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Viitteet [Gadameriin]
$.        Minulla on mielessäni ennen kaikkea seuraavat kannanotot, joiden 

lisäksi on vielä paljon kirjeitse tai suullisesti käytyä keskustelua: 
         $.  K. O. Apel, Hegelstudien Bd. !, Bonn $%&!, s. !$'-!"".
         ".  O. Becker, Die fragwürdigkeit der Transzendierung der ästhetischen 

Dimension der Kunst (im Hinblick auf den I. Teil von W[ahrheit]. u[nd]. 
M[ethode]), Phil. Rundsch. "#, $%&". s. ""(-"!).

         !.  E. Betti, Die Hermeneutik als allgemeine Methodik der Geisteswissen-
schaften, Tübingen $%&".

         '.  W. Hellerband, Die Zeitgebogen, Arch. F. Rechts- und Sozialphil., $%, 
$%&!, s. (*-*&.

         (.  H. Kuhn, Wahrheit und geschichtl. Verstehen, Histor. Zschr., Heft 
"%&/!, $%&$, s. !*&-!%).

         &.  J. Möller, Tübinger Theol. Quartalschr., (/$%&$, s. '&*-'*$.
         *.  W. Pannenberg, Hermeneutik und Universalgeschichte, Ztschr. f. 

Theol. U. Kirch '#, $%&!, s. %#-$"$, bes. %' ff. 
          ).  O. Pöggeler, Philos. Litteraturanzeiger, "', s. &-$&.
         %.  A. de Waelhens, Sur une herméneutique de l´herméneutique, Rev. 

philos. de Louvain, '#, $%&", s. (*!-(%$.
         $#.  Fr. Wieacker, Notizien zur rechthistorischen Hermeneutik, Nachr. d. 

Ak. d. W., Göttingen, phil.-hist. Kl., $%&!, s. $-"".
".      $. Nachwort zu: M. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerks, Stuttgart 

$%&#. [Ges. Werke Bd. !]
         ". Hegel und die antike Dialektik, Hegel-Stud. I, $%&$, s. $*!-$%% [Ges. 

Werke Bd. &].
         !. Zur Problematik des Selbstverständnises, FS G. Krüger: Einsichten, 

Franfurt $%&", S. *$-)(. [Bd. ", Ergänzungen Register, S. $"$ ff.]
         '. Dichten und Deuten, Jb. d. Dtsch. Ak. f. Sprache u. Dichtung. $%&# S. 

$!-"$. [Ges. Werke Bd. %].
         (. Hermenutik und Historismus, Phil. Rundschau. %, $%&$. [Bd. !, Ergän-

zungen Register, s. !)* ff.]
         &.  Die phänomenologische Bewegung, Phil. Rundsch. $$, $%&!, $ ff. [Ges. 

Werke Bd. %].
         *.  Die Natur der Sache und die Sprache der Dinge, in: Das Problem der 

Ordnung, Dt. Kongr. f. Phil. &, München $%&#, Meisenheim $%&". [Bd. !, 
Ergänzungen Register, S. && ff.].

          ).  Ûber die Möglichkeit der philosophischen Etik, teoksessa: Sein und 
Ethos, Walberger Stud. I, $%&!, S. $$-"'. [Ges. Werke Bd. $] 

         %.  Mensch und Sprache, FS D. Tschizewski, Müchen $%&'. [Bd. ", Ergän-
zungen Register, s. $'& ff.].

         $#.  Martin Heidegger und die Marburger Theologie, FS R. Bultmann, 
Tübingen $%&'. [Ges. Werke Bd. !]

         $$.  Ästhetik und Hermeneutik, Vortrag auf dem Ästhetik-Kongreß Ams-
terdam $%&'. [Ges. Werke Bd. )]

!.       Vrt. E. Betti mainitussa paikassa.; F. Wieacker mainitussa paikassa.
'.       Vrt. O. Becker mainitussa paikassa.
(.        K. Riezler on kokeillut aikaisemmin tätä teoksessaan Traktat vom Schö-

nen laadun mielen transsendentaalista deduktiota. (Frankfurt $%!().
&.      Vrt. Neuerdings zur Sache: H. Kuhn, Vom Wesen des Kunstwerkes ($%&$).
*.        [Vaatimus esteettiseen kokemukseen, jota H. R. Jauss niin perää, säilyy 

kaventumisena. Vrt. H. R. Jauss, Ästhetische Erfahrung und literarische 
Hermeneutik. Frankfurt $%*%].

).      Allegorian kunnianpalautus tässä yhteydessä (Ges. Werke Bd. ", s. ** ff.) 
on alkanut jo vousikymmeniä sitten W. Benjaminin merkittävässä kir-
jassa Der Ursprung des deutschen Trauerspiels ($%"*). 

%.       Minä voin tässä viitata – tosin muuten korostaa – H. Sedlermayers esi-
tyksii, jotka on koottu nyt otsikon Kunst und Wahrheit  alle. Vrt.  erityi-
sesti  s. )* ff.

$#.     Vertaa H. Kuhn, mainitussa paikassa yllä. 
$$.       Betti, Wieacker, Hellebrand mainitussa paikassa yllä.
$".     Vrt. O. Apel mainitussa paikassa yllä.
$!.       Ludwig Wittgensteinin käsite ”kielipeli” tuntuu minusta siksi, opit-

tuani sen tuntemaan, täysin luonnolliselta. Vrt. ”Die phänomenologi-
sche Bewegung” s. !* ff. [Ges. Werke Bd. !] 

$'.     Vertaa loppusanani  Heideggerin Kunstwerk-kirjoituksen Reclam-painok-
seen (s. $#) ff.) ja hiljakkoin kirjoitukseen teoksessa F.A.Z. "&.%. $%&', 
myös teoksessa Die Sammlung $%&(, Heft $. [Kleine Schriften III "#" ff., 
Heigeggers Wege s. )$ ff; Ges. Werke Bd. !].

$(.      Vertaa Ges. Werke Bd. " Ergänzungen Register, s. !)*-'"'. 
$&.      Otto Pöggeler on mainitussa paikassa yllä. s. $" f. on antanut tästä mie-

lenkiintoisen viitauksen, mitä Hegel sanoi tästä Rosenkranzin suulla. 

Hans-Georg Gadamerin ohella Paul Ricœur on eit-
tämättä toinen $%##-luvun hermeneutiikan keskeisistä ni-
mistä. Hänen myötään hermeneutiikka on levinnyt myös 
Ranskaan, jossa sillä ei ole historiallisesti ollut saksankie-
liseen ja italiankieliseen (ja nykyään myös angloamerik-
kalaiseen) maailmaan verrattavaa asemaa fi losofi an ’yh-
teisenä koineena’ kuten Gianni Vattimo hermeneutiikan 
vaikutusvallan on kohdallisesti tiivistänyt.

Ricœur syntyi vuonna $%$! Valencessa. Hänen isänsä 
kuoli ensimmäisessä maailmansodassa ja menetettyään 
myös äitinsä hän eli lapsuutensa isovanhempiensa ja tä-
tinsä kasvatettavana Rennes’ssä. Ricœur opiskeli fi losofi aa 
Sorbonnessa $%!#-luvulla ja kuului Gabriel Marcelin op-
pilaisiin. Sotavuodet $%'#-$%'( Ricœur vietti Pommerissa 
sotavankeudessa, jonka aikana hän mm. käänsi Husserlia 
ranskaksi ja perehtyi Jaspersin ja Karl Barthin ajatteluun 
ystävänsä Mikel Dufrennen kanssa. Vuodet $%')-$%(& 
Ricœur oli Strasbourgin yliopiston fi losofi an historian pro-
fessorina, ja vuonna $%(& hän sai professuurin Sorbon-
nesta. Lukuvuodet $%&&-$%&) Ricœur opetti vastaperus-
tetussa Nanterren yliopistossa Pariisin lähellä, josta tuli 
vuoden $%&) opiskelija-aktivismin keskuspaikka. Ricœur 
on toiminut myös Belgiassa Louvainin yliopistossa sekä 
Chigacon yliopistossa Yhdysvalloissa.

Ricœurin heterogeenista tuotantoa voi jaotella mo-
nella tavalla. Keskeinen muutos hänen tuotannossaan 
tapahtui $%&#-luvun alussa, jolloin hän kiinnostui her-
meneutiikasta ja irtaantui osittain aikaisemmasta feno-
menologisesta suuntautumisestaan. Tähän käännökseen 
liittyy myös nyt suomennettu artikkeli ”Existence et 
herméneutique”. Artikkelin ehdottaman ilmi- ja piilo-
merkityksen dialektiikan kannalta on mielenkiintoista 
huomata myös sen itsensä sisältämä mainitsematon, pii-
lotettu kohde. Vaikka kirjoituksessa eksplisiittisesti kes-
kustellaan lähinnä Heideggerin ja Husserlin kanssa, osa 
sen argumentaatiosta on rakennettu vastauksena ja kom-
menttina Hans-Georg Gadamerin Wahrheit und Methode 

-teokselle, jota artikkelissa kuitenkaan ei mainita.
Hermeneuttisen Kehre’nsä myötä Ricœur julkaisi tutki-

muksia mm. symbolin teoriasta, Freudin psykoanalyysista 
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ja selvitteli välejään strukturalistien kanssa. 
Myöhemmin $%&#- ja $%'#-luvuilla hän 
jatkoi hermeneutiikan parissa ja julkaisi 
artikkelikokoelmien lisäksi metaforaa kos-
kevan merkittävän tutkimuksen La mé-
taphore vive sekä laajan, kolmiosaisen nar-
ratiivisutta ja aikaa käsittelevän teossarjan 
Temps et récit. Projekti jatkui narratiivista 
itseyttä ja etiikkaa tutkivalla teoksella 
Soi-même comme un autre ($%%#). Tämän 
jälkeen Ricœur on vielä palannut Temps 
et récit’n käsittelemiin ajallisuuden ja 
historiallisuuden kysymyksiin, täyden-
nettynä muistin ja unohduksen tema-
tiikalla teoksessa La Mémoir, l’histoire, 
l’oubli ("###). Ricœurin viimeaikaiseen 
tuotantoon kuuluu myös kaksi oikeusfi lo-
sofi sta artikkelikokoelmaa Le Juste ! ($%%() 
ja Le Juste " ("##$) sekä yhteiskuntafi lo-
sofi aa käsittelevä L’idéologie et l’utopie ($%'), 
$%%&). Lisäksi Ricœurin artikkeleita on jul-
kaistu uudelleen $%%#-luvulla kokoelmissa 
Lectures $-!. Täydellinen luettelo Ricœurin 
tuotannosta löytyy Frans Vansinan toimit-
tamasta bibliografi asta, josta on hiljattain 
ilmestynyt uusi, täydennetty laitos. Epis-
temologian ja ontologian dialektista suh-
detta puolustaessaan Ricœur on esittänyt, 
että fi losofi lla tulisi olla pätevyys ainakin 
yhdessä erityistieteessä. Hänen omalla koh-
dallaan tämä toteutuu niin, että hän on fi -
losofi sen tuotantonsa ohessa julkaissut jat-
kuvasti tutkimuksia myös protestanttisen 
teologian ja teologisen hermeneutiikan 
alalta. Ranskan ulkopuolella hän on 
monissa maissa tullut tunnetuksi aluksi 
tätä kautta (hieman samalla tavalla kuin 
Heidegger aikoinaan). Ricœurin itsensä 
mukaan hänen teologinen tuotantonsa on 
pidettävä erillään hänen fi losofi sesta tuo-

tannostaan, jossa hän ei hyväksy tai ota an-
nettuna absoluutin käsitettä.

Maailmanmaineestaan ja korkeasta 
iästään huolimatta Ricœur on myös säi-
lyttänyt fi losofi sen integriteettinsä vah-
vemmin kuin esimerkiksi entinen assis-
tenttinsa Jacques Derrida, jonka kynästä 
$%)#- ja $%&#-luvuilla irtosi L’ecriture 
et la différencen kaltaisia mestariteoksia, 
mutta joka on viime vuosina julkaissut lä-
hinnä muiden toimittamia helppolukuisia, 
ajankohtaisaiheisiin rajoittuvia haastatte-
lukirjoja ja monografi oiksi naamioituja 
esitelmiään. Ricœurin viimeaikainen tuo-
tanto kuten mastodonttisen kokoinen La 
Mémoir, l’histoire, l’oubli sen sijaan on 
aivan yhtä kunnianhimoista ja tinkimä-
töntä fi losofi aa kuin hänen varhaiset kir-
jansakin.

Kattavan kuvan Ricœurin ajattelun ke-
hittymisestä  $%*#-luvun fe no me  no lo gisista 
ja eksistentialistisista töistä aina $%%#-luvun 
narratiiviseen hermeneutiikkaan asti saa 
Bengt Kristensson Ugglan monografi asta 
Kommunikation på bristningsgränsen. En 
studie i Paul Ricœurs projekt. Symposion, 
Stockholm $%%*. Kansainvälisesti suurinta 
huomiota ovat herättäneet Ricœurin myö-
häiskauden hermeneuttiset teokset Temps 
et récit I-III ja Soi-même comme un autre. 
Näihin keskittyy myös suurin osa kommen-
taarikirjallisuudesta, joista voidaan mainita 
esim. Jean Greisch (toim.), Paul Ricœur. 
L’herméneutique à l’école de la phénomé-
nologie. Beauchesne, Paris $%%(. Andris 
Breitling, Stefan Orth ja Birgit Schaaf 
(toim.), Das herausgeforderte Selbst. Per spek-
tiven auf Paul Ricœurs Ethik. Königshausen 
& Neumann, Würzburg $%%%. Peter Kemp, 
Paul Ricœurs fi losofi  om tid og fortælling. Fi-

losofi sk Institut. Københavns Universitet 
$%%#. Burkhard Liebsch (toim.), Herme-
neutik des Selbst - Im Zeichen des Anderen. 
Zur Philosophie Paul Ricœurs. Karl Alber, 
München $%%%.

Suomeksi Ricœurin teoksista on il-
mestynyt Tulkinnan teoria. Suom. Heikki 
Kujansivu. Tutkijaliitto, Helsinki "###, 
joka perustuu englanninkielisiin luen-
toihin. Ruotsiksi on ilmestynyt valikoima 
Ricœurin artikkeleita teoksessa Från text 
till handling. Symposion, Stockholm $%''. 
Lisäksi Ricœurin ajattelua on käsitelty 
Suomessa ainakin seuraavissa monogra-
fi oissa ja artikkeleissa: Björn Vikström, 
Verkligheten öppnar sig. Läsning och up-
penbarelse i Paul Ricœurs bibelhermeneutik. 
Diss. Åbo Akademis förlag "###. Jarkko 
Tontti, Right and Prejudice – Prolegomena 
to a Hermeneutical Philosophy of Law. Diss. 
Helsingin yliopisto "##". Timo Helenius, 

”Paul Ricœurin symboliteoria – avain ole-
miseen”. Teologinen aikakauskirja !/"##", 
s. "!%–"(). Pekka Kaunismaa ja Arto Lai-
tinen, ”Paul Ricœur ja narratiivinen iden-
titeetti”. Teoksessa Petri Kuhmonen ja 
Seppo Sillman (toim.), Jaettu jana – ää-
retön raja. Filosofi an julkaisuja )(, Jy-
väskylän yliopisto $%%', s. $)'–$%(. Arto 
Laitinen, ”Hyvän ja oikean suhteesta”. 
Teoksessa Arto Laitinen (toim.), Normatii-
visuuden lähteet. Filosofi an julkaisuja, Jy-
väskylän yliopisto $%%', s. %&–$$&. Jussi Kot-
kavirta, ”Merkitys, tapahtuma ja suunnis-
taminen. Paul Ricœurin hermeneuttinen 
etiikka”. Kulttuurintutkimus $&("###):$, s. 
$(–"). Jussi Kotkavirta, ”Paul Ricœur ja 
oikeuden kehät”. Teoksessa Jarkko Tontti 
(toim.), Filosofi en oikeus II. Suomalainen La-
kimiesyhdistys, Helsinki "##$, s. "!%–"((.

Suomennettu artikkeli ”Existence et 
herméneutique” on ilmestynyt ensim-
mäisen kerran teoksessa Helmut Kuhn, 
Heinrich Kahlefeld ja Karl Forster (toim.), 
Interpretation der Welt. Festschrift für 
Romano Guardiani zum achtzigsten Ge-
burtstag. Echter-Verlag, Würzburg $%)(, s. 
!"–($. Suomennoksessa on käytetty ver-
siota teoksesta Paul Ricœur, Le confl it des 
interprétations. Essais d’herméneutique. Édi-
tions du Seuil, Paris $%)%, s. &–"'.

Kiitokset Jari Kauppiselle, Maijastina 
Kahlokselle ja erityisesti Ismo Nikande-
rille käännöstä koskevista parannusehdo-
tuksista ja kommenteista.
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