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1. 

Gdy Zaratustra miał trzydzieści lat, opuścił 
ojczyznę i jezioro swojej ojczyzny i poszedł w gó
ry. Tu napawał się duchem swym i samotnością 
i nie znużyło go to przez lat dziesięć. Lecz w koń
cu odmieniło się jego serce—i oto pewmego po
ranku wstał o zorzy porannej, zwrócił się do słoń
ca i tak doń rzekł: 

„Ty, wielka gwiazdo! "W cóż obróciłoby się 
twoje szczęście, gdybyś nie miała tych, dla któ
rych świecisz! 

Dziesięć lat wschodziłaś tu do mej jaskini: 
przesyciłabyś się i światłem swem i tą drogą, gdy
by nie było mnie, mego orła i węża. 

Ale myśmy czekali cię co rano i czerpali
śmy z twego nadmiaru i błogosławiliśmy cię za to. 

Patrz! Nadto mam już mądrości swej, niby 
pszczoła, która zadużo zebrała miodu; trzeba mi 
rąk wyciągniętych. 

Chciałbym rozdawać i rozdzielać, aż znów na
reszcie mądrzy wśród ludzi ucieszą się swej głu
pocie, a biedni swemu bogactwu. 
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Dlatego zejść muszę w otchłań—jak to ty 
czynisz wieczorem, gdy zachodzisz za morze, by 
światło zanieść jeszcze i podziemiom, o, przebogata 
gwiazdo! 

Ja również muszę zajść, jak to mówią ludzie, 
do których zejść pragnę. 

Więc pobłogosław mnie, ty, spokojne oko, 
które i na zbyt wielkie szczęście spoglądać możesz 
bez zawiści! 

Pobłogosław puhar, który chce się przechy
lić, aby zeń woda wypływała złociście i zanosiła 
wszędy odblask twojej słodyczy! 

Spójrz! Oto puhar ten znowu pragnie się 
opróżnić, znów Zaratustra chce stać się człowie
kiem." 

— Tak się rozpoczął zachód Zaratustry. 

2, 

Z gór Zaratustra zeszedł sam i nie spotkał 
nikogo. Lecz gdy wszedł w lasy, stanął nagłe przed 
nim starzec, który opuścił swoją świętą chatę, by 
w lesie szukać korzonków. I starzec ów tak prze
mówił do Zaratustry: 

„Nie jest mi obcym ten podróżny: przecho
dził on tędy przed wielu laty. Nazywał się Zara
tustra; lecz jakże się odmienił. 

Niosłeś wtedy swój popiół na góry: chcesz-
* że dziś ogień swój zanieść w doliny? Czy nie boisz 

się kar, jakie grożą podpalaczom? 
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Tak jest, poznaję Zaratustrę. Oko jego czy
ste, a wkoło jego ust niemasz ohydy. Czy nie 
dlatego idzie on krokiem tancerza? 

Odmienił się Zaratustra, Zaratustra stał się 
dzieckiem, przebudził się Zaratustra: czego więc 
chcesz od śpiących? 

Żyłeś w samotności, jak w morzu i morze 
cię nosiło. Biada, a teraz chcesz wejść na ląd? Bia
da, chcesz znowu dźwigać swoje ciało?" 

Zaratustra odpowiedział: „Ja kocham ludzi." 
„Czemu to, rzekł święty, uciekłem w lasy 

i pustkowia? Czy nie dlatego, żem zanadto ko
chał ludzi? 

Teraz, kocham Boga: ludzi nie kocham. Czło
wiek jest dla mnie rzeczą zbyt niedoskonałą. Za
biłaby mnie miłość do człowieka." 

Zaratustra odpowiedział: „Mniejsza, co mó
wiłem o miłości! Przynoszę ludziom dar." 

„Nie dawaj im nic, rzekł święty. Odbierz im 
raczej co i noś to wraz z nimi—będzie to dla 
nich największem dobrodziejstwem: oby tylko było 
nim i dla ciebie! 

A jeśli chcesz im dawać, nie dawaj więcej 
nad jałmużnę, a i otb każ im żebrać!" 

„Nie, odpowiedział Zaratustra, jałmużny nie 
daję. Na to nie jestem dość ubogim." 

Święty zaśmiał się z Zaratustry i rzekł: „Zważ, 
żeby skarby twe przyjęto! Ludzie nie- ufają pu
stelnikom i nie wierzą, że przychodzimy, aby roz
dawać. 

Kroki nasze zbyt samotnie dźwięczą im po
śród ulic. A jeśli nocą z łóżek swych słyszą ko-
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goś idącego wcześnie przed wschodem słońca, py
tają: dokąd podąża złodziej? 

Nie idź do ludzi i zostań w lesie! Idź le
piej do zwierząt! Dlaczego nie chcesz być jak ja— 
niedźwiedziem wśród niedźwiedzi, ptakiem pośród 
ptaków?" 

,,A co robi święty w lesie?" zapytał Zara
tustra. 

Święty odpowiedział: „Tworzę pieśni i śpie
wam je, a kiedy tworzę pieśni, śmieję się, płaczę 
i mruczę: tak chwalę Boga. 

Śpiewem, płaczem, śmiechem i mruczeniem 
chwalę tego, który jest moim Bogiem. Jednak—ja-
kiż-to dar nam przynosisz?" 

Gdy Zaratustra usłyszał te słowa, pokłonił się 
świętemu i rzekł: „Cóżbym wam miał dać! Ale 
puśćcie mnie prędko, żebym wam czego nie za
brał!"—I tak rozstali się, starzec i mąż, śmiejąc się, 
jak się śmieją dwaj chłopcy. 

A gdy Zaratustra został sam, rzekł w sobie: 
„Czy to być może! Ten stary święty w lesie swym 
nie słyszał nic jeszcze o tern, że Bóg umarł!"— 

8. 

Gdy Zaratustra wszedł do najbliższego miasta, 
które leżało na skraju lasów, zastał tam mnóstwo 
ludu zgromadzonego na rynku: zapowiedziano bo
wiem, że linoskok da widowisko. I tak rzekł Za
ratustra do ludu: 



— 17 — 

Uczę was nadczłowieka. Człowiek jest czemś, 
co należy przezwyciężyć. Cóżeście uczynili, aby go 
przezwyciężyć? 

Wszystkie dotychczasowe stworzenia wyda
ły coś wyższego ponad siebie: czyż chcecie być 
odpływem tego wielkiego przypływu, czy chcecie 
•wrócić raczej do zwierzęcia, niż przezwyciężyć 
człowieka? 

Czem jest małpa dla człowieka? Pośmiewis
kiem, lub wstydem bolesnym. Tem samem po
winien być i człowiek dla nadczłowieka: pośmie
wiskiem, lub wstydem bolesnym. 

Macie za sobą drogę od robaka aż do czło
wieka, i wiele jeszcze jest w was z robaka. Byli
ście kiedyś małpami, ale człowiek i teraz jeszcze 
jest bardziej małpą, niż jakakolwiek małpa. 

A i najmędrszy zpośród was jest tylko roz
terką i mieszańcem rośliny i widma. Ale czy ka
żę wam stać się widmami, lub roślinami? 

Patrzcie, ja uczę was nadczłowieka! 
Kadczłowiek jest treścią ziemi. Niech wo

ła wasza mówi: nadczłowiek niechaj będzie treścią 
ziemi. 

Zaklinam was, bracia moi, zostańcie wierni 
ziemi i nie wierzcie tym, którzy mówią wam o nad
ziemskich nadziejach! To są truciciele—świadomie 
lub nie. , 

Są to wzgardziciele życia, obumierający i sa
mi zatruci, któremi ziemia^isię znużyła: niech więc 
giną! 

Niegdyś zbrodnia przeciwko Bogu była naj
większą zbrodnią; ale Bóg umarł, a razem z nim 
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umarli i ci zbrodniarze. Najstraszniejszą rzeczą jest 
teraz dopuszczać się zbrodni przeciwko ziemi i nad 
treść ziemi cenić trzewia Niezbadanego! 

Niegdyś dusza patrzyła na ciało z pogardą: 
i wówczas pogarda ta była rzeczą najwyższą: du
sza chciała mieć ciało chude, brzydkie i zgłodniałe. 
Sądziła, że w ten sposób wymknie się jemu i ziemi. 

O—ta dusza sama była jeszcze chuda, brzy
dka i zgłodniała: i okrucieństwo było rozkoszą tej 
duszy. 

Ale i wy nawet, bracia moi, powiedzcie mi: 
• co ciało wasze zwiastuje o waszej duszy? Nie jest 
że wasza dusza ubóstwem i brudem i zadowole
niem godnem litości? 

Zaprawdę, człowiek jest brudnym potokiem. 
Trzeba być morzem, żeby módz wchłonąć brudny 
potok i zostać mimo to czystym. 

Patrzcie, oto uczę was nadczłowieka: on jest 
tem morzeni, w nim zatonąć może wasza wielka 
pogarda. 

Cóż największego jest, czego doznać może
cie? Jest-to godzina wielkiej pogardyf- Godzina, 
w której i szczęście wasze staje się wam ohydą, 
i rozum wasz i wasza cnota. 

Godzina, w której powiecie: „Mniejsza o mo
je szczęście! Jest ono ubóstwem i brudem i zado
woleniem godnem litości. A szczęście moje powin
no było usprawiedliwić nawet byt!" 

Godzina, w której powiecie: „Mniejsza o mój 
rozum! Czy łaknie on wiedzy, jak lew pożywienia.1 

Jest on ubóstwem i brudem i zadowoleniem godnem 
litości!" 
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Godzina, w której powiecie: „Mniejsza o mo
ją cnotę! Nie doprowadziła mnie ona jeszcze do 
•szaleństwa. Jakże znużony jestem moim dobrem 
.i moim złem! Wszystko to jest ubóstwem i bru
dem i zadowoleniem godnem litości!" 

Godzina, w której powiecie: „Mniejsza o mo
ją sprawiedliwość! Nie widzę, żebym był żarem i wę
glem. A sprawiedliwy jest wszak żarem i węglem!" 

Godzina, w której powiecie: „Mniejsza o mo
ją litość! Czy to nie litość jest krzyżem, na któ
rym przybija się Tego, co ukochał ludzi? A litość 
moja nie jest ukrzyżowaniem." 

Czyście już tak mówili? Czyście już tak krzy
czeli? O—gdybym już usłyszał to z waszych ust 
wołanie! 

Nie wasz grzech — ale umiarkowanie wasze 
woła do nieba, samo skąpstwo waszego grzechu 
woła do nieba! 

Gdzież, jednak jest piorun, któryby liznął was 
swym językiem? Gdzie obłęd, który należałoby 
wam zaszczepić? 

Patrzcie, oto uczę was nadczłowieka: on jest 
tym piorunem, on jest tym obłędem!— 

Gdy Zaratustra powiedział to, ktoś z tłumu za
wołał: „Słyszeliśmy już dosyć o linoskoku; teraz 
pozwólcie nam go zobaczyć!" I cały lud śmiał się 
z Zaratustry. A linoskok, sądząc, że to o nim by
ła mowa, zabrał się do swego dzieła. 

i. 

Zaratustra patrzył na tłum i dziwił się. A po
tem rzekł: 
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Człowiek jest liną wyciągniętą między zwie
rzęciem a nadczłowiekiem—liną ponad przepaścią^ 

Niebezpiecznym skokiem, niebezpiecznem przej
ściem, niebezpiecznem spojrzeniem wstecz, niebez
piecznym dreszczem i postojem. 

To jest wielkie w człowieku, że jest on mos-
stem, a nie celem; to jedynie można kochać 
w człowieku, że jest on przejściem i upadkiem, 

Kocham tych, którzy nie umieją żyć ina
czej, jak tylko ginąc; albowiem ci przechodzą. 

Kocham tych wielkich wzgardzicieli, albowiem 
'' oni są wielkimi czcicielami i strzałami tęsknoty do 

tamtego brzegu. 
^ Kocham nie tych, którzy dopiero za gwiaz

dami szukają przyczyny, by zginąć i stać się ofiarą:"— 
ale tych, którzy się poświęcają ziemi, by ziemia 
należała kiedyś do nadczłowieka. 

Kochani tego, kto żyje, aby poznawać i kto 
chce poznawać, ażeby kiedyś żył nadczłowiek. 
Albowiem pragnie on swego upadku. 

Kocham tego, kto pracuje i robi wynalazki, 
aby zbudować dom dla nadczłowieka i przygotować 
dlań ziemię, zwierzęta i rośliny: albowiem pragnie 
on swego upadku. 

Kocham tego, kto cnotę swoją ukochał: al
bowiem cnota jest chęcią upadku i strzałą tęsknoty. 

Kocham tego, kto niezatrzymuje dla siebie 
ani jednej kropli ducha, lecz chce być cały duchem 
swojej cnoty: a przeto kroczy on jako duch przez 
most. 

Kocham tego, kto z cnoty czyni sobie na
miętność i los złowrogi: pragnie on przeto żyć jesz
cze gwoli swej cnoty i więcej żyć niechce. 
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Kocham tego, kto nie pragnie zbyt wielu cnót. 
Jedna cnota jest więcej cnotą, niż dwie, gdyż wię
cej jest węzłem, na którym złowrogi zawisa los. 

Kocham tego, czyja dusza rozrzutna, kto nie 
żąda wdzięczności i nie oddaje: albowiem rozdaje 
on zawsze i nie chce się oszczędzać. 

Kocham tego, kto się wstydzi, gdy kostki 
szczęścia na jego padają stronę i kto się wówczas 
pyta: czy jestem fałszywym graczem?-—albowiem 
pragnie zginąć. 

Kocham tego, kto złote słowa rozrzuca przed 
czynami i dotrzymuje zawsze więcej, niż obiecuje: 
albowiem ten pragnie swej zguby. 

Kocham tego, kto usprawiedliwia ludzi przy
szłości i zbawia ludzi przeszłości: albowiem pragnie 
on zginąć przez teraźniejszych. 

Kocham tego, kto chłoszcze swego boga, po
nieważ kocha go: albowiem zginąć musi z gniewu 
swego boga. 

Kocham tego, czyja dusza głęboka nawet w zra
nieniu i kto z małego może zginąć wypadku: tak 
więc przechodzi on chętnie przez most. 

Kocham tego, czyja dusza jest przepełniona, 
i e sam o sobie zapomina i wszystko skupia się 
w nim: a przeto wszystko staje się jego upadkiem. 

Kocham tego, kto wolny duchem i sercem: 
naówczas głowa jest tylko strzewem jego serca, 
a serce gna go do upadku. 

Kocham tych wszystkich, co są jak ciężkie 
krople padające pojedynczo z ciemnej chmury, któ
ra zwisa nad człowiekiem: one zwiastują przyjście 
piorunu i giną jako zwiastuny. 
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Patrzcie, ja jestem zwiastunem piorunu i cięż--
ką kroplą z chmury: a piorun ten nazywa się: nad-

Gdy Zaratustra wyrzekł te słowa, patrzył zno
wu na lud i milczał. „Oto stoją tu, mówił sam w so
bie, i śmieją się: oni nie rozumieją mnie; nie jestem 
ustami dla tych uszu. 

Trzebaż im uszy rozdzierać, żeby się nauczyli 
słuchać oczami? Trzebaż brzęczeć na podobieństwo-
cymbałów i kaznodziejów pokuty? Albo czy wie
rzą oni tylko bełkotaniu? 

Mają oni coś, z czego są dumni. Jakże nazy
wają to, co ich tak w dumę wbija? Nazywają to 
wykształceniem; to ich odróżnia od pastuchów kóz. 

Dlatego też niechętnie słyszą o sobie wyraz-
„pogarda.'" Więc do ich dumy przemówię. 

Więc będę mówił o tern, co zasługuje na naj
wyższą pogardę: a tern jest człowiek ostatni. 

I tak rzekł Zaratustra do ludu: 
Czas już, by człowiek wytknął sobie cel. Czas 

już, by człowiek posiał ziarna najwyższej swej 
nadziei. 

Gleba jego jest jeszcze potemu dosyć bogata. 
Lecz gleba ta stanie się kiedyś biedną i ujarzmio
ną i żadne wysokie drzewo nie będzie mogło z niej 
wyrosnąć. 

Biada! Nadchodzi czas, fgdy człowiek nie bę
dzie już ciskał strzały tęsknoty swej ponad czło
wieka i gdy cięciwa jego łuku przestanie świszczeć. 
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Powiadam wam: trzeba mieć w sobie chaos, 
by módz urodzić wirującą gwiazdę. Powiadam wam: 
wy macie jeszcze w sobie chaos. 

Biada! Nadchodzi czas, gdy człowiek żadnej • 
nie zrodzi już gwiazdy. Biada! Nadchodzi czas czło
wieka najbardziej godnego pogardy, który sam so
bą już nie będzie mógł pogardzać. 

Patrzcie! Ukażę wam człowieka ostatniego. 
„Cóż to jest miłość? Stworzenie? Tęsknota? 

Gwiazda?''—tak pyta człowiek ostatni i mruży oczy. 
I ziemia staje się małą, a po niej skacze czło

wiek ostatni, który wszystko czyni małem. Jego 
ród niewyniszczalny, jak pchła ziemna; ostatni czło
wiek żyje najdłużej. 

„Wynaleźliśmy szczęście''—mówią ostatni lu
dzie i mrużą oczy. 

Opuścili strony, gdzie życie było twarde: albo
wiem trzeba ciepła. Kocha się jeszcze sąsiada Tczo-
cha się o niego: albowiem trzeba ciepła. 

Zachorować i nie mieć zaufania uważa się za 
grzech: chodzi się ostrożnie. Głupiec tylko potyka 
się o kamienie i ludzi! 

Nieco trucizny tu i tam: to daje miłe sny. 
A przy końcu dużo trucizny dla przyjemnej śmierci. 

Pracuje- się jeszcze, bo praca jest rozrywką. 
Lecz dba się o to, żeby rozrywka nie nużyła. 

Nie jest się ani bogatym, ani biednym: jedno i dru
gie jest zbyt uciążliwe. Któż jeszcze zechce pano
wać? Kto słuchać? Jedno i drugie jest zbyt uciążliwe. 

Żadnego pasterza i jedno stado! Każdy chce 
równości, wszyscy są równi: kto czuje inaczej, idzie 
dobrowolnie do domu obłąkanych. 
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„Niegdyś cały świat był obłąkany"—powiadają 
najwytworniejsi i mrużą oczy. 

Jest się rozumnym i wie się wszystko, co było: 
nie zna się granic w szyderstwie. Prowadzi się je
szcze spory, ale szybko dąży się do zgody, ina
czej—psuje to żołądek. 

Ma się przyjemnostki dnia i przyjemnostki no
cy: ale poważa się zdrowie. 

„Wynaleźliśmy szczęście"—powiadają ostatni 
ludzie i mrużą oczy. 

Na tem skończyła się pierwsza mowa Zaratus
try, którą nazywają także „przedmową": gdyż w tem 
miejscu przerwał mu krzyk rozradowanego tłumu, 
„Daj nam tego człowieka ostatniego, o Zaratustro— 
wołał tłum—zrób nas tym ostatnim człowiekiem! 
A tobie darujemy nadczłowieka!" I wszystek lud 
radował się i mlaskał językiem. A Zaratustra po
smutniał i rzekł sam w sobie: 

„Nie rozumieją mnie: nie jestem ustami dla 
tych uszu. 

Tak więc zadługo żyłem w górach, zadługo 
się wsłuchiwałem w szmery potoków i drzew: teraz 
mówię do nich jak do pastuchów kóz. 

Dusza moja spokojna jest i jasna, jak góry 
przed południem. A oni sądzą, że jestem zimnym 
i szydercą w strasznych żartach. 

I oto patrzą na mnie i śmieją się: i w śmiechu 
nienawidzą mnie jeszcze. Lód jest w ich śmiechu." 

6. 

Tu zdarzyło się coś, na co oniemiały wszys
tkie usta i wszystkie oczyr zbielały. Linoskok właś-



nie rozpoczął już swoje sztuki: wszedł przez małe 
drzwi i stąpał po linie, rozciągniętej między dwie
ma wieżami nad rynkiem i tłumem. Gdy był po
środku drogi, otworzyły się małe drzwi po raz dru
gi i błazen w pstrem ubraniu wyskoczył z nich i po
dążył szybko za linoskokiem. „Dalejże kuternogo, 
wołał strasznym głosem, dalejże leniwcze, kuglarzu 
0 bladej twarzy! Obym cię nie połechtał piętą! Co 
tu robisz pomiędzy wieżami? Twoje miejsce w tej 
wieży, zamknąć cię trzeba, lepszemu od siebie za
gradzasz drogę!"—I za każdym słowem podchodził 
bliżej i bliżej: a gdy go już tylko jeden krok dzie
lił, stało się coś okropnego, na co oniemiały wszys
tkie usta i wszystkie oczy zbielały. Krzyknął jak 
czart i skoczył przez tego, co mu zawadzał. A ten, 
widząc zwycięztwo rywala, stracił głowę i linę, rzu
cił żerdź i spadł w przepaść, tworząc wir z ramion 
1 nóg. Rynek i lud podobne były do morza pod
czas burzy: wszyscy rozpychali się i tłoczyli, tam 
zwłaszcza, gdzie ciało musiało upaść. 

Zaratustra stał w miejscu, a właśnie koło nie
go upadło ciało, zmiażdżone i połamane, ale jeszcze 
nie martwe. Po chwili wróciła zmiażdżonemu przy
tomność i zobaczył Zaratustrę klęczącego obok sie
bie. „Co tu robisz? rzekł wreszcie, wiedziałem da
wno, że mi dyabeł podstawi nogę. Teraz wlecze 
mnie do piekła: czy chcesz mu zabronić?" 

„Na honor, przyjacielu, odpowiedział Zaratus
tra, niema tego wszystkiego, o czem mówisz: niema 
dyabła, ani piekła. Dusza twoja prędzej jeszcze 
umrze, niż ciało: nie bój się więc niczego!" 
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Człowiek spojrzał z niedowierzaniem. „Jeżeli 
mówisz prawdę, rzekł wkońcu, nie tracę nic wraz 
z życiem. Nie wiele więcej jestem niż zwierzę, któ
re nauczono tańczyć z pomocą uderzeń i skąpych 
"kąsków." 

„Nie, odpowiedział Zaratustra, tyś uczynił so
bie zawód z niebezpieczeństwa, tem nie można po
gardzać. Teraz giniesz ze swego zawodu: za to 
pogrzebię cię własnemi rękami." 

Umierający nie odrzekł mu już nic, ale poru
szył ręką, jakby, dziękując, szukał ręki Zaratustry. 

7. 

Tymczasem nadszedł wieczór i rynek pokrył 
się ciemnością: tłum rozszedł się, gdyż nawet cie
kawość i strach się nużą. Zaratustra siedział na 
ziemi przy umarłym i pogłębiony był w myślach: 
i tak zapomniał o czasie. Wreszcie zapadła noc 
i zimny wiatr powiał nad samotnym. Więc Zara
tustra wstał i rzekł sam w sobie: 

„Zaprawdę, Zaratustra miał dziś piękny połów! 
Nie złowił żadnego człowieka, ale za to trupa. 

Pełne zgrozy jest istnienie ludzkie i zawsze 
jeszcze bez treści: błazen może się stać dlań losem 
złowrogim. 

Chcę uczyć łudzi treści ich istnienia: a treścią 
tą jest nadczłowiek, piorun z ciemnej chmury— 
człowieka. 

Lecz jestem jeszcze od nich daleki i treść mo
ja nie przemawia do ich zmysłów. Jestem dla lu
dzi pośrodku między błaznem a trupem. 



Noc jest ciemna, ciemne są drogi Zaratustry... 
Chodź, zimny i zdrętwiały towarzyszu! Zaniosę cię 
tam, gdzie cię własnemi pogrzebię rękami." 

8. 

Rzekłszy to, Zaratustra włożył trupa na plecy 
i ruszył w drogę. Nie uszedł jeszcze stu kroków, 
gdy zbliżył się doń ukradkiem jakiś człowiek i sze
pnął mu do ucha—i oto!—był to ów błazen z wie
ży. „Opuść to miasto, o Zaratustro, powiedział; 
zbyt wielu cię tu nienawidzi. Nienawidzą cię do
brzy i sprawiedliwi i nazywają ciebie wrogiem swym 
i wzgardziciełem; nienawidzą cię wyznawcy wiary -
prawdziwej i nazywają ciebie niebezpieczeństwem 
tłumu. Twoje szczęście, że cię wyśmiano: i zapraw
dę, mówiłeś, jak błazen. Twoje szczęście, żeś się 
stowarzyszył z tym psem nieżywym; poniżając się 
tak, uratowałeś się na dziś. Ale idź z tego miasta— 
albo jutro przeskoczę przez ciebie, żywy przez 
umarłego." I rzekłszy to, znikł; a Zaratustra po
szedł dalej ciemnemi ulicami. 

Przy bramie miasta spotkali go grabarze: oświe
cili mu twarz pochodnią, poznali Zaratustrę i drwili 
z niego. „Zaratustra wynosi psa nieżywego: dobrze,. 
Zaratustra stał się grabarzem! Nasze ręce zbyt 
czyste na tę pieczeń. Zaratustra dyabłu chce ukraść 
kęs? Pięknie! Smacznego! Oby tylko dyabeł nie 
był lepszym od Zaratustry złodziejem! — ukra
dnie i zje ich obydwu!" I śmieli się i przysuwali^ 
głowy. 
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Zaratustra nie odrzekł ani słowa i szedł swo
ją drogą. W ciągu dwóch godzin idąc przez lasy 
i moczary, nasłuchał się zbyt wiele głodnego wycia 
wilków i sam nareszcie poczuł głód. Stanął więc 
przed samotnym domem, w którym paliło się światło. 

'„Głód mnie napada, rzekł Zaratustra, jak zbój. 
Wśród lasów i moczarów napada na mnie głód, 
i wśród głębokiej nocy. 

Dziwnie zmienny jest mój głód. Często na
wiedza mnie dopiero po jedzeniu, a dziś nie czułem 
go cały dzień: gdzież więc się podziewał?" 

I z temi słowy zapukał Zaratustra do bramy 
domu.. Wnet ukazał się starzec, trzymając świecę 
w ręku i zapytał: „Kto tu przychodzi do mnie i do 
mojego złego snu?" 

„Żywy i umarły, rzekł Zaratustra. Dajcie mi 
jeść i pić, zapomniałem w dzień o tern. Kto kar
mi łaknącego, pokrzepia własną duszę: tak mówi 
mądrość." 

Starzec poszedł, wrócił natychmiast i ofiarował 
Zaratustrze chleba i wina. „Zła tu okolica dla 
głodnych, powiedział, dlatego też tu mieszkam. 
Zwierzę i człowiek przychodzą do mnie, do pustel
nika. Ale każ-że i towarzyszowi swemu jeść i pić, 
on więcej, niż ty, zmęczony." Zaratustra odpowie
dział: „Nieżywy jest mój towarzysz, trudno go na 
to namówić." „Nic mi do tego, odrzekł starzec 
zgryźliwie, kto puka do mego domu, musi przyjąć 
to, co mu ofiaruję. Jedzcie i bywajcie zdrowi!" 

Potem znowu szedł Zaratustra jeszcze przez 
<iwie godziny, powierzywszy się drodze i światłu 
gwiazd: gdyż nie obce mu były nocne wędrówki 
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i lubił spoglądać w twarz wszystkiemu, co śpi. 
O świcie znalazł się Zaratustra w głębi lasu i nie 
widział już dalej żadnej drogi. Tu włożył umarłe
go w drzewo spróchniałe ponad sobą—gdyż chciał 
uchronić go przed wilkami—a sam położył się na 
ziemi, na mchu. I wkrótce zasnął, zmęczony cia
łem, ale z niewzruszoną duszą. 

9. 

Długo spał Zaratustra i nietylko zorza poran
na, ale i przedpołudnie przeszły nad jego obliczem. 
Wkońcu otworzył oczy: zdziwiony patrzył Zara
tustra w las i ciszę, zdziwiony patrzył sam w sie
bie. Potem zerwał się szybko, jak żeglarz, który 
nagle zobaczył ląd i uradował się: gdyż ujrzał no
wą prawdę. A potem tak rzekł w sobie: 

Weszło we mnie światło: potrzeba mi towa
rzyszy i to żywych, nie martwych towarzyszy, ani 
trupów, które noszę ze sobą dokąd chcę. 

Trzeba mi żywych towarzyszy, którzy pójdą, 
za mną dlatego, że chcą iść za sobą—i tam, dokąd 
ja chcę. 

Światło we mnie weszło: nie do tłumu będzie 
przemawiał Zaratustra, lecz do towarzyszy! Zara
tustra nie będzie pasterzem ani psem stada. 

Wywabić wielu ze stada—oto po co przysze
dłem. Będą mi urągały tłum i stado: zbójem chce 
się nazywać Zaratustra u pasterzy. 

Mówię—pasterze, lecz oni nazywają się do-
bremi i sprawiedliwemi. Mówię—pasterze: lecz oni 
nazywają się wyznawcami wiary prawdziwej. 



— 30 — 

Spójrz na tych dobrych i sprawiedliwych! Ko-
: go nienawidzą oni najwięcej? Tego, kto łamie ich 
tablice wartości, burzyciela, przestępcy:—lecz ten 
jest twórcą. 

Spójrz na wyznawców wszystkich wiar! Kogo nie
nawidzą oni najwięcej? Tego, kto łamie ich tablice 
wartości, burzyciela, przestępcy:—lecz ten jest twórcą. 

Twórca, szuka towarzyszy, a nie trupów, ani 
stad i wyznawców. Współtwórców szuka twórca, 
tych, co nowe wartości na nowych piszą tablicach. 

Towarzyszy szuka twórca i współżniwiarzy: 
albowiem wszystko u niego dojrzało do żniw. Lecz 
brak mu owych stu sierpów: więc wyrywa kłosy 
i gniewa się. 

Towarzyszy szuka twórca i to takich, którzy 
umieją ostrzyć swoje sierpy. Będą ich nazywali 
burzycielami i wzgardzicielami dobra i zła. Lecz 
to są żniwiarze i świętujący. 

Współtwórców szuka Zaratustra; wspólżniwia" 
rzy i współświętujących szuka Zaratustra: cóż on 
ma wspólnego ze stadami i pasterzami i trupami! 

I ty, pierwszy mój towarzyszu, żegnaj mi! Do
brze cię pogrzebałem w pustem twem drzewie, do
brze cię uchroniłem przed wilkami. 

Odchodzę od ciebie, minął czas. Pomiędzy 
świtem a świtem przyszła mi nowa prawda. 

Nie będę pasterzem, ani grabarzem. Nie będę 
już nigdy przemawiał do tłumu, po raz ostatni mó
wiłem do umarłego. 

Stowarzyszę się z twórcami, żniwiarzami i świę
tuj ącemi: ukażę im tęczę i wszystkie stopnie nad-
człowieka. 



Pustelnikom będę śpiewał moją pieśń i samo-
wtórym, a szczęściem swem zasmucę tego, kto 
jeszcze ma uszy dla rzeczy niesłychanych. 

Dążę do swego celu, idę swoją drogą; przez 
wahających się i opieszałych pszeskoczę. Tak oto 
pochód mój niech będzie ich zachodem! • 

Gdy Zaratustra mówił to. słońce stało w po
łudniu: a wtem spojrzał w górę pytająco, gdyż 
usłyszał nad sobą ostry krzyk ptaka. I oto w po
wietrzu szerokiemi kołami leciał orzeł, a na nim 
wisiał wąż, który zdawał się być przyjacielem ra
czej, niż zdobyczą: gdyż był zwinięty dokoła jego 
szyi. 

„To moje zwierzęta!" rzekł Zaratustra i ucie
szył się z serca. 

Najdumniejsze zwierzę pod słońcem i najrozu-
mniejsze zwierzę pod słońcem wyszły na zwiady. 

Chcą się dowiedzieć czy Zaratustra jeszcze 
żyje. Zaprawdę, czy ja żyję jeszcze? 

Przekonałem się, że niebezpieczniej jest mię
dzy ludźmi, niż pośród zwierząt; niebezpiecznemi 
drogami chodzi Zaratustra. Niechaj mnie moje zwie
rzęta prowadzą!" 

Rzekłszy to, wspomniał Zaratustra słowa świę
tego w lesie, westchnął i tak powiedział sam 
w sobie: 

Obym był rozumniejszy! Obym był z gruntu 
rozumny tak, jak mój wąż! 
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Ale proszę o rzecz niemożliwą: proszę więc 
dumę swoją, żeby zawsze była w zgodzie z moją 
mądrością. 

A gdy mnie kiedy mądrość opuści:—ach, ona 
tak lubi ulatywać!—niech duma leci wówczas z mo
ją głupotą! j * A j - ^ * > ,rsvjr,.-i-t* iAs{r%*>n^& 

— Tak się rozpoczął zachód Zaratustry. 



M o w y Z a r a t u s t r y 

3 



O trzech przemianach 

Wymieniam wam trzy przemiany ducha: jak 
duch staje się wielbłądem, wielbłąd lwem, a wkoń-
-cu lew dzieckiem. 

Wiele rzeczy ciężkich istnieje dla ducha, dla 
silnego, wytrzymałego ducha, w którym zamieszku
j e cześć: ciężkich i najcięższych rzeczy pożąda je
go siła. 

Co jest ciężkie? pyta duch wytrzymały i klę-
k:a jak wielbłąd i chce być dobrze objuczonym. 

Co jest najcięższe o bohaterzy? pyta duch wy
trzymały, ażebym wziął to na siebie i radował się 
swojej sile. 

Czy nie jest-to: poniżyć się, by zranić swoją 
pychę? Pozwolić świecić swej głupocie, ażeby szy
dzić ze swej mądrości? 

Czy jest-to: opuścić sprawę swoją w chwili, 
gdy ona święci zwycięztwo? Wznieść się na góry 
wysokie, ażeby kusić kusiciela? 
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Czy jest-to: żywić się żolędźmi i trawą pozna
nia i gwoli prawdy cierpieć głód duszy? 

Czy jest-to: w chorobie odprawiać pocieszy
cieli i zawierać przyjaźń z głuchemi, którzy nigdy 
nie słyszą, czego się pragnie? 

Czy jest-to: wejść w brudną wodę, jeżeli to 
jest woda prawdy i nie odtrącać od siebie żab zi
mnych i gorących ropuch? 

Czy jest-to: kochać tych, którzy gardzą na
mi i podawać rekę upiorowi, gdy ten nas chce 
straszyć? 

Wszystko to najcięższa bierze duch wytrzy
mały na siebie: i jak wielbłąd, który objuczony 
pospiesza na pustynię, spieszy do swojej pustyni. 

A w najsamotniejszej pustyni dokonywa się 
druga przemiana: tu duch staje się lwem, chce so
bie zdobyć wolność i być panem we własnej pu
styni. 

Tu szuka on sobie ostatniego pana: chce stać 
się wrogiem jego i ostatniego swego boga, chce 
0 zwycięztwo walczyć z wielkim smokiem. 

' Cóż jest tym wielkim smokiem, którego duch 
nie chce już nazywać panem i bogiem? „Powinie
neś" nazywa się ten wielki smok. Ale duch lwa. 
powiada „ja chcę." 

„Powinieneś" leży mu na drodze, lśniący zło
tem łuskowiec, a na każdej łusce błyszczy złociście 
„Powinieneś". 

Tysiącletnie wartości błyszczą na tych łuskach^ 
1 tak mówi najpotężniejszy ze smoków: „wszech-
wartość rzeczy błyszczy na mnie." 



„Wszystka wartość została już stworzona, 
•a wszystka stworzona wartość—to ja. Zaprawdę, 
nie będzie już więcej żadnego „Ja chcę!" Tak mó
wi smok. 

Bracia moi, na co potrzeba lwa w duchu? Do 
czego nie wystarcza zwierzę juczne, które sobie 
odmawia i jest pełne czci? 

Stwarzać nowe wartości—tego jeszcze nie zdo
ła i lew: ałe stworzyć sobie wolność do nowej 
twórczości—temu potęga Iwa podoła. 

Aby stworzyć sobie wolność i święte^ Nie wo
bec obowiązku—na to, bracia moi, potrzeba lwa. 

Zdobycie sobie prawa do nowych wartości—• 
to najstraszniejsza zdobycz dla ducha wytrzymałego 
i pełnego czci. Zaprawdę, wydaje mu się to gra
bieżą i dziełem drapieżnego zwierzęcia. 

Jako rzecz najświętszą kochał on niegdyś owo 
„Powinieneś": teraz musi jeszcze i w najświętszem 
znaleść szał i samowolę, aby wolność wydrzeć swej 
miłości: potrzeba lwa do tej grabieży. 

Powiedzcie, bracia moi, czemu podołać może 
dziecko, czego i lew nie zdoła? Czemu drapieżny 

i e w musi stać się dzieckiem? 
Niewinnością jest dziecko i zapomnieniem, roz

poczęciem, grą, z siebie toczącem się kołem, pier-

Tak jest, do gry twórczości, bracia moi, po
trzeba świętego Tak: swej własnej woli chce teraz 

wszym ruchem, świętem; Tak. ' 
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Wymieniłem wam trzy przemiany ducha: j a k 
duch stał się wielbłądem, wielbłąd lwem, a wkoń-
cu lew dzieckiem.— 

Tak mówił Zaratustra. A przebywał on wów
czas w mies'cie, które nazywają: Pstra Krowa. 



T 

< 

O katedrach cnoty 

Sławiono przed Zaratustra mędrca, który umiał 
dobrze mówić o śnie i cnocie: podobno bardzo go 
za to poważano i nagradzano, a cała młodzież sia
dywała przed jego katedrą. Do niego poszedł Za
ratustra i razem z młodzieńcami siadł przed mówni
cą. A mędrzec rzekł tak: 

Cześć i wstyd wobec snu! To przedewszyst-
kiem! Schodzić z drogi tym r którzy źle śpią i w no-~_ / 
cy czuwają! ^ W ^ j / ł W / W - - ' 

Pełen wstydu wobec snu jest jeszcze zło
dziej: skrada się on zawsze pocichu poprzez noc. 
Ale bezwstydny jest stróż nocny, bezwstydnie no
si on swój róg. *h^*> ~ * ^ r ' i M ^ 

Nie małą sztuką jest spanie: na to trzeba już ' . " _ j 

cały dzień czuwać. > & ..-^^r^^ *. wf > <^^yK? <**jut, ?'i 
Dziesięćkrotnie masz w ciągu dnia sam siebie 

przezwyciężyć: to wywołuje dobre znużenie i jest 
makiem duszy. 

Dziesięćkrotnie masz pogodzić się ze sobą; 
gdyż przezwyciężenie jest goryczą, a źle śpi niepo-
godzony. 

/te. oyu-t* 



Dziesięć prawd masz wynaleźć w ciągu dnia: 
inaczej—szukać będziesz prawdy jeszcze i w nocy 
i oto dusza twoja będzie głodna. ^ I A M ^ A - P ™.'f- ^ , 

Dziesięćkrotnie masz w ciągu dnia śmiać się 
i być wesołym: inaczej — przeszkadzać ci będzie 
w nocy żołądek, ów ojciec niedoli, jc^e^ ^Jf^'^ 

Niewielu wie o tern: a trzeba posiadać wszyst
kie cnoty, żeby spać dobrze. Czy Jjędę świadczył 
fałszywie? Czy będę cudzołożył? ^ a^*-*' • 

Czy będę pożądał służebnicy bliźniego mego,? 
Wszystko to źle-by się zgadzało z dobrym snem. d r 

A nawet gdy się posiada wszystkie cnoty, 
trzeba się jeszcze znać na jednem: na usypianiu sa
mych cnót o właściwej porze. 

Ażeby się nie pokłóciły, te grzeczne kobietki! 
I to o ciebie, ty nieszczęśliwcze! 

Pokój z bogiem i sąsiadem: tak chce dobry 
sen. A także pokój i z dyabłem sąsiada! Inaczej 
nawiedzi cię nocą. 

Zwierzchności cześć i posłuszeństwo, nawet 
krętej zwierzchności! Tak chce dobry sen. I cóż 
ja na to poradzę, że władza chętnie kroczy na krę
tych nogach? 

Ten będzie mi się zawsze nazywał najlepszym 
pasterzem, kto owcę swą prowadzi na najzieleńszą^ 
łąkę: to zgadza się z dobrym snem. ł^e**-** 5- >; 

Nie pragnę wielu zaszczytów, ani wielkich skar
bów: sprowadza to zapalenie śledziony. Ale źle 
się śpi bez dobrego imienia i małego skarbu. 

Małe towarzystwo jest mi pożądańsze, niż złe: 
lecz ma ono w porę rozchodzić się i przychodzić. 
Tak to zgadza się z dobrym snem. 



— 41 — 

Bardzo też podobają mi się ubodzy w duchu: 
sprzyjają oni snowi. Błogosławieni, są oni, zwłasz- . 
cza. gdy im się stale słuszność przyznaje. :-l/-£-^-^---t~j 

Tak schodzi dzień cnotliwemu. A za nadej
ściem nocy bacznie wystrzegam się przywoływania 
snu! Sen, który jes t panem cnót, nie chce,,by go, . 
przywoływano. .-n,-^ « 5 - ^ * < ^ 

Ale rozmyślam, co w ciągu dnia zrobiłem 
i przemyślałem. Pytam się, przeżuwając cierpliwie, 
jak krowa: gdzież były twoje dziesięcioro przezwy
ciężeń? 

I gdzież były owe dziesięcioro pogodzeń i dzie
sięcioro prawd i dziesięcioro śmiechów, któremi 
serce moje się cieszyło? 

Tak—kołysany czterdziestoma myślami—gdy je 
rozważam, napada na mnie odrazu sen, niewołany, 
pan cnót. 

Sen puka mi do oka: i oko staje się ciężkie. , , „ 
Sen dotyka mi ust: i usta zostają otwarte. "-t-A. ^y^c 

Zaprawdę, na miękkich podeszwach przycho- J 

dzi najmilszy ze złodziejów i kradnie mi moje my
śli: i stoję oto głupi, jak ta katedra. . / 

Ale nie długo już wtedy stoję: ja oto już leżę.— fi^-t f-)s*i 
Gdy Zaratustra wysłuchał mędrca, uśmiechnął 

się do siebie: gdyż weszło weń przytem światło. 
I tak rzekł sam w sobie: 

Głupcem jest dla mnie ten mędrzec ze swemi 
-czterdziestoma myślami: lecz sądzę, że dobrze zna 
się na spaniu. 

Szczęśliwy już, kto mieszka w blizkości tego 
mędrca! Taki sen zaraża, zaraża nawet przez gru
bą ścianę. 
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Czar zamieszkuje nawet w jego katedrze. Nie 
napróżno też siedzieli młodzieńcy przed kaznodzie
ją cnoty. 

Jego mądrość każe: czuwać, ażeby dobrze spać. 
I zaprawdę, gdyby życie nie miało sensu i gdybym 
musiał wybrać bezsens, byłoby to bezsensem naj
bardziej godnym wyboru. 

Teraz jasno rozumiem, czego przedewszystkiem 
szukano, gdy szukano nauczycielów cnoty. Szuka
no sobie dobrego snu wraz z makowemi cnotami! 

Dla wszystkich owych chwalonych katedral
nych mędrców mądrość była snem bez marzeń: nie 
znali lepszej treści ży^cia. 

A i dziś jeszcze .istnieją tacy, jak ten kazno
dzieja cnoty, a nie zawsze tak uczciwi: ale czas ich 
minął. I nie długo już będą stali: oto już leżą. 

Błogosławieni ci senni: albowiem wkrótce 
zasną.— 

Tak mówił Zaratustra. 

^ue^l 'n*" // / a 



C zaświatowych 

Niegdyś i Zaratustra rzucał swój szał poza 
człowieka, podobnie do wszystkich zaświatowych. 
Dziełem cierpiącego, umęczonego boga wydawał mi 
się wtedy świat. 

Snem wydawał mi się świat i poematem boga; 
barwnym dymem przed oczami bosko niezadowo
lonego. ? 

Dobro i zło i radość i cierpienie i Ta i Ty— 
wszystko to zdawało mi się dymem barwnym"przed 
twórczemi oczami. Twórca chciał wyjrzeć z sie
bie—i oto stworzył świat. 

Upojeniem radości jest dla cierpiącego wyj
rzeć poza swoje cierpienia i zatracić się. Upoje
niem radości i zatraceniem siebie wydawał mi się 
ongi świat. 

Ten świat, wiecznie niedoskonały, odbicie 
wiecznej sprzeczności i niedoskonałe odbicie—upo
jeniem radości dla jego niedoskonałego twórcy: ta-
^im wydawał mi się ongi świat. 
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Więc i ja rzuciłem swój szał poza człowieka, 
podobnie do zaświatowych. Czy istotnie poza czło
wieka? 

O, bracia nioi, ten bóg, którego ja stworzyłem, 
był dziełem i obłędem ludzkim, jak i wszyscy bo
gowie! 

Był on człowiekiem i tylko biedną cząstką 
•człowieka i mnie: widmo to powstało mi z własne
go mego popiołu i żaru, i zaprawdę!—nie przyszło 
mi z zaświata! 

I cóż się stało, bracia moi? Przezwyciężyłem 
siebie—cierpiącego, zaniosłem własny popiół w gó
ry, wynalazłem sobie jaśniejszy płomień. I oto— 
widmo odstąpiło mnie! 

Byłoby teraz cierpieniem i męką dla mnie— 
uzdrowionego wierzyć w takie widma: cierpieniem 
byłoby to dla mnie teraz i poniżeniem. Tak więc 
mówię do zaświatowych. 

Cierpienie i niemoc stworzyły zaświaty; i ten 
krótki obłęd szczęścia, którego doznaje tylko naj
bardziej cierpiący. ') 

Znużenie, które chce jednym skokiem dosię
gnąć ostateczności—jednym, śmiertelnym skokiem, 
biedne, nieświadome znużenie, które nie chce na
wet już chcieć—ono to stworzyło bogów i zaświaty. 

Wierzcie mi, bracia moi! To ciało zrozpa-
czyło nad ciałem,— ono to na ostatnich ścianach 
wyczuwało palcami oszołomionego ducha. 

Wierzcie mi, bracia moi! To ciało zrozpaczyło 
nad ziemią,—ono to słuchało, jak przemawiał do 
siebie brzuch bytu. 

i l' 

o •'» - ' * „ r. -r , „ . .r^e. ,£e/*', a/<-^ 

'ii , i-' * «. ^ ^ i c,/,i 'la***-** /l^f/ . 
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I chciało głową — i nietylko głową—przebić , -y 
ostatnie ściany i dorwać się „tamtego świata."Jf^L *^ ^j' / ^ h ^ a 

Lecz „tamten świat" dobrze jest ukryty przed ~ 
człowiekiem, ten odczłowieczony, nie5—ludzki świat, 
który jest niebiańskiem Nic; a brzuch bytu nie prze
mawia wcale do człowieka, chyba jako człowiek. 

Zaprawdę, trudno jest dowieść wszechbytu 
i trudno doprowadzić go do mówienia. Powiedzcie 
mi, o bracia, czy najdziwniejsza z wszechrzeczy nie 
jest jeszcze najlepiej dowiedziona? 

Tak, to Ja i sprzeczność i nieład owego Ja 
przemawia jeszcze najuczciwiej o swem istnieniu; . 
to twórcze, chcące, nadające wartość Ja, które jest 
miarą i wartością wszechrzeczy. 

I ten byt najuczciwszy, to Ja—mówi o ciele, 
chce jeszcze ciała, nawet gdy poetyzuje i marzy 
i buja na skrzydłach połamanych. 

Coraz uczciwiej uczy się mówić—owo Ja: a im 
więcej się uczyr, tern więcej znajduje słów i czcL « , • 
dla ciała i ziemi. o « ^ - < • » - , • « » ^ / w w * ^ ' -

Nowej dumy nauczyło mnie moje Ja, tej uczę 
ludzi: nie kłaść więcej głowy w piasek rzeczy nie
bieskich, ale nosić ją swobodnie, tę głowę ziemską, 
która stwarza treść ziemi. 

Nowej woli uczę ludzi: chcieć tej drogi, którą 
człowiek szedł naoślep, nazywać ją dobrą i nie. 
usuwać się na bok, jak chorzy i obumierający. 

Chorzy- to i obumierający wzgardzili ciałem^ - , : 
i ziemią i wynaleźli niebo i zbawcze krople krwi:( '-C-^vr~a^-j' i± 

ale nawet owe słodkie i ponure jady wzięli ont j 
z ciała i ziemi! 



Chcieli uciec od nędzy swej, a gwiazdy były 
dla nich zadaleko. Westchnęli więc: ,,0—gdyby 
istniały drogi niebieskie, żeby się zakraść w inny 
byt i szczęście!"—i wynaleźli sobie swoje manowce 
i krwawe napoje! 

Mieli się za usuniętych od ciała swego i tej 
ziemi, ci niewdzięczni. Lecz komu zawdzięczali?kon-
wułsye i słodycz swego odsunięcia! Swemu ciału 
i tej ziemi. ^\ 

Zaratustra łagodny jest dla chorych. Zaprawdę, 
nie gniewa się on za ich sposoby pociechy i nie
wdzięczności. Oby wyzdrowieli i stali się przezwy-
cięzcami i oby stworzyli sobie wyższe ciało. 

Zaratustra nie gniewa się również na zdro-
wieńca, gdy ten spogląda czule na swój szał i za
krada się o północy na grób swego boga: ale i łzy 
jego są mi jeszcze chorobą i chorem ciałem. 

Było zawsze dużo chorobliwego tłumu wśród 
tych, którzy poetyzują i pożądają boga: wściekle 
nienawidzą oni poznającego i najmłodszej z cnót, 
która się zowie: uczciwość. 

Za siebie spoglądają zawsze w ciemne czasy: 
wówczas istotnie szał i wiara były czem innem; sza
leństwo rozumu było podobieństwem boga, a wąt
pienie—grzechem. 

Zbyt dobrze znam ja tych podobnych do bo
ga: chcą, żeby w nich wierzono i żeby wątpienie 
było grzechem. Zbyt dobrze wiem też w co oni 
sami najbardziej wierzą. 

Zaprawdę, nie w zaświaty i zbawcze krople 
krwi: lecz i oni w ciało wierzą najbardziej, a własne 
ich ciało jest dla nich rzeczą samą w sobie. 

-ŁA^Jjć- /AWWIS JIMM-*^^ {yO1 IJpAhWM, s' 



Lecz jest ono dla nich rzeczą chorobliwą: 
i chętnie wyskoczyliby ze skóry. Dlatego też na
słuchują kaznodziejów śmierci i sami głoszą za
światy. 

Słuchajcie lepiej, bracia moi, głosu uzdrowio
nego ciała: to jest uczciwszy i czystszy głos. 

Uczciwiej i czyściej mówi zdrowe ciało, do
skonałe i prostokątne: a mówi ono o treści ziemi.— 

Tak mówił Zaratustra, 



O wzgardzicielach ciała 

Chce słowo swe powiedzieć wzgardzicielom 
ciała. Niechaj mi ani sami się, ani innych nie prze-
uczają, ale niech tylko pożegnają się z własnem 
ciałem—i tak niech oniemieją. 

„Jestem ciałem i duszą"—tak mówi dziecko. 
I dlaczegóż nie należałoby mówić, jak dzieci? 

Ale przebudzony-, świadomy mówi: jestem cia
łem całkowicie i niczem poza tem; a dusza jest tyl
ko wyrazem dla czegoś w ciele. 

Ciało jest wielkim rozumem, mnogością o je
dnej treści, wojną i pokojem, stadem i pasterzem. 

Narzędziem twego ciała, bracie mój, jest też 
twój mały rozum, który nazywasz „duchem,"—małem 
narzędziem i zabawką twego wielkiego rozumu. 

,,Ja"—powiadasz i jesteś dumny z tego słowa. 
Ale większem jest—w co niechcesz wierzyć —ciało 
twoje i jego wielki rozum: on nie mówi Ja, ale Ja 
czyni. 

Co zmysł odczuwa, co duch poznaje, to nie
ma nigdy swego końca w sobie. Lecz zmysł i duch 
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chciałyby się przekonać, że są kresem wszechrze
czy: tak dalece są próżne. 

Narzędziem i zabawką są zmysł i duch: poza 
• nimi leży jeszcze Samo. Samo szuka także oczami 
zmysłów, nasłuchuje także uszami ducha. 

Zawsze nasłuchuje Samo i szuka: porównywa, 
poskramia, zdobywa, burzy. Panuje i jest władcą 
naszego Ja. 

Poza myślami twoimi i uczuciami, bracie mój, 
stoi mocarz potężny, mędrzec nieznany—a nazywa 
się on: Samo. W twoim ciele mieszka on, jest on 
twoim ciałem. 

Więcej jest rozumu w ciele twoim, aniżeli 
w najlepszej twej mądrości. I któż wie do czego 
mianowicie ciało twoje potrzebuje twej najlepszej 
mądrości? 

Twoje Samo śmieje się z twego Ja i jego du
mnych skoków. ,,Czem są dla mnie te skoki i wzlo
ty myśli? mówi do siebie. Manowcem do mego ce
lu. Jestem smyczą owego Ja i natchnieniem jego 
pojęć." 

Samo powiada do Ja: „tu czuj ból!" I ono cier
pi i rozmyśla, jakby cierpienie usunąć—i w tym 
właśnie celu powinno ono myśleć. 

Samo powiada do Ja: „tu czuj rozkosz!" I ono 
raduje się i rozmyśla, jakby częściej radować się— 
i w tym właśnie celu powinno ono myśleć. 

Chcę powiedzieć słowo wzgardzicielom ciała. 
Pogarda ich daje im poważanie. Co stworzyło po
ważanie i pogardę i wartość i wolę? 

Twórcze Samo stworzyło sobie poważanie i po
gardę, stworzyło sobie rozkosz i boleść. Twór-

4 
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cze ciało stworzyło sobie ducha, jako rękę swej 
woli. 

Nawet w głupocie waszej i pogardzie, o wzgar-
dziciele ciała, służycie waszemu Samo. Powiadam 
wam: wasze Samo samo chce umrzeć i odwraca się 
od życia. 

Nie podoła już temu, czego najbardziej chce: 
tworzeniu ponad siebie. Tego pożąda ono najbar
dziej, to jest całą jego żarliwością. 

Lecz na to już teraz zapóźno: więc wasze Sa
mo chce zginąć, o wzgarclziciele ciała. 

Zginąć chce wasze Samo i dlatego staliście się 
wzgardzicielami ciała. Gdyż nie jesteście w stanie 
tworzyć ponad siebie. 

I dlatego gniewacie się teraz na życie i na 
ziemię. Nieświadoma zawiść tkwi w ukośnym wzro
ku waszej pogardy. 

Nie pójdę waszą drogą, o wzgardziciele ciała! 
Nie jesteście dla mnie mostem do nadczłowieka!— 

Tak mówił Zaratustra. 



O radościach i namiętnościach 

Bracie mój, jeżeli posiadasz cnotę i jeżeli to 
jest twoja cnota, to posiadania jej nie dzielisz 
z nikim. 

Istotnie, chcesz ją nazwać poimieniu i po-
pieścić; chcesz ją potargać za ucho i zażartować 
z niej. 

I spójrz! Oto już imię jej stało się własnoś
cią tłumu i stałeś się tłumem i stadem z twoją 
cnotą! 

Uczyniłbyś lepiej, mówiąc: „niewymawialne 
i bezimienne jest to, co stanowi mękę i słodycz mo
jej duszy i głód moich trzewi." 

Cnota twoja niech będzie zawysoka dla po
ufałości nazw: a jeżeli musisz o niej mówić, to nie 
wstydź się o niej zabełkotać. 

Mów więc i bełkocz: „To jest moje dobro, to 
kocham, tak mi się to zupełnie podoba, tak jedy
nie ja chcę dobra. 

Nie chcę tego jako przykazania boskiego, nie 
chcę tego jako ludzkiej ustawy i konieczności 
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niech mi to nie będzie drogowskazem do nadzie-
mi i rajów. 

Ziemska jest cnota, którą kocham: mało jest 
w niej mądrości, a najmniej rozumu wszystkich. 

Ale ptak ten zbudował sobie u mnie gniazdo, 
dlatego kocham go i pieszczę—a teraz siedzi u mnie 
na złotych swych jajach.'"' 

Tak masz bełkotać i chwalić swoją cnotę. 
Niegdyś miałeś namiętności i nazywałeś je złe-

mi. Lecz teraz masz tylko jeszcze cnoty: one wy
rosły z twoich namiętności. 

Położyłeś najwyższy swój cel na sercu tym 
namiętnościom: więc stały się cnotami twemi i ra
dościami. 

Chociażbyś był z rodu gwałtownych, albo lu
bieżnych, albo zagorzalców wiary, albo mściwych; 

Wkońcu wszystkie twoje namiętności stają 
się cnotami i wszystkie twoje dyabły—aniołami. 

Miałeś niegdyś psy dzikie w swojej piwnicy: 
lecz wkońcu zamieniły się one w ptaki i miłe 
śpiewaczki. 

Z jadów twoich zwarzyłeś sobie balsam; doiłeś 
swoją krowę niedolę—a teraz pijesz słodkie mleko 
jej wymion. 

I nic już złego nadal nie wyrasta z ciebie, 
chyba zło, które wyrasta z walki twoich cnót. 

Bracie mój, jeżeli masz szczęście, to masz je
dną cnotę, a nie więcej: tak łatwiej przechodzisz 
przez most. 

Wyróżniająco jest mieć dużo cnót, ale ciężki 
to los; i niejeden poszedł na pustynię i zabił się, 
gdyż zmęczyło go być bitwą i bojowiskiem cnót. 
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Bracie mój, czy wojna i bitwa są złem? Ale 
to zło jest koniecznością, koniecznością jest zawiść 
i nieufność i oszczerstwo wśród twoich cnót. 

Patrz, jak każda z twoich cnót pożąda rzeczy 
najwyższej: każda chce całego twego ducha, aby 
był jej zwiastunem, pożąda całej twej siły w gnie
wie, nienawiści i miłości. 

Zazdrosna jest każda cnota o inną, a straszną 
rzeczą jest zazdrość. Nawet cnoty mogą ginąć 
z zazdrości. 

Ten, kogo otacza płomień zazdrości, przeciw
ko sobie obraca wkońcu żądło zatrute, jak nie
dźwiadek. 

Ach, bracie mój, czy nie widziałeś nigdy jesz
cze cnoty, która .oczernia i zabija samą siebie? 

Człowiek jest czemś, co należy przezwyciężyć: 
i dlatego powinieneś kochać swoje cnoty: albowiem 
przez nie zginiesz.— 

Tak mówił Zaratustra. 



O bladym zbrodniarzu 

Nie chcecie zabijać, o sędziowie i ofiarnicy, 
zanim zwierzę głowę pochyli? Patrzcie, blady prze
stępca pochylił głowę: z jego oka mówi wielka po
garda. 

„Moje Ja jest czemś, co należy przezwyciężyć: 
moje Ja jest mi wielką pogardą człowieka": tak mó
wią te oczy. 

Najwyższą jego chwilą było to, że sam siebie 
osądził: nie puszczajcie wzniosłego z powrotem do 
jego nizin! 

Niema zbawienia dla tego, kto tak nad sobą 
cierpi, chyba śmierć prędka. 

Wasze zabójstwo, o sędziowie, powinno być 
litością, nie zemstą. A zabijając, zważcie, żeby 
usprawiedliwić życie. 

Nie dość, że się pogodzicie z tym, którego za
bijacie. Smutek wasz niech będzie miłością do nad-
człowieka: to jedynie usprawiedliwi wasze własne 
życie. 



r 
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i „Wróg" powinniście mówić, a nie „złoczyń-
\ ca"; „chory" powinniście mówić, a nie „łotr';,, głu-
j piec" powinniście mówić, a nie „grzesznik." 

Gdybyś ty sam, czerwony sędzio, zechciał po
wiedzieć głośno wszystko, coś już uczynił w my-

: śłach, każdyby zawołał: „Precz z tym plugastwem 
i jadowitym robakiem!" 

Ale co innego jest myśl, a co innego czyn, 
a co innego jeszcze obraz czynu. Kolo przyczy
nowe nie obraca się między nimi. 

Obraz spowodował bladość tego bladego czło
wieka. Był on równy swemu czynowi, gdy go do
konywał. Lecz nie zniósł jego obrazu, gdy czynu 
dokonał. 

t Wciąż odtąd uważał siebie za wykonawcę je
dnego tylko czynu. .Nazywam to obłędem: wyjątek 
obrócił mu się w tryb. 

Kreska ujarzmia kwokę: uczynek, którego się 
dopuścił, ujarzmił jego biedny rozum—nazywam to 
obłędem po czynie. 

Słuchajcie, sędziowie! Jest jeszcze inny obłęd: 
jest-to obłęd przed czynem. Ach, nie wpełzliście 
mi dość głęboko w tę duszę! 

'? Czerwony sędzia mówi: ,,w jakim więc celu 
zamordował ten zbrodniarz? Chciał ograbić." Lecz 

'• ja powiadam wam: dusza jego chciała krwi, nie gra
bieży: on łaknął szczęścia noża! 

(

l Biedny jego rozum nie objął tego obłędu i na
mówił go: „mniejsza o krew! powiada rozum; czy 
nie zechcesz przynajmniej ograbić przytem? Doko
nać zemsty?" 



I usłuchał biednego swego rozumu: jego m o 
wa ciążyła mu, jak ołów—więc ograbił, zabiwszy. 
Nie chciał się wstydzić swego obłędu. 

A teraz znowu ołów jego przewinienia ciąży 
mu i znowu biedny jego rozum jest tak sztywny,, 
tak bezwładny, tak ciężki. 

Gdyby mógł choć potrząsnąć głową, jego cię
żar stoczyłby się: ale któż tą głową potrząsa? 

Czem jest ten człowiek? Zbiorowiskiem cho
rób, które przez ducha wychodzą w świat: tam szu
kają sobie zdobyczy. 

Czem jest ten człowiek? Kłębkiem dzikich wę
żów, które rzadko spokojnie leżą obok siebie: więc 
wychodzą i szukają sobie zdobyczy w świecie. 

Spójrzcie na to biedne ciało! Co ono cierpiało 
i czego pożądało, to biedna ta dusza tłomaczyła 
sobie—tłomaczyła jako chęć morderstwa i żądzę 
szczęścia noża. 

Kto obecnie zachoruje, tego napada zło obec
ne: chce bólu przyczyniać tern, co go boli. Lecz 
były inne czasy i' inne zło i dobro. 

Niegdyś wątpienie i dążenie do Samo były 
złem. Wówczas chory stawał się kacerzem i cza
rownicą: jak kacerz i czarownica cierpiał i chciał 
cierpień przyczyniać. 

Ale nie wnika wam to w uszy: szkodzi to 
waszym dobrym, powiadacie mi. Ależ—mniejsza o wa
szych dobrych! 

Wiele rzeczy wzbudza mi wstręt w waszych 
dobrych i zaprawdę, nie ich zło. Chciałbym, żeby 
mieli obłęd, z któregoby ginęli podobnie do tego 
bladego zbrodniarza. 
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Zaprawdę, chciałbym, żeby ich obłęd nazywał 
się prawdą, albo wiernością, albo sprawiedliwością: 
ale oni mają swoją cnotę, żeby żyć długo i to w za
dowoleniu godnem litości. 

Jestem poręczą nad potokiem, niech mnie obej
mie, kto mnie objąć może! Ale nie jestem waszemi 
kulami.— 

Tak mówił Zaratustra. 



O czytaniu i pisaniu 

Zpośród wszystkiego, co piszą, kocham to 
tylko, co jest pisane własną krwią. Pisz krwią: 
a przekonasz się, że krew jest duchem. 

Nie łatwo-to zrozumieć cudzą krew: nienawi
dzę czytających próżniaków. 

Kto zna czytelnika, ten nic już nie zrobi dla 
czytelnika. Jedno jeszcze stulecie czytelników, a sam 
duch będzie cuchnął. 

To, że każdemu wolno czytać, psuje z cza
sem nietylko pisanie, ale i myślenie. 

Niegdyś duch był bogiem, potem stał się czło
wiekiem, a teraz staje się już nawet pospólstwem. 

Kto pisze krwią i przypowieściami—nie chce, 
by go czytano, lecz, aby się uczono go na pamięć. 

Najbliższa droga w górach jest ze szczytu na 
szczyt: ale na to trzeba mieć długie nogi. 

Przypowieści mają być szczytami: a ci, do 
których się mówi, mają być wielcy i wysokiego 
wzrostu. 
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Powietrze rzadkie i czyste, niebezpieczeństwo 
blizkie i duch pełen radosnej złości: to sobie na
wzajem dobrze odpowiada. 

Chcę mieć chochlików koło siebie, gdyż jestem 
odważny. Odwaga, która odpędza upiory, stwarza 
sobie chochlików—odwaga chce się śmiać. 

Nie odczuwam już z wami: chmura, którą wi
dzę pod sobą, ta czarność i ciężar, z których się 
śmieję—to właśnie jest wasza chmura burzowa. 

Patrzycie wgórę, gdy żądacie wzniesienia się. 
j a patrzę nadół, gdyż jestem wzniesiony. 

Kto z was może jednocześnie śmiać się i być 
wzniesionym? 

Kto wchodzi na najwyższą górę, śmieje się ze 
wszystkich smutnych widowisk i smutnych rzeczy
wistości. 

Odważnie, bez troski, szyderczo, gwałtownie— 
tak chce mądrość: ona jest kobietą i kocha jedynie 
wojownika. 

Powiadacie mi: „ciężko jest znosić życie." Lecz 
nacóż mielibyście swoją dumę przed południem, 
a poddanie się wieczorem? 

Ciężko jest znosić życie: lecz nie bądźcie mi 
tak czuli. Wszyscy jesteśmy pięknemi jucznemi 
osłami i oślicami. 

Cóż mamy wspólnego z pączkiem róży, który 
drży, gdy mu kropla rosy ciąży na ciele? 

Prawda: kochamy życie nie dlatego, że je
steśmy przyzwyczajeni do życia, lecz — do mi
łości. 

Zawsze jest trochę obłędu w miłości. Lecz 
jest też zawsze trochę rozumu w obłędzie. 



I nawet mnie, który sprzyjam życiu, zdaje się, 
iż motyle i bańki mydlane i co jest z tego rodzaju 
wśród ludzi—najwięcej wiedzą o szczęściu. 

Widok bujania tych lekkich, głupich, zręcznych, 
ruchliwych duszyczek doprowadza Zaratustrę do łez 
i do pieśni. 

Wierzyłbym tylko w boga, któryby umiał 
tańczyć. 

A gdym zobaczył swego dyabła, spostrzegłem, 
że jest poważny, gruntowny, głęboki, uroczysty: był 
to duch ciężkości—przez niego ginie wszystko. 

Zabija się nie gniewem, ale śmiechem. Dalej
że—zabijmy^ ducha ciężkości! 

Nauczyłem się chodzić: odtąd sam się rozpę
dzam. Nauczyłem się latać: odtąd dla poruszenia 
się z miejsca nie chcę być popychanym. 

Teraz jestem lekki, teraz lecę, widzę się teraz 
pod sobą, teraz bóg tańczy przeżeranie!— 

Tak mówił Zaratustra. 



O drzewie na górze 

Oko Zaratustry spostrzegło, że pewien mło
dzieniec unikał go. A gdy pewnego wieczoru szedł 
przez góry, otaczające miasto, które nazywają 
„Pstrą krową", ujrzał nagle owego młodzieńca, jak 
siedział oparty o drzewo i patrzył wzrokiem znużo
nym w dolinę. Zaratustra objął drzewo, przy któ-
rem siedział młodzieniec i tak rzekł: 

„Gdybym chciał potrząsnąć to drzewo swoimi 
rękami, nie podołałbym temu. 

Lecz wiatr, którego nie widzimy, dręczy je 
i ugina, jak chce. Najbardziej uginają i dręczą nas 
ręce niewidzialne." 

Młodzieniec podniósł się przerażony i rzekł: 
„słyszę Zaratustrę, a tylko-co o nim myślałem." 
Zaratustra odpowiedział: 

„Czemu się więc przestraszasz?—A i z czło
wiekiem dzieje się, jak z drzewem. 

Im więcej chce on wgórę i w jasność, tern 
silniej korzenie jego dążą ku ziemi, wdół, w cie
mność, w głąb—do zła." 



„Tak—do zła! zawołał młodzieniec, jakże to 
możliwe, żeś odkrył moją duszę?" 

Zaratustra uśmiechnął się i rzekł: „Są dusze, 
których się nigdy nie odkrywa, chyba—trzeba je 
wprzód wynaleźć." 

„Tak, do zla! zawołał młodzieniec powtórnie. 
Powiedziałeś prawdę, Zaratustro. Nie ufam już 

sobie, odkąd chcę wgórę; i nikt już mi nie ufa— 
czem się to dzieje? 

Przemieniam się zbyt prędko: moje Dziś obala 
moje Wczoraj. Często przeskakuję stopnie, wcho
dząc,—tego mi żaden stopień nie przebacza. 

Na górze znajduję się zawsze sam. Nikt ze 
mną nie mówi, mróz samotności przejmuje mnie 
dreszczem. Czego więc chcę na wyżynie? 

Pogarda moja i moja tęsknota rosną równole
głe: im wyżej się wznoszę, tern więcej pogardzam 
tym, który się wznosi. Czego więc chce on na 
wyżynie? 

Jakże się wstydzę swego wznoszenia się i po
tykania! Jakże szydzę zc swego silnego parskania! 
Jakże nienawidzę lecącego! Jakże znużony jestem 
na wyżynie!" 

Tu zamilkł młodzieniec. A Zaratustra patrzył 
na drzewo, przy którem stali i rzekł: 

„To drzewo stoi tu samotnie w górach: wyro
sło wysoko ponad człowieka i zwierzę. 

I gdyby zechciało przemówić, nie znalazłoby 
nikogo, ktoby je zrozumiał: tak wysoko wyrosło. 

Teraz czeka i czeka—na co też ono czeka? 
Mieszka zbyt blizko siedziby chmur: czeka zapewne 
na pierwszy piorun?5' 
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Gdy Zaratustra powiedział to, młodzieniec za
wołał z ruchom gwałtownym: „Tak, Zaratustro, mó
wisz prawdę. Pożądałem swej zguby, gdym dążył 
na wyżynę, a ty jesteś piorunem, na który czeka
łem! Spójrz, czem jeszcze jestem, odkąd tyś się 
nam objawił? Zawiść do ciebie zniszczyła mnie!"— 
Tak rzekł- młodzieniec i zapłakał gorzko. A Zara
tustra objął go ramieniem i poprowadził ze sobą. 

A gdy szli tak już chwilę, Zaratustra począł 
mówić: 

Serce mi się rozdziera. Lepiej od słów mó
wią mi oczy twoje o całem twem niebezpieczeństwie. 

Nie jesteś jeszcze wolny, szukasz jeszcze wol
ności. Nadnocnym zrobiło cię twoje szukanie i nad-
czujnym. 

Chcesz na swobodną wyżynę, dusza twoja ła
knie gwiazd. Ale i złe twoje skłonności łakną 
wolności, 

Twoje psy dzikie chcą na swobodę; szczekają 
z radości w piwnicy swej, gdy duch twój dążyr do 
rozbicia wszystkich więzień. 

Jesteś mi jeszcze więźniem, który obmyśla so
bie wolność: ach, dusza takich więźniów staje się 
mądrą, ale też przebiegłą i złą. 

I oswobodzony duchem musi się jeszcze oczyś
cić. Pozostało w nim dużo więzienia i próchna: 
jeszcze oko jego musi się oczyścić. 

Tak, znam twoje' niebezpieczeństwo. Ale za
klinam cię na miłość moją i nadzieję: nie odrzucaj 
miłości swej i nadziei! 

Czujesz się jeszcze szlachetnym, szlachetnym 
czują cię też i inni, którzy cię niecierpią i ślą 
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ci złe spojrzenia. Wiedz, że szlachetny zawadza 
wszystkim. 

Dobrym również zawadza szlachetny: a nawet 
nazywając go dobrym, chcą go tern samem na bok 
usunąć. 

Coś nowego chce stwarzać szlachetny, i nową 
cnotę. Starego chce dobry i chce, by stare się 
utrzymało. 

Lecz nie to jest niebezpieczeństwem szlachetne
go, że może stać się dobrym, ale—zuchwałym, szy
dercą i niszczycielem. 

Ach, znałem szlachetnych, którzy zatracili naj
wyższą swoją nadzieję. Odtąd spotwarzali wszystkie 
wysokie nadzieje. 

Odtąd żyli zuchwale, w krótkich pożądaniach 
i zaledwie stawiali sobie cele ponad dzień. 

„I duch jest lubieżny"—mówili. Złamały się 
skrzydła ich duchowi: odtąd pełza on i gryząc 
brudzi. 

Myśleli niegdyś, że zostaną bohaterami: obec
nie są to lubieżnicy. Bohater jest dla nich zgry
zotą i zgrozą. 

Ale zaklinam cię na miłość moją i nadzieję: 
nie odrzucaj w swej duszy bohatera. Trzymaj świę
cie najwyższą swoją nadzieję!— 

Tak mówił Zaratustra. 



O kaznodziejach śmierci 

Istnieją kaznodzieje śmierci: ziemia jest pełna 
takich, którym należy głosić odrazę do życia. 

Pełna jest ziemia zbytecznych, a życie przez 
zbyt już wielu — znieprawiane. Niechaj ich „ży
wotem wiecznym" wywabią z tego życia! 

„Żółtemi" nazywają kaznodziejów śmierci, al
bo „czarnemi". A ja wam ich pokażę jeszcze w in
nych barwach. 

Są tam okropni, którzy noszą w sobie zwierzę 
drapieżne i nie mają wyboru prócz żądz, lub sa-
morozszarpań. A żądze ich są również samoroz-
szarpaniem. 

Ci okropni nie stali się jeszcze nawet ludźmi; 
niech głoszą odrazę do życia i niech giną! 

Są tam suchotnicy duszy: zaledwie się urodzili, 
już zaczynają umierać i tęsknią do nauk znużenia 
i zrzeczenia się. 

Chcieliby umrzeć i mybyśmy powinni zgodzić 
się z ich wolą! Strzeżmy się budzić tych umar
łych i uszkadzać te trumny żywe! 

5 
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Gdy spotkają chorego, albo starca, albo tru
pa, powiadają zaraz: „życie jest obalone!" 

Ale to oni sami jedynie są obaleni i oko ich, 
które widzi tylko jedną twarz bytu. 

Otuleni grubą melancholią i żądni małych zda
rzeń, które przynoszą śmierć—czekają i zaciskają 
zęby. 

Albo: chwytają słodycze i szydzą przytem ze 
swego dzieciństwa: wiszą na słomce życia i szydzą 
z tego, że jeszcze wiszą na słomce. 

Ich mądrość brzmi: „głupiec, kto pozostaje^przy 
życiu, lecz my tak bardzo jesteśmy głupcami! I to 
właśnie jest najgłupsze w życiu!" 

„Życie jest tylko cierpieniem" — mówią inni 
i nie kłamią: starajcie się więc sami zginąć! Sta
rajcie się więc, żeby ustało życie, które jest tylko 
cierpieniem! 

I niech nauka waszej cnoty brzmi: „zabijaj się 
sam! Wykradaj sam siebie! " 

„Rozkosz jest grzechem—mówią jedni, którzy 
głoszą śmierć—odejdźmy na bok i nie wydawajmy 
na świat dzieci!" 

„Uciążliwie jest rodzić—mówią drudzy—pocóż 
jeszcze rodzić? Rodzimy tylko nieszczęśliwych!" 
I ci także są kaznodziejami śmierci. 

„Trzeba litości—mówią trzeci. Weźcie sobie 
co mam! Weźcie sobie to, czem jestem. Tem mniej 
będzie mnie wiązało życie!" 

Gdyby ci byli z gruntu litościwemi, sprzykrzy
liby bliźniemu życie. Być złym—byłoby prawdziwą 
dobrocią. 
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Lecz oni chcą się oswobodzić od życia: cóż 
im do tego, że innych jeszcze mocniej wiążą swe-
mi kajdanami i podarkami! 

A i wy również, dla których życie jest pracą 
dziką i niepokojem: czy nie znużeniście bardzo ży
ciem? Czy nie dojrzeliście bardzo do kazań śmierci? 

Wy wszyscy, którzy kochacie pracę dziką 
i pośpiech, nowość, niezwykłość—wy sami ledwie 
się znosicie; pilność wasza ucieczką jest i chęcią 
zapomnienia samego siebie. 

Gdybyście więcej wierzyli w życie, mniejbyście 
się oddawali chwili. Ale nie macie dosyć treści 
w sobie do czekania, ani nawet do lenistwa! 

Wszędzie rozbrzmiewa głos tych, którzy'śmierć 
głoszą: i ziemia pełna jest takich, którym należy 
głosić śmierć. 

Albo „żywot wieczny": to ma dla mnie jedna-
' ką wartość—o ile tylko prędko zginą!— 

Tak mówił Zaratustra. 



O wojnie i wojownikach 

Nie chcemy, by oszczędzali nas najlepsi nasi 
wrogowie, ani ci, których z serca kochamy. Po
zwólcie więc, że powiem wam prawdę! 

Bracia moi w wojnie! Kocham was z serca, 
jestem i byłem jednym z waszych. Jestem też naj
lepszym waszym wrogiem. Pozwólcie więc, że po
wiem wam prawdę! 

Znam nienawiść i zawiść waszego serca. Nie 
jesteście dosyć wielcy, ażeby nieznać nienawiści 
i zawiści. Bądźcie więc dość wielkimi, żeby się te
go nie wstydzić! 

T jeżeli nie możecie być świętymi poznania, 
bądźcie mi przynajmniej jego wojownikami. To są 
sprzymierzeńcy i przodownicy takiej świętości. 

Widzę wielu żołnierzy: obym ujrzał wielu wo
jowników! „Jedno-formą" nazywa się to, co oni 
noszą: oby nie było jedną formą to, co się pod 
nią kryje! 

Macie mi być takimi, których oko szuka zaw-
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sze wroga—waszego wroga. A niektórzy zpośród 
was nienawidzą na pierwszy rzut oka. 

Swego wroga powinniście szukać, swoją wojnę 
prowadzić i dla swoich myśli! A jeśli wasza myśl 
polegnie, to niech jeszcze uczciwość wasza obwoła 
z tego powodu zwycięztwo. 

Macie kochać spokój jako środek do nowych 
wojen. Krótki zaś spokój bardziej, aniżeli długi. 

Nie doradzam wam pracy, lecz walkę. Nie do
radzam wam pokoju, lecz zwycięztwo. Niech praca 
wasza będzie walką, a pokój—zwycięztwem. 

Można milczeć i cicho siedzieć jedynie wów
czas, gdy się posiada strzałę i łuk: inaczej—papla 
się i kłóci. Pokój wasz niech będzie zwycięztwem. 

Mówicie, że dobra sprawa uświęca nawet woj-, 
nę? A ja powiadam wam: dobra wojna uświęca 
każdą sprawę. 

Wojna, i odwaga dokonała więcej wielkich 
rzeczy, niż miłość bliźniego. Nie wasze współczu
cie, lecz męztwo ratowało dotąd ginących. 

Co jest dobre? pytacie. Dobrze jest być wa
lecznym Pozwólcie mówić małym dziewczynkom: 
„dobre jest to, co jest zarazem piękne i wzru
szające." 

Nazywają was—bez serca: ale serce wasze jest 
prawdziwem sercem, kocham wstydliwość waszej ser
deczności. Wstydzicie się swego przypływu, a in
ni wstydzą się swego odpływu. 

Jesteście brzydcy? A więc, bracia moi! Odziej
cie się wzniosłością, tym płaszczem brzydoty. 

A kiedy dusza wasza staje się wielką, staje 
się też wyniosłą, a we wzniosłości waszej tkwi złość. 
Znam ja was. 
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A w złości spotykają się wyniosły ze słabym. 
Lecz nie rozumieją się wzajem. Znam ja was. 

Wolno wam mieć takich tylko wrogów, któ
rych można nienawidzić, a nie takich, którymi nale
ży pogardzać. Winniście być dumni ze swego wro
ga: wówczas powodzenia wroga waszego są i wa-
szemi powodzeniami. 

Bunt jest dostojeństwem niewolnika. Waszym 
dostojeństwem niech będzie posłuszeństwo. Nawet 
rozkazy wasze niech będą posłuszeństwem. 

Dla dobrego wojownika „powinieneś" brzmi 
przyjemniej, niż „ja chcę." A wszystko, co miłe 
wam, powinniście wprzód jeszcze dać sobie rozkazać. 

Niech miłość wasza do życia będzie miłością 
do waszej najwyższej nadziei: a najwyższą waszą 
nadzieją niech będzie najwyższa myśl życia! 

Lecz pozwólcie, że rozkażę wam najwyższą 
myśl—brzmi ona: człowiek jest czemś, co należy 
przezwyciężyć. 

Tak więc żyjcie swojem życiem posłuszeiistwa 
i wojny. Mniejsza o długie życie! Któryż wojo
wnik chce, by go oszczędzano! 

Nie oszczędzam was, kocham was z serca, bra
cia moi w wojnie!— 

Tak mówił Zaratustra. 



O nowym bożku 

Istnieją jeszcze gdzieniegdzie narody i stada, 
ale nie u nas, bracia moi: tu są państwa. 

Państwo? Co to jest? Hejże! Otwórzcie uszy, 
gdyż teraz powiem wam słowo o śmierci narodów. 

Państwem nazywa się najzimniejszy zpośród 
zimnych potworów. Kłamie też ozięble: i takie 
kłamstwo wypełza z jego ust: „Ja, państwo, jestem 
narodem." 

To kłamstwo! Twórcy stworzyli narody i roz
wiesili nad nimi wiarę i miłość: a przeto służyli życiu. 

Niszczyciele zaś stawiają pułapki dla wielu i na
zywają je państwem: oni-to zawieszają miecz i sto 
żądz nad nimi. 

Gdzie jeszcze istnieje naród, nie rozumie on 
i nienawidzi państwa, jako złego spojrzenia i grze
chu w obyczajach i prawach. 

Daję wam ten znak: każdy naród mówi swo
im językiem dobra i zła: języka tego sąsiad nie 
rozumie. Wynalazł własną mowę w obyczajach 
i prawach. 



Ale państwo kłamie we wszystkich językach 
dobra i zła; cokolwiek powie—kłamie, cokolwiek 
posiada—skradło. 

Wszystko w nim jest fałszem; kąsa kradzione
mu zębami — zgryźliwe. Fałszem są nawet jego 
trzewia. 

Pomieszanie języków dobra i zła: ten znak 
daję wam, jako znak państwa. Zaprawdę, znak ten 
wskazuje na chęć śmierci. Zaprawdę, przywołuje 
on kaznodziejów śmierci! 

Aż-nazbyt-wielu się rodzi: dla zbytecznych 
wynaleziono państwo! 

Patrzcież mi, jak państwo przyciąga owych aż-
nazbyt-wielu! Jak ono ich pochłania, żuje i przeżuwa! 

„Niema na ziemi nic większego odemnie: jes
tem porządkującym palcem boga"—tak ryczy ten 
potwór. I nietylko długousi i krótkowidze pada
ją na kolana! 

Ach—i w was, o dusze wielkie, syczy ono po
nure swoje kłamstwa! Ach!—zgaduje ono serca bo
gate, które chętnie się przelewają! 

Tak, zgaduje ono i was—zwycięzcy starego 
boga! Znużyliście się w walce, a teraz znużenie 
wasze służy jeszcze nowemu bożkowi! 

Bohaterów i ludzi dostojnych chciałby dokoła 
siebie postawić—ten nowy bożek. Chętnie grzałby 
się w słonecznem świetle dobrych sumień—ten po
twór zimny! 

Wszystko chce daś wam, o ile tylko wy go 
uwielbiać będziecie: tak okupuje sobie blask wa
szej cnoty i spojrzenie waszych dumnych oczu. 



Chce użyć was na przynętę dla owych aż-na-
zbyt-wielu! Tak, tu wynaleziono piekielną sztuczkę, 
konia śmierci, brzęczącego w stroju boskiej czci! 

Tak, tu wynaleziono śmierć dla wielu, śmierć, 
która sama się głosi życiem: zaprawdę, serdeczna 
to służba dla kaznodziejów śmierci! 

Państwem nazywam to, gdzie wszyscy piją tru
ciznę—dobrzy i źli; państwem, gdzie wszyscy sami 
siebie zatracają—dobrzy i źli; państwem, gdzie po
wolne samobójstwo wszystkich nazywa się „życiem." 

Spójrzcie mi na tych zbytecznych! Kradną so
bie dzieła wynalazców i skarby mędrców; nazywają 
tę kradzież wykształceniem—i wszystko staje się 
dla nich chorobą i dolegliwością! 

Spójrzcie mi na tych zbytecznych! Zawsze cho
rują, zrzucają żółć i nazywają to gazetą. Pożerają 
się nawzajem, a nawet strawić się nie mogą. 

Spójrzcie mi na tyrch zbytecznych! Zdobywają 
bogactwa i stają się tem biedniejszemu Potęgi chcą, 
a naprzód oskardu potęgi, dużo pieniędzy—ci bezsilni! 

Spójrzcie, jak łażą—te zwinne małpy! Łażą 
po sobie i wtrącają się do błota i głębi. 

Wszyscy oni pchają się do tronu: to ich obłęd,— 
jakgdyby na tronie siedziało szczęście! Często bło
to siedzi na tronie—a często i tron na błocie. 

Wszystko-to są dla mnie obłąkańcy i małpy 
łażące i zbytni gorliwcy. Źle mi pachnie ich bożek, 
ten zimny potwór: wszyscy oni źle mi pachną, ci 
bałwochwalcy. 

Bracia moi, chcecie się zadusić w wyziewach 
ich paszcz i żądz! Wyłamcie lepiej okna i wyskocz
cie na wolność! 
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Unikajcie tego złego zapachu! Idźcie precz od 
tego bałwochwalstwa zbytecznych! 

Unikajcie tego złego zapachu! Idźcie precz 
od oparu tych ofiar ludzkich! 

Otworem stoi jeszcze ziemia dla dusz wielkich. 
Dla samotników i samowtórych jest jeszcze dużo 
miejsc pustych, wokoło których wieje zapach ci
chych mórz. 

Otworem stoi jeszcze życie swobodne dla dusz 
wielkich. Zaprawdę, im kto mniej posiada, tern 
mniej też będzie posiadany: niech będzie pochwa
lona mała bieda! 

Tam dopiero, gdzie ustaje państwo, zaczyna 
się człowiek, który nie jest zbyteczny: tam rozpo
czyna się pieśń niezbędnego, mełodya jednokrotna 
i niczem niezastąpiona. 

Spójrzcie mi, bracia moi, tam, gdzie państwo 
ustaje! Czy nie widzicie tęczy i mostów nadczło-
wieka?— 

Tak mówił Zaratustra. 



O muchach jarmarcznych 

Uciekaj, przyjacielu mój, do swej samotności! 
Widzę, żeś odurzony wrzawą wielkich mężów i po
kąsany żądłami małych. 

Lasy i skały godnie umieją z tobą milczeć. 
Bądź znów podobny do drzewa, które kochasz, 
do rozłożystego: cicho i nasłuchująco zwisa ono 
nad morzem. 

Gdzie ustaje samotność, zaczyna się jarmark; 
a gdzie zaczyna się jarmark, zaczyna się wrzawa 
wielkich aktorów i brzęk much jadowitych. 

W świecie i najlepsze rzeczy nic nie są warte 
bez tego, kto je wystawia: wielkimi ludźmi nazywa 
tłum tych wystawców. 

Mało rozumie tłum to, co wielkie, to jest: 
twórczość. Ale ma zmysł do wystawców i akto
rów rzeczy wielkich. 

Dokoła wynalazców nowych wartości obra
ca się świat: obraca się niewidzialnie. A koło 
aktorów obraca się tłum i sława: taki jest „bieg 
świata." 



Aktor ma ducha, lecz mało sumienia ducha. 
Wierzy on zawsze w to, czem najsilniej wpaja wia
rę—wiarę w siebie! 

Jutro ma on nową wiarę, a pojutrze jeszcze 
nowszą. Ma umysł żywy, podobnie do tłumu i zmien
ne usposobienia. 

Obalić—znaczy u niego: udowodnić. Dopro
wadzić do wściekłości—znaczy: przekonać. A krew 
jest dlań najlepszą z podstaw. 

Prawdę, która się wkrada tylko w uszy wy
tworne, nazywa kłamstwem i niczem. Zaprawdę, 
wierzy on jedynie w bogów, które w świecie robią 
wielką wrzawę. 

Jarmark przepełniony jest wrzaskliwemi błaz
nami, a tłum chwali się swoimi wielkimi ludźmi! Są 
to dla niego panowie godziny. 

A godzina ich nagli; więc i oni naglą ciebie. 
I od ciebie żądają też twojego Tak lub Nie. Bia
da, chcesz-że krzesło swoje postawić pomiędzy Za 
i Przeciw? 

Z powodu tych bezwzględnych i naglących 
bądź bez zazdrości, o miłośniku prawdy! Nigdy jesz
cze prawda nie zawisła na ramieniu bezwzględnego. 

Z powodu tych nagłych powracaj do swej 
pewności: tylko na jarmarku jest się napadanym 
przez Tak? lub Nie? 

Powolnie przeżywają studnie głębokie: długo 
muszą czekać, zanim dowiedzą się, co wpadło w ich 
głębię. 

Wszystko, co wielkie stroni od jarmarku i sła
wy: zdała od jarmarku i sławy mieszkali od wie
ków wynalazcy nowych wartości. 
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Uciekaj, przyjacielu mój, do swej samotności: 
widzę, żeś pokąsany przez muchy jadowite. Ucie
kaj tam, gdzie wieje surowe, silne powietrze! 

Uciekaj do swej samotności! Żyłeś zbyt blizko 
małych i godnych politowania. Uciekaj przed ich 
niewidzialną zemstą! Dla ciebie nie są oni niczem, 
prócz zemsty. 

Nie podnoś więcej na nich ręki! Niezliczona 
ich moc, a nie twój-to los być oganką na muchy. 

Niezliczeni są ci mali i godni politowania; a już 
niejedną dumną budowlę doprowadziły do upadku 
krople deszczu i zielsko. 

Nie jesteś głazem, a już cię mnogie wydrążyły 
krople. Złamiesz mi się jeszcze i rozpadniesz od 
wielu kropel. 

Widzę—znużony jesteś z powodu much jado
witych, krwawo pocięty w stu miejscach; a duma 
twoja nie chce nawet się gniewać. 

Krwi chcieliby od ciebie w całej niewinności, 
krwi żądają ich dusze bezkrwiste i dlatego też kłu
ją w całej niewinności. 

Lecz ty—głęboki—zbyt głęboko i z małych 
ran cierpisz; a zanim sie wyleczysz, już taki sam ro
bak jadowity łazi ci po ręku. 

Zanadtoś dumny, żeby zabijać tych łakomców. 
Ale strzeż się, żeby nie stało się twoim losem zło
wrogim znosić wszystkie ich krzywdy jadowite. 

Brzęczą wokoło ciebie także i swoją pochwa
łą: natręctwem są ich pochwały. Oni chcą blizko-
ści twojej skóry i krwi. 

Pochlebiają ci jak bogu, lub dyabłu, skomlą 
przed tobą, jak przed bogiem, lub dyabłem. Cóż 
ztąd! To są pochlebcy i skomlący i nic więcej. 
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Okazują ci też często swoją uprzejmość. Ale 
to zawsze było rozumem tchórzów. Tak, tchórze 
są rozumni! 

Rozmyślają dużo o tobie ciasną swą duszą— 
jesteś dla nich zawsze podejrzany. Wszystko, o czem 
się bardzo rozmyśla, staje się podejrzanem. 

Karzą ciebie za cnoty. Przebaczają ci z serca 
tylko—błędy. 

Ponieważ jesteś łagodny i prawego umysłu, 
więc powiadasz: „oni niewinni małego swego bytu/ ' 
Ale ciasna ich dusza myśli: „przewinieniem jest każ
dy byt wielki." 

A jeśli jesteś dla nich łagodny, czują się po
gardzani przez ciebie i oddają ci twoje dobrodziej
stwo z krzywdą ukrytą. 

Twoja duma bezsłowna zawsze jest im wstręt
na; radują się, gdy zdarzy ci się być o tyle skrom
nym, żeby być próżnym. 

To, co poznajemy w człowieku, zapalamy też 
w nim. Strzeż się więc małych. 

Wobec ciebie czują się małymi i nizkość ich 
tli się i żarzy przeciwko tobie w niewidzialnej 
zemście. 

Czyś nie zauważył, jak często niemieją, gdy 
się do nich przybliżasz i jak z nich siła ich ucho
dzi, niby dym z gasnącego ogniska? 

Tak, przyjacielu mój, jesteś złem sumieniem 
dla bliźnich swoich: gdyż oni niegodni ciebie. Więc 
nienawidzą cię i chcieliby ssać krew twoją. 

Bliźni twoi będą zawsze jadowitemi muchami. 
Nawet to, co w tobie jest wielkie—musi uczynić 



ich bardziej jadowitemi i coraz bardziej podobne-
mi do much. 

Uciekaj, przyjacielu mój, do swej samotności, 
i tam, gdzie wieje surowe, silne powietrze. Nie 
twój-to los być oganką na muchy.— 

Tak mówił Zaratustra. 



O czys tośc i 

Kocham las. W miastach źle żyć: nazbyt tam 
dużo rozpasania. 

Czy nie lepiej wpaść w ręce mordercy, niż 
w sny rozpasanej kobiety? 

Spójrzcie mi na tych mężczyzn: oko ich mó
wi, że nie znają nic,lepszego na ziemi, niż—leżeć 
przy kobiecie. 

Błoto jest na dnie ich duszy: a biada, jeżeli 
błoto ich ma jeszcze ducha! 

Gdybyście przynajmniej jako zwierzęta byli 
doskonali! Ale cechą zwierzęcia jest niewinność. 

Czy doradzam wam zabić zmysły? Doradzam 
wam niewinność zmysłów. 

Czy doradzam wam czystość? Czystość u nie
których jest cnotą, ale u wielu—prawie występkiem. 

Ci wprawdzie powstrzymują się: ale suka 
zmysłowość wygląda z zawiścią ze wszystkiego, co 
czynią. 

Nawet na wyżyny ich cnoty idzie, aż do zim
nego ducha wnika to zwierzę ze swym niepokojem. 

A jak grzecznie umie suka zmysłowość żebrać 
o kawałek ducha, gdy się odmawia jej kawałka mięsa! 
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Lubicie tragedye i wszystko, co rozdziera ser
ce? Ale ja nie mam zaufania do suki waszej. 

Macie mi zbyt okrutne oczy i wypatrujecie po
żądliwie cierpiących. Czy nie przebrała się wasza 
lubieżność i czy nie nazywa siebie współczuciem? 

Daję też wam tę przenośnię: nie mało jest ta
kich, którzy chcieli wypędzić swego dyabła, a sami 
przytem wpadli w świnie. 

Komu czystość jest uciążliwa, temu należy ją 
odradzać: aby nie stała się drogą do piekła—to 
jest błotem i chucią duszy. 

Czy mówię o rzeczach brudnych? To nie jest 
dla mnie rzeczą najgorszą. 

Poznający wchodzi niechętnie w wodę prawdy 
nie wówczas, gdy jest brudna, lecz gdy jest płytka. 

Zaprawdę, istnieją czyści zgruntu: są oni ła
godniejszego serca, śmieją się chętniej i obficiej, niż wy. 

Śmieją się też z czystości i pytają: „co to jest 
czystość! 

Alboż czystość nie jest niedorzecznością? Ale 
niedorzeczność ta przyszła do nas, a nie my do niej. 

Ofiarowaliśmy temu gościowi przytułek i serce: 
więc mieszka u nas;—niech zostanie, jak długo chce!" 

Tak mówił Zaratustra. 

6 



O p r z y j a c i e l u 

„Jeden—to zawsze zbyt wielu koło mnie" — 
tak myśli pustelnik. „Stale jeden raz jeden —daje 
zczasem dwa!" 

Ja i Mnie są zawsze zbyt żarliwi w rozmowie:: 
jak można byłoby wytrzymać bez przyjaciela? 

Dla pustelnika przyjaciel zawsze jest tym trze
cim: trzeci jest korkiem zapobiegającym, żeby roz
mowa dwóch nie zatonęła w głąb. 

Ach—zadużo głębin mają pustelnicy. Dlatego 
tęsknią tak do przyjaciela i jego wyżyn. 

Nasza wiara w innych zdradza, w co wierzy
libyśmy chętnie w sobie samych. Tęsknota do przy
jaciela jest naszym zdrajcą. 

Często też miłością chce się tylko przeskoczyć 
zawiść. Często napada się i robi się wroga, ażeby 
ukryć, iż można być napadniętym. 

„Bądź przynajmniej moim wrogiem!"—tak mó
wi prawdziwa cześć, która nie śmie prosić o przy
jaźń. 
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Jeżeli się chce mieć przyjaciela, trzeba chcieć 
walczyć dla niego: ażeby zaś walczyć, trzeba módz 
być wrogiem. 

W przyjacielu należy szanować jeszcze wroga. 
Czy możesz przystąpić do przyjaciela, nie przecho
dząc na jego stronę? 

W przyjacielu należy mieć najlepszego wroga. 
Powinieneś mu być najbliższy sercem, gdy mu prze
ciwdziałasz. 

Nie chcesz nosić sukni wobec przyjaciela? Po
winno być zaszczytem dla twego przyjaciela, że mu 
się dajesz, jakim jesteś? Lecz on cię za to posyła 
do dyabła! 

Kto się nie ukrywa—oburza: tak wielką macie 
przyczynę do obawiania się nagości! Tak, gdybyś
cie byli bogami, wolnoby wam było wstydzić się 
odzieży! 

Nie możesz dość pięknie wystroić się dla przy
jaciela: albowiem masz być mu strzałą i tęsknotą 
do nadczłowieka. 

Czy widziałeś już przyjaciela swego śpiące
go, ażeby się dowiedzieć, jak wygląda? Czem-że 
jeszcze jest twarz twego przyjaciela? Jest-to twoja 
własna twarz w szorstkiem i niedoskonałem zwier
ciadle. 

Widziałeś już swego przyjaciela we śnie? Czyś 
nie przestraszył się, że twój przyjaciel tak wygląda? 
O—przyjacielu mój, człowiek jest czemś, co należy 
przezwyciężyć. 

Przyjaciel powinien być mistrzem w odgady
waniu i milczeniu: nie powinieneś chcieć widzieć 



wszystkiego. Sen powinien ci zdradzić, co twój 
przyjaciel czyni na jawie. 

Odgadywaniem niech będzie twoje współczu
cie: ażebyś wiedział wprzód, czy twój przyjaciel 
chce współczucia. Może kocha on w tobie oko 
niezmącone i wzrok wieczności. 

Niechaj współczucie dla przyjaciela skryje się 
pod twardą skorupę, na nim powinieneś sobie wy
kruszyć ząb. Będzie to miało swoją wytworność 
i słodycz. 

Czy jesteś dla przyjaciela swego czystem po
wietrzem i samotnością i chlebem i lekarstwem? 
Niejeden nie może rozwiązać własnych łańcuchów, 
a jednak zbawcą jest dla przyjaciela. 

Jesteś niewolnikiem? Więc nie możesz być 
przyjacielem. Jesteś tyranem? Więc nie możesz 
mieć przyjaciół. 

Zbyt długo ukrywał się w kobiecie niewolnik 
i tyran. Dlatego kobieta nie jest jeszcze zdolna 
do przyjaźni: ona zna tylko miłość. 

W miłości kobiety jest niesprawiedliwość 
i ślepota względem wszystkiego, czego nie ko
cha. Także w świadomej miłości kobiety zawsze 
jeszcze jest napad i piorun i noc obok światła. 

Jeszcze nie zdolna jest kobieta do przyjaźni: 
kobiety są to zawsze jeszcze kotki i ptaszki. Albo, 
w najlepszym razie—krowy. 

Jeszcze kobieta niezdolna do przyjaźni. Lecz 
powiedzcie mi, o mężczyźni, któż zpośród was jest 
zdolny do przyjaźni? 
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O—biada waszej nędzy—mężczyźni, i waszemu 
skąpstwu duszy! Ile wy dajecie przyjacielowi, tyle 
ja dam jeszcze swemu wrogowi i nie stanę się przez 
to biedniejszym. 

Istnieje koleżeństwo: oby istniała przyjaźń! 

Tak mówił Zaratustra 



O tysiącu i jednym celu 

Wiele krajów widział Zaratustra i wiele naro
dów: tak odkrył on dobro i zło wielu narodów. 
Nie znalazł Zaratustra na ziemi potęgi większej od 
dobra i zła. 

Żaden naród nie mógłby żyć, gdyby wpierw nie 
oceniał; ale jeżeli pragnie się ostać, nie wolno mu 
oceniać tak, jak sąsiad ocenia. 

Wiele z tego, co dla jednego narodu nazy
wało się dobrem, dla innego było urągowiskiem 
i hańbą: tak ja to znalazłem. Wiele z tego, co tu 
nazywano złem, tam znalazłem wystrojone w pur
pury i zaszczyty. 

Nigdy jeden sąsiad nie rozumiał drugiego: du
sza jego stale dziwiła się szałowi i złości sąsiada. 

Tablica dóbr wisi nad każdym narodem. Spójrz— 
jest-to tablica jego przezwyciężeń; jest-to głos jego 
woli potęgi. 

Chwalebne jest to, co mu się wydaje tru-
dnem; nieodzowne i trudne nazywa on dobrem; 
a to niepospolite i najtrudniejsze, co oswobadza 



nawet od najwyższej niedoli—wysławia on jako 
święte. 

To, co przyczynia się do jego panowania, zwy-
cięztwa i błyszczenia na postrach i zawiść sąsiada, 
uchodzi u niego za rzecz wysoką, najpierwszą, za 
miarę i treść wszechrzeczy. 

Zaprawdę, bracie mój, jeżeli poznałeś potrzeby 
i kraj i niebo i sąsiada pewnego narodu, odgadniesz 
snadnie prawo jego przezwyciężeń i przyczynę, dla 
której wznosi się po tej drabinie do swojej nadziei. 

„Masz być zawsze pierwszym i górować nad 
innemi: zazdrosna twoja dusza nikogo nie będzie 
kochała prócz przyjaciela"—to przejmowało dresz
czem duszę greka; z tern szedł on swoją ścieżką 
wielkości. 

„Mówić prawdę i dobrze władać łukiem i strza
łą"—to wydawało się zarazem miłem i ciężkiem te
mu narodowi, z którego pochodzi moje imię—imię, 
które jest ir.i zarazem miłe i ciężkie. 

„Czcić ojca i matkę i ulegać ich woli aż do 
rdzenia duszy": tę tablicę przezwyciężenia zawiesił 
nad sobą inny naród i stał się przez to potężnym 
i wiecznym. 

„Być wiernym i gwoli wierności narażać cześć 
i krew nawet w złych i niebezpiecznych rzeczach": 
tak ucząc siebie, przezwyciężał się inny naród i tak 
przezwyciężając się, stał się brzemiennym i ciężkim 
wielkimi nadziejami. 

Zaprawdę, ludzie-to dali sobie wszystko swoje 
dobro i zło. Zaprawdę, nie wzięli tego, ani zna
leźli, ani nie spadło im to jako głos z nieba. 
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Człowiek dopiero włożył wartość w rzeczy,, 
ażeby się ostać, on dopiero stworzył rzeczom treść, 
treść ludzką! • Dlatego nazywa on siebie „człowiek", 
to jest: oceniający. 

Oceniać znaczy tworzyć: słuchajcie, o twórcy! 
Ocena jest skarbem i klejnotem rzeczy ocenianych. 

Dopiero przez ocenę powstaje wartość: bez 
oceny orzech istnienia byłby pusty. Słuchajcie, 
i- twórcy! 

Zmiana wartości jest zmianą twórców. Kto 
ma być twórcą—niszczy zawsze. 

Twórcy byli pierwej narodami, a później do
piero jednostkami; zaprawdę, jednostka jest jeszcze 
tworem najmłodszym. 

Narody zawiesiły niegdyś nad sobą tablicę d o 
bra. Miłość, która chce panować i miłość, która 
chce słuchać, stworzyły sobie razem takie tablice. 

Starsze jest zamiłowanie do stada, niż do Ja:, 
dopóki dobre sumienie nazywa się stadem, dopóty 
złe tylko sumienie mówi: Ja. 

Zaprawdę, przebiegłe Ja, bez miłości, które 
w korzyści wielu chce mieć własną korzyść: nie 
jest-to początek stada, lecz jego upadek. 

Kochający-to i twórcy tworzyli stale dobro i zło. 
Ogień miłości żarzy się w nazwie wszystkich cnót 
i ogień gniewu. 

Wiele krajów widział Zaratustra i wiele na
rodów: nie znalazł Zaratustra na ziemi potęgi 
większej od dzieł kochających: imię ich: „dobrze" 
i „źle." 

Zaprawdę, potworem jest potęga tej pochwały 
i nagany. Powiedzcie, kto mi go zwycięży, o—bra-



— 89 — 

cia? Powiedzcie, kto rzuci temu zwierzęciu okowę 
ponad tysiąc karków? 

Tysiąc celów istniało dotąd, gdyż było tysiąc 
narodów. Brakuje tylko jeszcze okowy tysiącom 
karków, brak jednego celu. Jeszcze ludzkość nie 
ma celu. 

Lecz, powiedzcie mi, bracia moi, jeżeli ludzko
ści brak jeszcze celu, to czy nie brak i jej samej? — 

Tak mówił Zaratustra. 



O miłości bliźniego 

Tłoczycie się koło bliźniego i macie na to 
piękne słowa. Lecz ja powiadam wam: miłość wa
sza do bliźniego jest waszą złą miłością do samych 
siebie. 

Uciekacie do bliźniego przed samemi sobą 
i chcielibyście z tego zrobić sobie cnotę: lecz ja 
przenikam wasze „niesamołubstwo." 

,,Ty" starsze jest od ,Ja"; Ty—jest uświęcone, 
lecz Ja—nie jeszcze: tak więc człowiek tłoczy się 
do bliźniego. 

Czy doradzam wam miłość bliźniego? Dora
dzam wam raczej ucieczkę przed bliźnim i miłość 
najdalszego! 

Wyżej niż miłość bliźniego stoi miłość ku naj
dalszemu i przyszłemu; wyżej jeszcze, niż miłość do 
ludzi stawiam miłość do rzeczy i widm. 

To widmo, które biegnie przed tobą, bracie 
mój, piękniejsze jest od ciebie; dlaczego nie dajesz 
mu ciała swego i kości? Ale ty się boisz i ucie
kasz do bliźniego. 



Nie możecie znosić samych siebie i nie dość 
się kochacie: więc chcecie skusić bliźniego do mi
łości i pozłocić się jego błędem. 

Chciałbym, żebyście znosić nie mogli wszel
kich bliźnich i ich sąsiadów; musielibyście z samych 
siebie stworzyć sobie przyjaciela i jego serce prze-
lewne. 

Zapraszacie świadka, gdy chcecie dobrze mó
wić o sobie; a kiedyście go zwiedli tak, żeby do
brze o was myślał, wówczas i sami dobrze myśli
cie o sobie. 

Nie ten jedynie kłamie, kto mówi wbrew swo
jej wiedzy, ale przedewszy rstkiem ten, kto mówi 
wbrew swej niewiedzy. Tak więc obcując mówi
cie o sobie i okłamujecie sobą sąsiada. 

Głupiec tak mówi: „obcowanie z ludźmi psuje 
charakter, zwłaszcza gdy nie ma się żadnego." 

Jeden idzie do bliźniego, bo szuka siebie, in
ny, bo chciałby się zatracić. Zła wasza miłość ku 
sobie samym czyni wam z samotności więzienie. 

Dalsi-to opłacają waszą miłość bliźniego; a już 
gdy jesteście w pięciu, szósty musi umrzeć. 

Nie lubię też waszych świąt: znalazłem przy 
tern zadużo aktorów, a i widzowie zachowywali się 
często jak aktorzy. 

Nie bliźniego nauczam was, lecz przyjaciela. 
Niech przyjaciel będzie dla was świętem ziemi i*prze-
czuciem nadczłowieka. 

Nauczam was przyjaciela i jego przepełnego 
serca. Ale trzeba umieć być gąbką, jeśli się chce 
być kochanym przez serca przepełne. 
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Nauczam was przyjaciela, w którym świat stoi 
gotowy, czarę dobra—twórczego przyjaciela, który 
ma zawsze do rozdania gotowy świat. 

I tak jak mu się świat rozwinął, zwija mu się 
znowu w pierścienie, jako powstawanie dobra przez 
zło, jako powstawanie celów z przypadku. 

Przyszłość i rzeczy najdalsze niech ci będą 
przyczyną, twojego dzisiaj: w przyjacielu powinie
neś kochać nadczłowieka, jako swoją przyczynę. 

Bracia moi, nie doradzam wam miłości bliź
niego: doradzani wam miłość najdalszego. 

Tak mówił Zaratustra. 



O drodze twórcy 

Chcesz, bracie mój, iść w osamotnienie? Chcesz 
szukać drogi do samego siebie? Zaczekaj chwilę, 
jeszcze i posłuchaj mnie. 

„Kto szuka, ginie łatwo sam. Każde osamot
nienie jest winą": tak mówi stado. A tyś długo 
należał do stada. 

Głos stada będzie jeszcze i w tobie dźwięczał. 
A kiedy powiesz „nie mam już Jednego z wami su
mienia", będzie to skargą i boleścią. 

Spójrz, nawet tę boleść zrodziło owo Jedno 
sumienie: i ostatni blask tego sumienia żarzy się 
jeszcze na twej niedoli. 

Ale ty chcesz iść drogą twojej niedoli, to jest 
drogą do samego siebie? pokaż mi więc swoje na 
to prawo i siłę! 

Czy jesteś nową siłą i nowem prawem? Pier
wszym ruchem? Z siebie toczącem się kołem? Czy 
możesz i gwiazdy zmusić, żeby się koło ciebie 
obracały? 



Ach, istnieje tyle żądz do wyżyn! Istnieje ty
le konwulsyj ambitnych! Pokaż mi, że nie jesteś 
żadnym z tych pożądliwych i ambitnych! 

Ach, istnieje tyle wielkich myśli, które nie 
więcej czynią od miecha: wydymają i robią jeszcze 
pustszymi. 

Nazywasz się wolnym? Chcę panującą twoją 
myśl usłyszeć, a nie to, żeś uciekł od jarzma. 

Czy jesteś takim, któremu wolno było uciec 
zpod jarzma? Istnieją tacy, którzy odrzucili ostat
nią swoją wartość, gdy odrzucili służalczość. 

Wolny od czego? Co to obchodzi Zaratustrę? 
Lecz jasno powinno mi zwiastować oko twoje: wol
ny do czego? 

Czy możesz sam sobie dać dobro i zło, i wolę 
swą zawiesić nad sobą jak zakon? Czy możesz sam 
sobie być sędzią i mścicielem własnego zakonu? 

Straszne jest owo sam na sam z sędzią i mści
cielem własnego zakonu. Tak wyrzuca się gwiazdę 
w przestrzeń pustynną i w lodowaty oddech tego 
sam na sam. 

Dziś jeszcze cierpisz nad wieloma, ty jeden: 
dziś jeszcze całkowicie posiadasz odwagę swą i na
dzieje. 

Ale samotność znuży cię kiedyś, duma twoja 
się zegnie i zgrzytać będzie twoja odwaga. Krzy
czeć będziesz kiedyś: ,,jestem sam!" 

Nie ujrzysz już więcej wyżyn swych i będziesz 
zbyt blizki swoich nizin; sama wzniosłość twoja 
przerazi cię jak upiór. Krzyczeć będziesz kiedyś: 
„wszystko jest fałszem!" 
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Istnieją uczucia, które chcą zabić samotnika; 
jeżeli im się to nie uda, muszą umrzeć! Ale czy 
zdołasz być mordercą? 

Znasz już, bracie mój, wyraz „pogarda"? I mę
czarnię twojej sprawiedliwości—być sprawiedliwym 
dla tych, co gardzą tobą? 

Zmuszasz wielu, żeby zmieniali o tobie sąd; 
surowo ci to policzą. Zbliżyłeś się do nich, a je
dnak minąłeś ich: tego ci nie przebaczą nigdy. 

Wznosisz się ponad nich: ale im wyżej się 
wznosisz, tem mniejszym widzi cię oko zawiści. 
Najbardziej zaś nienawidzony jest lecący. 

„ W jakiż-to sposób chcielibyście być dla mnie 
sprawiedliwemu—masz mówić—niesprawiedliwość wa
szą wybieram sobie, jako część dla mnie wymierzoną. 

Obrzucają niesprawiedliwością i błotem samot
nika: lecz, bracie mój, jeżeli chcesz być gwiazdą, 
musisz im przeto niemniej świecić! 

A strzeż się dobrych i sprawiedliwych! Chętnie 
krzyżują oni tych, którzy wynajdują sobie własną 
cnotę,—oni nienawidzą samotnika. 

Strzeż się też świętej naiwności! Wszystko 
dla niej nieświęte, co nie naiwne; chętnie też igra 
ona z ogniem—stosów. 

Strzeż się też napaści swej miłości! Zbyt pręd
ko samotny wyciąga rękę ku temu, kogo spotyka. 

Niektórym ludziom nie wolno ci podawać ręki, 
lecz łapę: a chcę przytem, żeby łapa twoja miała 
szpony. 

Ale najgorszym wrogiem, jakiego możesz spot
kać, będziesz zawsze ty sam dla siebie; ty sam czy-
chasz na siebie w norach i lasach. 



Samotny, k roczysz drogą do samego siebie! 
A koło ciebie samego p rowadz i twoja d roga i ko ło 
two ich siedmiu dyabłów! 

Kacerzem samemu sobie będziesz i cza rowni 
cą, wróżbi tą i g łupcem i wątpiącym i n ieświętym 
i z łoczyńcą . 

Trzeba chc ieć spalić się we własnym p ł o m i e 
niu: j akżebyś chcia ł się odnowić , nie stawszy się 
w p r z ó d popio łem! 

Samotny, k roczysz drogą twórcy: boga chcesz 
sobie s tworzyć ze swoich siedmiu dyabłów! 

Samotny, k roczysz drogą miłującego: k o c h a s z 
s a m e g o siebie i dlatego pogardzasz sobą, j a k tylko 
miłujący pogardzają. 

Tworzyć chce miłujący dla tego, że pogardza! 
Cóż wie o miłości ten, k t o nie był zmuszony gar
dz ić tern właśnie , co ukocha ł ! 

Z miłością twoją idź do swego Osamotnienia 
i z twórczością , bracie mój; a późno dop ie ro spra
wiedl iwość podąży za tobą, kulejąc. 

Z mojemi łzami idź do swego osamotn ien ia , 
b rac ie moj . Kocham tego , k to tworzyć chce po 
nad siebie, i tak ginie.—• 

Tak mówił Zaratustra. 



C starych i młodych niewiastach 

„Co tak bojaźliwie przekradasz się poprzez 
zmrok, o Zaratustro? I co tak starannie ukrywasz 
pod płaszczem? 

„Czy to skarb jaki ci podarawano? Czy dziec
ko ci się urodziło? Czy chodzisz teraz sam droga
mi złodziei, ty przyjacielu złych?"— 

Zaprawdę, bracie mój! rzekł Zaratustra, to 
skarb, który mi podarowano: niosę tu jedną małą 
prawdę. 

Ale grymaśna jest, jak małe dziecko; i krzy
czy sbyt głośno, jeśli nie zamknę jej ust. 

Kiedy szedłem dziś sam swoją drogą, w chwili 
gdy słońce zachodziło, spotkała mnie stara nie
wiasta i tak rzekła do mej duszy: 

„Wiele mówił Zaratustra i do nas, kobiet, nie 
mówił jednak nam o kobiecie." 

Odrzekłem jej: „o kobiecie powinno się mó
wić tylko do mężczyzn." 

„Mów i do mnie o kobiecie, rzekła; jestem 
dość stara, by zaraz o tem zapomnieć." 
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Dogodziłem starej niewieście i tak do niej 
rzekłem: 

Wszystko w kobiecie jest zagadką i wszystko 
w kobiecie ma rozwiązanie: nazywa się ono ciążą. 

Mężczyzna jest dla kobiety środkiem, celem 
jest zawsze dziecko. A czem jest kobieta dla męż
czyzny? 

Dwojga chce prawdziwy mężczyzna: niebezpie
czeństwa i gry. Dlatego chce on kobiety, jako 
najniebezpieczniejszej zabawki. 

Mężczyzna powinien być wychowany dla woj
ny, kobieta—dla odpoczynku wojownika: wszystko 
inne jest niedorzecznością. 

Zbyt słodkich owoców nie lubi wojownik.. 
Dlatego lubi on kobietę; gorzka jest jeszcze i naj
słodsza kobieta. 

Kobieta lepiej od mężczyzny rozumie dzieci, 
ale mężczyzna jest więcej dzieckiem, niż kobieta. 

W prawdziwym mężczyźnie ukrywa się dziec
ko: ono chce się bawić. Dalejże—kobiety r, odkryj
cie mi dziecko w mężczyźnie! 

Kobieta niech będzie zabawką, czystą i wy
tworną, podobną do klejnotu, opromienionego cno
tami nieistniejącego jeszcze świata. 

Promień gwiazdy niech błyszczy w waszej mi
łości! Nadzieja wasza niech się nazywa: „obym uro
dziła nadczłowieka!" 

Męztwo niech będzie w waszej miłości! Z mi
łością waszą pójdziecie na tego, który w was bu
dzi bojaźń. 

Cześć wasza niech będzie w miłości! Mało się 
zna kobieta na czci. Ale czcią waszą niech będzie— 
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zawsze więcej kochać, niż jesteście kochane i ni
gdy nie być drugiemi. 

Niech mężczyzna boi się kobiety, gdy ta ko
cha: wówczas nie cofa się ona przed żadną ofiarą 
i wszystko inne nie ma dla niej wartości. 

Niech mężczyzna boi się kobiety, gdy ta nie
nawidzi: gdyż mężczyzna wówczas jest w głębi du
szy tylko gniewny, a kobieta—zła. 

Kogo najwięcej nienawidzi kobieta? Żelazo 
rzekło do magnesu: nienawidzę cię najbardziej dla
tego, że przyciągasz, ale nie jesteś dość silny, żeby 
do siebie przyciągnąć.'"' 

Szczęście mężczyzny nazywa się: ja chcę. Szczęś
cie kobiety nazywa się: on chce. 

„Spójrz, teraz dopiero świat jest doskonały!"— 
tak myśli każda kobieta, gdy ulega z całej mi
łości. 

Ulegać też musi kobieta i znaleść głębię dla 
swej powierzchni. Powierzchnią jest dusza kobie
ty, ruchliwą, burzliwą powłoką na płytkich wo
dach. 

A dusza mężczyzny jest głęboka, jego potok 
szumi w podziemnych jaskiniach: kobieta przeczu
wa jego siłę, lecz nie rozumie jej.— 

Tu odrzekła mi stara niewiasta: . „Wiele ład
nych rzeczy powiedział Zaratustra, zwłaszcza zaś 
dla tych, które są potemu dość młode. 

Dziwne to, że Zaratustra mało zna kobiety, 
a jednak ma słuszność. Czy to dlatego, że u ko
biety niema nic niemożliwego? 

A teraz weź na podziękowanie prawdę małą! 
Jestem wszak dość stara na to! 
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Zawiń ją i zatknij jej usta: inaczej—krzyczeć 
będzie zbyt głośno—ta mała prawda." 

„Daj mi, kobieto, swoją małą prawdę!" rze
kłem. A stara niewiasta tak powiedziała: 

„Idziesz do kobiet? Nie zapomnij bicza!"— 

Tak mówił Zaratustra. 



O ukąszeniu żmii 

Pewnego dnia zasnął Zaratustra pod drzewem 
flgowem, gdyż było gorąco i ramiona położył na 
twarzy. Wtem przyszła żmija i ukąsiła go w szy
ję tak, że Zaratustra krzyknął z bólu. A gdy zdjął 
ramię z twarzy i popatrzył na żmiję, poznała ona 
oczy Zaratustry, zaczęła się wić niezręcznie i chcia
ła uciec. „O, nie—rzekł Zaratustra; jeszcześ nie 
przyjęła mego podziękowania! Obudziłaś mnie w po
rę, mam jeszcze daleką drogę." „Droga twoja już 
krótka" powiedziała żmija smutnie; „jad mój za
bija." Zaratustra uśmiechnął się. „Kiedyż-to smok 
umarł z jadu węża?"—rzekł. „Weź-że sobie swój 
jad! Nie jesteś dość bogata, żebyś mi go miała 
darowywać." Wówczas żmija rzuciła mu się znów 
na szyję i wylizała ranę. 

Gdy Zaratustra opowiedział to pewnego razu 
uczniom swoim, spytali go: „Jaka jest, o Zaratus-
tro, nauka moralna w twojej opowieści?" Zaratus
tra tak na to odpowiedział: 
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Niszczycielem moralności nazywają mnie do
brzy i sprawiedliwi: opowieść moja jest niemoralna. 

Jeżeli macie wroga, nie odpłacajcie mu za zło 
dobrem: gdyż toby go zawstydziło. Ale dowiedzcie 
mu, że zrobił wam coś dobrego. 

I gniewajcie się raczej, a nie zawstydzajcie. 
Nie podoba mi się, gdy chcecie błogosławić za 
przekleństwa. Lepiej już również trochę poprzeklinać. 

A jeżeli spotkała was wielka krzywda, do
rzućcie mi coprędzej jeszcze pięć małych! Wstrętny 
jest widok tego, kto sam jeden znosi krzywdę. 

Wiedzieliście już o tem? Krzywda podzielona 
jest napół słusznością. Ten powinien brać krzywdę 
na siebie, kto ją unieść może! 

Mała zemsta jest bardziej ludzka, niż żadna. 
A jeśli kara nie jest słusznością i zaszczytem dla 
przekraczającego, to nie chcę i waszych kar. 

Godniej jest skrzywdzić się, niż zatrzymać 
słuszność, zwłaszcza, gdy się ma słuszność. Tylko 
że na to trzeba być dość bogatym. 

Nie chcę waszej zimnej sprawiedliwości; z oczu 
waszych sędziów wygląda mi zawsze kat i jego zi
mne żelazo. 

Powiedzcie, gdzie się znajduje sprawiedliwość, 
która jest miłością z oczami jasnowidzącemi? 

Wynajdźcież mi miłość, która dźwiga nietylko 
kary, ale i winy! 

Wynajdźcież mi sprawiedliwość, która uspra
wiedliwia każdego, z wyjątkiem sędziego! 

Chcecie i to jeszcze usłyszeć? U tego, kto 
chce być zgruntu sprawiedliwym i kłamstwo staje 
się jeszcze miłością ludzkości. 
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Ale w jakiż-to sposób chciałem zostać zgruntu 
sprawiedliwym! Jakim sposobem mogę każdemu 
dać, co jest jego! Niechaj mi to wystarczy: daję 
każdemu to, co jest moje. 

Wkońcu, bracia moi, strzeżcie się krzywdzić 
pustelników! Jakże pustelnik mógłby zapomnieć! 
Jak—odpłacić! 

Pustelnik jest jak studnia głęboka. Łatwo 
wrzucić w nią, kamień; ale jeżeli wpadł do dna, po
wiedzcie, kto go zechce wydobyć? 

Strzeżcie się obrażać pustelnika! Lecz jeśliście 
to uczynili, zabijcie go!— 

Tak mówił Zaratustra. 



O dziecku i małżeństwie 

Mam jedno pytanie dla ciebie samego, bracie 
mój: jak pion rzucam to pytanie w duszę twoją, 
by się dowiedzieć, jak jest głęboka. 

Jesteś młodym, pragniesz dziecka i małżeństwa. 
Lecz pytam cię: czy jesteś człowiekiem, któremu 
wolno życzyć sobie dziecka?J 

Czy jesteś owym zwycięzcą, pogromcą samego 
siebie, władcą zmysłów, panem swoich cnót? Tak 
zapytuję cię. 

Czy też z życzenia twego przemawia zwierzę 
i potrzeba? Czy osamotnienie? Czy rozterka ze 
sobą? 

Chcę, żeby twoje zwycięztwo i wolność tęskniły 
do dziecka. Powinieneś stawiać żywe pomniki zwy-
cięztwu swemu i oswobodzeniu. 

Ponad siebie powinieneś budować. Ale na
przód masz mi być sam zbudowany, prostokątnie 
na ciele i duszy. 

Nietylko rozkrzewiać się powinieneś, lecz i udo
skonalać! Do tego niech ci pomoże ogród małżeństwa! 
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Powinieneś stworzyć wyższe ciało, pierwszy 
ruch, z siebie toczące się koło—powinieneś stwo
rzyć twórcę. 

Małżeństwo: tak nazywam wolę dwojga, by 
stworzyć Jedno, które jest czemś więcej, niż ci, 
co je stworzyli. Wzajemną czcią nazywam mał
żeństwo, czcią przed tymi, którzy chcą takiej 
woli. 

To niechaj będzie treścią i prawdą twego 
małżeństwa. A to, co ci aż-nazbyt-wielu nazy
wają małżeństwem, ci zbyteczni, — ach, jakże to 
nazwę? 

Ach, ta nędza dusz we dwoje! Ach, ten brud 
dusz we dwoje! Ach, to zadowolenie godne litości— 
we dwoje! 

Małżeństwem nazywają to wszystko; i mówią, 
że ich małżeństwa zawarte są w niebie. 

Ko, nie chcę tego nieba zbytecznych! Nie, 
nie chcę ich, tych w niebiańskie sieci oplatanych 
zwierząt! 

Niech też będzie zdała odemnie ów bóg, któ
ry przychodzi kulejąc, aby błogosławić, czego nie 
złączył! 

Nie śmiejcie mi się z takich małżeństw! Któ-
reż dziecko nie miałoby powodu do płaczu nad 
swemi rodzicami? 

Godnym wydawał mi się ten oto mąż i doj
rzałym do treści ziemi: lecz, gdy ujrzałem żonę je
go, ziemia wydała mi się domem waryatów. 

Tak, chciałbym, żeby ziemia drżała w kon~ 
wulsyach, gdy święty łączy się z gęsią. 
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Ten oto wyszedł, jak bohater szukać prawdy, 
aż wreszcie pojął sobie małe, wystrojone kłamstwo. 
Nazywa on to swoim małżeństwem. 

Inny znów nieprzystępny był w obcowaniu, 
wybierał przezornie. 1 naraz zepsuł sobie na zaw
sze towarzystwo: nazywa on to swoim małżeń
stwem. 

Tamten szukał sługi z cnotami anioła. I na
raz stał się sługą kobiety i trzeba tylko, by nadto 
sam stał się aniołem. 

Staranni są teraz kupcy, wszyscy mają oczy 
przebiegłe. Ale i najchytrzejszy żonę kupuje w worku. 

Wiele krótkich niedorzeczności—to się nazy
wa u was miłością. A wasze małżeństwo stawia 
kres wielu krótkim niedorzecznościom jako jedno 
długie głupstwo. 

Wasza miłość do żony, i miłość żony do mę
ża: ach, gdybyż to było współczucie z cierpiącemi 
i osłoniętemi bogami! Ale najczęściej odgaduje sie
bie dwoje zwierząt. 

A i najlepsza wasza miłość jest jeszcze tylko 
zachwyconą przenośnią i żarem bolesnym. Jest ona 
pochodnią, która powinna wam świecić ku drogom 
wyższym. 

Ponad siebie powinniście kiedyś kochać! Ucz
cie się. więc naprzód kochać! Dlatego musieliście 
spijać gorzki kielich waszej miłości. 

Gorycz jest w kielichu najlepszej nawet mi
łości: a przeto stwarza ona tęsknotę do nadczło-
wieka, stwarza ona pragnienie—tobie, twórcy. 
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Pragnienie twórcy, strzała i tęsknota do nad-
człowieka: powiedz, bracie mój, czy taka jest two
ja wola do małżeństwa? 

Świętą nazywam taką wolę i świętem takie mał
żeństwo.— 

Tak mówił Zaratustra. 



O swobodnej śmierci 

Wiel u umiera zbyt późno, a niektórzy umie
rają zawcześnie. Obco jeszcze brzmi nauka: „umie
raj w porę!" 

Umieraj w porę: tak uczy Zaratustra. 
Zaiste, kto nigdy nie żył w porę, jakżeby miał 

w porę umrzeć? Oby się nigdy nie rodził!—Tak 
doradzam zbytecznym. 

Ale i zbyteczni pysznią się swoim umieraniem, 
i najpustszy orzech chce jeszcze być stłuczonym. 

Wszyscy wielce sobie ważą umieranie: ale 
śmierć nie jest jeszcze świętem. Jeszcze się ludzie 
nie nauczyli, jak święci się najpiękniejsze święta. 

Ukazuję wam śmierć dokonawczą, która staje 
się dla żyjących żądłem i ślubowaniem. 

Swoją śmiercią umiera dokonawca, zwycięsko, 
otoczony pełnymi nadziei i ślubującemi. 

Tak należy uczyć się umierać; i nie powinno 
być święta tam, gdzie taki umierający nie poświę
cił przysięgi żywych. 



— 109 — 

Tak umrzeć—jest najlepiej; a następnie: umrzeć 
w walce i przelać duszę wielką. 

Ale walczący równie jak zwycięzca nienawi
dzi waszej szczerzącej zęby śmierci, która skrada 
się jak złodziej—a jednak przychodzi jak pan. 

Wysławiam wam moją śmierć, śmierć wolną, 
która przychodzi dlatego, że ja chcę. 

A kiedy zechcę?—Kto ma cel i spadkobiercę, 
ten pragnie śmierci w porę dla celu i spadkobiercy. 

I przez cześć dla celu i spadkobiercy nie za
wiesi więcej wianków zeschniętych w świątyni życia. 

Zaprawdę, nie chcę być podobnym do powroź-
ników, którzy wyciągają nić wzdłuż, a sami przy-
tem idą ciągle wstecz. 

Niektórzy stają się zbyt staremi dla swoich 
prawd i zwycięztw; usta bezzębne do żadnej prawdy 
już nie mają prawa. 

Kto pragnie sławy, zawczasu musi pożegnać 
się z zaszczytami i wprawiać się w ciężkiej sztu
ce—schodzenia w porę. 

Trzeba nie dać się zjadać w chwili, gdy się 
największą wzbudza oskomę: o tem wiedzą ci, któ
rzy pragną, by ich długo kochano. 

Są istotnie kwaśne jabłka, których przeznaczenie 
chce, by czekały ostatniego dnia jesieni: stają się one 
jednocześnie dojrzałemi, żółtemi i pomarszczonemu 

Jednym starzeje naprzód serce, innym—duch. 
Niektórzy starcami są w młodości: ale późna mło
dość długo młodość utrzymuje. 

Niejednemu nie udaje się życie: jadowity ro
bak wżera mu się w serce. Niech więc baczy, by 
mu się tembardziej śmierć udała. 
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Niejeden nigdy nie staje się słodkim, gnije 
już w lecie. Tchórzostwo przytrzymuje go na*gałęzi. 

Aż-nazbyt-wielu żyje i zbyt długo wisi na ga
łęziach. Oby nadeszła burza i strzęsła z drzewa 
zgniliznę tę i robaczywość! 

Oby przyszli kaznodzieje prędkiej śmierci! By
łyby mi to wichry prawdziwe, wstrząsające drze
wami życia! Ale słyszę tylko głoszących śmierć po
wolną i cierpliwość dla „ziemskości." 

Ach, głosicie cierpliwość dla ziemskości? Ta 
ziemskość właśnie jest zbyt cierpliwa dla was, 
bluźniercy! 

Zaprawdę, zbyt wcześnie umarł ów Hebraj
czyk, którego czczą kaznodzieje powolnej śmierci: 
i odtąd dla wielu stało się losem złowrogim to, .że 
umarł zawcześnie. 

Jeszcze znał on tylko łzy i melancholię Heb
rajczyka wraz z nienawiścią dobrych i sprawiedli
wych—Hebrajczyk Jezus: i oto napadła nań tęskno
ta śmierci. 

O—gdybyż został w pustyni, zdała od dobrych 
i sprawiedliwych! Możeby się nauczył żyć i kochać 
ziemię—a nadto i śmiech! 

Wierzcie mi, bracia moi! On umarł zawcześ
nie; on sam odwołałby naukę swoją, gdyby doszedł 
do mego wieku! Był dość szlachetny do odwołania! 

Ale nie dojrzał jeszcze. Niedojrzale kocha mło
dzieniec i niedojrzale nienawidzi człowieka i ziemi. 
Spętane i ciężkie są jeszcze jego uczucia i skrzydła 
ducha. 

W mężczyźnie więcej jest z dziecka, niż w mło-
dzieńcu i mniej melancholii: lepiej rozumie on śmierć 
i życie. 



Wolny do śmierci i wolny w śmierci, święty, 
który mówi Nie, kiedy już nie czas na Tak: tak 
rozumie on śmierć i życie. 

Oby umieranie wasze nie było bluźnierstwem 
względem ludzi i ziemi, przyjaciele moi: to sobie 
wypraszam od miodu waszej duszy. 

W zgonie waszym powinien się jeszcze ża
rzyć duch wasz i cnota, niby zorza wieczorna do
koła ziemi: albo—żle wam się udał zgon. 

Sam tak chcę umrzeć, abyście wy—przyjacie
le—gwoli mnie więcej kochali ziemię; i chcę stać 
się znów ziemią, by odpoczynek mieć w tej, która 
mnie zrodziła. 

Zaprawdę, Zaratustra miał cel, rzucił swoją 
piłkę: teraz—przyjaciele—jesteście spadkobiercą me
go celu, rzucam wam złotą moją piłkę. 

Najchętniej, przyjaciele moi, patrzę na was, 
gdy rzucacie piłkę złotą! Tak więc pobędę jeszcze 
trochę na ziemi: wybaczcie mi to!— 

Tak mówił Zaratustra, 



O cnocie darzącej 

i. 

Gdy Zaratustra pożegnał się z miastem, któ
remu oddane było jego serce, a którego nazwa 
brzmi: „Pstra krowa"—poszło za nim wielu, którzy 
się nazywali jego uczniami, aby go odprowadzić. 
Tak przybyli do dróg rozstajnych: tu powiedział im 
Zaratustra, że teraz już chce iść sam; albowiem był 
przyjacielem samotnych wędrówek. Uczniowie po
dali mu na pożegnanie kostur, na złotej rękojeści 
którego zwijał się wąż dokoła słońca. Zaratustra 
ucieszył się z kostura i oparł się na nim; a następ
nie tak rzekł do swoich uczni: 

Powiedzcież mi: w jaki sposób złoto doszło 
do najwyższej wartości? Dlatego, że jest niepospo
lite i niepożyteczne i świecące i łagodne w połysku; 
ono darowuje siebie zawsze. 

Tylko jako odzwierciadlenie cnoty najwyższej 
doszło złoto do najwyższej wartości. Podobnie jak 
złoto błyszczy wzrok darzącego. Połysk złota za
wiera pokój między księżycem a słońcem. 



Niepospolita jest cnota najwyższa i niepoży-
teczna, błyszcząca jest i łagodna w połysku: darzą
ca cnota jest cnotą najwyższą. 

Zaprawdę, odgaduję was, uczniowie moi: dą
życie, jak i ja, do cnoty darzącej. Cóżbyście mieli 
wspólnego z kotami i wilkami? 

Pragnieniem waszym jest stać się ofiarami i da
rami: dlatego też pragniecie skupić wszystkie bo
gactwa w swojej duszy. 

Nienasycenie dąży wasza dusza do skarbów 
i klejnotów, ponieważ cnota wasza jest nienasyco
na w chęci rozdarowywania. 

Zmuszacie wszystkie rzeczy do skupiania się 
koło was i w was, ażeby wypływały znów z wa
szego źródła, jako dary waszej miłości. 

Zaprawdę, zbójem we wszystkich wartościach 
musi się stać taka miłość darząca; lecz samolubstwo 
to nazywam zbawczem i świętem. 

Istnieje inne samolubstwo, nader biedne, gło
dzące się, które chce zawsze kraść, owo samolub
stwo chorych, to chore samolubstwo. 

Okiem złodzieja patrzy ono na wszystko, co 
błyszczy; z chciwością głodu mierzy tego, kto ma 
obfitość jadła; i zawsze czołga się koło stołu da
rzących. 

Choroba przemawia z takiej chciwości i nie
widzialne zwyrodnienie; o schorzałem ciele mówi 
złodziejska chciwość tego samolubstwa. 

Powiedzcie mi, bracia moi: co uważamy za 
złe i najgorsze? Czy nie zwyrodnienie?—Zgadu
jemy zawsze zwyrodnienie tam, gdzie brak duszy 
darzącej. 
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Wgórę idzie nasza droga, od gatunku do nad-
gatunku. A przerażeniem przejmuje nas zwyradnia-
jący się umysł, który mówi: „Wszystko dla mnie." 

Wgórę leci nasz umysł: jest on więc przenoś
nią naszego ciała, przenośnią wznoszenia się. Prze
nośniami takich wznoszeń są imiona cnót. 

Tak kroczy ciało poprzez historyę, stawające 
się i walczące. A duch—czem jest dla niego? Zwias
tunem jego walk i zwycięztw, towarzyszem i od
głosem. 

Przenośniami są nazwy dobra i zła: niedoma-
wiają one, tylko wskazują. Głupiec, kto od nich 
żąda wiedzy. 

Zważajcie mi, bracia moi, na każdą godzinę, 
w której duch wasz chce mówić w przenośniach: 
jest-to źródło waszej cnoty. 

Wzniesione jest wówczas ciało wasze i zmar
twychwstałe; słodyczą swoją zachwyca ono ducha, 
że staje się twórcą i oceniającym i kochającym 
i dobroczyńcą wszechrzeczy^. 

Gdy serce wasze wzbiera szeroko i pełno, 
nakształt potoku—tego błogosławieństwa i niebezpie
czeństwa mieszkańców: to jest-to źródło waszej cnoty. 

Gdy jesteście wyżsi naci pochwałę i naganę 
i gdy wola wasza chce rozkazywać wszechrzeczom, 
jako wola miłującego: to jest-to źródło waszej cnoty. 

Gdy pogardzacie przyjemnościami i miękkim 
łóżkiem i gdy nie możecie dość daleko ułożyć się 
od zniewieściałych: to jest-to źródło waszej cnoty. 

Gdy chcecie Jedną wolą i gdy ten zwrot wszel
kiej niedoli nazywa się dla was koniecznością: to 
to jest-to źródło waszej cnoty. 
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Zaprawdę, jest ona nowem dobrem i złem! 
Zaprawdę, nowy-to głęboki szmer i głos nowego 
źródła! 

Potęgą jest ta nowa cnota; jest ona myślą pa
nującą—dokoła niej rozumna dusza: złotem słoń
cem—dokoła niego wąż poznania. 

2. 

Tu zamilkł Zaratustra na chwilę i patrzył z mi
łością na swoich uczniów. Potem mówił tak dalej:— 
a głos jego przemienił się. 

Zostańcie mi wierni ziemi, bracia moi, całą po
tęgą waszej cnoty! Niech wasza miłość darząca i wa
sze poznanie służą treści ziemi! Tak proszę i za
klinam was. 

Nie dajcie ulecieć im od ziemskości i bić 
skrzydłami o ściany wieczne. Ach, istniało zawsze 
tyle cnoty rozpierzchłej! 

Sprowadźcie, jak ja, cnotę rozpierzchłą z po
wrotem na ziemię—tak, napowrót do ciała i życia: 
ażeby ziemi dała swoją treść, treść ludzką! 

Stokrotnie dotychczas rozpierzchały się i chy
biały—i duch i cnota. Ach, w ciele naszem zamiesz
kuje teraz jeszcze wszystek ten szał i błąd: stał się 
więc ciałem i wolą. 

Stokrotnie doświadczały i błądziły dotychczas— 
i duch i cnota. Tak, doświadczeniem był człowiek. 
Ach, ileż niewiedzy i ułud stało się w nas ciałem! 

Nietylko rozum tysiącoleci, ale i obłęd ich wy
bucha w nas. Niebezpiecznie jest być spadkobiercą. 
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Jeszcze walczymy krok za krokiem z Olbrzy
mem—Przypadkiem, a całą ludzkością rządził do
tychczas bezsens, ta beztreść. 

Niechaj duch wasz i cnota służą treści ziemi, 
bracia moi: i niech wartość wszechrzeczy nanowo 
przez was będzie ustanowiona! Dlatego powinniście 
walczyć! Dlatego powinniście tworzyć! 

Wiedzą oczyszcza się ciało; przez doświad
czenie wiedzy wznosi się; poznającemu uświęcają 
się wszystkie skłonności; wzniesionemu dusza staje 
się radosną. 

Lekarzu, sam pomóż sobie: wówczas pomo
żesz i swemu choremu. Niechaj mu będzie najlepszą 
pomocą, że na oczy ujrzy tego, który sam siebie 
uzdrawia. 

Istnieje tysiąc ścieżek, któremi nikt jeszcze 
nie chodził, tysiąc zdrowi i ukrytych wysp życia. 
Niewyczerpany i nieodkryty jest zawsze jeszcze 
człowiek i ziemia ludzka. 

Czuwajcie i nasłuchujcie, o samotni! Z przysz
łości idą wichry w potajemnym rozmachu skrzydeł; 
a do wytwornych uszu dochodzi dobra nowina. 

Wy, samotni od dziś, wy, którzy się wyłą
czacie, wy macie kiedyś być narodem: z was, któ
rzyście sami się wybrali, wyrośnie naród wybrany:— 
a z niego—nadczłowiek. 

Zaprawdę, miejscem uzdrowień stanie się jesz
cze ziemia! Dokoła niej unosi się już nowy, zbaw
czy zapach,—i nowa nadzieja! 
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o. 

Gdy Zaratustra wyrzekł to, zamilkł jak ten, 
co nie powiedział jeszcze ostatniego słowa; z nie
dowierzaniem, długo ważył kostur w ręku. Wresz
cie tak rzekł:—a głos jego przemienił się. 

Idę teraz sam, uczniowie moi! I wy też pój
dziecie teraz sobie i sami! Tak ja chcę. 

Zaprawdę, radzę wam: idźcie odemnie precz 
i brońcie się przed Zaratustra! A jeszcze lepiej: 
wstydźcie się go! Może on was oszukał. 

Człowiek poznania winien nietylko kochać 
swych wrogów, ale i módz nienawidzić przyjaciół. 

Źle odpłacamy nauczycielowi, gdy zawsze zos
tajemy tylko uczniami. • I dlaczegóż nie chcecie 
oskubywać mego wieńca? 

Uwielbiacie mnie; ale co będzie, gdy uwielbie
nie wasze upadnie pewnego dnia? Strzeżcie się, że
by was posąg nie zabił! 

Mówicie, że wierzycie w Zaratustrę? Ale—• 
mniejsza o Zaratustrę! Jesteście moimi wyznawca
mi: ależ—mniejsza o wyznawców! 

Nie szukaliście jeszcze siebie, a znaleźliście 
mnie. Tak -czynią wyznawcy; dlatego tak mały jest 
pożytek z wyznań. 

Teraz każę wam utracić mnie, a siebie odna
leźć; i dopiero, gdy wszyscy się mnie zaprzecie, 
powrócę do was. 

Zaprawdę, innemi oczami, bracia moi, będę 
sobie wówczas szukał moich utraconych; inną wów
czas miłością będę was kochał. 
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I staniecie mi się jeszcze kiedyś przyjaciółmi 
i dziećmi Jednej nadziei: wówczas będę u was po 
raz trzeci, aby święcić z wami wielkie południe. 

A wielkie owo południe jest, gdy człowiek 
stoi pośrodku obiegu między zwierzęciem a nad-
czlowiekiem i święci swoją drogę ku. zachodowi, 
jako najwyższą swą nadzieję: gdyż jest-to droga do 
nowego wschodu. 

Wówczas zachodzący będzie sam siebie bło
gosławił, że przechodzi; a słońce poznania będzie 
mu stało w południu. 

„Umarli bogowie: a teraz chcemy, żeby żył 
nadczłowiek."—To niechaj kiedyś na wielkim po
łudniu będzie ostatnią naszą wolą!— 

Tak mówił Zaratustra. 
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