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Artiklerne i denne bog er for de flestes vedkommende skrevet på baggrund af et 
seminar i Forum for eksistentiel fænomenologi i januar 2011. Som led i skrive-
processen har vi haft en faglig bedømmer til anonymt at kommentere og kritisere 
de danske bidrag, hvilket har været meget værdifuldt, hvorfor vedkommende skal 
have en stor tak for sin indsats. Bogen rummer desuden oversættelser af fire artik-
ler, der hver især på afgørende måde er med til at gøre det klart, hvad eksistentiel 
fænomenologi drejer sig om. Peter Kemp har været så venlig at tillade den danske 
udgivelse i denne bog af artiklen Reconnaissance à Ricœur / Ricœur et la recon-
naissance, en konferencetale ved verdensfilosofidagen i Paris, afholdt af FISP og 
UNESCO den 17. november 2005. Bernhard Waldenfels har tilsvarende vist den 
venlighed at lade os udgive en dansk version af Antwort auf das Fremde. Grundzü-
ge einer responsiven Phänomenologie, der indgår i bogen Der Anspruch des Anderen. 
Perspektiven phänomenologischer Ethik (B. Waldenfels & I. Därmann, Hrsg.; 
Wilhelm Fink Verlag, 1998). Fonds Ricœur skal have tak for tilladelsen til at 
publicere oversættelsen af Ricœurs La phénoménologie existentielle, der oprindeligt 
udkom i Encyclopédie française (Larousse, 1957), og forlaget Gallimard takkes for 
tilladelsen til at oversætte Merleau-Pontys tekst La liberté, der er det afsluttende 
kapitel i hans hovedværk Phénoménologie de la perception (Gallimard, 1945). Tak 
til Michael Rasmussen for oversættelsen af Ricœurs bidrag til bogen og for assi-
stance ved oversættelsen af Merleau-Pontys bidrag. Endelig en tak til Casper 
Feilberg for hjælp med opsætningen af artiklerne.

Kurt Dauer Keller, oktober 2012.
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