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Forfatteren og filosoffen Søren Kierkegaards essay om tre af Mozarts mest elskede operaer: Figaros Bryllup,
Tryllefløjten og Don Juan er hentet fra Kierkegaards hovedværk, dobbeltværket Enten-Eller, der er skrevet
dels i Berlin og dels København og udkom i februar måned 1843. Det verdensberømte musik-filosofiske

essay har fra Kierkegaards hånd titlen: De umiddelbare erotiske stadier eller det musikalsk-erotiske, men har
fået kælenavnet ´Don Juan-analysen´ fordi Kierkegaards analyse af Mozart Don Juan-opera er mest

omfattende analyseret i essayet. Mindre omfangsrig - men ikke mindre tankevækkende - er hans analyse af
Figaros Bryllup og Tryllefløjten, hvis to figurer, henholdsvis Cherubino og Papageno, er forstadier eller

foregriber den erotiske råstyrke som Don Juan symboliserer.

Filosoffen Jens Staubrand har skrevet en indledning til denne udgave, der er gennemredigeret og nænsomt
ændret til nudansk.

Jens Staubrand, forfatter og 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 -Mozarts Figaros Bryllup, Tryllefløjten og Don Juan, blandt andet
udgivet bøgerne: Kierkegaard - I vinen er sandhed, Kierkegaard -Gentagelsen-Gentagelsen, Kierkegaard -
Aforismer, Essay om kedsomhed, Essay om sorg hos tre kvinder, Kierkegaard - Kærlighedens Gerninger,

Kierkegaard - Dagbog om forførelsen af Cordelia Wahl, Kierkegaard – Min Regine, 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 de engelsk-danske bøger
Søren Kierkegaard International Bibliography: Music Works and Plays og Søren Kierkegaard´s Illness and

Death.
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