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PROLOGUL LUI ZARATHUSTRA
1
Pe vremea aceea, când Zarathustra ajunsese la vârsta de treizeci de ani, îºi pãrãsi þara ºi þinuturile natale ducându-se în munþi.
Acolo se înveselea cu gândul ºi singurãtatea, ºi vreme de zece ani
nu se simþi ostenit cu o astfel de viaþã. Dar în sfârºit inima i se
preschimbã ºi – într-o bunã dimineaþã trezindu-se o datã cu zorii
zilei – apucã înspre soare-rãsare, cãruia îi grãi astfel:
– O, mare astru! Ce fericire ai mai avea tu, de n-am fi noi
aceia pe care ne luminezi?
De zece ani de când tot vii spre peºtera mea, te-ai fi simþit
sãtul ºi de lumina ta ºi de drumul acesta, de n-aº fi fost eu, vulturul ºi ºarpele meu.
Dar noi te aºteptãm în fiecare dimineaþã, îþi luam prisosul
ºi pentru aceasta te binecuvântam.
Uite! m-am dezgustat de înþelepciunea mea, întocmai ca albina care a strâns prea multã miere. Am nevoie de mâini care se
întind.
Aº vrea sã dãruiesc ºi sã împart pânã ce înþelepþii din sânul
oamenilor vor fi iarãºi veseli în nebunia lor, iar sãracii – fericiþi
în avuþia lor.
Iatã pentru ce trebuie sã mã pogor în adâncuri, cum faci tu
seara când te duci dincolo de mãri, ducând lumina ta de partea
cealaltã a lumii, o, astru ce reverºi avuþia!...
Trebuie sã dispar ºi eu ca ºi tine, sã mã culc, cum spun oamenii cãtre care vreau sã mã cobor.
Binecuvânteazã-mã, deci, ochi liniºtit care poate vedea fãrã
duºmãnie, chiar o fericire nemãrginitã!
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Binecuvânteazã pocalul ce vrea sã se reverse, pentru ca
toatã apa auritã în curgerea ei, sã ducã pretutindeni oglindirea
bucuriei tale!...
Uite! aceastã cupã vrea sã se goleascã iarãºi, iar Zarathustra
vrea sã fie din nou om...
Astfel începu coborâºul lui Zarathustra.

2
Zarathustra coborî singur munþii ºi nu întâlni pe nimeni.
Dar când ajunse în pãduri, deodatã se ivi înaintea lui un moºneag care-ºi pãrãsise sfânta lui colibã, ca sã caute rãdãcini în
pãdure. ªi bãtrânul grãi astfel lui Zarathustra:
– Nu mi-i necunoscut drumeþul acesta; uite ani ºi ani de când
trecut-a el pe aici ºi se chema Zarathustra, dar s-a schimbat...
Pe vremea aceea îþi duceai cenuºa în munþi: azi vrei sã-þi
duci focul în vale? Nu te temi de pedeeapsa incendiatorilor?
Da, îl recunosc pe Zarathustra. Ochiul lui e limpede ºi pe
buza lui nu se vãdeºte nici o zbârciturã de dezgust. Nu înainteazã el ca un dãnþuitor?
Zarathustra s-a preschimbat, Zarathustra s-a prefãcut în copil, Zarathustra s-a deºteptat: ce vei face tu acum pe lângã aceia
ce dorm?
Vieþuiai în singurãtate ca într-o mare – ºi marea te legãna.
Spre nenorocul tãu vrei sã te cobori pe pãmânt? Spre nefericirea
ta vrei sã-þi târãºti iarãºi tu însuþi trupul?
Zarathustra rãspunse:
– Iubesc oamenii.
– Pentru ce oare, glãsui înþeleptul, dusu-m-am în codri ºi
singurãtate? Nu oare pentru cã iubeam prea mult oamenii?
Acum îl iubesc pe Domnul – nu mai iubesc deloc oamenii.
Omul e pentru mine un ce prea nedesãvârºit. Dragostea omului
m-ar ucide.
Zarathustra rãspunse:
– Vorbit-am eu despre iubire!... Vreau sã fac un dar oamenilor.
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– Nu le dãrui nimic, rosti sfântul. Ci mai bine ia-le ceva ºi
ajutã-le sã þi-l ducã tot ei, nimic nu le va fi mai pe plac în afarã
de lucrul acesta: sã-þi facã ºi þie bine!...
Iar de vrei sã le dai, nu le da nimic mai mult decât o pomanã ºi aºteaptã ca ei sã þi-o cearã!...
– Nu, rãspunse Zarathustra, eu nu fac pomeni. Nu-s destul
de sãrac pentru aceasta.
Sfântul prinse a râde de Zarathustra ºi grãi astfel:
– Încearcã atunci sã-i faci sã-þi primeascã comorile. Ei nu se
încred în singuratici ºi nu cred cã noi venim sã le dãm.
În auzul lor paºii singuraticului rãsunã prea straniu de-a
lungul strãzilor. Neîncrezãtori ca noaptea, culcaþi în paturile lor,
auzind pe omul ce umblã cu mult înainte de rãsãritul soarelui, ei
se întreabã, poate, unde se furiºeazã hoþul acesta?
Nu te duce printre oameni, rãmâi în codru!... Du-te mai
bine printre dobitoace! De ce nu vrei sã fii ca mine: urs printre
urºi, pasãre între pãsãri?
– ªi ce face sfântul în pãduri? întrebã Zarathustra, iar sfântul rãspunse:
– Fac cântece ºi le cânt; iar când fac cântecele râd, plâng ºi
murmur: astfel preamãresc pe Domnul. Cu cântecele, plânsetele,
râsetele ºi ºoaptele, aduc mulþumitã Domnului, care este Dumnezeul meu. Totuºi, tu ce dar ne aduci?
Când auzi Zarathustra cuvintele acestea, salutã pe sfânt ºi-i
spuse:
– Ce aº avea sã-þi dau? Lasã-mã sã plec mai degrabã, pentru ca sã nu-þi iau nimic!
ªi aºa se despãrþirã unul de altul, bãtrânul ºi bãrbatul,
râzând cum ar râde doi bãieþandri.
Iar când Zarathustra rãmase singur, îºi grãi astfel inimii:
– Sã fie cu putinþã! Acest sfânt unchiaº n-a auzit vorbindu-se
încã în pãdurea lui cã Dumnezeu a murit!

3
Mai apoi sosi vremea când Zarathustra poposi în oraºul
vecin, cel mai aproape de pãduri, unde întâlni o mare mulþime
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strânsã în piaþa publicã: cãci se vestise cã un dãnþuitor pe frânghie se va arãta. ªi Zarathustra grãi poporului spunându-i:
– Vã propovãduiesc pe supraom. Omul e un ce care trebuie
supraînãlþat. Ce aþi fãcut voi, oare, pentru a-l reînãlþa?
Toate fãpturile au fãurit pânã în prezent câte ceva mai presus de ele; voiþi oare sã fiþi voi refluxul acestui mare talaz, ba
chiar mai mult: sã vã reîntoarceþi la dobitoc, decât sã supraînãlþaþi omul?
Ce este maimuþa pentru om? O bãtaie de joc ori o dureroasã
ruºine. ªi aceasta pare sã fie omul pentru supraom: o bãtaie de
joc sau o dureroasã ruºine.
Aþi strãbãtut drumul viermelui pânã la om ºi v-a rãmas mult
din râmã. Odinioarã eraþi maimuþã iar acum omul e mai mult
maimuþã decât însãºi maimuþa.
Însã cel mai înþelept dintre voi nu e, el însuºi, decât un ce
rãvãºit, ºubred, fãurit dintr-o plantã ºi o nãlucã. Cu toate acestea
spusu-v-am eu sã fiþi nãlucã ori plantã?
Iatã, eu vã predic pe supraom!
Supraomul e înþelesul pãmântului. Fie ca voinþa voastrã sã
vã spunã cã Supraomul cautã sã fie rostul pãmântului.
Vã conjur, fraþii mei, sã rãmâneþi credincioºi pãmântului ºi
sã nu credeþi în acei ce vã grãiesc despre speranþele suprapãmânteºti! Aceºtia sunt otrãvitori – fie c-o ºtiu sau nu.
Aceºtia sunt otrãvitorii vieþii, niºte muribunzi ºi niºte otrãviþi ei înºiºi din aceia de care pãmântul însuºi e obosit: ducã-se
deci!...
Altãdatã blestemul împotriva lui Dumnezeu era cea mai
mare fãrãdelege, dar Dumnezeu a murit ºi cu el pierit-au ºi defãimãtorii lui. Ceea ce e mai grozav acum, e a defãima pãmântul ºi a preþui mãruntaiele nepãtrunsului mai mult decât rostul
pãmântului însãºi!
Odinioarã sufletul privea trupul cu dispreþ ºi atunci nimic
nu era mai mãreþ decât dispreþul acesta: ºi-l voia slab, urâcios,
înflãmânzit! În chipul acesta se gândea sã-i scape ºi lui ºi pãmântului!...
O! sufletul acesta era el însuºi slab, uricios ºi înfometat: ºi
pentru dânsul cruzimea era o plãcere!...
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Ci voi, fraþii mei, spuneþi-mi: ce vesteºte trupul vostru sufletului? Nu este acel suflet al vostru sãrãcia, murdãria ºi vrednica de milã mulþumire de sine?
Adevãr grãiesc vouã cã omul este un fluviu necurat.
Trebuie sã devinã ocean pentru ca sã poatã sã primeascã, fãrã
sã se murdãreascã, un fluviu necurat.
Iatã, eu vã predic supraomul: el este oceanul; în el se poate
scufunda marele vostru dispreþ.
Ce vi se poate întâmpla mai sublim? E ceasul marelui dispreþ. Ceasul când fericirea voastrã însãºi se preface în dezgust,
totul ca ºi judecata ºi virtutea voastrã.
E ora când vã spuneþi: „Ce-mi pasã de fericirea mea? Ea e
sãrãcie, murdãrie ºi vrednica de milã mulþumire de sine. Ci fericirea mea ar trebui sã îndreptãþeascã existenþa însãºi!“
E ceasul când vã spuneþi: „Ce-mi pasã de judecata mea?
Este ea lacomã de ºtiinþã, ca leul de hranã? E sãrãcie, murdãrie
ºi vrednica de milã mulþumire de sine?“
E ora când vã spuneþi: „Ce-mi pasã de virtutea mea! Ea nu
m-a fãcut încã sã aiurez. Cât de obosit sunt de binele ºi de rãul
meu!... Toate acestea sunt sãrãcie, murdãrie ºi vrednica de milã
mulþumire de sine“.
E ceasul când vã spuneþi: „Ce-mi pasã de dreptatea mea!...
Nu vãd c-aº fi cãrbune arzând; dar cã dreptul e cãrbune aprins!“
E ora când vã ziceþi: „Ce-mi pasã de mila mea! Mila nu-i
oare crucea pe care se þintuieºte acela care iubeºte oamenii? ªi
mila mea nu e o crucificare“.
Vorbitu-v-am astfel? Aþi râs voi aºa? Vai, de ce nu v-am
auzit strigând astfel?
Nu pãcatele voastre – ci mulþumirea aceea care strigã împotriva cerului, e zgârcenia însãºi chiar în pãcatele voastre care
strigã la ceruri!
Unde-i deci fulgerul ce v-ar linge cu limba lui? Unde-i nebunia ce-ar trebui sã v-o inoculeze?
Iatã, eu vã propovãduiesc Supraomul: el este fulgerul, el
este aceastã nebunie!...
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Când Zarathustra spuse acestea, un oarecine din mulþime
strigã:
– Am auzit vorbindu-se îndeajuns despre dãnþuitorul pe
funie; aratã-ni-l ca sã-l vedem acum!...
ªi poporul râse de Zarathustra; dar dãnþuitorul pe frânghie,
care credea cã se vorbise despre dânsul, se puse pe lucru.

4
În timpul acela Zarathustra privea norodul ºi se mira.
Apoi grãi:
– Omul e o frânghie întinsã între dobitoc ºi supraom, o frânghie peste o prãpastie.
E primejdios sã treci de partea cealaltã, periculos sã rãmâi
în cale, primejdios sã te uiþi îndãrãt – fior ºi oprire periculoasã.
Ceea ce este mare în om, e cã el este o punte ºi nu un þel:
ceea ce se poate iubi în om e cã el este o trecãtoare ºi un povârniº.
Îmi plac aceia care nu ºtiu sã trãiascã altcum decât pentru a
dispãrea cãci ei trec dincolo.
Iubesc pe marii defãimãtori, pentru cã sunt marii adoratori,
sãgeþile dorului spre celãlalt tãrâm.
Iubesc: pe aceia ce nu cerceteazã dincolo de stele un motiv
pentru a pieri sau casã se ofere drept jertfã; dar acei ce nu se jertfesc
pãmântului, pentru ca într-o zi pãmântul sã aparþinã Supraomului.
Iubesc pe acela ce vieþuieºte pentru ca sã cunoascã ºi care
vrea sã cunoascã, pentru ca într-o zi sã trãiascã Supraomul. Cãci
astfel îºi voieºte propriul sãu amurg.
Drag mi-i cel ce-ºi iubeºte virtutea: cãci virtutea e o voinþã
a povârniºului ºi o sãgeatã a dorinþei.
Iubesc pe cel ce nu-ºi pãstreazã pentru sine decât o pãrticicã din spiritul sãu, dar care vrea sã fie în întregime duhul virtuþii
sale: cãci astfel strãbate puntea cu mintea.
Iubesc pe cel ce face din virtute închinarea ºi destinul sãu:
cãci numai aºa, din pricina virtuþii, va voi sã vieþuiascã încã ºi
sã nu trãiascã.
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Iubesc pe cel ce nu vrea sã aibã prea multe virtuþi. Sunt mai
multe virtuþi într-o singurã virtute, decât în douã: e un nod de
care se agaþã destinul.
Iubesc pe acel a cãrui inimã se iroseºte, pe cel ce nu vrea sã
înapoieze nimic nici sã i se mulþumeascã: el dã pururi ºi nu vrea
sã pãstreze ceva.
Iubesc pe cel ce se ruºineazã vãzând degetul lãsat în jos în
favoarea lui ºi care, atunci s-ar întreba: „sunt aºadar un fals jucãtor?“ – cãci vrea sã piarã.
Iubesc pe cel ce samãnã cuvinte aurite în drumul operelor
sale ºi pe cel care se þine de cuvânt mai mult decât fãgãduieºte:
cãci îºi vrea amurgul.
Iubesc pe cel care îndreptãþeºte pe aceia ce vor veni ºi pe
cel care mântuie pe cei din trecut, cãci el voieºte ca cei din prezent sã-l facã sã piarã.
Iubesc pe cel ce iubindu-ºi idolul, îl pedepseºte pentru cã
mânia zeului sãu trebuie sã-l facã sã piarã.
Iubesc pe cel cu sufletul profund, chiar în ranã, pe acel pe
care o micã întâmplare îl poate face sã piarã: cãci aºa, fãrã
ºovãire, trece-va el puntea.
Iubesc pe cel a cãrui inimã se revarsã pânã într-atât încât se
uitã pe sine însuºi, ºi pânã acolo ca toate sã fie în el: astfel toate
lucrurile vor ajunge povârniºul lui.
Iubesc pe cel cu inima ºi duhul liber; astfel capul nu-i va
sluji de mãruntaie inimii, iar inima îl va târî spre amurg.
Iubesc pe toþi cei cari sunt ca picãturile greoaie ce cad, una
câte una, dintr-un nour ce pluteºte asupra oamenilor: ele vestesc
fulgerul ce vine ºi dispar ca niºte visãri.
Iatã, eu sunt un vestitor al fulgerului, o greoaie picãturã din
nori: dar acest fulger se cheamã Supraomul.

5
Dupã ce spuse aceste cuvinte Zarathustra privi iarãºi norodul ºi tãcu, apoi îºi grãi inimii sale:
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– Iatã-i pe aceia ce s-au pus pe râsete, ei nu pricep nimic;
nu eu sunt graiul ce trebuie urechilor lor.
Trebuie oare ca mai întâi sã le sfâºii urechile, pentru ca sã
se deprindã a înþelege cu ochii? Trebuie oare sã fac zgomot ca
þambalagiii ºi propovãduitorii de posturi?
Sau nu au încredere decât în bâiguieli?
ªi totuºi au ceva de care sunt mândri. Cum numesc ei acest
ceva de care sunt mândri? Îl numesc civilizaþie, e ceea ce-i deosebeºte de pãzitorii de capre.
De aceea nu le place, când vorbeºte cineva despre dânºii, sã
audã cuvântul „dispreþ“: Grãi-voi deci mândriei lor.
Le voi vorbi despre ceea ce e mai de dispreþuit: vreau sã zic
despre ultimul om.
ªi astfel Zarathustra prinse a glãsui poporului...
E vremea ca omul sã-ºi fixeze sieºi þelul. E timpul ca omul
sã sãdeascã sãmânþa speranþei celei mai de seamã.
Acum pãmântul e încã destul de bogat. Dar solul acesta va
fi sãrac într-o zi ºi sterp ºi nici un arbore nu va mai putea creºte.
Vai! Veni-vor vremile când omul nu va mai arunca sãgeata
dorinþei sale, peste capetele oamenilor; când coarda arcului sãu
nu va mai ºti sã vibreze!
Adevãr vã spun vouã: e nevoie sã mai purtaþi în sinea
voastrã haosul, pentru ca sã se poatã naºte o stea dãnþuitoare.
ªi-n adevãr grãiesc vouã: în voi purtaþi haosul.
Vai!... E aproape vremea când omul nu va mai naºte stele pe
lume. Vai! S-a apropiat timpul celui mai vrednic de dispreþ din tot
ce e printre oameni, ºi care nu mai este în stare sã se dispreþuiascã
pe sine.
Iatã, vi-l arãt pe cel din urmã om!
Iubire? Creaþiune? Dorinþã? Stea? Ce sunt toate astea? Aºa
se întreabã omul de apoi clipind din ochi.
Atunci pãmântul se va fi micºorat ºi va þupãi pe suprafaþa
lui cel din urmã om, care micºoreazã tot. Rasa lui e indestructibilã ca ºi a ploºniþelor; omul de apoi trãieºte mai mult ca oricare altul.

