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Понятието „текст“ представлява своеобразно
предизвикателство. Как се отнася текстът към езика? Какво
от езика може да премине в текста? Какво е установяването
на разбирателството между говорещи и какво означава, че
нещо такова като текстове може да бъде дадено на всички
нас заедно или че в установяването на разбирателството
излиза нещо, което, подобно на текст, е едно и също за нас?
Защо понятието текст е успяло да получи такова
универсално разширение? За всеки, който извика пред
погледа си философските тенденции на нашето столетие, е
ясно, че зад тази тема се крие нещо повече от методология
на филологическите науки. Текстът е нещо повече от
название на предметното поле на литературните
изследвания. Интерпретацията е нещо повече от
техника на научното тълкуване на текстове. И двете
понятия са променили основно своята относителна стойност
в цялото уравнение на нашето познание и нашия свят през
20. век.
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От една страна имаме теорията на знака и
лингвистиката, които доведоха до ново познание за
начина на функциониране и строежа на езиковите и
знаковите системи, а от друга страна – теорията на
познанието, която реализира, понеже е език, това,
което опосредява всеки достъп до света. И двете неща
действат в посоката да се видят в нова светлина
изходните точки на едно философско оправдаване на
научния достъп до света. Междинният свят на
езика по идея е изключен. Доколкото сега той се
осъзнава като такъв, той се проявява като първична
опосреденост на всеки достъп до света. Така става
ясна непреодолимата езикова схема на света.
Междинният свят на езика се оказа истинското
измерение на това, което е дадено.
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 Оттук става ясен и възходът на понятието
интерпретация. Това е дума, която по начало се отнася
до отношението на опосредяване, до функцията на
посредника между хора, говорещи различни езици, т.е.
до преводача, оттам то после се пренася върху
обясняването на трудноразбираеми текстове изобщо. В
момента, в който междинният свят на езика се представя
пред философското съзнание в неговото предопределено
значение, интерпретацията трябва да заеме един
вид ключово положение и във философията.
Добрата кариера на думата започва от Ницше и тя се
превръща в нещо като предизвикателство към всеки един
позитивизъм. Но има ли го даденото, от сигурната
изходна точка на което познанието търси общото, закона,
правилото и намира своето осъществяване в тях? Не е ли
самото дадено резултат от интерпретация?
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Интерпретацията е това, което осъществява никога
незавършващото опосредяване между човек и свят и в това
отношение единствената действителна непосредственост и
даденост е това, че разбираме нещо като нещо.
Обосноваването на познанието дори в областта на
природознанието не можа да избяга от херменевтическото
следствие, че т. нар. дадено е неотделимо от
интерпретацията. Но значи ли това, че интерпретацията
е влагане на смисъл, а не намиране на смисъл? Явно
такъв е поставеният от Ницше въпрос, който е решаващ
относно ранга и обсега на херменевтиката, както и относно
възраженията на нейните противници. Във всеки случай
трябва да се констатира, че понятието текст се конституира
като централно понятие в структурата на езиковостта едва
от гледна точка на понятието интерпретация; та нали
понятието текст се характеризира с това, че то се представя
като действително даденото и подлежащо на разбиране само
в контекста на интерпретацията и от нейна гледна точка.
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Понятието текст е проникнало в модерните езици по начало в два
контекста. От една страна, като текст на Светото писание, чието
тълкуване става в проповедта и църковната доктрина така, че
текстът представлява основата на всяка екзегеза, но като
екзегеза предпоставя истини на вярата. Другата естествена
употреба на думата текст срещаме във връзка с музиката. Текстът
е предназначен тук за пеене, за музикалното тълкуване на думите
и в такъв смисъл той е не толкова нещо предварително дадено,
колкото като резултат от процеса на пеенето. Методологическата
полза от това наблюдение върху езика се състои в това, че тук
текст трябва да се разбира като херменевтическо понятие. Това
ще рече, че то не се разглежда от гледна точка на граматиката и
лингвистиката. От гледна точка на херменевтиката – каквато е
гледната точка на всеки читател – текстът е просто междинен
продукт, фаза в събитието на установяване на разбирателство,
която включва в себе сиопределено абстрахиране – именно
фиксирането и изолирането на тъкмо тази фаза. За
херменевтическото разглеждане разбирането на казаното е
единственото, което има значение. За него функционирането на
езика е просто предварително условие.
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Странното, което прави един текст неразбираем,
трябва да бъде премахнато от интерпретатора.
Интерпретаторът говори помежду, когато текстът
(речта) не е в състояние да изпълни своето
предназначение да бъде чут и разбран.
Интерпретаторът няма никаква друга функция
освен да изчезне напълно в постигането на
разбирателство. Следователно словото на
интерпретатора не е текст, а служи на някакъв
текст. Това обаче не означава, че приносът на
интерпретатора в това, да се чуе текстът, е
напълно изчезнал. Той само не е тематичен, не е
опредметен като текст, а е влязъл в текста. С
това най-общо се характеризира отношението
между текст и интерпретация.
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Между текст и читател съществува отношение,
аналогично на онова, при което преводачът от
„говорещият-помежду“ се превръща в „парламентьор“.
Когато интерпретаторът преодолява странното в
един текст и така съдейства на читателя за
неговото разбиране, неговото собствено
оттегляне не означава изчезване в отрицателния
смисъл на думата, а такова влизане в
комуникация, при което бива премахнато
напрежението между хоризонта на текста и
хоризонта на читателя – нещо, което нарекох
претопяване на хоризонти. Разделените хоризонти,
както и различните позиции се претопяват една в
друга. Тогава разбирането на един текст тендира към
това да спечели читателя за това, което казва текстът,
който сам изчезва тъкмо по този начин.
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Но ето че има литература: текстовете, които не изчезват,

а се изправят пред всяко разбиране с претенция за
нормативност и предшестват всяко ново проговаряне на
текста. Какво е характерното за тях? Какво означава за
междинното слово на интерпретатора това, че
текстовете могат просто да си стоят „тук“? Моята
теза е такава: те са истински тук едва в
завръщането към тях. Това обаче означава, че те са
текстове в първоначалния и същински смисъл на
думата, думи, които са наистина „тук“, едва във
връщането към самите тях и изпълняват истинския
смисъл на текстове, така да се каже от само себе си – те
говорят. Литературните текстове са текстове, които при
четене трябва да се чуват, макар и само с вътрешното
ухо и които, когато се рецитират, човек не само чува, но
и произнася вътрешно. Свето истинско битие те
придобиват в наизустяването.
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Един литературен текст не е само фиксация на
състояла се реч. Той съвсем не препраща към вече
изречени думи. Това има херменевтически следствия.
Тук интерпретацията вече не е голо средство за
повторно съобщаване на едно първоначално
изявление. Литературният текст е текст в една
особена степен тъкмо защото не препраща назад към
някакво първоначално езиково действие, а от своя
страна предписва всички повторения и езикови
действия; нито едно говорене не може да изпълни,
когато и да било, предписанието на един поетичен
текст. Той упражнява нормативна функция, която не
препраща нито към някаква първоначална реч, нито
към интенцията на говорещия, а възниква в самия
него, което изненадва и превъзхожда дори самия поет.
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Когато говорим или четем литературни текстове, ние биваме
връщани към релациите на смисъла и звученето, които
артикулират структурата на цялото, и то не еднократно, а
постоянно. Ние като че ли прелистваме назад, започваме
отново, четем повторно, намираме смислови връзки, а това,
което е накрая, не е сигурното съзнание, че сега вече сме
разбрали нещата, с което иначе оставяме един текст зад
себе си. Обратно е. Навлизаме толкова по-дълбоко, колкото
повече връзки на смисъл и звучене се появяват в
съзнанието ни. Ние не оставяме текста зад нас, а се
принуждаваме да навлезем в него. Тогава сме вътре в него,
както всеки един, който говори, е вътре в думите, които
казва и не ги държи на разстояние от себе си, както прави
този, който използва инструменти – взема ги и ги оставя.
Литературният текст притежава една нова, единствена по
рода си вярност, която го характеризира като литературен
текст. Всяка дума „си ляга на мястото“, така че изглежда
почти незаменима и в някаква степен наистина е
незаменима.
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Презентацията представлява подбрани откъси от статията „Текст и интерпретация“,
публикувана в сп. Литературата (1994, бр.1, с.23-49) в превод на Хр. Тодоров. Самата
статия е част от доклад със същото заглавие, четен в Париж през 1981 г. Всички права на
автора, преводача и списанието 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“.

ТЕКСТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ  

Ханс-Георг Гадамер



13131313

ПАРАДОКСИТЕ НА ПЕРСПЕКТИВИЗМА  

Е. Д. Хирш


