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FORORD til 1. udgave

Denne bog har en lang forhistorie, idet den er udsprunget af en række forelæsninger,
jeg holdt i september og oktober 1987 på universiteterne i København og Göteborg
over Paul Ricœurs værk om Tid og Fortælling. Disse forelæsninger sluttede den 28.
oktober samme år med et foredrag i Filosofisk Forum om Ricœurs kritik af Husserl
og Heidegger.
På baggrund heraf ønskede flere at se forelæsningerne på tryk, og derfor blev de
udgivet som manuskript i et kompendium uden væsentlige ændringer, bortset fra en
omarbejdning af foredraget om Ricœurs kritik af Husserl og Heidegger. Dette
kompendium er siden blevet trykt i tre oplag, som for længst er udsolgt, men stadig
efterspurgt. Derfor har jeg nu accepteret at teksten - med enkelte smårettelser udgives som bog, selvom den så tydeligt har forelæsningskarakter med pædagogiske
gentagelser, meget refererende stof, osv.
I bogen henvises både til den franske udgave af Temps et Récit, bind I - III (Ed. du
Seuil, Paris, 1983 - 1985) og til den engelske udgave af Time and Narrative
[University of Chicago Press, 1984 - 1988], således at referencerne til den engelske
udgave altid er anført i kantede parenteser [ ] ved siden af referencerne i almindelige
parenteser () til originaludgaven.
I øvrigt henvises til Ricœurs egen artikel, Den fortalte tid, der resumerer det store
værk (især III. bind), og som er oversat både til dansk i et særnummer om Ricœur af
Slagmark (efterår 1987, nr. 10) og til svensk til den svenske antologi Från text till
handling (Symposion 1988).
I et tillæg er anført to kronikker, jeg skrev i henholdsvis Göteborgs-Posten og
Politiken i anledning af Ricœurs forelæsningsturné i Sverige og Danmark i
begyndelsen af november 1987.
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De er bibeholdt her af hensyn til dem, der gerne vil begynde med lettere læsning.
I en efterskrift forelægges med tilladelse fra tidsskriftet Slagmark det kritiske
essay om etik og narrativitet, som stod i dette tidskrifts særnummer om Ricœur fra
efteråret 1987.
En dybtgående redegørelse for hele Ricœurs forfatterskab er givet af Bengt
Kristensson Uggla: Kommunikation på bristningsgränsen, Symposion, Stockholm,
1994
Bjergtoften, februar 1995
PETER KEMP

Forord til 2. udgave
Denne udgave er udvidet med et personregister.
Bjergtoften, juni 1996
PETER KEMP

Forord til 3. udgave
I denne udgave indgår Ricœurs svar i tidsskriftet Slagmark på mit essay “Etik og
narrativitet” og bibliografien samt personregistret er ajourført. I øvrigt er der kun
foretaget enkelte sproglige korrektioner i bogen.
Bjergtoften, september 1999
PETER KEMP

Forord til elektronisk udgave 2014
I denne udgave er indføjet et andet og senere svar fra Ricœur til mit essay ”Etik og
narrativitet” samt indsat et nyt efterskrift om ”Ricœurs ånd”, der dels fortæller lidt
om Ricœurs forhold til Danmark, dels beretter om hans tænkning i hans sidste år. De
to tillæg står nu som indledning for at give læserne en lettere indføring i Ricœurs
filosofi. Fra papirudgaven til denne e-bog er der rettet nogle trykfejl, ajourført nogle
tidsangivelser i hovedteksten, udvidet nogle fodnoter samt indsat nogle forsvundne
navne. Gentagelsen side 63 af et afsnit om Kant side 29-30 er fjernet men på en sådan
måde, at bogens sidetal er uforandrede. Ricœurs bibliografi er udvidet og ajourført.
Bjergtoften, juli 2014
Peter Kemp
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Udgiverens forord
Jeg vil gerne takke min tidligere professor dr theol & phil Peter Kemp for opgaven at
udgive ”Tid og Fortælling – Introduktion til Paul Ricœur” som e-bog. Tak for et godt
samarbejde og for dit evige engagement i filosofi og pædagogik. En særlig tak til
Asger Sørensen for idéer og forslag til forbedring af e-bogen i forhold til den trykte
bog. Uden dette grundige arbejde var nærværende udgave ikke blevet løftet videre
frem, som den nu er. Med ”Tid og Fortælling” har vi gjort en vigtig bog tilgængelig
igen, så denne milepæl fortsat kan få plads og taletid for et større publikum. Det er en
glæde at kunne støtte Peter Kemps mangeårige arbejde for at gøre Paul Ricœur
synlig, så vi i dag har dette vigtige bidrag til den pædagogiske filosofi i Danmark.
Birkerød, oktober 2014
Brita Carmen Sommer
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OPTAKT: TO KRONIKKER OM RICŒUR

I. Nutidens filosof.
Paul Ricœur er en tænker, som ikke kun interesserer fagfilosoffer, men også
videnskabsmænd fra mange andre fag, som han med sin filosofi sætter ind i et større
perspektiv og placerer i en kulturel sammenhæng. Han har et imponerende
forfatterskab bag sig, og er ikke mindst blevet kendt for den teori om fortolkning af
tekster (”hermeneutik”), han har præsenteret på svensk for 10 år siden i H. Engdahl
red.): Hermeneutik (Raben och Sjögren).
Denne fortolkningsteori har han udviklet på grundlag af et indgående kendskab til
sprogvidenskab, tekstteori, religionsfænomenologi og meget mere.
Teorien blev især udarbejdet i forbindelse med to store debatter, der fandt sted
især i Frankrig i 60erne: debatten om psykoanalysen og debatten om strukturalismen.
*
I Freuds psykoanalyse så Ricœur en systematisk form for mistanke til menneskelige
forestillinger, neuroser og drømme på linje med den form for mistanke, som Marx
udøvede overfor det ”ideologiske tågeslør” over de økonomiske og sociale forhold,
og den form for mistro, Nietzsche udviste overfor menneskers moralske
forestillinger, som han anklagede for at være forklædt magtstrategi. Marx, Nietzsche
og Freud har været vor kulturs ”tre store mistænkere”, har Ricœur sagt.
Men i sin store bog om Freud fra 1965, Om fortolkning (resumeret på dansk i hans
bog Filosofiens kilder, 1973) påviser han, at ingen mistanke kan drives til det yderste,
hvis der skal være noget håb om, at den analyserede skal kunne forstå sig selv bedre
ved at få lejlighed til at kritisere sine egne forestillinger.
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Derfor må der også altid være en lytten til ”sandheden” i forestillingerne. Det
betyder ikke, at man helt modsat Freud kan nøjes med at lytte til de
bevidsthedsudtryk, hvormed mennesker har manifesteret deres konflikter og ønsker.
Men den freudianske kulegravning af sjælelivet kan afbalanceres af en
bevidsthedsfænomenologi, der - som f.eks. den store tyske filosof Hegel forsøgte det
i sin Åndens Fænomenologi fra 1807- følger udviklingen og trinene i den både
kollektive og individuelle udvikling af menneskelig selvbevidsthed og fornuft.
I øvrigt har Ricœur gjort opmærksom på, at Freud ikke kunne undvære
forestillinger, der udtrykker mere sandhed end illusion om mennesket. Sådanne
udtryksfulde figurer var for ham Kong Ødipus i Aiskylos’ drama, Hamlet hos
Shakespeare, Michelangelos statue af Moses samt nogle figurer fra græsk mytologi,
nemlig de tre ”giganter” Eros, Thanatos og Anankæ (for henholdsvis kærligheden,
døden og nødvendigheden).
Selv Freud satte en grænse for mistanken til bevidsthedens forestillinger.
*
Hvad strukturalismen angår, er det især etnologen Claude Lévi-Strauss’ teori om
myter, Ricœur har kritiseret i essaysamlingen Fortolkningernes konflikt fra 1969
(resumeret på dansk i hans bog Fortolkningsteori, 1979). Lévi-Strauss har villet
forklare mytiske tekster som komplicerede systemer af betydningsforskelle, der ikke
har anden funktion end at skulle dække over meningsløsheden.
Den strukturalistiske tekstlæsning har imidlertid i følge Ricœur både sine fortrin
og sine mangler. Dens fortrin er mindst tre ting:
For det første befrier den læsningen af teksten fra en bekymring for at skulle være
i overensstemmelse med dens forfatter. Den umulige søgen bag ved teksten efter
forfatterens sjæleliv erstattes af en indsigt i tekstens egen struktur, der har mening i
sig selv, uanset hvad vi ellers ved eller ikke ved om dens tilblivelse.
For det andet hindrer den teksten i at sige hvad som helst og blive helt afhængig af
læserens ”skabende øje”. Præciseringen af strukturen giver teksten et objektivt
indhold, man ikke kan skalte og valte med.
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For det tredje bekræfter den, at den poetiske eller mytiske tekst skaber en verden litteraturens verden - der har sine egne love, som er helt anderledes end fysiske love.
Ideen om et strukturalistisk mønster i teksten er da heller ikke hentet fra
naturvidenskaberne, men fra en humanistisk videnskab, lingvistikken (med Ferdinand
de Saussure, Roman Jakobson m.fl.) og dens arvtager, semiotikken (tegnteorien hos
Greimas og andre).
Den strukturelle tekstanalyses styrke betragter Ricœur imidlertid også som dens
begrænsning. Ingen læser, der spørger efter tekstens betydning, kan nemlig nøjes med
en forklaring af strukturen i teksten. Denne læser vil også tilegne sig teksten, dvs.
uddrage det af den, han eller hun har brug for i den aktuelle situation.
Det betyder ikke, at læseren bør føre en kamp imod den strukturelle analyse. Men
netop fordi denne analyse løsriver teksten fra det handlings- og fantasiliv, den har rod
i, kan læseren bruge denne ”distancering” til at lade teksten gælde for en ny situation,
som forfatteren og andre fortolkere af teksten ikke har kunnet forudse.
Således ledes læseren, der fortolker teksten, ikke tilbage bag den til en forfatter
udenfor den, men han eller hun ledes ind foran den, dvs. ind i den verden, som den
åbner for ved at handle om nye menneskelige muligheder og perspektiver.
*
Ricœur er imidlertid ikke kun tekstteoretiker. Han er også en filosof, der vover at tage
de store spørgsmål op: Hvad er et menneske? Hvad er samfundet og verden? Hvad
skal vi med videnskaberne? Hvilken kundskab om mennesket, samfundet og verden
kan videnskaberne - og i særdeleshed humaniora - give os?
Derved indskriver hans filosofi sig i rækken af store filosofiske forfatterskaber
siden Platon og Aristoteles, der reflekterer over, hvad det vil sige at leve som
menneske, bruge sprog og kunne handle osv.
Hans sidste store værk, Temps et Récit I-III (1983-85) beskæftiger sig da også med
et af de største og vanskeligste filosofiske problemer, man kan tænke sig: spørgsmålet
om hvad tiden er, og hvordan mennesket kan udtrykke sig om tiden.
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Dette værk om Tid og Fortælling viser, at vi kun kan opnå kundskab om tiden
gennem beretningen, dvs. den litterære beretning eller den historiske beretning, der
handler om det tidslige forløb, som selve vores liv er.
Værket indeholder en imponerende oversigt over moderne litteraturteori og
historieteori og skildrer fængslende, hvordan andre filosoffer har beskæftiget sig med
henholdsvis tidsproblemet og beretningens teori. Men samtidig tager det stilling imod
de teorier, der vil gøre litteratur, historie eller filosofi (eller alle disse på een gang) til
rent tankespind, uden forankring i hverdagens virkelighed og uden indflydelse på,
hvordan mennesker gennem litteratur og historie forholder sig til det, der er sket og
gjort i fortiden, og til det, som vi har muligheder for at gøre.
Derved fremtræder Tid og Fortælling som et kritisk værk, der har tre polemiske
fronter:
For det første vender det sig imod den litteraturteori, der gør litteraturen til en kunst
for kunstens egen skyld og derfor fraskriver den al betydning for livet i hverdagen.
Herimod hævder Ricœur, at f.eks. den gode roman har betydning, fordi den spiller
på erfaringer, som læseren har hentet fra sin hverdag.
Den henviser imidlertid ikke kun til de erfaringer, man allerede har erhvervet sig.
Den tilsigter også at give hverdagslivet en ny gestalt, åbne muligheder, man ikke
tidligere har været opmærksom på og således skabe en ny horisont for handlingslivet.
På denne måde udspringer fortællingen af det, Ricœur med andre
fænomenologiske filosoffer kalder den menneskelige ”livsverden”, og dens mål er at
påvirke denne livsverden, så læseren bedre forstår sin egen situation og bedre bliver i
stand til at orientere sig i den og handle i den.
Dette syn på fortællingens funktion behøver på ingen måde at være en beroligelse,
sådan som en amerikansk kritiker af Ricœur har hævdet. Ricœur mener netop, at
litteraturen kan skabe en dyb foruroligelse over den gældende moral og det etablerede
samfund. En beretning kan være formet som et oprør imod traditionelle idealer, men
det er sandt nok,
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at oprøret kun har mening for læserne, hvis det henviser til en erfaringsverden, de
kender.
*
For det andet tager Ricœur afstand fra den historieteori, der ikke tillægger
beretningen om det, som fortidens mennesker har sagt og gjort, nogen betydning for
en forandring af vores liv i dag.
Når mennesker har efterladt et værk - et monument, en bygning, et kunstværk
m.m. - kan vi beundre det, og når nogle mennesker er blevet udsat for undertrykkelse
og måske endda for ufattelige lidelser, som f.eks. de jøder der blev ført til Auschwitz,
kan vi afsky det. Begge dele anser Ricœur for helt legitimt i historieskrivningen.
Han mener da også, at man med rette kan tale om en skandale, når nogle
historikere - som det er sket i de seneste år i Tyskland - sætter spørgsmålstegn ved
jødeudryddelsens omfang og grusomhed. Her må vi tale om, at vi skylder dem, som
døde i gaskamrene, at fortælle beretningen om dem sandfærdigt. Således er
historieskrivning på en måde en gæld, vi betaler af til de døde.
Vi studerer altså ikke kun historie for vores egen skyld og for bedre at forstå os
selv og vore forudsætninger. Vi studerer den også fordi historien har været andre
menneskers liv, som vi skylder respekt, lige så vel som vi ikke kan behandle
nulevende mennesker efter forgodtbefindende.
Netop derfor kan vi ”lære” af historien.
*
For det tredje vil Ricœur ikke nøjes med den form for filosofi, der kun analyserer,
hvad mennesker siger og gør. Han nærer ganske vist stor respekt for analytisk
filosofi, men han mener, at filosoffen også må overveje, hvilken betydning sproget og
handlingen tillige med det, som er sagt og gjort, har for vores forståelse af os selv og
for orienteringen af vort handlingsliv.
I Tid og Fortælling behandler Ricœur spørgsmål som: hvorfor læser vi digte og
romaner? hvorfor skriver vi historie?
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Hvorfor tænker vi overhovedet over liv og død og over forholdet mellem mennesker?
Hans svar i dette værk er ganske enkelt: Vi digter, skriver historie og tænker for
stadig at forny og omforme vort liv, sådan som det forløber i tid. Både den litterære
og den historiske beretning er en udfoldelse af det ”narrative” (”berettende”) sprog,
der gør os i stand til at forstå vort liv som tidsligt forløb og derved blive mere herre
over, hvad vi selv tænker og gør.
*
Men Tid og Fortælling viser også en udvej ud af den store konflikt i vores kultur
mellem humanister og naturvidenskabsfolk, som C. P. Snow for snart 30 år siden
kaldte en kamp mellem ”to kulturer”. Denne konflikt ytrer sig i en modsætning
mellem to tidsopfattelser: humanisternes ”eksistentielle” tid, der kun kan opleves
indefra, og videnskabens målelige tid, der erkendes i sammenhæng med de ting, hvis
bevægelser vi måler på vore ure.
Denne konflikt overvinder Ricœur ved at påvise, at de to tidsopfattelser i
virkeligheden blot er to særlige aspekter af den ene og samme historiske tid, der både
må opleves af mennesker for at have mening, og som angår ydre begivenheder, som
de har taget del i.
Således er ideen om den historiske tid, der må forudsættes af enhver historiker, det
formidlende led mellem eksistensfilosofi og videnskabsteori, mellem fænomenologi
og kosmologi, mellem humaniora og naturvidenskab.
Det er ikke mindst denne idé, der gør Tid og Fortælling til lidt af en sensation i
den nyeste kulturdebat på verdensplan. Efter Ricœur er fænomenologien og
eksistensfilosofien hos f.eks. Heidegger og Sartre blevet forældet. Deres rene
eksistensanalyse, hvormed de ville forstå tiden uden omvejen over beretningen, og
som derfor ikke kunne bygge bro over de ”to kulturer”, er blevet overvundet af
Ricœur.
Han har vist sig ikke blot at være tidens filosof, men nutidens tænker par
excellence.
(Göteborgs-Posten 4. november 1987)
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II. Historiens filosof
Da Umberto Eco havde skrevet Rosens Navn og ønskede at udgive den, var der
mange store forlæggere, der ikke troede, den kunne sælges. Næsten overalt blev det
derfor dristige mindre forlag, der vovede at trykke den. Det har senere vist sig, at de
betænkelige forlæggere havde taget grundigt fejl. Ecos roman er blevet en enorm succes.
I det hele taget er de historiske romaner blevet den store mode, også herhjemme
med forfattere som Ebbe Reich, Henrik og Helle Stangerup, Ib Michael og sidst Palle
Petersens bog om Christian 4.
Samtidig vokser interessen i disse år for historieskrivningen, især hvis den er af
mere fortællende art som Le Roy Laduries Montaillou eller Georges Dubys skildring
af Verdens bedste ridder, som netop er kommet på dansk i Jacques Bergs
oversættelse.
Romanen er igen ved at blive historisk og historieskrivningen igen ved at blive
fortællende. Hvad er den dybere grund til denne tilnærmelse mellem roman og
historie?
*
I Tid og fortælling viser Ricœur, at fiktionen er nødvendig for at forstå, hvad der
faktisk er sket i historien, og at fortællingen tjener til at give os en forståelse af
historien. Dette gør han på overbevisende måde, fordi han ikke går den nemme vej
over en analyse af den historiske roman og den fortællende historie, men den
vanskelige vej over en analyse af de former for historieskriving, der prøver at være
”geografiske” eller sociologiske og i hvert fald så lidt fortællende som muligt, og
tilsvarende analyserer nogle af vort århundredes betydeligste romaner, der kun har
den historiske tid, de henlægges til, som baggrund for handlingen: Mrs. Dalloway af
Virginia Woolf Troldfjeldet af Thomas Mann og På sporet af den tabte tid af Marcel
Proust.
Gennem disse analyser påviser han, dels at ingen historieskrivning kan gennemføres,
hvis fortiden tænkes løsrevet fra ethvert forløb, der kan svare til en handling i en
fortælling, dels at den fortællende

xiv

stemme (som kan være flere) i romanen, eventyret osv. taler som om handlingen
havde fundet sted i fortiden (”Der var engang” osv.).
Det første svar er dermed givet på spørgsmålet om, hvorfor historiske romaner og
fortællende historieskrivning interesserer så mange i dag. Denne interesse vidner om,
at nutidens læsere har brug for fortællingen til at få belyst den historie, de selv indgår
i.
*
Ricœur går imidlertid videre og hævder, at vor interesse for fortælling og historie
bunder i en interesse for at forstå selve tiden (fortid, nutid, fremtid) som noget
menneskeligt, vi kan berette om. Pointen i hans store værk om Tid og fortælling er, at
den tid, vi lever, og som er selve vores liv, bliver fremmed og ubegribelig for os, hvis
vi forsøger at forstå den, uden at det sker igennem historie og fortælling.
Derved afslører han de uoverstigelige filosofiske vanskeligheder eller gåder, som
skabes af alle forsøgene på at forstå tiden direkte, intuitivt, uden brug af fortællingen.
*
Hidtil har man forstået tiden på to vidt forskellige måder, som ser ud til gensidigt at
udelukke hinanden.
Eksistensfilosofferne lige fra Augustin (354 - 430 e.Kr.) til Heidegger og Sartre i
vort århundrede har koncentreret sig om den tid, som mennesket oplever i sit indre,
og som dannes af dets forventning til fremtiden, dets erindring af fortiden og dets
opmærksomhed overfor nutiden.
Omvendt har mange filosoffer og videnskabsmænd lige siden Aristoteles (384 322 f.Kr.) søgt at reducere tiden til de tidspunkter, som man noterer ved målinger af
hastigheden for processers og tings bevægelser, f.eks. solens, månens og stjernernes
bevægelser.
Men hvis tiden er ren oplevelse, bliver det en gåde, hvordan ting og planeter (sol,
måne osv.) kan forløbe i tid, uden at noget menneske samtidig oplever det, og hvis
tiden blot er et mål for processer og bevægelser, bliver det en gåde, hvordan det kan
have mening at tale
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om fortid og fremtid (i forhold til hvem skulle der være fortid og fremtid). Og hvad er
nutiden uden nogen, der oplever den her og nu?). Med andre ord er det en opgave at
søge en sammenhæng mellem eksistentiel og kosmisk tid, når der nu er en sandhed i
begge tidsopfattelser.
*
De to opfattelser af tiden afspejler også i dag en dyb konflikt i vor kultur mellem på
den ene side humanister og kunstnere, der ofte mest forstår verden ud fra det indre
liv, og på den anden side naturvidenskabsmænd, erhvervsfolk og teknikere, der mest
interesserer sig for den ydre verden.
Heroverfor hævder Ricœur, at de to opfattelser ikke behøver at stride mod
hinanden, men tværtimod kan forenes i en ”tredje tid” eller det, han kalder ”den
historiske tid”, der både er indre og ydre, både eksistentiel og kosmisk. Denne
historiske tid er netop den fortalte tid, og historieskrivningen er fortællingen om den
tid, der er forløbet.
Dels er denne tid ydre, kosmisk og videnskabelig (for historikerne), idet den
erkendes, som en fortid, der virkelig har fundet sted, en nutid, der er en politisk-social
realitet, og en fremtid, der faktisk vil finde sted.
Dels er den en indre, eksistentiel oplevelse, der er skabt af fantasien fra det øjeblik
nogen fandt på at sætte en bestemt begivenhed (Roms grundlæggelse, Jesu eller
Buddhas fødsel osv.) i forbindelse med astronomiske observationer og på dette
grundlag lade den skelsættende begivenhed være årrækkens nulpunkt, hvorudfra alt
dateres i en kalender.
Kalenderen kobler den eksistentielle tid med den kosmiske tid, og hverken det
indre livs filosof eller den ydre verdens videnskabsmand kan, når det kommer til
stykket, undgå at knytte deres tidsbegreber til denne kalendertid, som alene gør en
datering af begivenheder mulig.
*
Også på anden måde forener ”den tredje tid” fiktion og historie.
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Ricœur henviser til forestillingen om, at generationer følger efter generationer,
”slægter følger slægters gang”. Denne kobling af eksistentiel erfaring med biologisk
viden gør det muligt for os at tale om forfædre, samtidige og efterkommere og om
sameksistens mellem forskellige generationer.
Desuden analyserer han selve ideen om sporet, som det fortidige efterlader sig.
Arkiver, dokumenter og monumenter er spor af fortiden. Sporet er noget helt
materielt og dog et mærke efter en passage af noget levende - som det fodspor i
sandet, der gjorde Robinson Krusoe på den øde ø rædselsslagen - eller som det
ældgamle håndskrift, der får forskeren til at drømme om svundne tider.
Her opleves den skabende fantasi som formidler af erkendelsen af det, der faktisk
er sket i fortiden. Uden den skabende fantasi ville fortiden være uvirkelig: Vi ser kun
ruinen som ruin, når vi ser hele slottet.
I øvrigt har kalenderen, generationsfølgen og sporet kun mening i et forløb, der
ligner handlingen i en fortælling.
Derfor er der ingen historie uden vores fortællende fantasi.
*
Betyder dette, at vi kan genoplive ideen om vor verdens historie som een ”stor
fortælling”? Har postmodernisterne (Lyotard m.fl.) ikke ret i, at de store fortællinger
er blevet utroværdige?
Jo, svarer Ricœur, det er ikke mere muligt at tro på verdenshistorien som den store
fortælling, der giver os et overblik over alt, hvad der er sket, og - ligesom hos Hegel
og Marx - ses som Fornuftens fremadskriden i Historien.
Men modsat postmodernisterne vil Ricœur ikke opgive ideen om en sammenhæng
i historien.
Dels kan vi skabe en praktisk sammenhæng i historien ved vort etisk-politiske
engagement, hvis vi forholder os både kritisk lyttende til fortiden og nøgternt
planlæggende til fremtiden, således at der hele tiden bliver mulighed for et individuelt
og kollektivt initiativ for at ændre historien.
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Dels kan fortællingerne give os hver især og vort samfund som helhed en identitet,
således som enhver biografi og selvbiografi er en fortælling, der skaber en identitet,
og sådan som f.eks. jødefolket skabte sin identitet ved en række mytisk-historiske
fortællinger (om befrielsen fra Ægypterne, eksilet i Babylon, hjemkomsten til
Jerusalem osv.).
*
Dermed er vi måske ved den dybeste grund til interessen for sammenhængen mellem
roman og historie. Både den fiktive og den faktiske fortælling, siger Ricœur, skaber
en verden, der forandrer læserens egen verden med dens etablerede normer,
forestillinger og menneskesyn.
Fortællingen har altid en virkning på læseren, således at den ”fortællende stemme”
i teksten aldrig er etisk neutral. Både litteratur og historie stiller spørgsmål til os om
vor opfattelse af ”det gode liv”, om vort menneskesyn. Beretningen, der taler i fortid,
nøder os til at tage stilling til, hvordan vi vil leve i fremtiden.
Dermed mener Ricœur, at både den fiktive og historiske fortælling kan føre til en
social og politisk kritik og til et opgør med etablerede normer. Således er hans filosofi
på ingen måde et forsøg på at romantisere fortiden, forskønne nutiden eller fjerne det
usikre fra fremtiden. Der er ikke tale om en beroligelsesfilosofi, der skal få os til at
være glade for verden, som den er.
*
Ricœurs filosofi udmærker sig netop ved at påvise, at fortælling og fantasi, hvis de
bruges rigtigt, kan gøre os mere realistiske i vort forhold til virkeligheden. Dette har
bl.a. betydning for den store debat i disse år om historikernes ansvar for deres
gengivelse af fortiden. Debatten er udsprunget af nogle historikeres forsøg på at
forstå jødeudryddelsen i Hitlertiden, som mindre omfattende eller mindre forfærdelig
end man hidtil har gjort.
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