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Den italienske eksistensfilosof og hermeneutiker Luigi Pareyson (1918-1991) var blandt de allerførste, der
introducerede eksistentialismen i Italien, ligesom han udviklede sin egen udgave af hermeneutikken - før
både Hans-Georg Gadamer og Paul Ricoeur. Pareyson har skrevet over 20 bøger, undervist og influeret så
store navne som Gianni Vattimo og Umberto Eco, men alligevel er han stort set ukendt inden for danske

akademiske og filosofiske kredse.

Denne bog præsenterer læseren for Pareysons samlede filosofi med en dansk oversættelse af det centrale værk
Eksistens og person. Her forsøger filosoffen at fremskrive en eksistentialistisk ontologi, der både handler om

mennesket som en relation til væren, og som et væsen, der må vælge mellem kristendommen og
antikristendommen.

Pareyson søger en vej imellem Sartres og Kierkegaards forståelse af eksistentialismen på den ene side og
Jaspers´ og Marcels eksistensfilosofier på den anden side. På et langt senere tidspunkt korrigerede Pareyson
imidlertid sig selv og tilføjede et nyt for- og efterord, og netop disse nye dele giver et enestående indblik i
Pareysons stadige arbejde med filosofiens store spørgsmål. Bogen spænder således over mere end 40 års

tænkning og giver et flerstrenget indblik i Pareysons eksistentielle forfatterskab.
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