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Danske værker Paul Ricoeur Hent PDF Forlaget skriver: Selvom mange danske filosofilæsere ved, at Paul
Ricour af format kan måle sig med alle det tyvende århundredes store franskmænd, har de haft begrænset
mulighed for at lære hans arbejde at kende, fordi det kun i meget ringe omfang har været tilgængeligt i

oversættelse. Denne nye samling af alle de tekster, der rent faktisk over årene er blevet oversat til dansk, samt
et par helt nyoversatte retter grundigt op på den mangel. Ikke bare foreligger der nu et fyldigt udvalg, der
viser både bredden og dybden af hans tænkning - mange af teksterne har været nærmest umulige at opdrive,

men er nu samlet på ét sted.

Ricour forenede fænomenologien, som i Frankrig især var repræsenteret ved de ti år ældre Jean-Paul Sartre og
Maurice Merleau-Ponty, med hermeneutikken og udviklede sin helt egen teori om fortolkning af tekster og

den dermed sammenhængende livstydning.
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