
וראוייםהתובעיםהאחרים,בחלקים
עצמם,בפניומעמיקהפרטניתלהשתהות

ב"מוסיקלי·ארוטי"העוסקיםאלה<בעיקר
בטרגיהעתיקהטרגיוב"השתקפות

"צלליות">הנקראבפרקוכןשבדרמה"
שלושהשלדיוקנםאתקירקגורמצייר

האסתטיים:החייםשלייצוגייםאבטיפוסים
מוצרטשל<והמוסיקהחואןדוןהיאהאחת

בכללה>.
אתמוצרטשלזובאופרהראהקירקגור

המוסיקליתהיצירהשלהכותרתגולת
בדומההוא,חואןדוןובעיניובכללה,
האדםטיפוסהמפתה",שלמ"יומנולמפתה
היאטבעושמהותחושניים,עינוגיםהרודף

רקלביטויניתןשלווהרעיוןהמוסיקה,
המופשטותבאמצעותבאמצעותה,

המטא·אוהעל-לשוניתוהאוניברסליות
המתוארה"דמוניבבחינתשלה,ורגלית

שלפרשההואהכול"בשבילואשרכחושני",
הם.חדו"לאהוב"ת"ו"לראלגביוורגע"

אשרגתה,שלסטופאהיאהשביחהדמות
"התענוגהחושניהעונגבמקוםבאאצלו

דיוריאתמחפשחואןדוןבעודבספק".

הרי ,ומיידיאמצעיבלתיבאופןהתשוקה
 ,קירקגורפיעלנוצרת,פאוסטעבור

שהפסידאחרירקהחושניותשלחשיבותה
תודעתבעצםאוהזה,וההפסדשלם,עולם
נשאריםהאלוהים,וארנוןהאמונההפסד

בחייםמחפשסטפאר .בתוכוקיימים

דבקהואוהפיזור.השיכחהאתהסנסואליים
לומאפשרתהיאשכןקצר'לזמןבגרסכן
המנקרהריקאת ,ספקותיואתלרגעלשכוח

השטחיתהעליזותמןבפאוסטאיןלכןבו.
חואן.דוןשלוהקלילות

בחלק ,קירקגורמציבופאוסטחואןדוןלצד
בפנינלהבנאום •ביותר"האומללהנקרא
"היהודידמותאתהמתים",עמותתחברי

הסבלנבחרהנודד","היהודיאוהנצחי",
חסרהואהאחריםשניכמוהדעת.ושליח

אצלואבלהתחייבות,ונטולואמונהשורשים
והספקהחושניותמקוםאתהיאושתופס

כאחד.

פסיכולוגייתשלהמפותלתהמתודהדרךעל
היאושגםנתפסהקירקגוריאניתהפרדוקס

האומללות,שבתוךכאושרזושבדמות
ביותרהמאושר"מיהו :ההיזכרות""אומללות

ביותרהאומללומיהוביותר?האומלללאאם
אםהחייםהםומהביותר?המאושרלאאם

לאאםהאמונה,היאומהטירוף?לא
קצרה,הפוגהלאאםתקווה,ומהיטיפשות,

הפצע.""עלחומץלאאםאהבההיאמהו
אלבהתייחסותואפוא,יודע,האסתטיהאדם
היופיומןהאסוןמןהנאהלהפיקגם ,הסבל
הסבלמשמשלגביווהרוע.הצערשלהטרגי

בתשובהלחזרהלהתבגרות,כאמצעילא
אלאהגאולה,אווהאלאלהדרךולמציאת
אמנותילביטויכנושארפלקסיבי",כ"צער
"ההנאהמסוגואסתטי-טרגילעונגומקור

למוות".שמדמםמישלהחושנית
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