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transcendensen Til denne genudgivelse af anden del af Peter Kemps afhandling (1974) har Peter Kemp
skrevet en ny, fyldig indledning, hvor han med et stærkt personligt engagement sætter værket ind i den
aktuelle teologiske debat om Søren Kierkegaard, kristen og anti-kristen ateisme, Gud som naturkraft,

postmodernistisk teologi og kristendommen som en ”tegnkatedral”. Kemps påstand er, at det netop er det
mytisk-poetiske sprog, der har åbnet for en ny forståelse af det, som Kierkegaard og mange andre tænkere har
kaldt transcendensen – dvs. det som overskrider vor umiddelbare erfaring af livet. Desuden bringes et fyldigt
resumé af den første del af afhandlingen, der ikke er oversat til dansk. Om forfatteren Peter Kemp (f. 24/1
1937), dr.theol. fra Københavns Universitet i 1973 og fil.dr. fra Göteborgs Universitet i 1991. Lektor og
senere docent i filosofi ved Københavns Universitet fra 1972-2000 og professor i filosofi i 2001 ved
Danmarks Pædagogiske Universitet (nu Aarhus Universitet). Hans seneste udgivelser inkluderer

Verdensborgeren som pædagogisk ideal (2005), Den nye verdensorden (2007), Den hvileløse Tanke.
Filosofiske Essays (2007), Klimabevidsthedens barrierer (2009) og Filosofiens Verden (2012).
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