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Wat is filosofie?

I

Twee vereisten
Om te filosoferen zijn dit de twee eerste vereisten: allereerst, dat men
de moed heeft geen enkele vraag vóór zich te houden, en ten tweede,
dat men alles wat vanzelf spreekt goed tot zijn bewustzijn laat doordringen, om het zodoende als problematisch te gaan zien.
PP II, § 3 (VI, 4)

De filosofische onrust
Alleen voor het redeloze dier lijken de wereld en het bestaan vanzelfsprekend te zijn. Voor de mens daarentegen vormen ze een probleem
waarvan zelfs de meest banale geest zich nog wel af en toe, in zijn
meer heldere ogenblikken, levendig bewust is, maar dat zich des te
duidelijker en dringender aan ons voordoet naarmate wij over een
helderder verstand beschikken en ons door scholing meer stof tot
nadenken hebben eigen gemaakt. Bij wie geschikt is om te filosoferen
mondt dat alles ten slotte [...] in die karakteristieke verwondering uit,
die zich met dit kardinale probleem – dat immers in alle tijden en
alle landen het betere deel van de mensheid onophoudelijk bezighoudt en het nimmer rust gunt – in volle omvang geconfronteerd
ziet. Inderdaad, de onrust die het nimmer aflopend uurwerk van
de metafysica gaande houdt is het besef dat het niet-zijn van deze
wereld evenzeer mogelijk is als haar zijn.
WWV II, Kap. 17 (III, 189)
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Het vraagstuk van de filosofie

52

De filosofie heeft als eigenaardigheid dat zij helemaal niets bekend
veronderstelt, maar dat alles haar even vreemd en problematisch is:
niet alleen de relaties tussen de verschijnselen,1 maar ook die verschijnselen zelf, ja zelfs de wet van de toereikende grond,2 waarop
de andere wetenschappen zonder zich verder vragen te stellen alles
terugvoeren. Met zo’n herleiding zou echter wat de filosofie betreft
nog niets gewonnen zijn, omdat het ene lid van de reeks haar even
vreemd is als het andere, voorts de aard van die samenhang zelf
evenzeer een probleem voor haar vormt als wat erdoor wordt verbonden, en dat laatste dan weer na het aantonen van verband net
zo goed als daarvóór. Want wat de wetenschappen vooronderstellen, wat ze ten grondslag leggen aan hun verklaringen en als grens
daarvoor vaststellen, dat vormt nu juist het eigenlijke vraagstuk voor
de filosofie, die dus in zoverre daar begint waar de wetenschappen
ophouden. Bewijzen kunnen haar fundament niet zijn, want die leiden uit bekende stellingen onbekende af; voor de filosofie echter is
alles even onbekend en vreemd.
WWV I, § 15 (II, 97)
Filosofie is wezenlijk wereldwijsheid; haar probleem is de wereld.
Alleen daar heeft ze mee te maken en ze laat de goden met rust, maar
ze verwacht er wel voor terug, ook door de goden met rust te worden
gelaten.
WWV II, Kap. 17 (III, 209)

Filosofie en kunst
Niet alleen de filosofie, maar ook de schone kunsten is het er in de
grond van de zaak om begonnen het vraagstuk van het bestaan op
te lossen. Want in de geest van ieder die zich eenmaal aan de zuiver
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objectieve beschouwing van de wereld gewijd heeft, is, hoe verscholen en onbewust dat ook zijn mag, een streven wakker geworden om
het ware wezen van de dingen, van het leven, van het bestaan, te
begrijpen.
WWV II, Kap. 34 (III, 463)
Filosofie moet evengoed als kunst en poëzie haar bron hebben in
het aanschouwelijk benaderen van de wereld. Het mag er trouwens,
hoezeer ons hoofd er ook koel bij moet blijven, nooit zó koudbloedig
toegaan dat ten slotte niet heel de mens, met hart en hoofd, in actie
komt en van top tot teen door elkaar geschud wordt. Filosofie is geen
algebrasom. Veeleer heeft Vauvenargues gelijk als hij zegt: Les grandes pensées viennent du cœur.3
PP II, § 9 (VI, 9)

53

Ook als de filosofie ooit tot hoogste volmaaktheid zal zijn opgebloeid
zal ze in haar streven om het wezen van de wereld te kennen toch
nooit de andere kunsten overbodig kunnen maken; eerder zal ze die
steeds als een noodzakelijk commentaar nodig hebben. Omgekeerd
is de filosofie zelf ook commentaar op de overige kunsten, maar dan
alleen ten behoeve van de rede, die de abstracte uitdrukking is van de
inhoud van alle andere kunsten en dus van het wezen van de wereld.
GS, § 525 (D XI, 392)

Het devies van de geschiedenis
De ware filosofie van de geschiedenis bestaat in het inzicht dat men
in heel die eindeloze wirwar van veranderingen toch steeds weer hetzelfde, gelijke en onveranderlijke wezen voor zich heeft, dat vandaag
hetzelfde bedrijft als gisteren en te allen tijde. Zo’n geschiedfilosofie moet dus het identieke opsporen in alle gebeurtenissen, die van
de oude en van de nieuwe tijd, van Oriënt en Occident, en ondanks
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alle verscheidenheid in specifieke omstandigheden, in gebruiken en
zeden, overal dezelfde mensheid zien te ontwaren. Dat identieke en
bij alle wisseling gelijk blijvende is gelegen in de fundamentele eigenschappen van ’s mensen hart en hoofd, – en daar zijn veel slechte
eigenschappen bij en weinig goede. Het devies van de geschiedenis
zou eigenlijk moeten luiden: Eadem, sed aliter.4 Wie Herodotus heeft
gelezen, die heeft, filosofisch gezien, al genoeg geschiedenis gestudeerd. Want daar staat alles al wat de latere wereldgeschiedenis uitmaakt: het hele reilen en zeilen, het handelen en lijden, in één woord
het lot van het menselijk geslacht, zoals dat uit genoemde eigenschappen en uit het natuurlijk bestel van de aarde voortvloeit.
WWV II, Kap. 38 (III, 507v)

De stukken wisselen, de spelers blijven
Hoezeer op het wereldtoneel de stukken en de maskers ook wisselen,
de toneelspelers blijven bij dat alles toch steeds dezelfden. Wij zitten
bij elkaar en praten en raken opgewonden, en onze ogen glanzen en
onze stemmen gaan luider klinken: precies zo hebben anderen gezeten, duizend jaar geleden; het was hetzelfde en het waren dezelfden.
Net zo zal het over duizend jaar zijn. Het mechaniek waardoor wij dit
niet beseffen is de tijd.
PP II, § 140 (VI, 293v)

Het eekhoorntje in zijn rad
Ons filosofisch streven kan er slechts op gericht zijn, het handelen van de mens en de zo uiteenlopende, zelfs tegenstrijdige maximes waarvan dat de levende uitdrukking is, naar diepste wezen en
gehalte te duiden en te verklaren, [...]. Onze filosofie zal daarbij blijven vasthouden aan dezelfde immanentie als in heel onze beschou-
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wing tot nu toe: ze zal niet, tegen Kants grootse leer ingaand, de verschijningsvormen, waarvan de algemene uitdrukking de wet van de
toereikende grond is, als polsstok gebruiken om daarmee over het
verschijnsel zelf, het enige waardoor die vormen betekenis krijgen,
heen te springen en in het grenzeloze gebied van de lege ficties te
belanden. Integendeel, deze reële wereld van het kenbare, waarin
wij zijn en die in ons is, blijft zowel het thema als de grens van onze
beschouwing: deze wereld, die zó rijk aan inhoud is dat zelfs het
meest diepgaande onderzoek waartoe het menselijk intellect maar
in staat zou wezen, haar niet tot op de bodem zou kunnen uitputten. [...] Het gaat er hier niet om verhaaltjes te vertellen en die voor
filosofie te laten doorgaan. Wij zijn namelijk van mening dat ze allemaal nog mijlenver verwijderd zijn van een filosofisch kennen van de
wereld, al die lieden die in de waan verkeren dat zij het wezen ervan
op de een of andere manier, hoe fraai ook ingekleed, historisch kunnen begrijpen. Dit is het geval zodra er in hun opvatting aangaande
het wezen zelf van de wereld een worden of geworden-zijn of zullenworden voorkomt, zodra een ‘vroeger’ of ‘later’ ook maar de minste
betekenis krijgt en daarmee, duidelijk of verkapt, een begin- en een
eindpunt van de wereld benevens een weg tussen beide in wordt
gezocht en gevonden en het filosoferend individu dan ook nog eens
zijn eigen plaats op die weg bepaalt. [...] Al dergelijke historische filosofie, hoe deftig ze ook doet, vat de tijd op als een bepaling van de
dingen zelf, alsof Kant er nooit was geweest. Ze blijft daardoor staan
bij wat Kant de verschijning noemt, in tegenstelling tot het ding op
zichzelf, en wat Plato ziet als het wordende, nooit zijnde, in tegenstelling tot het zijnde, nooit wordende, of wat ten slotte bij de Indiërs
de sluier van mâyâ heet. Het is immers juist de kennis die aan de
wet van de toereikende grond is overgeleverd waarmee men nooit
tot het innerlijk wezen van de dingen kan doordringen, maar enkel
verschijnselen tot in het oneindige naspeurt en zomaar door blijft
draven, zonder einde en zonder doel, als een eekhoorntje in zijn rad,
tot men ten slotte vermoeid op een willekeurig punt ergens boven- of

Schopenhauer_De wereld een hel_v3.indd 55

55

21-10-12 21:55

De wereld een hel

56

onderaan stilstaat en daar dan ook nog van anderen respect voor wil
afdwingen. De ware filosofische beschouwingswijze van de wereld,
d.w.z. die benaderingswijze die ons inzicht leert krijgen in het innerlijk wezen van de wereld en ons daarmee boven de verschijnselen uittilt, is er nu precies een die niet vraagt naar het waarvandaan en het
waarheen en het waarom, maar altijd en overal alleen naar het wat
van de wereld, die dus de dingen niet beschouwt naar een of andere
relatie, niet als wordend of vergaand, kortom niet onder het aspect
van een van de vier verschijningsvormen van de wet van de toereikende grond,5 maar die juist omgekeerd dat tot voorwerp heeft, wat
na het opzijschuiven van de hele op deze wet gerichte optiek nog
overblijft: het in alle relaties verschijnende, daar echter zelf niet aan
onderworpen zijnde, steeds aan zichzelf gelijk blijvende wezen van
de wereld – haar ideeën.
WWV I, § 53 (II, 321v)

Een lange, zware droom
Terwijl de geschiedenis ons leert dat het in elke tijd weer anders is
geweest, doet de filosofie haar best ons tot het inzicht te brengen
dat alles te allen tijde volstrekt hetzelfde was, is en blijven zal. Inderdaad is het wezen van het menselijk leven en van de natuur in elk
hier en nu in zijn geheel aanwezig en om dat wezen door en door te
leren kennen is slechts diepgang van visie nodig. De geschiedwetenschap echter hoopt die diepte te kunnen vervangen door lengte en
breedte: voor haar is elk heden slechts een brokstuk dat moet worden aangevuld door het verleden. En van dat verleden is de lengte
oneindig en er sluit zich weer een oneindige toekomst bij aan. Hierop
berust de tegenstelling tussen filosofen en historici: de eersten willen
doorgronden, de laatsten willen tot het einde toe doorvertellen. De
geschiedenis laat ons op elke bladzijde telkens weer hetzelfde zien
onder verschillende vormen, en wie het niet in één of een paar ervan
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herkent, die zal ook door alle vormen af te gaan nauwelijks tot kennis
van dat ene gelijkblijvende geraken. De hoofdstukken van de geschiedenis der volkeren zijn in de grond van de zaak enkel verschillend
door namen en jaartallen, hun eigenlijke wezenlijke inhoud is overal
dezelfde. [...]
Wat ten slotte de poging betreft die vooral in zwang is geraakt
door de hegeliaanse pseudofilosofie die alom de geesten bederft en
afstompt, namelijk om de wereldgeschiedenis als een volgens plan
verlopend geheel op te vatten of, zoals ze dat dan noemen, ‘haar
organisch te construeren’: hier ligt in feite een onbehouwen en platvloers realisme aan ten grondslag dat de verschijning voor het wezen
zelf van de wereld houdt en in de waan verkeert dat het op die verschijning, op de gestalten en toedrachten ervan, aankomt. Daarbij
wordt dit realisme ook nog heimelijk ondersteund door bepaalde
fundamentele gezichtspunten van mythologische aard, die het stilzwijgend vooronderstelt: anders zouden ze zich toch moeten afvragen wie nu eigenlijk die toeschouwer is voor wie een dergelijke komedie wordt opgevoerd. – Want aangezien alleen het individu en niet
de mensheid een werkelijke onmiddellijke eenheid van bewustzijn
kent, is het louter fictie om aan de levensloop van de mensheid eenheid toe te schrijven. Bovendien: zoals in de natuur alleen de species
reëel zijn en de genera enkel abstracties, zo zijn binnen de menselijke
soort slechts de individuen en hun levensloop reëel, de volkeren en
‘het leven der volkeren’ niets dan abstracties. Ten slotte lopen zulke
geconstrueerde geschiedenissen, geleid als ze worden door banaal
optimisme, in laatste instantie altijd weer uit op een behaaglijke, weldoorvoede, vette staat, met een keurige grondwet, goede justitie en
politie, techniek en industrie. Ze resulteren hooguit in intellectuele
perfectie: die is inderdaad de enig mogelijke, omdat immers de sfeer
van het morele in wezen onveranderd blijft. Toch is het dat morele
waarop, naar onze diepste stem getuigt, alles aankomt, en men vindt
het alleen in het individu, als de richting van zijn wil. De waarheid
is dat slechts aan de levensloop van ieder individu afzonderlijk een-
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