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Det er en dragende bog og nok et af Kierkegaards mest elskede religiøse værker som Kierkegaard - i eget
navn - udgav i 29. september 1847, med den originale titel Kjerlighedens Gjerninger. Det er den

menneskelige kærlighed, der analyseres og fortolkes i Kærlighedens Gerninger; menneskets gerninger, vores
måde at handle på. Ifølge Kierkegaard er den menneskelige kærlighed givet af Gud, og bogen om

kærlighedens gerninger indeholder en række analyser over befalingen om at elske Gud og sin næste som sig
selv. For Kierkegaard bliver omdrejningspunktet således, hvem næsten er, hvordan man handler rigtigt i
forhold til næsten, og altså om en sådan, en givet, handling kan kaldes kærlig. Og i bogen analyserer

Kierkegaard blandt andet kravet om gengældt kærlighed, samt vane, mistro, selviskhed, jalousi, misundelse,
hovmod og dømmesyge.

Jens Staubrand, filosof, mag.art., har dramatiseret Søren Kierkegaard og Regine Olsens kærlighedshistorie og
produceret og instrueret musikledsagede Søren Kierkegaard oplæsningsforestillinger med Forførerens
Dagbog i Danmark og i en række europæiske lande. Han har skrevet om Kierkegaard og opera, redigeret

tekster til en række Søren Kierkegaard-musikværker, har produceret Cd´erne Søren Kierkegaard Set to Music,
Forførerens Dagbog med musik af Sofia Gubaidulina, samt den græsksprogede Forførerens Dagbog med
musik af Mozart. Endvidere har han, udover Kierkegaard - Kærlighedens Gerninger, udgivet Kierkegaard -
Gentagelsen-Gentagelsen, Kierkegaard - Dagbog om forførelsen af Cordelia Wahl, Kierkegaard - Gift dig,
gift dig ikke du vil fortryde begge dele og andre korte tankevækkende tekster, Kierkegaard - Breve og notater
fra Berlin og Kierkegaard - Den første Kærlighed og andre tekster om drama, samt Johannes Forførerens

Dagbog, Hør, hør, hør Mozarts Don Juan, I vinen er sandhed, og de engelsk-danske bøger Søren Kierkegaard
International Bibliography: Music Works and Plays og Søren Kierkegaard´s Illness and Death.
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