of Scripture into the souls 
of the congregation’” (pag. 60-61). 
 
3. ”Clauberg (...) discovered that far more 
scholars were concerning themselves with 
the writings of famous authors than with 
research into things themselves. By 
expanding the realm of books worth 
reading beyond the limits of the single holy 
book, the Renaissance necessarily brought 
about the appearance of a universal 
hermeneutics. Given its universal scope, 
hermeneutics had to be a ‘propaedeutic’ 
science, a position usually held by logic, 
according to the classical division of 
sciences. Dannhauer thus developed his 
hermeneutica generalis in a manner parallel 
and supplementary to the traditional logic 
epitomized in Aristotelian methodology 
(organon). The work most basic to the 
<<Organon<< was Aristotle’s <<Peri 

hermeneia<< (pag. 48-49).  
(…) The word hermeneia suggested a 
process of interpretation, a process which 
in Dannhauer’s time was called ‘analytic’ 
(…) hermeneutics contented itself with 
determining intended meaning as such, 
regardless of whether the meaning is true 
or false with respect to content. On the 
level of thought (…), an expression’s 
intended meaning can appear obscure (...). 
Before it can be tested for logical or factual 



confuz. Înainte de a cerceta dacă este corect 
din punct de vedere formal-logic şi dacă 
este în acord cu realitatea la care se referă, 
adică dacă este adevărat, enunţul trebuie 
clarificat. Hermeneutica generală este 
disciplina clarificării unor asemenea 
enunţuri, a punerii în lumină a sensului pe 
care autorul a intenţionat să-l transmită. 
Acesta este <<adevărul hermeneutic<<. 
Spre deosebire de cel formal-logic şi cel 
factual, <<adevărul hermeneutic<< este 
tocmai explicitarea intenţiei autorului unei 
propoziţii sau al unui text. De aceea 
interpretul este numit de Dannhauer 
analistul tuturor discursurilor neclare, dar 
clarificabile. El discerne <<sensul 

adevărat<< sau <<autentic<< de cel 
<<fals<< sau <<neautentic<<” (pag. 137-
138) 
 
4. ”În această privinţă, Gadamer depăşeşte 
hermeneutica romantică prin includerea în 
unul şi acelaşi proces a momentului 
<<aplicării (Anwendung)<<. Dar 
aplicarea, în sfera hermeneuticii, nu este o 
operaţiune exterioară, fiindcă actul 
comprehensiunii nu este unul reproductiv, 
o descoperire a unui sens ultim, ci unul 
creator. A vorbi acum de progres, de 
apropiere treptată de un sens autentic, este 
o eroare. Fireşte, există limite ale 
interpretării, dar <<a înţelege, înseamnă 

întotdeauna a înţelege altfel<< (pag. 181). 
 
 
În viziunea lui Gadamer, nu există un 
început absolut al comprehensiunii. 
Înţelegerea este continuarea unui dialog 
început deja. Hermeneutica urmează calea 
dialecticii întrebării şi răspunsului. A 
înţelege înseamnă a descoperi într-un text 
răspunsuri la întrebările noastre. (...) (pag. 
181) 
 
 
 

truth, its meaning needs to be determined 
by a universal and scientific hermeneutics 
(...) we need a hermeneutics whose task is 
to be establish ‘hermeneutic truth’ – that is, 
to clarify what an author wanted to say, 
without concern for whether it is strictly 
logical or factually correct. Thus 
Dannhauer defines the interpreter – the 
‘good’ interpreter, as the title of his book 
has it – as follows: he is the one who 
analyzes all discourses insofar as they are 
obscure yet ‘exponible’ (that is, 
interpretable) in order to distinguish their 
true from their false meaning”. (pag. 48-49) 
 
 
 
 
 
 
4. ”(...) understanding is not just 
reproductive but, because it involves 
application, always also a productive 
activity. So much is understanding co-
determined by the individual effective-
historical situation that it seems 
inappropriate to speak of progress in 
interpretation (with Schleiermacher) of 
understanding better over the course of 
history. If we acknowledge the productive 
element of application in every successful 
interpretation, it is enough to say, in 
Gadamer’s well-know dictum, that we 
‘understand differently’ if we understand at 
all (…) (pag. 116). 
This historicity of application precludes 
talk of a zero point when understanding has 
not yet begun. Understanding is the 
continuation of a dialogue that precedes us 
and has always already begun. (…) the 
hermeneutics of application belongs (…) to 
the dialectic of question and answer. To 
understand something means to have 
related it to ourselves in such a way that we 
discover in it an answer to our own 
questions (…)” (pag. 116). 



În filosofia occidentală este dominantă 
logica enunţului, nu cea a întrebării şi 
răspunsului, care corespunde <<logos<<-
ului. Gadamer afirmă (...) că adoptarea 
logicii enunţului a marcat în mod 
fundamental cultura apuseană. (...) 
Preeminenţa metodei în cultura occidentală 
este o consecinţă a privilegiului acordat 
enunţului. Ideea metodei este eficientă în 
măsura în care presupune izolarea unui 
anumit fenomen pentru a-l studia. Dar a 
izola astfel un fenomen spiritual înseamnă 
a-l distruge. El nu există decât în 
desfăşurare. Orice fixare, inclusiv prin 
limbă, înseamnă o afectare a esenţei sale” 
(pag. 181). 

„(...) propositional logic that dominates 
Western philosophy. The point is to call 
into question philosophy’s traditional 
fixation on the theoretical logos 
apophantikos (...) Gadamer considers the 
‘construction of logic on the basis of the 
proposition’ to be one of the ‘most fateful 
decisions of Western culture. (…) The 
privileging of method is clearly connected 
to the privileging of propositions in 
Western and especially modern 
consciousness, for the idea of method 
draws its power from the fact that certain 
objects and processes can be 
experimentally isolated and thereby 
controlled’. Such isolation does violence to 
language, however” (pag. 118). 

 
Note interesante: 

1) Nicolae Râmbu a fost ales, in anul descoperirii plagiatului (2004), pentru a doua 
oară consecutiv şeful catedrei de „Istoria filosofiei şi hermeneutică” (în secţia 
„Filosofie” a Facultăţii de Filosofie fiind doar două catedre, ca rezultat al 
fuzionării tuturor catedrelor existente până acum câţiva ani în două catedre mari. 
Cealaltă catedră: „Logică şi epistemologie”). (Universitatea „Al I. Cuza, Iasi”) 

2) Cu aproximativ trei ani inaintea decoperirii plagiatului (oricum, cu relativ puţin 
timp inainte), Râmbu a primit dreptul să conducă doctorate. 

3) Atenţie la paragrafele plagiate. Chestiuni interesante: 
a) în cazul primului paragraf plagiat (care începe cu „Platon şi Aristotel...”), 

imediat după el urmează chiar un citat (o frază) din... Jean Grondin şi 
recunoscută ca atare, într-o notă! Ca şi cum rândurile dinaintea frazei 
respective nu ar fi aparţinând aceluiaşi autor francez. Ceea ce înseamnă că 
Râmbu e şi un plagiator prost. Orice plagiator abil nu ar alătura astfel de 
fragmente, pentru că riscă să fie demascat foarte uşor, dacă cititorul se 
duce la sursă. 

b) Râmbu a inventat un nou tip de plagiat, asemănător cu tehnica “povestirii 
în ramă”: adică, nu se mulţumeşte doar să-l plagieze pe Jean Grondin. El 
face mai mult: în paragrafele plagiate din autorul francez, în care acesta 
din urmă dă citate din alţi autori, Râmbu nu îi citează nici măcar pe ei! 
Deci, e vorba de un plagiat dublu, Râmbu plagiindu-l atât pe Grondin, cât 
şi pe autorii pe care Grondin îi citează. Vezi, în acest sens, bucăţi din 
paragraful 2 (citatul din Rambach) şi paragraful 4 (citatul din Gadamer). 

4) Acum intelegem perfect sensul citatului pe care Râmbu îl aşează pe coperta 4 a 
cărţii: „Ne înspăimântă gândul că admiraţiile cele mai sincere pe care le stârnim 
vin din partea acelora care nu ne-au înţeles” (B. Pérez Galdós). 

5) Se vede clar că Râmbu foloseşte masiv citate din cartea lui Grondin, unele literal, 
altele mai mult sau mai puţin abil schimbate, în aşa fel încât plagiate sunt, în 



ultimul caz, doar ideile, nu şi expresia lingvistică. Nu am ales astfel de pasaje. În 
plus, e drept că nu am observat să fi plagiat ceva din cartea lui Grondin în paginile 
94-136 ale propriei cărţi (acolo unde discută de Schleiermacher şi Dilthey). În rest 
însă, peste tot dai de traduceri din autorul francez. De exemplu, în capitolul despre 
Gadamer (pag. 167-187), găseşti fraze sau chiar paragrafe întregi plagiate, astfel: 

6)  
pagina din cartea lui Râmbu, unde se 
găseşte citatul incriminat 

pagina din cartea lui Grondin, unde se 
găseşte textul original 

167 108 
172 109 
174 111 
175 112 
176 113 
176 114 
181 116; 118 

 
7) în ceea ce priveşte ideile originale ale autorului: la paginile 168-169 se lansează în 

elucubraţii care nu prea au ce căuta într-o lucrare academică! Acolo îl face pe 
Karl Popper „bădăran” (doar pentru că, în opinia lui Râmbu, Popper nu l-a înţeles 
pe Hegel – de parcă înţelegerea lui Hegel ar fi barba care-l face pe filosof!), iar pe 
Schopenhauer îl face „filosof de mâna a doua”. Să înţelegem de aici că filosofii de 
mâna întâi sunt cei care, asemenea lui Râmbu, plagiază masiv! 

8) Citatele originale şi cele plagiate pe care le-am dat mai sus sunt oarecum 
„prelucrate”, în sensul că am scos din text explicitări date de Grondin, pe care 
Râmbu nu le foloseşte (am marcat scoaterea lor prin paranteze). În cazul în care 
interesează pe cineva, iată citatele in extenso: 
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1. ”Platon şi Aristotel oferă miturilor 
explicaţii care se îndepărtează de litera lor. 
Chiar şi rapsozii ţineau cont de gustul 
contemporanilor, iar cele mai vechi 
exegeze rabinice se îndepărtau de sensul 
literal, atunci când acesta trezea anumite 
suspiciuni (pag. 37). 
 
 
 
(...) Din cauza caracterului lacunar al 
tradiţiei stoice este greu de a reconstitui 
întocmai teoria alegorizării, aşa cum o 

1. ”Plato and Aristote had also offered 
rational interpretations of myths. Even the 
rapsodes, no doubt, had to take the current 
taste of their audiences into account, if only 
by adapting their manner of presentation to 
them (hermeneia!). So, too, early rabbinical 
interpretation of Scripture avoided the 
literal sense on those occasions when it 
gave offense (pag. 24). 
 
(...) Yet given the fragmentariness of our 
information about them (not a single, 
complete Stoic treatise is extant), it is 



concepeau ei. Până şi termenul allegoria 
lipseşte din textele filosofiei stoice care s-
au păstrat. Sinonimul utilizat este hyponoia 
(sens ascuns), termen pe care Platon l-a 
utilizat (...) (pag. 37). 
 
 
 
 
 
(...) Practica interpretării alegorizante a 
miturilor constă tocmai în descoperirea 
unui sens mai profund decât cel literal, care 
adesea apare scandalos în raport cu 
divinitatea şi cu moralitatea. De altfel, 
absurditatea sensului nemijlocit este un 
semn că autorul a avut în vedere sensul 
alegoric pe care numai cititorul sau 
auditorul iniţiat îl poate surprinde. Abaterea 
de la sensul propriu ridică două mari 
întrebări hermeneutice: în ce constă sensul 
ascuns? Şi, în al doilea rând, nu se lasă 
astfel loc arbitrarului în interpretarea unui 
discurs? Pentru că pericolul ‘bunului plac’ 
nu poate fi înlăturat din domeniul 
interpretării alegorice, încă din Antichitate 
o asemenea metodă a fost discreditată. 
Promotorii ei au replicat că întotdeauna 
sensul ascuns este ‘dedus’ din cel 
nemijlocit, etimologia fiind mijlocul cel 
mai utilizat în această privinţă. Stoicii erau 
convinşi că ‘cei vechi’ erau purtătorii 
logosului autentic, necontaminat de 
influenţe străine, de aceea au fost în măsură 
să pătrundă esenţa lucrurilor. Un exemplu 
elocvent al acestei practici se găseşte la 
Cicero, în De natura deorum, unde este 
citat un pasaj atribuit stoicului Balbus. 
Acesta din urmă vrea să demonstreze că 
grecii au transpus în divinitate calităţile 
morale ale oamenilor. Termenul allegoria 
provine din retorică, fiind impus de 
Pseudo-Herakleitos, în secolul I al erei 
noastre. El defineşte alegoria ca un 
procedeu retoric prin care se poate vorbi de 
unele lucruri făcând aluzie la altele. 

doubtful or, at any rate, difficult to 
determine whether the Stoa arrived at what 
could be called a genuine theory of 
allegory. Indeed, the word allegoria is not 
to be found amoung the Stoics. The 
synonymous term hyponoia, however, was 
in circulation among them, and Plato and 
Xenofon had used it in an allegorical sense 
(pag. 24). 
 
(...) The practice of allegoresis, that is, 
allegorical interpretation of myth, thus 
consists in discovering something more 
profound behind the socking literal sense. 
The offensiveness or absurdity of the 
immediate meaning serves to indicate that 
an allegorical meaning is intended which 
the knowledgeable reader or hearer can 
unlock. But what constitutes this other kind 
of meaning? Doesn’t the danger of 
arbitrariness begin to loom large as soon as 
one bids farewell to the literal? Even if this 
danger cannot be avoided, and even 
thought allegoresis had for just this reason 
already fallen into discredit in antiquity, the 
allegorical interpreter will insist that the 
literal meaning must always be exceeded 
even to understand it aright. Etymology 
was one of the preferred means of doing so. 
The Stoics were of the opinion that the 
earliest ancients carried the as yet 
unfalsified logos within them and thus 
could penetrate the essence of things. This 
capacity is especially evident in a passage 
from Cicero’s De natura deorum, where a 
speech ascribed to the Stoic Balbus is 
described. Balbus is trying to prove that the 
Greeks had converted moral qualities and 
beneficent natural forces into gods (...). The 
expresion allegoria actually derives from 
rhetoric and was formulated by a 
grammarian, Pseudo-Heraclitus (fl. first 
century A.D.), who defined allegory as a 
rhetorical trope whereby it was possible to 
say one thing and at the same time allude to 
something else. Allegory does not first 



Considerată în sine alegoria nu presupune 
în mod expres un proces de interpretare sau 
clarificare, ci este ea însăşi o formă de 
discurs. Alegoria este o funcţie a 
limbajului. El are capacitatea de a lăsa să se 
înţeleagă altceva decât exprimă în mod 
nemijlocit” (pag. 38-39). 
 
2. ”August Hermann Franke, întemeietorul 
hermeneuticii pietiste, afirmă că orice 
cuvânt trezeşte în suflet un sentiment 
specific. Pentru a înţelege cuvântul lui 
Dumnezeu trebuie elaborată o pathologie, 
adică o teorie generală a emoţiilor. Pietiştii 
au atras astfel atenţia asupra riscului unei 
interpretări rigide a scrierilor sacre (...). 
Pietismul reia distincţia augustiniană dintre 
logosul interior şi logosul exterior. Pentru 
a înţelege corect Biblia trebuie să te 
abandonezi stării de spirit care se exprimă 
prin fiecare text al ei. Literele şi cuvintele 
considerate în sine sunt nişte fetişuri. 
Pentru hermeneutica pietistă, cheia 
înţelegerii scripturii este universalitatea 
afectului. În lucrarea Institutiones 

hermeneuticae sacrae (1723), Rambach 
afirmă că nu se pot pricepe cuvintele unui 
autor fără a cunoaşte starea de spirit din 
care acestea au luat fiinţă. El recunoaşte că 
orice discurs se erijează în expresie a 
gândirii autorului său, însă ideile plutesc în 
atmosfera unor sentimente secrete. Atunci 
când cineva alcătuieşte un discurs, spre a-şi 
comunica gândurile, transmite în acelaşi 
timp o multitudine de sentimente (...). În 
loc de a căuta în textul biblic un sens ultim, 
interpretul trebuie să trezească în sufletul 
auditorului anumite sentimente, pe care 
autorul textului le-a vizat. De exemplu, 
predicile au un asemenea rol” (pag. 83). 
 
 
 
 
 
 

enter the scene with the self-conscious act 
of interpretation; it is already at home in 
language. It dwells, as it were, immanently 
within the expressive function of language: 
its capacity to let something else be heard 
in the utterance” (pag. 24-25). 
 
 
2. ”The father of pietistic hermeneutics, 
August Hermann Franke, teaches that an 
‘affect’ dwells within every word that is 
uttered in human discourse and that 
emerges from the inwardness of the soul. If 
the Word of God is to be interpreted, and 
hermeneutica sacra has no other purpose, 
we must have at our disposal a sufficient 
theory of affects or ‘pathology’ of 
Scripture. From this assertion we can see 
the extent to which the pietistic vision 
helps guard against the naïve verbal 
objectivism discernible in Protestant 
orthodoxy. Behind every word is to be 
found something inward, namely, an 
affective condition of the soul impelled 
toward expression. Thus, in its own special 
way pietism encourages a return from the 
logos prophorikos to the logos endiathetos, 
conceived as the soul of the former. To 
understand Scripture appropriately, it is 
necessary to go back to the condition of the 
soul that it expresses (…). For this reason it 
is understandable that pietism successfully 
opposed the sterile fetishization of the 
word typical of Protestant orthodoxy and 
returned the affective aspect of language to 
the foreground. As the key to (theological) 
hermeneutics, the universality of affect and 
the expressive nature of language became 
the foundation of Rambach’s influential 
Institutiones hermeneuticae sacrae. 
Rambach forcefully argued that ‘the words 
of an auctoris cannot be completely 
understood and interpreted without 
knowing from which affect they have 
flowed’. For ‘our discourse is an 
expression of our thoughts. Our thoughts 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ”Dimpotrivă savanţii de la începuturile 
epocii moderne se preocupă mai degrabă de 
studiul autorilor celebri, decât de cel al 
naturii însăşi. Renaşterea a mărit 
considerabil numărul operelor demne de a 
fi studiate (...). În sistemul ştiinţelor rolul 
de propedeutică revenea în mod tradiţional 
logicii, de aceea Dannhauer concepe 
hermeneutica generală drept o completare a 
Organon-ului lui Aristotel, lucrare care, la 
rândul ei, se deschidea cu Peri hermeneias 
(Despre interpretare). Termenul hermeneia 
evoca în vremea lui Dannhauer o metodă 
de interpretare pe care comentatorii 
Stagiritului o numeau ‘analitică’. ‘Analiza’ 
logică nu însemna altceva decât 
descompunerea discursului complex în 
enunţurile din care era alcătuit. Spre 
deosebire de o asemenea analitică, 
hermeneutica viza sensul unei propoziţii 
făcând totală abstracţie de valoarea sa de 
adevăr. În planul gândirii un enunţ poate fi 
confuz. Înainte de a cerceta dacă este corect 
din punct de vedere formal-logic şi dacă 
este în acord cu realitatea la care se referă, 
adică dacă este adevărat, enunţul trebuie 
clarificat. Hermeneutica generală este 
disciplina clarificării unor asemenea 
enunţuri, a punerii în lumină a sensului pe 
care autorul a intenţionat să-l transmită. 
Acesta este adevărul hermeneutic. Spre 
deosebire de cel formal-logic şi cel factual, 
adevărul hermeneutic este tocmai 
explicitarea intenţiei autorului unei 

are almost always coupled with secret 
affects… Therefore by means of speech we 
enable another to understand not only our 
thoughts but also the affects coupled 
thereto’ (…). To understand (intelligere) or 
explain (explicare) Scripture’s affect is 
obviously not enough; it must also touch 
the soul of the listener (...). In preaching, 
the task is to translate (hermeneuein!) the 
meaning of Scripture into the souls of the 
congregation’” (pag. 60-61). 
 
3. ”Clauberg (...) discovered that far more 
scholars were concerning themselves with 
the writings of famous authors than with 
research into things themselves. By 
expanding the realm of books worth 
reading beyond the limits of the single holy 
book, the Renaissance necessarily brought 
about the appearance of a universal 
hermeneutics. Given its universal scope, 
hermeneutics had to be a ‘propaedeutic’ 
science, a position usually held by logic, 
according to the classical division of 
sciences. Dannhauer thus developed his 
hermeneutica generalis in a manner parallel 
and supplementary to the traditional logic 
epitomized in Aristotelian methodology 
(organon). In general, as we have seen, this 
work thematized the conceptual 
connections that are concretized in spoken 
discourse. The word hermeneia suggested a 
process of interpretation, a process which 
in Dannhauer’s time was called ‘analytic’ 
(…) hermeneutics contented itself with 
determining intended meaning as such, 
regardless of whether the meaning is true 
or false with respect to content. On the 
level of thought, of dianoia, an 
expression’s intended meaning can appear 
obscure or muddled. Before it can be tested 
for logical or factual truth, its meaning 
needs to be determined by a universal and 
scientific hermeneutics (...) we need a 
hermeneutics whose task is to be establish 
‘hermeneutic truth’ – that is, to clarify what 



propoziţii sau al unui text. De aceea 
interpretul este numit de Dannhauer 
analistul tuturor discursurilor neclare, dar 
clarificabile. El discerne sensul adevărat 

sau autentic de cel fals sau neautentic” 
(pag. 137-138) 
 
 
 
 
4. ”În această privinţă, Gadamer depăşeşte 
hermeneutica romantică prin includerea în 
unul şi acelaşi proces a momentului 
aplicării (Anwendung). Dar aplicarea, în 
sfera hermeneuticii, nu este o operaţiune 
exterioară, fiindcă actul comprehensiunii 
nu este unul reproductiv, o descoperire a 
unui sens ultim, ci unul creator. A vorbi 
acum de progres, de apropiere treptată de 
un sens autentic, este o eroare. Fireşte, 
există limite ale interpretării, dar a înţelege, 

înseamnă întotdeauna a înţelege altfel. În 
viziunea lui Gadamer, nu există un început 
absolut al comprehensiunii. Înţelegerea este 
continuarea unui dialog început deja. 
Hermeneutica urmează calea dialecticii 
întrebării şi răspunsului. A înţelege 
înseamnă a descoperi într-un text 
răspunsuri la întrebările noastre. (...) Fiinţa 
care poate fi înţeleasă este limba, spune 
Gadamer. Dar esenţa limbii nu este 
enunţul, ci dialogul. În filosofia occidentală 
este dominantă logica enunţului, nu cea a 
întrebării şi răspunsului, care corespunde 
logos-ului (...). Gadamer afirmă (...) că 
adoptarea logicii enunţului a marcat în mod 
fundamental cultura apuseană. (...) 
Preeminenţa metodei în cultura occidentală 
este o consecinţă a privilegiului acordat 
enunţului. Ideea metodei este eficientă în 
măsura în care presupune izolarea unui 
anumit fenomen pentru a-l studia. Dar a 
izola astfel un fenomen spiritual înseamnă 
a-l distruge. El nu există decât în 
desfăşurare. Orice fixare, inclusiv prin 
limbă, înseamnă o afectare a esenţei sale” 

an author wanted to say, without concern 
for whether it is strictly logical or factually 
correct. Thus Dannhauer defines the 
interpreter – the ‘good’ interpreter, as the 
title of his book has it – as follows: he is 
the one who analyzes all discourses insofar 
as they are obscure yet ‘exponible’ (that is, 
interpretable) in order to distinguish their 
true from their false meaning”. (pag. 48-49) 
 
4. ”(...) understanding is not just 
reproductive but, because it involves 
application, always also a productive 
activity. So much is understanding co-
determined by the individual effective-
historical situation that it seems 
inappropriate to speak of progress in 
interpretation (with Schleiermacher) of 
understanding better over the course of 
history. If we acknowledge the productive 
element of application in every successful 
interpretation, it is enough to say, in 
Gadamer’s well-know dictum, that we 
‘understand differently’ if we understand at 
all (…). This historicity of application 
precludes talk of a zero point when 
understanding has not yet begun. 
Understanding is the continuation of a 
dialogue that precedes us and has always 
already begun. (…) In this way the 
hermeneutics of application belongs, as 
Gadamer indicates, to the dialectic of 
question and answer. To understand 
something means to have related it to 
ourselves in such a way that we discover in 
it an answer to our own questions (…)” 
(pag. 116). „(...) propositional logic that 
dominates Western philosophy. The point 
is to call into question philosophy’s 
traditional fixation on the theoretical logos 
apophantikos (...) Gadamer considers the 
‘construction of logic on the basis of the 
proposition’ to be one of the ‘most fateful 
decisions of Western culture. (…) The 
privileging of method is clearly connected 
to the privileging of propositions in 



(pag. 181). Western and especially modern 
consciousness, for the idea of method 
draws its power from the fact that certain 
objects and processes can be 
experimentally isolated and thereby 
controlled’. Such isolation does violence to 
language, however” (pag. 118). 

 


