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Schopenhauer en de troostvan het sublieme 

H O E W E L Die Welt als Wille und Vorstellung tot de somberste werken uit 

de Europese filosofie behoort, staan er nog verrassend veel positieve 

passages in . Bijna allemaal gaan die over de zegeningen van de kunst. 

Bijvoorbeeld waar Schopenhauer schrijft dat 'ons hart opengaat wanneer 

we van kunst genieten; dan duiken we op uit de aardse dampen van 

onze behoeftigheid'. Eerder in zijn hoofdwerk kondigde hij zelfs 'het 

ware geluk' aan, dat zich zou openbaren wanneer we de dingen einde

lijk beschouwen 'voor zover ze zuivere voorstellingen zijn, in plaats van 

wilsmotieven'. Volgens Schopenhauer is dan de pijn-vrije conditie inge-

treden die door Epicurus werd geroemd als het hoogste goed en als de 

eigenlijke toestand van de goden. We zijn dan 'voor een ogenblik ver

lost van de snode wilsdrang. We vieren de sabbat van onze tuchthuisar-

beid voor de W i l ; het rad van Ixion staat stil. [... ] Wi j verkeren als het 

ware in een andere wereld, waar alles anders is: wij zijn alleen nog maar 

zuiver subject van het kennen, wij bestaan alleen nog maar als het ene 

wereldoog' en zo verder, enzovoorts. (§ 38) 

Voor de lezer die er in de loop van de eerste twee delen van Die Welt 

als Wille und Vorstellung  juist aan gewend was geraakt dat het bestaan 

niets anders dan leed en ellende oplevert en dat alle kennis illusie is, 

komt deze opgeruimde toon nogal uit de lucht vallen. Schopenhauers 

systeem verliest op zulke momenten zijn pessimistische eenduidigheid. 

V ia zijn esthetica schept de filosoof een contrast dat hier en daar zelfs 

de proporties van een metafysisch dualisme lijkt aan te nemen. Tegen

over de platvloerse realiteit van alledag wordt onverhoeds een andere 

werkelijkheid neergezet: die van het artistiek-filosofisch genie, van de 

kunst. Terwijl in de kunst alles zich oplost in een verheven gevoel van 

verbondenheid, wordt overal elders de realiteit bepaald door een boos

aardige W i l om te leven, die met zichzelf in oorlog verkeert. In de kunst-

ervaring heersen harmonie, geluk en zuivere kennis, daarbuiten bot 

eigenbelang, chaos en verdeeldheid. In de kunst is waarheid mogelijk, 

gebaseerd op een 'intellectuele aanschouwing'; elders rest slechts mis-

leiding en bedrog, en tast de mens rond in een web van illusies. 
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