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1. INTRODUKTION 

1.1. Uppsatsen ämne och syfte 
Friedrich Nietzsche blev inspirerad av Arthur Schopenhauer då han läste Världen som Vilja 

och Föreställning och denna inspiration syns tydligt i Nietzsches verk Tragedins Födelse.1 

Det finns betydande likheter mellan verken, framför allt mellan Schopenhauers Vilja och 

föreställning och Nietzsches det dionysiska och det apolliniska. Viljan och det dionysiska är 

den okontrollerbara viljan eller ruset, medan föreställningen och det apolliniska är en illusion 

vilken tillåter den individuella människans existens. Men medan Schopenhauer aldrig låter 

sina begrepp smälta samman, är detta precis vad Nietzsche gör. I tragedin kan det dionysiska 

och apolliniska smälta samman och samarbeta för en för människan mer harmonisk värld. I 

Schopenhauers värld är människan istället fast i en värld av lidande pga. vår ständiga, 

omättliga vilja.  

 

Denna uppsats kommer att undersöka vad jag anser vara Nietzsches stora avvikelse från 

Schopenhauer. Varför det är möjligt för Nietzsches begreppspar att sammansmälta, men inte 

för Schopenhauers? Varför lyckas Nietzsche på så sätt undvika Schopenhauers pessimism? 

Det verkar som om det finns i vilket fall tre möjliga svar: Viljan skapar föreställningen medan 

det apolliniska och dionysiska existerar utan att den ena skapat den andre, Schopenhauers 

geni måste kämpa sig upp till Viljan medan det dionysiska flödar ut över människan i 

tragedin, och Schopenhauers ”mellanhand” idé finns inte hos Nietzsche. 

 

Schopenhauers värld består av världen som föreställning och världen som tinget-i-sig, vilket 

är Viljan. Kring detta begreppspar bygger Schopenhauer upp sin metafysik. Schopenhauers 

värld är full av lidande och synd, vilken människan inte har en möjlighet undkomma mer en 

för en kort stund. Vi är under hela vår individuella existens fångna av Viljans bojor.  

Nietzsche i Tragedins födelse har tendenser till pessimism, där han håller med Schopenhauer 

om att världen är full av lidande, men Tragedins födelse är det hans första försök att komma 

bort från Schopenhauers nihilism. Han söker hjälp hos musiken och grekerna för att finna en 

annan något mer positiv syn.  

                                                
1 Schopenhauer’s The World as Will and Representation, which Nietzsche happened upon in a used book store, 
changed the direction of his intellectual life, planting the seeds of thought and challenge that eventually 
summoned him to philosophy. ([8]:394) 
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Through his passionate but rigorously and persuasively argued case for a pessimism 
bordering on nihilism, Schopenhauer had thrown down a gauntlet that Nietzsche had to 
pick up. He was determined to find some way of life-affirming alternative to 
Schopenhauer’s life-rejecting pessimism without denying Schopenhauer’s fundamental 
premises... ([8]:394)2 

 
Nietzsche använder sig av begreppsparet det apolliniska och det dionysiska vilka tillsammans 

bygger upp en metafysik genom exemplet konst. Det apolliniska är illusionen där individen 

existerar medan det dionysiska är kaoset, vrålet, viljan utan individuell existens. Genom 

exemplet tragedin sammansmälter Nietzsche de två för att ge oss en balanserad värld, kunna 

se bortom illusionen men samtidigt kunna existera som individ. 

 

Det finns skillnader i verken och en väsentlig sådan är att Nietzsche kan låta sina begrepp 

smälta samman, medan det inte är möjligt för Schopenhauer. Det är detta som är det stora 

brottet Nietzsche gör från Schopenhauer. Nietzsche använde sig av Schopenhauers 

fundamentala idéer men lyckades ändå hitta en lösning till Schopenhauers pessimism. 

Nietzsche lyckades göra något, vilket han tyckte var att föredra, men som Schopenhauer inte 

har möjlighet att göra sådan som han anser världen uppbyggd. Genom att låta det apolliniska 

och det dionysiska verka på en jämn nivå ger Nietzsche människan en lösning, en chans att 

både rättfärdiga lidandet och komma bort ifrån illusion. 

 
Dionysos talar Apollons språk, men Apollon till slut Dionysos språk: varmed tragedin 

och över huvud konstens högsta mål har uppnåtts. ([1]:107 [2]:81) 

 
Hos Schopenhauer lever människan ständigt under Viljans kontroll, ständigt lidande av att 

inte kunna finna tillfredställelse, ständigt sökande. 

 

Då enbart ett utav Nietzsches begrepp är dominerande är världen obalanserad; vid det 

dionysiskas övertag blir världen kaos och det dionysiska strävar efter …att förinta individen 

och befria henne genom en mystisk enhetskänsla ([1]:26, [2]:5). Vid ett övertag av det 

apolliniska lever människan i en bedragande illusion. Detta är något som starkt skiljer sig från 

Schopenhauers verk där det inte är möjligt för antingen Vilja eller föreställning att ha övertag.  

                                                
2 Referenser i denna uppsats ser alltid ut på följande vis. [8] står för verket (i detta fall The Blackwell Guide to 
the Modern Philosophers: From Descartes to Nietzsche. Emmanuel, Stevens M.). I referenslistan har varje verk 
fått ett nummer. Därefter följer kolon och ett nummer, detta är sidan i verket som stycket eller citatet refererar 
till. 
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Vilja och föreställning kan inte sammansmälta på samma sätt som Nietzsches begreppspar 

kan även om de existerar samtidigt. Vilja är tinget-i-sig, varur allt härstammar. Föreställning 

är enbart en idé av Viljan likaså allt inom föreställningen.  

 

 

1.2 Disposition och kommentarer kring texten 
Denna uppsats består av fyra delar. Den första delen är introduktion. Andra delen tar upp de 

två verk, Världen som Vilja och Föreställning och Tragedins födelse, och de fyra begreppen, 

Nietzsches det apolliniska och det dionysiska samt Schopenhauers Vilja och föreställning, 

som denna uppsats kretsar kring. Utan denna förkunskap är det nämligen omöjligt att kunna 

förstå det huvudsakliga problem som vilket uppsats har i uppgift att utreda.  

 

Den tredje delen är där det huvudsakliga syftet tas upp. Först kommer en kort redogörelse för 

att det finns likheter mellan Schopenhauers och Nietzsches verk. Att det finns likheter verken 

emellan kommer du som läsare förmodligen märka redan under den begreppsliga delen, så 

därför håller jag mig relativt kort och översiktlig om likheterna. Efter detta följer den 

huvudsakliga frågeställningen i uppsatsen: Varför kan Nietzsche sammanföra apollinisk och 

dionysisk så att de verkar tillsammans, medan Schopenhauer inte kan göra det med Vilja och 

föreställning? 3.1.1. Tragedin som förenande beskriver Nietzsches sätt att föra samman det 

apolliniska och det dionysiska och varför dessa två måste smältas samman. 3.2.1. Varför ett 

förenande inte är möjligt hos Schopenhauer analyserar den skillnad mellan de båda 

filosofernas begreppspar som gör att Nietzsche, men inte Schopenhauer, kan låta begreppen 

förenas.  

 

För att göra det enkelt för läsaren har jag valt att alltid skriva Vilja med stort V (alternativt 

Urvilja) när jag refererar till Schopenhauers Urvilja. Om vilja står med litet v talar jag inte om 

Schopenhauers Vilja. 

 

Jag har använt mig av en svensk och en engelsk översättning från tyska av Schopenhauers 

Världen som Vilja och Föreställning samt Nietzsches Tragedins födelse. Citaten kommer från 

den svenska översättningen eftersom uppsatsen är på svenska, men jag refererar också till den 

engelska översättningen då båda har tagits i beaktning under skrivandet av denna uppsats. 

Framför allt är det den engelska översättningen av Världen som Vilja och Föreställning som 
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jag har använt mig av då det legat fräschast i minnet. Personligen har jag inte lagt märke till 

någon större skillnad mellan den engelska och den svenska översättningen mer än att det är i 

det stora hela faktiskt enklare att förstå den engelska översättningen då den är skriven på ett 

mer uppdaterat språk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Es ergiebt sich von selbst, daß, unter solchen Umständen, zum Eindringen 
in den dargelegten Gedanken, kein anderer Rath ist, als das Buch zwei Mal 
zu lesen und zwar das erste Mal mit vieler Geduld […] 
 
Schopenhauer; Die Welt als Wille und Vorstellung  ([5]:4) 

 

 

Det faller av sig själv, att det under dylika omständigheter ej ges något 
annat råd för inträngandet i den framställda tanken, än att läsa boken två 
gånger, och då första gången med stort tålamod […] 
 
Schopenhauer; Världen som Vilja och Föreställning ([3]:32) 
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2. BEGREPPEN VILJA, FÖRESTÄLLNING, DET DIONYSISKA 

OCH DET APOLLINISKA 

 

2.1 Världen som Vilja och Föreställning 
I Världen som Vilja och Föreställning, vilken utkom 1818, presenterade Schopenhauer hela 

sitt filosofiska system, vilket han sedan aldrig övergav eller ändrade. Verket är uppdelat i fyra 

böcker, två om föreställning och två om Vilja. Schopenhauer anser att världen består av två 

delar; föreställning och Vilja.  

 
Schopenhauer praises Kant’s idea of ’tanscendental philosophy’, which holds ’that the 
objective world as we know it does not belong to the true being of things-in-themselves, 
but is its mere phenomenon, conditioned by those very forms that lie a priori in the 
human intellect (i.e., the brain); hence the world cannot contain anything but 
phenomena’. ([6]:107) 

 

Föreställning är där objekten och subjektet existerar och alla objekt inom föreställningen är 

bundna till grundens lag (principle of sufficient reason). Grundens lag utgör Schopenhauers 

kunskapsteori och det är utifrån denna a priori givna kunskap som vi kan få vidare kunskap 

om världen. On the Fourfold Root of the Principle of Sufficient Reason (Der Staz vom 

(zureichende) Grunde; 1813) kan läsas som en […] self-contained treatise on the nature and 

structure of the world of common sense and sience, and on the principles of knowledge, 

explanation, and necessity governing that world. ([6]:63) Enligt grundens lag består vår värld av 

fyra objektsklasser vilka alla tillhör föreställningen.3 Bland de viktigaste delarna av grundens lag är 

rum (läge) och tid (succession/följd) vilka förenas av kausalitetens lag (orsak och verkan), samt 

individuationsprincipen vilken möjliggör individer. 

 

Första boken, världen som föreställning, har undertiteln Första betraktelsen: Föreställningen 

underkastad Grundens lag: Erfarenhetens och vetenskapens objekt. Titeln säger mycket om 

vad den tar upp.  

 
»Världen är min föreställning» - det är en sanning, som gäller om varje levande och 
förnimmande väsen, fast det bara är människan som kan bringa den abstraktreflekterande 
medvetenheten, och gör hon det verkligen, så har den filosofiska besinningen vunnit 
insteg hos henne. Det blir då tydligt och visst för henne, att hon ej känner till någon sol, 

                                                
3 Första: Empiriska föreställningar. Andra: Abstrakta föreställningar. Tredje: De a prioriska åskådningsformerna. 
Fjärde: Viljandets subjekt. ([3]:13-14) 
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ej heller någon jord, utan alltid endast ett öga som ser en sol, en hand som känner en jord; 
att den värld som omger henne, endast finns till som föreställning, d.v.s. helt och hållet 
endast i förhållande till något annat, till det som föreställer, till henne själv. – om det 
finns någon sanning, som kan utsägas a priori, så är det denna. ([3]:41 [4]:3) 

 
Detta är de rader som inleder Världen som Vilja och föreställning. Föreställningsvärlden finns 

alltså endast till för subjektet, som objekt för ett subjekt. Subjektet är det som ...förnimmer 

allt, men själv ej förnimmes av något [...] det är endast för subjektet som allt som existerar 

finns till. Envar är själv detta subjekt, dock endast försåvitt han förnimmer, ej då han är 

objekt för det förnimmande. ([3]:43-44 [4]:5) Det som enligt Schopenhauer är anledningen till 

världen som föreställning är Viljan vilken, för att få utlopp för sitt viljande, skapar Maja, 

illusionens slöja, som betäcker de dödligas ögon och låter dem se en värld, som man varken 

kan säga finnas till eller icke finnas till [...] ([3]:47 [4]:8) 

 

2.1.1 Föreställning 

Föreställningen är enbart en illusion, ”skapad” av Viljan för att den ska få utlopp för sitt 

viljande. I föreställningen kan viljan, genom människan vilja specifika saker medan den 

annars enbart skulle vara ett stort ospecifikt viljande. Föreställning består av två delar; objekt 

och subjekt. Både objekt och subjekt styrs av Viljan. Individen är oförmögen till egen fri vilja, 

driven av Viljans vilja och begär och kroppen […] är ej något annat än den objektiverade 

d.v.s. till föreställningen vordna vilja ([3]:168, [4]:100). Föreställningen är underordnad 

grundens lag (principle of sufficient reason); tid, rum och kausalitet. Det är också enbart i 

föreställningen som individen existerar, principium individuationis är även den en del av 

Grundens lag. Det är enbart i föreställningen som liv och död existerar. Individen fasar 

ständigt över den individuella döden på grund av Viljan till liv. På grund av Viljan, vilken gör 

att människor känner ett begär, ett viljande, som aldrig kan fyllas, är föreställningen fylld av 

lidande för människan.  

 
Schopenhauer maintains that suffering makes life so miserable that only the fear 
of death restrains the individual will from self-destruction, while if life as a 
whole were enjoyable, the idea of death as the culmination of life would be 
intolerable. ([6]:301) 

 
Det finns dock ett fåtal människor som kan se bortom föreställningen och upptäcka Viljan, 

som för vissa enbart är någonting antytt och för andra helt omedvetet. Dessa få människor är 

genier, de är konstnärer eller kompositörer som genom sin konst får en inblick i tinget-i-sig. 

De kan dock aldrig uppleva Viljan i mer än korta ögonblick, för en liten stund blir de ett med 
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Viljan och är inte längre individer. Det är enbart genom konsten (i det sublima) vilken är fri 

från grundens lag, som subjektet kan se bortom föreställningen och göra sig fri från Viljan 

genom ett medvetet motstånd mot och våldsamt uppbrott med Vilja. 

 
Denna lyftning måste ej blott tillkämpas med medvetenhet, utan också behållas 

därmed och åtföljes därför av en ständig erinring om viljan, dock ej om ett 

enskilt, individuellt viljande […] utan om det mänskliga viljandet 

överhuvudtaget, såtillvida som det är allmänt uttryckt genom sin objektivitet, 

människokroppen. ([3]:297, [4]:202) 

 
Dessa människor är mer medvetna om hur världen beter sig, att världen är full av lidande och 

att människan inte kan göra någonting för att blir fria från det. Därför är också genier de som 

upplever mest lidande, då […] i samma proportion således som kunskapen når tydlighet, som 

medvetandet stegras, växa också kvalen […] ([3]:437, [4]:310).  

 

2.1.2 Vilja 

Schopenhauer menar att Vilja är tinget-i-sig. Den är det fria vrålet, extasen utan individualitet, 

ruset. Allt inom föreställningen har sin grund i Viljan, även människan. 

 
On Scopenhauer’s account, the intellect is neither the sole or necessarily the main factor 
of the self. In addition to the rational side or aspect of the self, Schopenhauer 
countenances an altogether different essential feature of the self, which he designates as 
will. ([6]:19) 

 
Mellan Viljan och objektet i föreställningen finns idén. Medan Platon 

menade att idén är det varur avbilden härstammar, menade 

Schopenhauer att idén är …den adekvatast möjliga objektiteten av viljan 

eller tinget i sig ([3]:263, [4]:175), den mest korrekta och allmänna 

objektiviteten av Viljan. Idéerna, vilka finns i flera klasser mer eller 

mindre korrekta, lyder inte under grundens lag. Objekt i föreställningen 

är sedan en avbild av idéerna. Viljan lyder inte under några lagar, här 

existerar inte individen och inte heller grundens lag. Viljan styr helt 

föreställningen och alla ting däri, den styr också människan genom en Vilja till liv. Död och 

liv existerar dock inte i Viljan, utan enbart inom föreställningen där tid och 

individuationsprincipen finnes. Det är genom föreställningen som Viljan kan veta vad den 

vill, där den kan förverkliga sitt viljande.  
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Viljan, som rent i sig betraktad är kunskapslös och endast ett blint, oupphörligt trang […] 
får genom tillkomsten av den för dess tjänst utvecklade världen som föreställning insikt 
om sitt viljande och om vad det innebär att den vill, att det nämligen ej är något annat än 
denna värld, än livet precis sådant som det är. Vi kallade därför företeelsernas värld för 
dess spegel, dess objektivet: och då det Viljan vill alltid är livet, därför att detta ej är 
något annat än återgivandet av föreställningen är detta viljande; så kommer det ett ut och 
är bara en pleonasm, om vi säga »Viljan till liv» istället för helt enkelt »Viljan». ([3]:392, 
[4]:275) 

 

Vilja är ingen individuell vilja, eftersom individen är ett föreställningens fenomen, utan Vilja 

är den rent metafysiska Urviljan. Vi som människor har enligt Schopenhauer ingen egen fri 

vilja, utan vi styrs av Viljan som tinget-i-sig. De begär vi känner har sin grund i Viljan och vi 

kan aldrig komma ifrån att styras av den.  

 
The will in the human self is seen as arational, ´blind´ striving. [...] The will underlies 
that [human] self, including its intellectual side, as the source of the self’s very being. 
([6]:19) 

 

Vi kan aldrig bli fria och nöjda, utan något begär som drar oss till någonting. Då vi uppnått 

vad vi önskar börjar vi genast att känna ett begär efter någonting annat, och så fortsätter det 

under hela vår individuella existens. Om vi vid något tillfälle inte skulle känna något begär, 

eller en vilja mot något, skulle vi enbart känna oss uttråkade, otillfredsställda. Viljan leder 

enbart, enligt Schopenhauer, till lidande och synd för människan.  

 
Sorgespelets verkliga innebörd är den djupare insikten, att vad hjälten sonar ej är hans 
partikularsynder, utan arvsynden, d.v.s. själva tillvarons skuld. ([3]:365, [4]:254) 

 
Människan borde aldrig födas eftersom hela hennes existens är full av synd till följd av Viljan 

som skapar henne. 

 

2.2 Tragedins födelse 
Tragedins födelse var Nietzsches första offentliga verk och kom ut 1872. Originaltiteln var 

Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (Tragedins födelse ur musikens anda). År 

1886 kom en ny upplaga med ändrad titel: Die geburt der Tragödie. Oder: Griechentum und 

Pessimismus (Tragedins födelse. Eller: Grekerna och pessimismen). Som ung student hade 

Nietzsche kommit över Schopenhauers verk Världen som Vilja och Föreställning (1819) och 

påverkades mycket av dennes metafysik. Men han ville finna en lösning till Schopenhauers 

svarta pessimism och det första försöket till detta kan vi se i Tragedins födelse där han vänder 

sig till grekerna och musiken, speciellt Wagner, för inspiration. 
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Verket beskriver den grekiska tragedins uppkomst, genom ett förenande av det dionysiska och 

det apolliniska, och dess fall, genom förnekelsen av det dionysiska, och sedan även 

återfödelse med den tyska musiken. I början beskrivs hur principerna det apolliniska och det 

dionysiska strider mot varandra, två motpoler som båda vill vara den främsta. Grekerna är i 

grunden dionysiska men skapar det apolliniska och den härliga gudavärlden för att undvika 

lidande då det bästa för människan egentligen är [...]att inte vara född, inte existera, vara 

ingenting. ([1] s.29 [2]:8) De två principerna arbetar sedan tillsammans i den grekiska tragedin 

vilket även medför att de rent metafysiskt samarbetar för en balanserad värld mellan den 

apolliniska verkligheten och den dionysiska verkligheten. 

 
Deras båda konstgudomar, Apollon och Dionysos, visar, enligt vår uppfattning att det 
existerar en enorm motsättning i den grekiska världen, till ursprung och syften, mellan 
den avbildade konsten, den apolliniska, och den icke avbildade konstarten musik, 
Dionysos konstart: de två så olikartade riktningarna går bredvid varandra, oftast i öppen 
tvedräkt och ömsesidigt eggande tills ständigt nya, allt starkare skapelser, för att befästa 
hos dem kampen i denna motsättning, bara skenbart överbryggad av det gemensamma 
ordet ”konst”; tills de slutligen, genom en underbar metafysisk akt av den hellenska 
”viljan”, framträder parade med varandra och genom denna parning till slut föder den 
attiska tragedins lika dionysiska som apolliniska konstverk. ([1]:22 [2]:1) 

 

Det apolliniska och det dionysiska är som tidigare nämnt två motpoler, krafter eller principer i 

konsten och världen. De strider mot varandra, som två bittra fiender, men har också arbetat 

tillsammans som estetiskt fenomen i tragedin.  

 
[…] endast som estetiskt fenomen är världen  rättfärdigad. […] Ytterst sätt är det bara 
genom sen sköna gestaltning som tillvaron blir meningsfull, men då inte på något 
slutgiltigt sätt, utan som just sken, som en apollinisk slöja över en ursprungligare 
fundamental brist på mening.  ([1]:201) 

 

 

2.2.1. Det Apolliniska 

Det apolliniska är den glada nödvändigheten,4 illusionen eller skenet som döljer den verkliga 

världen full av lidande. Grekerna var de som skapade det apolliniska genom gudavärlden för 

att rättfärdiga sina liv. För att kunna uthärda en lidande tillvaro skapas Olympos (det 

apolliniska) med all sin härlighet och lockar människan att fortsätta leva genom att ge livet en 

mening. Vi är skyddade från livets lidande av en illusion. 

 

                                                
4 Denna glada nödvändighet i drömmens upplevelse […] ([1]:23) 
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Den apolliniska illusionens fullkomliga seger: det är en sådan illusion som naturen så ofta 
använder för att uppnå sina avsikter. Det sanna målet döljs av en skenbild: det är mot 
denna senare vi sträcker våra händer, men naturen uppnår målet med hjälp av vår 
villfarelse. ([1]:31 [2]:10) 

 
Här lyder alla objekt under grundens lag och i det apolliniska skenet existerar individen 

genom individuationsprincipen. I skenet är alla människor individer med till synes egen vilja. 

 
Apollon är för mig en förklarande genius för principium individuationis, som ensam kan 
ge en verklig frigörelse i skenet. ([1]:80 [2]:56) 

 

Utan det apolliniska skulle människan inte kunna existera så som hon gör. Världen skulle vara 

full av outhärdligt lidande och individen skulle upphöra att existera. Men då det apolliniska 

har överhanden gentemot det dionysiska lever människan under en illusion. Hon är lycklig 

men bedragen, för den värld hon lever i är inte den verkliga  

 
Även om denna drömverklighet tycks levande, har vi ändå en genomskimrande känsla av 
dess sken. […] att det under den verklighet, som vi lever och existerar i, ligger gömd en 
andra och annorlunda […] ([1]:23, [2]: 2)  

 

 

2.2.2. Det Dionysiska 

Det dionysiska är ruset, kaoset och med den upphör individuationsprincipen att existera och 

så gör då även den individuella människan: 

 
Dionysos... spränger individuationens fängelse; varefter vägen ligger öppen till varats 
mödrar och tingens innersta kärna. ([1]:80 [2]:56) 

 
Nu visar sig sanningen bakom det apolliniska skenet, vilket är en världsvilja, människan kan 

inte alls påverka tingen. Det dionysiska är denna vilja. Om en människa skulle, bara för en 

kort stund, genom konsten, tragedin, uppleva det dionysiska ruset skulle hon inte kunna 

fortsätta leva som hon tidigare gjort i skenet.  

 
Förtrollningen i det dionysiska tillståndet, med dess utplånande av tillvarons vanliga 
skavanker och gränser, innehåller nämligen letargiskt element, vari alla tidigare 
personliga upplevelser sjunker ner. Genom denna klyfta av glömska skiljs den alldagliga 
världen från den dionysiska verkligheten. Men så snart denna alldagliga verksamhet åter 
blir medveten, är det med en känsla av äckel; en asketisk, viljenegerande stämning är en 
frukt av det nämnda tillståndet. I denna mening har den dionysiska människan en likhet 
med Hamlet: båda har en gång fått en sann inblick i tingens väsen, de har förstått, och de 
äcklas av att handla; ty deras handling kan ingenting ändra i tingens väsen, de upplever 
det som skrattretande eller förnedrande att de förmodas återupprätta världen, som lossnat 
i fogarna. Förståelsen dödar handlandet, för att handla måste man vara insvept i en 
illusion. ([1]:45 [2]:23) 
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Med påstående som till exempel Vi skall inse att allt som uppstår måste vara berett på 

smärtsam undergång, vi tvingas blicka in i den individuella existensens fasor får Nietzsche 

det dionysiska att verka som mycket negativt. Han ger en bild av den dionysiska världen så 

fruktansvärd och smärtsam, speciellt för individen som helt enkelt upphör att existera. Men 

det dionysiska ger dock inte enbart negativa följder utan vill även, precis som det apolliniska, 

övertyga oss om att överleva. För om vi fortsätter läsa en bit in i verket upptäcker vi också en 

positiv sida även om den är av en helt annan sort än den apolliniska. 

 
Men vi ska inte söka denna lust i företeelserna, utan bakom dem. Vi skall inse att allt som 
uppstår måste vara berett på smärtsam undergång, vi tvingas blicka in i den individuella 
existensens fasor – och skall ändå inte stelna: en metafysisk tröst räddar oss för 
ögonblicket ur de växlande gestalternas vimmel. Under korta ögonblick är vi verkligen 
urväsendet självt och känner dess obändiga existensbehov och existenslust: nu förefaller 
striden, kvalen, utplånandet av företeelserna såsom nödvändig, genom övermåttet på 
otaliga existensformer som trängtar och plockar på att leva, tack vare världsviljans 
översvallande fruktbarhet; vi genomborras av dessa kvals rasande gadd i samma 
ögonblick som vi så att säga blivit ett med den omättliga lusten att existera och då vi i 
dionysisk hänryckning anar det oförstörbara och eviga i denna lust. Trots fruktan och 
medlidande är vi de lyckligt levande, men vars lust att alstra vi smultit samman. ([1]:84-
85 [2]:60) 

 

Vi kan för en stund uppleva hela den dionysiska viljan och sammansmälter med den 

och dess existenslust och även om det dionysiska upphäver individen och medför 

lidande, är det nu rättfärdigat lidande. Men […]världen och tillvaron förefaller 

rättfärdigade enbart som estetiska fenomen. ([1]:117, [2]:89)  
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3. SCHOPENHAUERS PESSIMISM OCH NIETZSCHES 

LÖSNING 

3.1 Kort om likheten 
Det finns betydande likheter mellan Världen som Vilja och Föreställning och Tragedins 

födelse. Viljan och det dionysiska korresponderar mot varandra, liksom föreställningen och 

det apolliniska.  Detta har förhoppningsvis redan visat sig i föregående del.  

 
It would not be misleading to say that at the time Nietzsche wrote The Birth of Tragedy, 
Nietzsche was so steeped in Schopenhauer that he perceived whatever he perceived 
through the lens of Schopenhauerian distinctions and categories. Certainly it is hard to 
make sense of the concept of Apollonian and Dionysian, and make other insufficiently 
explained aspects of Nietzsche’s argument in that cryptic work, without relating them to 
Schopenhauer’s more explicit and extensive argument. ([6]:344) 

 
Att Nietzsche blev influerad av Schopenhauer vet de flesta, men han ville också finna en 

lösning på Schopenhauers ofrånkomliga pessimism. Det är här som han starkt bryter med 

Schopenhauer. Även om Nietzsches verk har tydliga spår av Världen som Vilja och 

Föreställning både i korresponderandet av de centrala begreppen, vilket nämndes nyss, och 

även vad gäller Grundens lag med tid, rum, kausalitet och individuationsprincipen med mera, 

finns det givetvis även skillnader. Den största av dem, som jag ser det, är att Nietzsche i 

Tragedins födelse låter det apolliniska och det dionysiska samarbeta och flyta samma i 

tragedin. Detta kan inte Schopenhauer göra med sina Vilja och föreställning. Jag ska nu  

undersöka varför. 

 

3.2 Förenande och oförenlighet 
Nietzsche sammanflätar det dionysiska och det apolliniska i Tragedins födelse. De två 

principerna samarbetar med varandra för att vi varken ska leva under en illusion eller upphöra 

att existera genom det dionysiska förnekandet av individen. Även om de är motpoler är det 

först när de samverkar som världen är i balans. Även Schopenhauer anser att världen består av 

två delar. Föreställningen, där individen existerar men där världen är uppbyggd av avbilder av 

mellanhanden idé och saknar egen essens, och Viljan, som är det verkligt sanna men där ingen 

individ existerar. Föreställning och Vilja kan inte samarbeta mer än att människan genom 

konsten kan se förbi både föreställning och Vilja, geniet måste kämpa sig genom 
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föreställningen och upp till Viljan medan det dionysiska flödar ut över människan i tragedin. 

Medan Nietzsche menar att människan lever i bäst harmoni när det apolliniska och dionysiska 

verkar tillsammans, ska vi enligt Schopenhauer försöka komma förbi både föreställning som 

lurar oss och Vilja som styr oss. 

 

Schopenhauers Vilja och föreställning kan inte sammanflätas så som Nietzsches apolliniska 

och dionysiska. De två kan inte samarbeta utan existerar var för sig då Viljan skapar 

föreställningen medan det apolliniska och dionysiska existerar oberoende av varandra. Trots 

de likheter som finns mellan Vilja och föreställning och det apolliniska och dionysiska är 

dessa helt olika på den här punkten och möjliga anledningar till varför är vad vi nu ska 

undersöka.  

 

 

3.2.1. Tragedin som förenande 

I Tragedins födelse ger Nietzsche oss ett exempel, genom konsten, på hur det dionysiska och 

det apolliniska samarbetar. Detta sker i tragedin där det apolliniska lyckas upprätthålla 

individuationsprincipen men det dionysiska ändå lyckas genomtränga illusionen.  Enligt 

Nietzsche är det en förnuftsoptimism som gör att det apolliniska får överhanden och det 

dionysiska trycks undan. Detta leder till tragedins fall och att människan metafysiskt börjar 

leva i en ren föreställningsvärld. Människan fortsätter leva i en föreställningsvärld ända tills 

samspelet mellan det apolliniska och det dionysiska återupprättas i den tyska musiken och då 

särskilt i Richard Wagners 5  opera Tristan och Isolde.  Men återuppståndelsen av det 

dionysiska i all sin prakt skapar ett problem: 

 
Utan endast till dem vänder jag mig som är omedelbart besläktade med musiken och så 
att säga i den har sitt modersköte och som står i förbindelse med tingen nästan bara 
genom omedvetna musikaliska relationer. Till dessa äkta musiker riktar jag frågan om de 
kan tänka sig en människa som vore i stånd att lyssna till tredje akten av Tristan och 
Isolde som en rent symfonisk, jättelik sats, utan hjälp av ord och bild, utan att tappa 
andan och krampaktigt spänna ut alla själens vingar? En människa som så att säga lagt 
örat till världsviljans hjärta, såsom här, och som känner det rasande begäret efter existens 
härifrån utgjutas i alla världens ådror som dånande flod eller som mild bubblande bäck, 
skulle hon plötsligt brista? Skulle hon uthärda, i den mänskliga individens elendiga 
bräckliga hölje, att erfara återklangen av otaliga lust- och verop ur ”världsnattens vida 
rum”, utan att vid denna metafysikens herdedans hela tiden fly till sin ursprungliga 
hemort? Men när nu ett sådant verk kan emottas i sin helhet utan förnekande av den 

                                                
5 Även om också den tyska filosofin, med bland annat Kant, upphöjs. 
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individuella existensen, och när ett sådant verk kan skapas utan att spränga dess skapare – 
var hittar vi lösningen till en sådan paradox?( [1]:104 [2]:78) 

 
Paradoxen löses enligt Nietzsche, på samma sätt som den tidigare gjorts hos grekerna, genom 

att den apolliniska motpolen återställer [...]den nästan sprängda individen, med en läkande 

balsam, en ljuvlig illusion[...]([1]:105 [2]:78) med just ord och bild. Musiken är det dionysiska, 

medan individens talade (operasjungande) ord och existens är det apolliniska. Då hjälten ropar 

räddar han oss från den dionysiska undergången: 

 
[...]där vi andlöst tyckte oss slockna i känslornas krampaktiga sträckningar och bara det 
allra minsta höll oss kvar vid denna existens, där hör och ser vi nu bara den dödligt sårade 
och ändå inte döende hjälten med sina förtvivlade rop[...] Även om medlidandet griper 
oss starkt, så räddar det oss på visst sätt från världens urlidande, liksom mytens 
allegoriska bild räddar oss från den oförmedlade anblicken av den hösta världsidén, och 
liksom tanken och ordet räddar oss från det ohämmade utflödet av den omedvetna viljan. 
Tack vare denna härliga apolliniska illusion tycks oss till och med tonernas rike vara en 
rumslig värld och även Tristan och Isoldes öde format och bildmässigt präglat såsom i ett 
ytterligt delikat och uttrycksladdat material. ([1] s.105 [2]:78) 

 

Nietzsche menar att vi här genom det apolliniska får den dionysiska kunskapen om världen. 

Tristan och Isolde är, precis som den grekiska tragedin, det dionysiska men framförs genom 

det apolliniska. 

 
 [...]den leder föreställningarnas värld till de gränser där den förnekar sig själv och 
försöker återvända till den sanna och enda realitetens sköte[...]([1] s.108 [2]:82)  

 

Men för att människan inte omedelbart ska identifiera sig med det dionysiska och därmed gå 

under, räddas hon av en apollinisk illusion då hjälten ropar. I tragedin Tristan och Isolde kan 

vi uppleva det dionysiska utan att sprängas som individ. 

 
[...]på den allra viktigaste punkten har den apolliniska illusionen genombrutits och 
utplånats[...] I tragedins helhetsverkan når det dionysiska åter övertaget[...] Och därmed 
framstår den apolliniska illusionen som vad den är, såsom det ständiga beslöjandet av 
tragedins gång av den egentliga dionysiska effekten: denna är dock tillräckligt stark för 
att vid slutet tvinga själva det apolliniska dramat till en position där det börjar tala med 
dionysisk visdom och där det förnekar sig självt och sin apolliniska synlighet[...] 
Dionysos talar Apollons språk, men Apollon till slut Dionysos språk: varmed tragedin 
och över huvud konstens högsta mål har uppnåtts. ([1]:107 [2]:80-81) 

 

Genom en förening av det apolliniska och det dionysiska slutar vi leva i det apolliniska 

skenet, illusionen, men förintas inte heller av den dionysiska kraften som förnekar 

individuationsprincipen. Den sanna greken är dionysisk, enligt Nietzsche, men för att klara av 

den hemska verkligheten där det bästa vore att inte existera, vara ingenting ([1]:29 [2]:8), 

skapade hon gudavärlden enligt apollinisk skönhet. Tristan och Isolde innehåller så pass 
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mycket av det dionysiska med musiken, att den verkligheten bortom illusionen blir synlig för 

oss, vi kan skåda tingens väsen och upptäcka världsviljan. Men när individen borde sluta 

existera pga. allt hon upplevt gör hon ändå inte det. Paradoxen löses eftersom den apolliniska 

kraften återuppbygger den nästan upplösa individen.  
 
Så lösgörs vi från det dionysiskt generella genom det apolliniska och vi entusiasmeras för 
individerna; det är dessa som fängslar våra känslor av medlidande och som tillfredställer 
vårt sinne för skönhet i stora och sublima former; det visar oss bilder av livet och lockar 
oss att förstå med tanken den livskärna som finns i dem. ([1]:105 [2]:79) 

 

Det apolliniska och det dionysiska är följaktligen alltid i en ständig relation till varandra men 

då en utav dem skulle övergå den andra skulle världen hamna i obalans. Detta illustrerar det 

som tidigare nämnts under avsnitt 2.2.1. och 2.2.2. att ett övertag av det apolliniska ger en 

värld av enbart illusion medan ett övertag av det dionysiska skulle spränga individen, som 

därmed upphör att existera. 

 

3.2.2. Varför ett förenande inte är möjligt hos Schopenhauer 

Medan Nietzsche anser att världen styrs av två krafter, anser Schopenhauer att världen är 

transcendent i den form att Viljan är det bakom illusionen varifrån allt härstammar. Detta är 

vad jag ser den främsta orsaken till varför Schopenhauer inte kan förena sina två begrepp på 

det sätt Nietzsche har möjlighet att göra. För Nietzsche är det möjligt att separera krafterna 

det apolliniska och det dionysiska, men om den ena är överlägsen kommer världen i obalans. 

Dessa två måste ligga nära varandra, samarbeta, för att världen ska kunna vara uthärdligt för 

oss människor, för att vi inte ska lida men för att vi även inte heller ska leva under en 

apollinisk illusion utan också kunna uppleva det dionysiska. Det apolliniska och dionysiska 

existerar i samma sfär, ingen av dem skapad eller styrd av den andre. Schopenhauers Vilja 

och föreställning kan inte sammanflätas så som Nietzsches apolliniska och dionysiska, utan de 

existerar var för sig. Eller rättare sagt; det är Viljan som verkligen existerar, föreställningen 

och allt inom den är enbart en avbild av Viljan. Här handlar det inte om två krafter som styr 

världen, utan en kraft med Viljan vilken skapar föreställningen för sin egen tillfredställelse. I 

föreställningen kan Viljan objektifiera sitt viljande och eftersom Viljan är det som styr, det 

som allting består av genom att Vilja är tinget-i-sig, kan inte Schopenhauer förena dessa.  
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Schopenhauer anser att det i konsten är möjligt för geniet att för en stund undkomma världens 

lidande, upptäcka Viljan genom dess högsta idé och därmed för en stund upphöra att vara en 

individ.  

 
Throwing off the a priori subjective forms of experience the intellect uses when it is an 
’instrument’ of the will and abandoning the principles of sufficient reason, the subject of 
aesthetic experience can percieve more objectively ’what really is’ – a series of Ideas 
(Ideen) or Forms that constitutes a timeless aspect of reality. ([6]:10) 

 
Människan hos Schopenhauer måste avsäga sig alla a priori subjektiva former av kunskap 

(grundens lag) för att kunna upptäcka att världen är en föreställning uppbyggd av avbilder och 

inse genom upptäckandet av Viljans högsta objektifiering idén att Viljan är det som styr allt. 

Människan måste försöka komma ur Viljans bojor, det är enda sättet att komma ifrån lidande. 

Lycka är att vara fri från lidande och begär.  

 
Nietzsche använder sig av tragedin (med operan Tristan och Isolde som paradexempel) för att 

visa hur vi kan undkomma lidande och illusion genom att det apolliniska och det dionysiska 

stannar i en nära relation med varandra, utan det mellanled som finns hos Schopenhauer, det 

dionysiska genom musiken och det apolliniska i hjältens sång. 

 
För Schopenhauer handlar det om att genom konstens gestalter (som föreställer idéerna) 
lösa sig från viljan till liv, som utgör världens irrationella väsen. Nietzsche anser redan i 
Die Geburt der Tragödie,[…] att den befriande betydelsen av de olympiska gudarnas 
gestalter bara aktualiseras om dessa stannar i ett nära förhållande till det dionysiska, det 
vill säga till kaosvärlden, som de måste hjälpa oss att fly från. ([7]:22) 

 
Hos Schopenhauer blir vi snart påminda av Viljan och individen och dras tillbaka till lidandet. 

 
Så snart någon relation mellan dessa sålunda rent åskådade objekter och vår vilja, vår 
person, åter träder in i medvetandet, är det slut med förtrollningen: vi sjunka tillbaka i 
den kunskap som behärskas av Grundens lag[…] och vi ge oss på nytt hän åt all vår 
jämmer. ([3]:291-292, [4]:198) 

 

Schopenhauer ger människan en värld full av lidande och synd, men ingen väg ut ur den. Vi 

kan bara för en stund bli fria från föreställningen, men aldrig befria oss helt. Genom kärlek 

och ett totalt uppsägande av egoism och individen, genom att lida med andra så som vi gör 

med oss själva är även det en väg att upptäcka Viljan. Men på samma sätt blir vi åter dragna 

ner till föreställningen. Vi kan inte ens bli fria från Viljan genom självmord, då självmord är 

ett uttryck för Viljan till liv och enbart ett avsägande av det individuella livet.  

 
Schopenhauer […] vehemently denies any universal philosophical recommendation to 
suicide. He regards self-murder [...] as an unworthy affirmation of the will-to-live by 
those who wish to escape pain rather than seek nondiscursive awareness of Will in 
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suffering. There is no salvation from individual suffering to be found in individually 
willed annihilation; we should rather endure suffering until death arrives on its own to 
free us. ([6]:302-303)6 

 
Medan Schopenhauer enbart ger möjligheten att för en kort stund, då geniet lämnar världen 

och upptäcker Viljan, ger Nietzsche en annan syn på det hela. Det dionysiska flödar istället ut 

i världen då Apollon och Dionysos talar samma språk. Geniet hos Schopenhauer måste ta sig 

till Viljan genom ett medvetet motstånd mot och våldsamt uppbrott med Viljan, först då slutar 

hon vara en slav under Viljan. Men hos Nietzsche flödar det dionysiska ut över människan i 

tragedin utan något våldsamt uppbrott eller motstånd och när vi väl upplevt det dras vi inte 

tillbaka till lidandet utan upplever ett rättfärdigat lidande. 

 

Den högsta objektifieringen av Viljan är idéerna som sedan är till grund för avbilderna i 

föreställningen. Detta mellanled, vilket gör att Viljan aldrig framställer sig självt i 

föreställningen, gör att Viljan och föreställningen aldrig har någon riktig kontakt med 

varandra. Idéerna fungerar som någon slags förmedlare mellan Viljan och föreställningen 

vilket kan, enligt mig, antyda på att dessa två omöjligt kan tala samma språk så som Apollon 

och Dionysos. 

                                                
6 Det finns en form av självmord Schopenhauer anser är ok; självsvält som med lidande bryter ned och dödar 
Viljan. ([3]:533, [4]:382. 
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4. SLUTSATS  
 

Att Nietzsche för samman det apolliniska och det dionysiska är ett helt medvetet val han gör 

för att på så sätt undkomma Schopenhauers nihilism. Precis som Schopenhauer hade som 

utgångspunkt att visa på att livet för människan inte har någon mening och därför är fyllt av 

lidande, hade Nietzsche som utgångspunkt att visa på det motsatta även om det enbart sker 

rent estetiskt och inte i människans verklighet. Schopenhauers värld är full av lidande och 

konstruerad så att det är omöjligt för människan att komma undan lidande. Även de genier 

som kan få en inblick i Viljan saknar möjlighet att undkomma föreställningen och lidandet. 

Nietzsche ville på något sätt lösa detta problem och ansåg då att världen inte består av en 

Urvilja som tinget-i-sig. Istället anser han att två krafter styr världen, det apolliniska och det 

dionysiska, vilka kan verka tillsammans i tragedin. Ingen av dem är skapad eller en avbild av 

den andre, så som Vilja styr och föreställning är en avbild utan essens, utan de existerar vid 

sidan av varandra. Schopenhauer använder sig också av en förmedlare mellan Vilja och 

föreställning; idén, medan Nietzsches apolliniska och dionysiska i tragedin kan tala direkt till 

varandra.  

 

Kort fann jag alltså tre anledningar till varför det är möjligt för Nietzsche men inte för 

Schopenhauer att låta det apolliniska och dionysiska respektive Vilja och föreställning att 

samarbeta, sammanflätas och existera tillsammans: 

 

• Viljan skapar föreställningen medan det apolliniska och dionysiska existerar utan att 

den ena skapat den andre. Viljan styr föreställningen och även människan i den. Det 

apolliniska och det dionysiska existerar var för sig, ingen styr den andre men en utav 

dem kan styra människan då den har överhanden. Men då de det dionysiska och det 

apolliniska samverkar kan människan uppleva båda två och på så sätt få ett rättfärdigat 

lidande. Att Viljan skapar föreställningen gör detta omöjligt för människan hos 

Schopenhauer. 

• Mellanhanden idé finns inte hos Nietzsche. Hos Nietzsche behöver inte människan gå 

via en idé för att ta del av både det dionysiska och det apolliniska, medan geniet hos 

Schopenhauer aldrig kan ha direkt kontakt med Viljan utan måste ”tala” med dess 

högsta objektifiering idén. 
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• Geniet måste kämpa sig upp till Viljans idé genom ett våldsamt uppbrott mot och 

avsägande av Viljan och för att kunna göra det måste hon dessutom avsäga sig 

grundens lag och därmed upphöra att vara en individ för en stund. Det dionysiska 

flödar ut över människan i tragedin utan att hon behöver kämpa och hon är genom det 

apolliniskas närvara fortfarande en individ. 

 

Då Schopenhauer ger oss en värld full av lidande, ger Nietzsche oss en lösning. Istället för att 

låta människan lida i en föreställning, använder han sig av den apolliniska illusionen för att 

dölja världen som är full av lidande. Men för att vi inte heller ska leva i en total illusion låter 

Nietzsche det dionysiska visa oss den verkliga världen. När dessa två samarbetar på lika nivå, 

är världen balanserad och människan lever inte helt fri från lidande; men med ett som estetiskt 

rättfärdigat lidande, och utanför illusionen.  

 

Även om det ser ut som om det är omöjligt för Schopenhauer att förena Vilja och 

föreställning på samma sätt som Nietzsche gör verkar det ändå vara möjligt för Schopenhauer 

att få en större samverkan mellan dem än vad han framställer och på så sätt kunna göra sig lös 

från pessimismen. Kom Schopenhauer fram till att det inte är möjligt att förena dem eller för 

dem att ha större samverkan för att på så sätt undkomma pessimismen. Eller startade han från 

den utgångspunkten att det inte skulle kunna vara möjligt och skrev verket utifrån det? 

 
Schopenhauer sets out from the start to show that the existence of every human individual 
is worthless, and that it must be set aside in favour of the higher consciousness of 
timeless entities not subordinate to the forms of space, time, and casuality. He also sets 
out to demote rationality from its centrality in ethics, to argue that the will of the 
individual cannot be free, and to decry the use of the idea of God in legitimating morality. 
([6]:13) 

 
Även om det inte går att förena dessa två ser jag ändå att det kan finnas en möjlighet för 

människan att undkomma lidandet. Vilja och föreställning verkar på något sätt ”tala” med 

varandra genom idéerna. Idéerna är både representationer men ändå inte riktigt då de precis 

som Viljan står ovanför grundens lag. Vi kan ha kunskap om Viljans högsta objektifiering 

utan de a priori givna förutsättningarna för kunskap (grundens lag) vilka annars är nödvändiga 

för vår kunskap om objekt i föreställningen. Vår kunskap om idén är alltså obetingad medan 

vår kunskap om objekt sker under vissa betingelser. Om vi kan ha obetingad kunskap om 

Viljans högsta objektifiering har vi ändå en viss kunskap Viljan. Det verkar finnas en länk 

mellan Vilja, idé och föreställning där information kan förflyttas. Det verkar mer som att idén 

fungerar som en ”tolk” mellan Vilja och föreställning än att den separerar dem och 
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omöjliggör en kontakt dem emellan. Vi har kunskap om Viljans högsta objektifiering, och 

därmed även en viss kunskap om Viljan, så som vi kan ha kunskap om, uppleva, det 

dionysiska hos Nietzsche men för att kunna fortsätta leva som individer behövs 

föreställningen på samma sätt som det apolliniska räddar oss. Geniet hos Schopenhauer kan, 

genom konsten och avsägandet av Grundens lag, tala med idén som är ”tolken” och på så sätt 

upptäcka hur världen är beskaffad. Jag kan tänka mig att geniet på så sätt kan ta del av 

individualiteten i föreställningen men då hon genom ”tolken” förstår hur Viljan styr, kan hon 

göra sig fri från dess styrande och på så sätt undvika lidande och synd. Vilja och föreställning 

kan kanske inte samverka så Nietzsches begrepp kan göra, men geniet har ändå möjlighet att 

på ett annat sätt befria sig från ett icke rättfärdigat lidande. Men resultatet om Schopenhauer 

hade uppmärksammat detta, hade förmodligen inte blivit så som han själv uppfattade världen. 

Schopenhauer hade vissa utgångspunkter från början, och skrev Världen som Vilja och 

Föreställning för att förklara och bevisa sin tes. 
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