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PRESSEMEDDELELSE
NY BOG. Dragende og tankevækkede essay om det tragiske af Søren Kierkegaard
I bogen analyserer forfatteren filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855) det
tragiske drama i antikken og dets refleksion – dets afspejling eller genskin – i det
moderne tragiske drama.
Hans analyse af det tragiske i antikken bygger på en række tragedier af den
græske forfatter Sofokles, nemlig ”Ødipus i Kolonos”, ”Kong Ødipus” og især
”Antigone”. Herudover inddrager Søren Kierkegaard tillige Sofokles drama
”Filoktetes”, samt den filosoffen Aristoteles' reflektioner i bogen ”Poetik” om
tragediens væsen. Endvidere inddrager Kierkegaard tillige i sin analyse den tyske
filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegels ”Forelæsninger over Æstetikken”.
Med hensyn til det moderne tragiske nævner Kierkegaard kun ét værk, nemlig
den tyske dramatiker Christian Dietrich Grabbes tragedie ”Faust und Don Juan”,
der er et forsøg på, at kombinerer Wolfgang Amadeus Mozarts opera ”Don
Giovanni”, med Johann Wolfgang von Goethes ”Faust”.
Det er fra første del af Søren Kierkegaards hovedværk, dobbeltværker ”EntenEller” (1843) at hans essay om det tragiske er hentet; dets originaltitel er ”Det
antike Tragiskes Reflex i det moderne Tragiske”. Det er mag.art. Jens Staubrand
der har redigeret Kierkegaards tekst, og skrevet de uddybende tekster til bogens
billeder. Det er forlagets håb, at Søren Kierkegaards reflektioner over det
tragiske vil interessere den nutidige læser, ligesom det er vores håb, at bogens
billeder og tekster giver læseren en dybere og mere rig læseoplevelse, end hvis
man kun havde den nøgne tekst.
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