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Етимологичният произход на „разбирам“ позволява да се видят в
латинския и в немския две основни функции. Латинското intelligere (от
inter-legere: чета между, подбирам, различавам) схваща значението
на „разбирам“ аналитично: именно като „разбирам, различавайки
характерните белези“. Към това Грим прибавя германското instan за
„стоя в нещо, опирам се на нещо, като у дома си съм в нещо“, което
обхваща значението синтетично. Следва езиково-историческата
крачка от сетивното наблюдение на Stehen (stan, стоенето) към
духовното наблюдение на Ver-stehen (разбирането) като „стоене в
крюг около предмета, заобикалянето, владеенето му“, което отговаря
на латинското comprehendere. Взаимовръзката между духовно и
сетивно наблюдение се съхранява и в латинския синоним sapere и
немското съответствие schmackhaft verstehen (буквално „разбирам
вкусно“). Следователно в основата на духовното разбиране стои
сетивният опит. При разбирането въпросът опира до това, Как
протича то, а не до това, Какво бива разбирано. Историята на думата
се разклонява на 1) разбиране на дадено нещо и 2) разбиране един
другиго, между лица.[…] Разбирането се превръща в същина на чисто
индивидуалния опит, на себе-разбирането в другия – разбиране, на
което единствено може да се разкрие онова, което се таи в
неподлежащия на описание опит на индивида.
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Желанието да разбираш самия себе си заема при Гьоте мястото
на античната норма „Опознай себе си!“ („опитай най-напред
общуване със себе си, / ако не можеш ти самият себе си да
разбереш, / то други люде не мъчи“). Шилер, обратно, прави
по-фини разлики: „ако искаш самия себе си да опознаеш, виж
другите и техните дела, / ако пък искаш другите да разбереш,
вникни във своето сърце“. Тук историята на значението се
разделя на едно солипсистко разбиране, при което субектът
иска да е достатъчен сам на себе си, и едно алтруистично, при
което Азът може да познае себе си само чрез другите. Как
впоследствие субектно-центрираното мислене печели
предимство и изтласква на заден план себе-разбирането в
другите, представя по един впечатляващ начин Карл Льовит.
[…] От историята на думата произтичат основните значения,
които се разгръщат между полюсите: разбирам нещо (разбирам
някакъв предмет, дело) и разбирам някого (разбиране между
лица). Рационалното понятие за „разбиране“ спада преди
всичко към „разбирам нещо“, именно това, което разумът с
помощта на понятията може да познае. „Разбирам нещо“
означава повече от простото „мога нещо“.
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Що се отнася до разбирането между хората, то може да се
постигне първоначално по отношение на дадено нещо
(разбираме се по някакъв въпрос, споразумяваме се). Тук
отношението към самия себе си и отношението към предмета
могат да бъдат различно степенувани. За „споразумявам се“
е достатъчно – съобразно юридическия произход – съгласие
с определена цел, при което всичко останало, отнасящо се
до субективността на другия, може да не бъде съблюдавано
(политическото споразумяване например в никакъв случай
не означава, че две нации или култури взаимно се
разбират). То трябва да доведе до „участие в общия
смисъл“, което „не мотивира връщане към субективността на
другия“. Според Гадамер такова съгласие по даден проблем
било целта на всяко споразумение и разбиране. По този
начин на заден план остава един друг, също така
първоначален интерес: разбирането на другия в
неговата индивидуалност, а с това и разбирането на
самия себе си в другия, на своето в чуждото, което е
от основно значение за литературната херменевтика.
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Общото между двата вида разбиране – обвързаното с
предметите и обвързаното с лицата – е, съобразно
етимологията, че те винаги искат в отделното да обхванат
цялото – контекста на дадено нещо или характерното за дадено
лице. Както и да се търси ключът към разбирането: частта
и цялото се обуславят винаги така, че едно
предварително насочване към цялото, т.е. известно
смислово очакване, което може да се изпълни, но може и
да се окаже погрешно, обуславя разбирането и в
единичното. Обстоятелството, че цялото може да се
разбере от единичното и, обратно, единичното да се
разбере от цялото, теорията нарича херменевтичен кръг,
на който тук няма да се спираме по-подробно. От гледна точка
на историята на думата нека споменем в тази връзка само това,
че цялото на дадено нещо трябва да включва и неговото
сетивно проявление, на което се опира духовното му значение.
Защото за всяко разбиране е характерно, че то не може да бъде
насила предизвикано. За всяко разбиране е характерно, че то
оставя след себе си някакъв остатък от не-разбиране.
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В тази връзка Вилхелм фон Хумболт отбелязва: „Никой
не си мисли при дадена дума тъкмо онова, което мисли
другият, и тази разлика, колкото и да е малка,
продължава да трепти в езика като кръг във водата.
Затова всяко разбиране е същевременно и не-
разбиране, всяка хармония в мисли и чувства –
отдалечаване един от друг.“ Това би трябвало да си
запишат противниците на херменевтиката в наши дни,
които упрекват херменевтичната естетика в това, че
вярва в безпрепятственото разбиране, макар че още
при Шлайермахер, създателя на модерната
херменевтика, биха могли да прочетат, че „не-
разбирането никога не може да изчезне
напълно“.
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Разбирането не може да бъде насила предизвикано,
разпоредено или пък купено; то се изплъзва на каузалното
обяснение или на логическата аргументация. Както Мари
Ебнер-Ешенбах с право отбелязва, много малко разбира
онзи, който разбира само това, което може да бъде
обяснено. Разговорният език съхранява разликата между
разбиране и обяснение, макар теорията на познанието да
смята днес създадената през 19. век пропаст между
разбиращите и обясняващите науки до голяма степен за
преодоляна. Общото между разбирането и естетическата
оценка е моментът на доброволност, на допустимото
очаквано одобрение. Дори себеразбирането в дадено нещо
предполага – както изтъква Гадамер в противоречие с
Дерида – добрата воля за разбиране. Също и този, който
разбира погрешно, първоначално е имал желанието да
разбере. От това следва: разбирането включва
възможността за погрешно разбиране.
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Да се оспорва, че разбирането трябва да се търси и че може
да се намери, е характерно отдавна за догматичното
високомерие или идеологическата ограниченост, за сляпата
вяра, че единствен ти притежаваш истината. Най-известният
пример са неразбираемите Иисусови думи в Евангелието на
Марко, 4:11-12: „Вам е дадено да узнаете тайните на
царството Божие. А на ония, външните, всичко бива в
притчи. За да гледат с очи и да не видят; за да слушат с
уши, и да не разбират, понеже те се боят да не би някога да
се обърнат и да им се простят греховете“. Дали наистина
Иисус защитава елитарното високомерие на учениците си за
сметка на онези, които не са между избраниците?
Библейската херменевтика се опитва да се освободи от
неприятностите, които поражда този пасаж и т.нар. учение
за упоритостта, като предлага друг превод в края на цитата.
Той гласи: „Тези, които чуват с уши и все пак не разбират,
пък макар и да обърнат вярата си и Бог да им прости“.
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Херменевтиката в модерния й вид е херменевтика на
другостта. От Шлайермахер насам тя е изправена пред един
проблем, който изпъква в цялата си острота едва с победата
на историзма и с края на несъмненото господство на
традициите: разбирането на чуждостта, тази на
хронологично отдалечения от нас текст или тази на другата
личност. Да се разбираме един друг от този исторически
момент нататък ще означава – както свидетелства Шилер –
разбиране на себе си в другия. Такова разбиране може да се
задоволи и с това да разпознае в другия собственото Аз. В
този случай става дума за една „по-небрежна практика“,
докато „по-строгата практика“ изисква разбирането не само
да може да намира потвърждението на своето в другото, а
да бъде готово да признае другото и в неговата другост и
като инстанция чрез съпротивата на далечното и чуждото да
позволи да се разбере своето по нов начин. Разбирането в
диалектиката на своето и чуждото е често недооценяваният
днес принцип на идеалистичното образование.
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Разбирането като диалектика на своето и чуждото
имплицира въпроса, как въобще чуждото може да бъде
усвоено. Ако чуждото в един текст или дадена личност
е просто чуждо, то не би било и разбираемо. Има
нужда следователно от един мост на разбирането,
който може да бъде определен по различен начин:
чрез преобладаващия хоризонт на дадена традиция
или култура, при липсата на такъв – посредством
езикови универсалии или основни антропологични
структури, в междучовешкото общуване – чрез
социални роли, речеви жанрове или модели на
поведение, които подлежат на типизиране. В областта
на изкуствата другостта може по-лесно да бъде
предадена, защото естетическото per se е ориентирано
към разбирането на смисъла, надвишаващо
случайността на ситуативно обвързания опит, както и
сакралното, затворено в ритуала.
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Естетическото разбиране на смисъла обикновено се
извежда от разбирането на определен текст. То
предполага теорията за кръга, произлизаща от
античната реторика. Гадамер допълва херменевтичния
кръг от цяло и част, които взаимно се обуславят, с още
едно определение – „предварителната намеса на
съвършенството“, която ръководи всяко разбиране.
Литературната херменевтика познава постулата за
съвършенството от естетиката, от която той вероятно е
преминал в херменевтиката. Той може да бъде
изведен и антропологично, ако очевидната сила на
въображаемото се обясни с някаква изначална
необходимост, необходимостта от съвършенство, което
надвишава мизерията и нуждите на земния живот.
Правото да въплъщават това съвършенство си
оспорват от самото начало религията и изкуството.
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От проблема за разбирането на чуждото, както го
срещаме в социологическата антропология, става ясно
и в каква степен класическата херменевтика – и още
повече постструктуралистичната теория – е фиксирана
върху разбирането на текста без оглед на това, че то е
с по-късна дата, тъй като предпоставя процеса на
описменостяване по дългия път от първите прояви на
естетически опит до тяхното обективиране в
произведението на изкуството. Метафората за света
като текст до такава степен се е превърнала в
универсална формула, че Умберто Еко припомня:
„Средновековието се заблуждаваше, когато разбираше
света като текст; модернизмът се заблуждава, като
разглежда текста като свят“.
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Ако детронирането на логоцентризма на метафизиката и на
субектно-центристкото мислене на идеализма, започнато от
самия Хайдегер, от 60-те години насам е общият знаменател
на критиката на херменевтиката, то общото между
образованите люде сред онези, които я презират (от Жак
Дерида, Пол де Ман, Мишел Фуко до Франсоа Лиотар), е, че
при генералното поставяне под въпрос на всяко разбиране
на смисъла те с лекота пренебрегват създадените и
исторически доказани форми на разбиране при общуването
както с текстовете, така и между хората. Става дума за
форми, които дори и един енергичен противник на
херменевтиката не може да си позволи да не признае, щом
напусне игровата площ на теорията си и се изложи на опита,
който придобиваме в живота с другите. Той би бил
неспособен да попита за пътя, да различи поздрава от жеста
на заплаха, да не говорим, че не би могъл да разпознае
реторичния въпрос или да се впусне в някакво
аргументиране.
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Поради това аз не изграждам своята апология както обикновено
– на равнището на чисто теоретичния спор, а върху примери от
практиката на смислоразбирането, чрез които, както се
надявам, става излишен какъвто и да е упрек, изпратен на
погрешен адрес, към измисления противник, наречен
херменевтика, поради непознаване на историята на понятието
за разбиране. Но изглежда, междувременно догматичната
съпротива срещу херменевтиката изчезва. С оглед на това бих
искал, изхождайки от теоретичните дебати през последното
десетилетие, да изтъкна, че Пол Рикьор съумя да заглади
трайно спора между критиката на идеологията и
херменевтиката, че Карлхайнц Щирле се опита да преодолее
пропастта между семиотиката и херменевтиката с
предложението посоката на търсене при рецептивната естетика
да се разглежда като допълнение към посоката на търсене при
интертекстуалността и че в САЩ един нов историзъм поема
деконструктивистичната вълна, за да развие нова, исторически
обусловена естетика на другостта. Така пред класическата
традиция на херменевтиката със сигурност се разкриват нови
хоризонти на разбирането.
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Литературната херменевтика ми се струва крайно
необходима. Тя по природа е диалогична и
същевременно прехвърляща границите, доколкото
желаето й е не само да разбере дадено нещо, но и да
разбере своето в чуждото, а с това и другия в
хоризонта на собствения му свят. Така тя би могла да
служи като коректив на херменевтиката на другите
дисциплини, доколкото при тях става дума за
разбирането, на първо място, на дадено нещо, на
някакъв аргумент, на казус или – теологично – на
някакво послание. Целта на тези наблюдения е да
припомнят, че това не е достатъчно, за да се задоволи
изцяло потребността на всяка комуникация – да
разбираш и да бъдеш разбран.
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Презентацията представлява подбрани откъси от главата „Ad dogmaticos: малка апология
на литературната херменевтика“, публикувана в книгата на Ханс Роберт Яус „Исторически
опит и литературна херменевтика“ (С., 1998, УИ „Св. Климент Охридски“) в превод на М.
Разбойникова-Фратева. Всички права на автора, преводача и издателството са запазени.
Презентацията е с образователна цел и е за нуждите на студентите от курсовете „Теория
на интерпретацията“ в НАТФИЗ и „Семиотика и интерпретация“ в СУ „Св. Климент
Охридски“.
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