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ERSTER TEIL PRVNÍ DÍL



ZARATHUSTRAS VORREDE

1. 

Als Zarathustra dreißig Jahre alt war, verließ er seine Heimat
und den See seiner Heimat und ging in das Gebirge. Hier genoß er
seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahre
nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz, – und eines
Morgens stand er mit der Morgenröte auf, trat vor die Sonne hin
und sprach zu ihr also:

»Du großes Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht die
hättest, welchen du leuchtest!

Zehn Jahre kamst du hier herauf  zu meiner Höhle: du wür-
dest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein, ohne
mich, meinen Adler und meine Schlange.

Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen
Überfluß ab und segneten dich dafür.

Siehe! Ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die
des Honigs zuviel gesammelt hat, ich bedarf  der Hände, die sich
ausstrecken.

Ich möchte verschenken und austeilen, bis die Weisen unter
den Menschen wieder einmal ihrer Torheit und die Armen wieder
einmal ihres Reichtums froh geworden sind.

Dazu muß ich in die Tiefe steigen: wie du des Abends tust,
wenn du hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt Licht
bringst, du überreiches Gestirn!

Ich muß, gleich dir, untergehen, wie die Menschen es nennen, zu
denen ich hinab will.

So segne mich denn, du ruhiges Auge, das ohne Neid auch ein
allzugroßes Glück sehen kann!

Segne den Becher, welcher überfließen will, daß das Wasser
golden aus ihm fließe und überallhin den Abglanz deiner Wonne
trage!

Siehe! Dieser Becher will wieder leer werden, und Zarathustra
will wieder Mensch werden.«

– Also begann Zarathustras Untergang.
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ZARATHUSTROVA PŘEDMLUVA

1. 

Když bylo Zarathustrovi třicet let, opustil svou domo-
vinu i jezero své domoviny a odešel do hor. Zde se kochal
svým duchem a svou samotou a po deset let se jich nena-
bažil. Posléze však se proměnilo jeho srdce, jednoho jitra
vstal se zorou, předstoupil před slunce a promluvil k němu
řka:

„Ty veliká hvězdo! Čím bylo by tvé štěstí, kdybys ne-
měla těch, kterým svítíš!

Po deset let jsi přicházela sem nahoru k mé sluji: byla
by ses nasytila svého světla i této cesty, nebýti mne, mého
orla a mého hada.

Ale my jsme tě očekávali každého jitra, odnímali ti tvůj
nadbytek a žehnali ti za něj.

Pohleď! Omrzela mne má moudrost, tak jako včelu
med, když ho nasbírala příliš; třeba mi rukou, jež se nata-
hují.

Rád bych daroval a rozdával, až se zase jednou mudrci
mezi lidmi potěší svou pošetilostí a chuďasové svým bo-
hatstvím.

Proto musím sestoupiti v hloub: jako ty sestupuješ na-
večer, kdy kráčíš za moře, i do podsvětí přinášejíc světlo, ty
hvězdo přebohatá!

Musím jako ty zaniknouti: tak jmenují to lidé, ke kterým
chci dolů.

Tedy mi požehnej, ty poklidné oko, jež i na štěstí příliš
veliké můžeš bez závisti hledět!

Poháru žehnej, který chce přetéci, aby se voda zlatitě 
z něho řinula, na všechny strany nesouc odlesk tvé slasti!

Pohleď! Tento pohár chce se zase vyprázdniti a Zara-
thustra chce se zase státi člověkem.“

– Tak se počal Zarathustrův zánik.



2.

Zarathustra samoten sestupoval z hor, a nikdo ho ne-
potkával. Ale když přišel do lesů, stál před ním pojednou
kmet, který opustil svatou svou chýši, aby v lese hledal ko-
řínků. A takto promluvil kmet k Zarathustrovi:

„Není mi cizí tento poutník: přede mnoha lety šel tu
mimo. Zarathustra se zval; ale proměnil se.

Tenkráte jsi do hor nesl svůj popel: chceš dnes oheň svůj
nésti do údolí? Nebojíš se trestu za žhářství?

Ano, poznávám Zarathustru: Čisté má oko, a na jeho
ústech se netají hnus. Zdaž si nevykračuje jako tanečník?

Proměněn je Zarathustra, dítětem stal se Zarathustra,
procitl ze spánku Zarathustra: čeho teď hledáš u spících?

Jako v moři žil jsi v samotě a moře tě neslo. Běda, chceš
vystoupiti na souši? Běda, chceš sám zase vléci své tělo?“

Zarathustra odpověděl: „Mám v lásce lidi.“
„Proč jen,“ tázal se světec, „šel jsem do lesa a pustin?

Ne proto, že jsem lidi měl příliš v lásce?

Teď v lásce mám boha: lidí ne. Člověk je mi příliš nedo-
 konalou věcí. Láska k člověku by mne zabila.“

Zarathustra odpověděl: „Co jsem děl o lásce! Přináším 
lidem dar.“

„Nedávej jim nic,“ pravil světec. „Odejmi jim raději něco
a nes to s nimi – to jim bude největším blahem: bude-li to jen
blahem tvým!

A chceš-li jim něco dáti, nedávej jim více než almužnu 
a také o tu nechť žebrají!“

„Ne,“ odpověděl Zarathustra, „almužny nedávám. K to -
mu nejsem dosti chud.“

Světec se Zarathustrovi smál a promluvil takto: „Tedy

2.

Zarathustra stieg allein das Gebirge abwärts und niemand be-
gegnete ihm. Als er aber in die Wälder kam, stand auf  einmal ein
Greis vor ihm, der seine heilige Hütte verlassen hatte, um Wurzeln
im Walde zu suchen. Und also sprach der Greis zu Zarathustra:

»Nicht fremd ist mir dieser Wanderer: vor manchem Jahre ging
er hier vorbei. Zarathustra hieß er; aber er hat sich verwandelt.

Damals trugst du deine Asche zu Berge: willst du heute dein
Feuer in die Täler tragen? Fürchtest du nicht des Brandstifters Stra-
fen?

Ja, ich erkenne Zarathustra. Rein ist sein Auge, und an seinem
Munde birgt sich kein Ekel. Geht er nicht daher wie ein Tänzer?

Verwandelt ist Zarathustra, zum Kind ward Zarathustra, ein
Erwachter ist Zarathustra: was willst du nun bei den Schlafenden?

Wie im Meere lebtest du in der Einsamkeit, und das Meer trug
dich. Wehe, du willst ans Land steigen? Wehe, du willst deinen Leib
wieder selber schleppen?«

Zarathustra antwortete: »Ich liebe die Menschen.«
»Warum«, sagte der Heilige, »ging ich doch in den Wald und 

in die Einöde? War es nicht, weil ich die Menschen allzusehr 
liebte?

Jetzt liebe ich Gott: die Menschen liebe ich nicht. Der Mensch
ist mir eine zu unvollkommene Sache. Liebe zum Menschen würde
mich umbringen.«

Zarathustra antwortete: »Was sprach ich von Liebe! Ich bringe
den Menschen ein Geschenk!«

»Gib ihnen nichts«, sagte der Heilige. »Nimm ihnen lieber et-
was ab und trage es mit ihnen – das wird ihnen am wohlsten tun:
wenn es dir nur wohltut!

Und willst du ihnen geben, so gib nicht mehr als ein Almosen,
und laß sie noch darum betteln!«

»Nein«, antwortete Zarathustra, »ich gebe kein Almosen. Dazu
bin ich nicht arm genug.«

Der Heilige lachte über Zarathustra und sprach also: »So sieh
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hleď, aby přijali tvé poklady! Jsou nedůvěřiví k poustevní-
kům a nevěří, že přicházíme obdarovávat.

Příliš samotářsky zvučí jim ulicemi náš krok. A jako
když v noci ze svých loží slyší kohosi kráčeti, dávno než
vstává slunce, tak táží se as: kam míří ten zloděj?

Nechoď k lidem a zůstaň v lese! Či raději ke zvířatům
jdi! Proč nechceš býti jako já – medvěd mezi medvědy, mezi
ptáky pták?“

„A co dělá světec zde v lese?“ ptal se Zarathustra. 
Světec odpověděl: „Dělám písně a zpívám je, a dělám-

-li pís ně, směji se, pláči a mumlám: tak velebím boha.

Zpěvem, pláčem a smíchem a mumláním velebím boha,
jenž mým je bohem. Ale cože nám přinášíš v dar?“

Když Zarathustra uslyšel tato slova, pozdravil světce 
a pravil: „Co bych vám mohl dáti! Jen mne rychle pusťte,
abych vám nic nevzal!“ – A tak se od sebe odloučili, kmet 
a muž, smějíce se, jako se smějí dva chlapci.

Ale když Zarathustra byl samoten, promluvil takto 
k srdci svému: „Což je to možné! Tento stařičký světec ještě
ani nezaslechl ve svém lese, že bůh je mrtev!“ –

3. 

Když Zarathustra přišel do nejbližšího města, jež leží 
u lesů, nalezl tam na tržišti shromážděno mnoho lidu: neboť
bylo vyhlášeno, že uvidí provazolezce. A Zarathustra pro-
mluvil k lidu řka:

Hlásám vám nadčlověka. Člověk je cosi, co má býti překo-
náno. Co jste vykonali, aby byl překonán?

Všechny bytosti dosud vytvořily něco nad sebe samy: 
a vy chcete býti odlivem tohoto velkého přílivu a raději snad
se vrátit k zvířeti, než abyste překonali člověka?

zu, daß sie deine Schätze annehmen! Sie sind mißtrauisch gegen
die Einsiedler und glauben nicht, daß wir kommen, um zu schen-
ken.

Unsre Schritte klingen ihnen zu einsam durch die Gassen. Und
wie wenn sie nachts in ihren Betten einen Mann gehen hören, lange
bevor die Sonne aufsteht, so fragen sie sich wohl: wohin will der
Dieb?

Gehe nicht zu den Menschen und bleibe im Walde! Gehe lieber
noch zu den Tieren! Warum willst du nicht sein wie ich – ein Bär
unter Bären, ein Vogel unter Vögeln?«

»Und was macht der Heilige im Walde?« fragte Zarathustra.
Der Heilige antwortete: »Ich mache Lieder und singe sie, und

wenn ich Lieder mache, lache, weine und brumme ich: also lobe ich
Gott.

Mit Singen, Weinen, Lachen und Brummen lobe ich den Gott,
der mein Gott ist. Doch was bringst du uns zum Geschenke?«

Als Zarathustra diese Worte gehört hatte, grüßte er den Heili-
gen und sprach: »Was hätte ich euch zu geben! Aber laßt mich
schnell davon, daß ich euch nichts nehme!« – Und so trennten sie
sich voneinander, der Greis und der Mann, lachend, gleichwie zwei
Knaben lachen.

Als Zarathustra aber allein war, sprach er also zu seinem Her-
zen: »Sollte es denn möglich sein! Dieser alte Heilige hat in seinem
Walde noch nichts davon gehört, daß Gott tot ist!« –

3.

Als Zarathustra in die nächste Stadt kam, die an den Wäldern
liegt, fand er daselbst viel Volk versammelt auf  dem Markte: denn
es war verheißen worden, daß man einen Seiltänzer sehen solle.
Und Zarathustra sprach also zum Volke:

Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das über-
wunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden?

Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus: und ihr wollt
die Ebbe dieser großen Flut sein und lieber noch zum Tiere zu-
rückgehn, als den Menschen überwinden?
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Čím je opice člověku? Posměchem nebo bolestným stu-
dem. A stejně má i člověk býti nadčlověku: posměchem
nebo bolestným studem.

Urazili jste cestu od červa k člověku, a leccos ve vás je
posud červem. Kdysi jste byli opice, a i nyní je člověk opicí
– více než kterákoli opice.

Kdo však je z vás nejmoudřejší, je také jen rozmíškou 
a míšencem rostliny a strašidla. Ale což vám káži, abyste se
stali strašidly nebo rostlinami?

Hleďte, hlásám vám nadčlověka.
Nadčlověk je smysl země. Vaše vůle nechť dí: nadčlo-

věk budiž smysl země!
Zapřísahám vás, bratří moji, zůstaňte věrni zemi a nevěřte

těm, kdož vám mluví o nadpozemských nadějích! Travičové
to jsou, ať to vědí, či ne.

Povrhovatelé životem to jsou, odumírající a sami otrá-
veni, jichž země je syta: nechť tedy zahynou! 

Kdysi byl zločin proti bohu největším zločinem, ale bůh
zemřel a s ním zemřeli též tito zločinci. Páchati zločin proti
zemi a vnitřnosti nevyzpytatelného ceniti výše než smysl
země – to je teď nejhroznější!

Kdysi duše s pohrdáním shlížela na tělo: a tenkráte toto
pohrdání bylo nejvyšší – chtěla mít tělo hubené, strašlivé,
vyhladovělé. Tak doufala, že upláchne jemu a zemi.

Ó, tato duše byla ještě hubená, strašlivá a vyhladovělá 
a ukrutnost byla rozkoší této duše!

Ale i vy ještě, bratří moji, mi rcete: cože vaše tělo hlásá 
o vaší duši? Není vaše duše chudobou a špínou a bídným
pohodlím?

Věru, špinavým proudem je člověk. Jen ten, kdo je mo-
řem, smí si troufati, že pojme do sebe špinavý proud a sám
se nepokálí.

Hleďte, hlásám vám nadčlověka: toť ono moře, v němž
vaše velké pohrdání může zaniknouti.

Co jest největší, čeho můžete zakusiti? Hodina velkého

Was ist der Affe für den Menschen? Ein Gelächter oder eine
schmerzliche Scham. Und ebendas soll der Mensch für den Über-
menschen sein: ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham.

Ihr habt den Weg vom Wurme zum Menschen gemacht, und
vieles ist in euch noch Wurm. Einst wart ihr Affen, und auch jetzt
noch ist der Mensch mehr Affe, als irgendein Affe.

Wer aber der Weiseste von euch ist, der ist auch nur ein Zwie-
spalt und Zwitter von Pflanze und von Gespenst. Aber heiße ich
euch zu Gespenstern oder Pflanzen werden?

Seht, ich lehre euch den Übermenschen!
Der Übermensch ist der Sinn der Erde. Euer Wille sage: der

Übermensch sei der Sinn der Erde!
Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und

glaubt denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen
reden! Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht.

Verächter des Lebens sind es, Absterbende und selber Vergif-
tete, deren die Erde müde ist: so mögen sie dahinfahren!

Einst war der Frevel an Gott der größte Frevel, aber Gott starb,
und damit starben auch diese Frevelhaften. An der Erde zu freveln
ist jetzt das Furchtbarste und die Eingeweide des Unerforschlichen
höher zu achten, als den Sinn der Erde!

Einst blickte die Seele verächtlich auf  den Leib: und damals
war diese Verachtung das Höchste – sie wollte ihn mager, gräßlich,
verhungert. So dachte sie ihm und der Erde zu entschlüpfen.

Oh diese Seele war selber noch mager, gräßlich und verhun-
gert: und Grausamkeit war die Wollust dieser Seele!

Aber auch ihr noch, meine Brüder, sprecht mir: was kündet
euer Leib von eurer Seele? Ist eure Seele nicht Armut und Schmutz
und ein erbärmliches Behagen?

Wahrlich, ein schmutziger Strom ist der Mensch. Man muß
schon ein Meer sein, um einen schmutzigen Strom aufnehmen zu
können, ohne unrein zu werden.

Seht, ich lehre euch den Übermenschen: der ist dies Meer, in
ihm kann eure große Verachtung untergehn.

Was ist das Größte, das ihr erleben könnt? Das ist die Stunde
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pohrdání. Hodina, v níž se vám i vaše blaho zvrhne v hnus, 
a stej ně váš rozum i vaše ctnost.

Hodina, v níž řeknete: „Co záleží na mém štěstí! Chu-
doba je to a špína a bídné pohodlí. Ale mé štěstí by mělo
ospravedlniti sám život!“

Hodina, v níž řeknete: „Co záleží na mém rozumu! Lač -
ní po vědění jak po své potravě lev? Chudoba je to a špína
a bídné pohodlí!“

Hodina, v níž řeknete: „Co záleží na mé ctnosti! Ještě
mne nerozběsnila. Jak jsem syt svého dobra a svého zla! To
vše jest chudoba a špína a bídné pohodlí!“

Hodina, v níž řeknete: „Co záleží na mé spravedlnosti!
Nevidím, že bych byl uhlem a žárem. Kdo však jest spra-
vedlivý, jest uhel a žár!“

Hodina, v níž řeknete: „Co záleží na mém soucitu! Zdaž
soucit není křížem, na nějž jest přibíjen, kdo miluje lidi? Můj
soucit však není ukřižováním!“

Mluvili jste již takto? Křičeli jste již takto? Ach, kéž bych
vás byl již slyšel takto křičeti!

Nikoli váš hřích – vaše uskrovnění křičí k nebesům, vaše
lakota i v hříchu ještě, ta křičí k nebesům!

Kdeže je blesk, aby vás ošlehl svým jazykem? Kde 
šílenství, jímž byste měli býti očkováni?

Hleďte, hlásám vám nadčlověka: toť onen blesk, toť ono
šílenství! –

Když Zarathustra domluvil, dal se kdosi z lidu do křiku:
„Dosti jsme teď slyšeli o provazolezci; teď ho chceme vi-
 dět!“ A všechen lid se Zarathustrovi smál. Provazolezec
však, domnívaje se, že je řeč o něm, dal se do práce.

4. 

Zarathustra však pohlédl na lid a podivil se. Poté pro-
mluvil řka:

der großen Verachtung. Die Stunde, in der euch auch euer Glück
zum Ekel wird und ebenso eure Vernunft und eure Tugend.

Die Stunde, wo ihr sagt: »Was liegt an meinem Glücke! Es ist
Armut und Schmutz und ein erbärmliches Behagen. Aber mein
Glück sollte das Dasein selber rechtfertigen!«

Die Stunde, wo ihr sagt: »Was liegt an meiner Vernunft! Bege-
hrt sie nach Wissen wie der Löwe nach seiner Nahrung? Sie ist Ar-
mut und Schmutz und ein erbärmliches Behagen!«

Die Stunde, wo ihr sagt: »Was liegt an meiner Tugend! Noch
hat sie mich nicht rasen gemacht. Wie müde bin ich meines Guten
und meines Bösen! Alles das ist Armut und Schmutz und ein er-
bärmliches Behagen!«

Die Stunde, wo ihr sagt: »Was liegt an meiner Gerechtigkeit!
Ich sehe nicht, daß ich Glut und Kohle wäre. Aber der Gerechte
ist Glut und Kohle!«

Die Stunde, wo ihr sagt: »Was liegt an meinem Mitleiden! Ist
nicht Mitleid das Kreuz, an das der genagelt wird, der die Men -
schen liebt? Aber mein Mitleiden ist keine Kreuzigung.«

Spracht ihr schon so? Schriet ihr schon so? Ach, daß ich euch
schon so schreien gehört hätte!

Nicht eure Sünde – eure Genügsamkeit schreit gen Himmel,
euer Geiz selbst in eurer Sünde schreit gen Himmel!

Wo ist doch der Blitz, der euch mit seiner Zunge lecke? Wo ist
der Wahnsinn, mit dem ihr geimpft werden müßtet?

Seht, ich lehre euch den Übermenschen: der ist dieser Blitz,
der ist dieser Wahnsinn! –

Als Zarathustra so gesprochen hatte, schrie einer aus dem
Volke: »Wir hörten nun genug von dem Seiltänzer; nun laßt uns
ihn auch sehen!« Und alles Volk lachte über Zarathustra. Der Seil-
tänzer aber, welcher glaubte, daß das Wort ihm gälte, machte sich
an sein Werk.

4.

Zarathustra aber sahe das Volk an und wunderte sich. Dann
sprach er also:
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Člověk jest provaz natažený mezi zvířetem a nadčlově-
kem – provaz nad propastí.

Nebezpečný přechod, nebezpečná chůze, nebezpeč -
ný pohled zpátky, nebezpečné zachvění, nebezpečná za-
stávka.

Co je velkého na člověku, jest, že je mostem, a nikoli
účelem: co lze milovati na člověku, jest, že je přechodem
a zánikem.

Miluji ty, kdož nedovedou žíti, leda když zanikají, neboť
jejich zánik je přechodem.

Miluji velké povrhovatele, neboť jsou to velcí zbožňo-
vatelé, jsou to šípy touhy po druhém břehu.

Miluji ty, kdož nehledají až za hvězdami, proč by zanikli 
a byli obětmi, nýbrž ty, kdož se obětují zemi, aby byla jed-
nou zemí nadčlověka.

Miluji toho, kdo žije, aby poznával, a kdo chce pozná-
vati, aby jednou živ byl nadčlověk. A tak chce svůj zánik.

Miluji toho, kdo pracuje a vynalézá, aby nadčlověku bu-
doval dům a k příchodu jeho připravoval zemi, zvíře a rost-
linu: neb tak chce svůj zánik.

Miluji toho, kdo miluje svou ctnost: neboť ctnost je vůlí
k zániku a šípem touhy.

Miluji toho, kdo pro sebe nezadrží ani krůpěje ducha,
nýbrž celý chce býti duchem své ctnosti: tak, v podobě du-
cha, kráčí přes most.

Miluji toho, kdo si ze své ctnosti udělá tužbu a sudbu:
tak chce pro svou ctnost ještě žíti a již nežíti.

Miluji toho, kdo nechce míti příliš mnoho ctností. Jedna
ctnost je více nežli ctnosti dvě, protože více jest uzlem, na
nějž se zavěsí sudba.

Miluji toho, čí duše se marnotratně rozdává, toho, kdo
nechce díku a nevrací: neb obdarovává stále a nechce se
uchovati.

Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Über-
mensch – ein Seil über einem Abgrunde.

Ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf-dem-Wege, ein
gefährliches Zurückblicken, ein gefährliches Schaudern und Ste-
henbleiben.

Was groß ist am Menschen, das ist, daß er eine Brücke und
kein Zweck ist: was geliebt werden kann am Menschen, das ist, daß
er ein Übergang und ein Untergang ist.

Ich liebe die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Un-
tergehende, denn es sind die Hinübergehenden.

Ich liebe die großen Verachtenden, weil sie die großen Ver -
ehrenden sind und Pfeile der Sehnsucht nach dem andern Ufer.

Ich liebe die, welche nicht erst hinter den Sternen einen Grund
suchen, unterzugehen und Opfer zu sein: sondern die sich der
Erde opfern, daß die Erde einst des Übermenschen werde.

Ich liebe den, welcher lebt, damit er erkenne, und welcher er-
kennen will, damit einst der Übermensch lebe. Und so will er 
seinen Untergang.

Ich liebe den, welcher arbeitet und erfindet, daß er dem Über-
menschen das Hausbaue und zu ihm Erde, Tier und Pflanze vor-
bereite: denn so will er seinen Untergang.

Ich liebe den, welcher seine Tugend liebt: denn Tugend ist
Wille zum Untergang und ein Pfeil der Sehnsucht.

Ich liebe den, welcher nicht einen Tropfen Geist für sich zu-
rückbehält, sondern ganz der Geist seiner Tugend sein will: so
schreitet er als Geist über die Brücke.

Ich liebe den, welcher aus seiner Tugend seinen Hang und sein
Verhängnis macht: so will er um seiner Tugend willen noch leben
und nicht mehr leben.

Ich liebe den, welcher nicht zu viele Tugenden haben will. Eine
Tugend ist mehr Tugend als zwei, weil sie mehr Knoten ist, an den
sich das Verhängnis hängt.

Ich liebe den, dessen Seele sich verschwendet, der nicht Dank
haben will und nicht zurückgibt: denn er schenkt immer und will
sich nicht bewahren.
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Miluji toho, kdo se stydí, padne-li kostka k jeho štěstí, 
a pak se táže: což jsem podvodný hráč? – neboť chce zahy-
nouti.

Miluji toho, kdo zlatými slovy metá před svými skutk y 
a vyplní vždy ještě více, než slíbí, neboť chce svůj zánik.

Miluji toho, kdo ospravedlňuje lidi budoucí a vykupuje
minulé: neboť chce zahynouti přítomnými.

Miluji toho, kdo trestá svého boha, že svého boha mi-
luje: neboť nutně zahyne hněvem svého boha.

Miluji toho, jehož duše jest hluboká i v poranění a kdo
může zahynouti malým zážitkem: tak půjde rád přes most.

Miluji toho, jehož duše přetéká, až sám sebe zapomene,
až veškery věci jsou v něm: tak se mu veškery věci stanou zá-
nikem.

Miluji toho, kdo je svobodného ducha i svobodného
srdce: tak jest jeho hlava jen vnitřnostmi jeho srdce, srdce ho
však pudí k zániku.

Miluji všechny ty, kdož jsou jako těžké krůpěje, ojedi-
něle padající z temného mračna, jež visí nad lidmi: zvěstují,
že přijde blesk, a jakožto zvěstovatelé zahynou.

Hleďte, já jsem zvěstovatel blesku a těžká krůpěj pada-
jící z mračna: onen blesk však sluje nadčlověk. –

5.

Když Zarathustra promluvil tato slova, pohlédl opět na
lid a mlčel. „Tu stojí,“ pravil srdci svému, „a smějí se: nechá -
pou mne, nejsem ústy pro tyto uši.

Třeba jim dříve rozbíti uši, aby si navykli poslouchati
očima? Je třeba rachotiti jako bubny a postní kazatelé? Či
důvěřují jen tomu, kdo koktá?

Ich liebe den, welcher sich schämt, wenn der Würfel zu seinem
Glücke fällt und der dann fragt: bin ich denn ein falscher Spieler?
– denn er will zugrunde gehen.

Ich liebe den, welcher goldne Worte seinen Taten vorauswirft
und immer noch mehr hält, als er verspricht: denn er will seinen
Untergang.

Ich liebe den, welcher die Zukünftigen rechtfertigt und die Ver-
gangenen erlöst: denn er will an den Gegenwärtigen zugrunde ge-
hen.

Ich liebe den, welcher seinen Gott züchtigt, weil er seinen Gott
liebt: denn er muß am Zorne seines Gottes zugrunde gehen.

Ich liebe den, dessen Seele tief  ist auch in der Verwundung,
und der an einem kleinen Erlebnisse zugrunde gehen kann: so geht
er gerne über die Brücke.

Ich liebe den, dessen Seele übervoll ist, so daß er sich selber
vergißt, und alle Dinge in ihm sind: so werden alle Dinge sein Un-
tergang.

Ich liebe den, der freien Geistes und freien Herzens ist: so ist
sein Kopf  nur das Eingeweide seines Herzens, sein Herz aber
treibt ihn zum Untergang.

Ich liebe alle die, welche wie schwere Tropfen sind, einzeln fal-
lend aus der dunklen Wolke, die über den Menschen hängt: sie ver-
kündigen, daß der Blitz kommt, und gehn als Verkündiger zu-
grunde.

Seht, ich bin ein Verkündiger des Blitzes, und ein schwerer
Tropfen aus der Wolke: dieser Blitz aber heißt Übermensch. –

5.

Als Zarathustra diese Worte gesprochen hatte, sahe er wieder
das Volk an und schwieg. »Da stehen sie«, sprach er zu seinem Her-
zen, »da lachen sie: sie verstehen mich nicht, ich bin nicht der
Mund für diese Ohren.

Muß man ihnen erst die Ohren zerschlagen, daß sie lernen, mit
den Augen hören? Muß man rasseln gleich Pauken und Bußpredi-
gern? Oder glauben sie nur dem Stammelnden?
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Mají něco, nač jsou pyšni: Jak to jen zvou, co jim do-
dává pýchy? Vzděláním to zvou, nad pasáky koz je to po-
vyšuje.

Proto neradi o sobě slyší slovo ,pohrdání‘. I promluvím
k jejich pýše.

Promluvím jim o tom, co jest hodno největšího pohr-
dání: to však je poslední člověk.“

A takto promluvil Zarathustra k lidu: 
Je čas, aby si člověk vytkl svůj cíl. Je čas, aby člověk za-

sadil símě své nejvyšší naděje.

Ještě je půda jeho dosti bohatá k tomu. Ale jednou ta
půda zchudne a zkrotne a žádný vysoký strom z ní už ne-
vyrazí.

Běda! Přijde čas, kdy člověk již nebude vysílati šíp své
touhy do dálky nad člověka, kdy tětiva jeho luku se odnaučí
svištěti!

Pravím vám: musí míti ještě chaos ve svém nitru, kdo
chce zroditi tančící hvězdu. Pravím vám: vy ještě máte chaos
ve svém nitru.

Běda! Přijde čas, kdy člověk již nebude roditi hvězd.
Běda! Přijde čas člověka, který zasluhuje největšího pohr-
dání a sám sebou již neumí pohrdati.

Hleďte! Ukazuji vám posledního člověka.
„Co je láska? Co stvoření? Co touha? Co hvězda?“ – tak

se ptá poslední člověk a mžourá.
Tehdy země bude drobounce malá a na ní bude poska-

kovati poslední člověk, zdrobňující všechno. Jeho pokolení
je nevyhladitelné jako zemská blecha; poslední člověk žije
nejdéle.

„My vynalezli štěstí“ – říkají poslední lidé a mžourají.
Opustili kraje, kde bylo tvrdo žít: neboť potřebují 

tepla. Ještě milují souseda a třou se o něj: neboť potřebují
tepla.

Onemocněti a nedůvěřovati, toť pro ně hřích: pozorně
si vykračují. Blázen, kdo ještě klopýtá přes kameny nebo lidi!

Sie haben etwas, worauf  sie stolz sind. Wie nennen sie es doch,
was sie stolz macht? Bildung nennen sie’s, es zeichnet sie aus vor
den Ziegenhirten.

Drum hören sie ungern von sich das Wort ›Verachtung‹. So
will ich denn zu ihrem Stolze reden.

So will ich ihnen vom Verächtlichsten sprechen: das aber ist
der letzte Mensch.«

Und also sprach Zarathustra zum Volke:
Es ist an der Zeit, daß der Mensch sich sein Ziel stecke. Es ist

an der Zeit, daß der Mensch den Keim seiner höchsten Hoffnung
pflanze.

Noch ist sein Boden dazu reich genug. Aber dieser Boden wird
einst arm und zahm sein, und kein hoher Baum wird mehr aus ihm
wachsen können.

Wehe! Es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht mehr den Pfeil
seiner Sehnsucht über den Menschen hinaus wirft, und die Sehne
seines Bogens verlernt hat, zu schwirren!

Ich sage euch: man muß noch Chaos in sich haben, um einen
tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch: ihr habt noch
Chaos in euch.

Wehe! Es kommt die Zeit, wo der Mensch keinen Stern mehr
gebären wird. Wehe! Es kommt die Zeit des verächtlichsten Men -
schen, der sich selber nicht mehr verachten kann.

Seht! Ich zeige euch den letzten Menschen.
»Was ist Liebe? Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist

Stern?« – so fragt der letzte Mensch und blinzelt.
Die Erde ist dann klein geworden, und auf  ihr hüpft der letzte

Mensch, der alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar wie
der Erdfloh; der letzte Mensch lebt am längsten.

»Wir haben das Glück erfunden« – sagen die letzten Menschen
und blinzeln.

Sie haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben:
denn man braucht Wärme. Man liebt noch den Nachbar und reibt
sich an ihm: denn man braucht Wärme.

Krankwerden und Mißtrauen-haben gilt ihnen sündhaft: man
geht achtsam einher. Ein Tor, der noch über Steine oder Men schen
stolpert!
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Tu a tam trochu jedu: to dává příjemné sny. A mnoho
jedu na konec, k příjemnému umírání.

Ještě se pracuje, neboť práce je zábava. Ale dávají po-
zor, aby zábava nevysilovala.

Již nechudnou a nebohatnou: obé je příliš namáhavé.
Kdo by ještě vládl? Kdo poslouchal? Obé je příliš namá-
havé.

Žádný pastýř a jediný ovčinec! Každý chce stejné, každý
je stejný: kdo cítí jinak, jde z vlastní vůle do blázince.

„Dříve bláznil celý svět“ – říkají nejpovedenější a mžou-
rají.

Každý je důvtipný a ví vše, co se zběhlo: i není konce
výsměchu. Hádají se ještě, ale brzy se smíří – jinak by si zka-
zili žaludek.

Maličkou rozkoš na den a maličkou rozkoš na noc:
zdraví však chovají v úctě.

„My vynalezli štěstí“ – říkají poslední lidé a mžourají. –

A zde domluvil Zarathustra svou prvou řeč, která sluje
též „předmluvou“: neboť na tomto místě ho přerušily křik
a vznícení davu. „Dej nám toho posledního člověka, ó Za-
rathustro, – tak volali – učiň nás těmi posledními lidmi! 
A nadčlověka ti darujeme!“ A plesal všechen lid a mlaskal ja-
zykem. Zarathustra se však zarmoutil a promluvil k srdci
svému:

„Nechápou mne: nejsem ústy pro tyto uši.

Příliš dlouho jsem asi v horách žil, příliš jsem naslouchal
stržím a stromům: teď jim mluvím stejně jako pasáci koz.

Nehnuta jest má duše a jasná jako pohoří před poled-
nem. Oni však myslí, že jsem chladný a že se vysmívám 
v příšerných žertech.

A teď na mne pohlížejí a smějí se, ba smějíce se mne
nenávidí. Je led v jejich smíchu.“

Ein wenig Gift ab und zu: das macht angenehme Träume. Und
viel Gift zuletzt, zu einem angenehmen Sterben.

Man arbeitet noch, denn Arbeit ist eine Unterhaltung. Aber
man sorgt, daß die Unterhaltung nicht angreife.

Man wird nicht mehr arm und reich: beides ist zu beschwerlich.
Wer will noch regieren? Wer noch gehorchen? Beides ist zu be -
schwerlich.

Kein Hirt und eine Herde! Jeder will das Gleiche, jeder ist
gleich: wer anders fühlt, geht freiwillig ins Irrenhaus.

»Ehemals war alle Welt irre« – sagen die Feinsten und blin-
zeln.

Man ist klug und weiß alles, was geschehn ist: so hat man kein
Ende zu spotten. Man zankt sich noch, aber man versöhnt sich
bald – sonst verdirbt es den Magen.

Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die
Nacht: aber man ehrt die Gesundheit.

»Wir haben das Glück erfunden« – sagen die letzten Menschen
und blinzeln. –

Und hier endete die erste Rede Zarathustras, welche man auch
»die Vorrede« heißt: denn an dieser stelle unterbrach ihn das Ge -
schrei und die Lust der Menge. »Gib uns diesen letzten Menschen,
oh Zarathustra«, – so riefen sie – »mache uns zu diesen letzten Men
schen! So schenken wir dir den Übermenschen!« Und alles Volk
jubelte und schnalzte mit der Zunge. Zarathustra aber wurde trau-
rig und sagte zu seinem Herzen:

»Sie verstehen mich nicht: ich bin nicht der Mund für diese
Ohren.

Zu lange wohl lebte ich im Gebirge, zu viel horchte ich auf
Bäche und Bäume: nun rede ich ihnen gleich den Ziegenhirten.

Unbewegt ist meine Seele und hell wie das Gebirge am Vor-
mittag. Aber sie meinen, ich sei kalt und ein Spötter in furchtbaren
Späßen.

Und nun blicken sie mich an und lachen: und indem sie lachen,
hassen sie mich noch. Es ist Eis in ihrem Lachen.«
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Ediční poznámka

Německý text je převzat z vydání: 
Friedrich Nietzsche: Werke in drei Bänden. Sv. 2, upr. Karl

Schlech ta. Mnichov: Carl Hanser Verlag, 1954.

Znění Fischerova překladu vychází z prvního vydání (Praha:
Spolek výtvarných umělců Mánes, 1914), zároveň přihlíží k vydání
druhému (Praha: Alois Srdce, 1920) a pátému (Praha: Odeon,
1967), které posloužilo jako předloha mnoha vydáním, jež vyšla 
v období po roce 1989. Srovnáním jednotlivých edicí jsme zjistili,
že počínaje vydáním z roku 1932 se prakticky ve všech následují-
cích „zabydlely“ určité chyby, které se přenáší z jednoho vydání 
do druhého. Tak například v roce 1932 tiskařský šotek ve větě „Ne-
pozoroval jsi, kolikrát oněměli, když jsi k nim přistoupil, a jak 
jejich síla z nich vystoupila, jako dým vystupuje z hasnoucího
žáru?“ (kap. O mouchách na trhu) sloveso „oněměli“ nahradil slove-
sem „osaměli“, nebo do věty „Ale o času a vzni kání mají mluviti
nejlepší příměry: chválou mají býti a ospravedlněním vší pomíje-
jícnosti!“ (kap. Na blažených ostrovech) místo „pomíjejícnosti“ pro-
pašoval podstatné jméno zcela opačného významu, tedy „nepo-
míjejícnost“. Vydání z roku 1967 obě chyby převzalo a následní
vydavatelé učinili totéž.  Ostatně odeonské zpracování bylo sice
připraveno velmi pečlivě, ale i v něm nebyl tiskařský šotek zcela
nečinný.  A tak v kapitole Věštec neběží zvuk dlouhými „síněmi“,
nýbrž „skříněmi“, a nahlédneme-li do jednoho z posledních vydání
knihy (Praha: Vyšehrad, 2013), i zde zvuk nadále vesele běží „skří-
němi“. Tato drobná, spíše úsměvná pochybení ukazují, že plody
šotkova řádění někdy přežívají po mnoho generací.
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List z původního rukopisu textu Also sprach Zarathustra (Klassik Stiftung
Weimar / Goethe- und Schiller-Archiv).

List z původního rukopisu překladu Otokara Fischera (Literární archiv Památ-
níku národního písemnictví).
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DAS HONIG-OPFER
DER NOTSCHREI
GESPRÄCH MIT DEN KÖNIGEN
DER BLUTEGEL
DER ZAUBERER
AUSSER DIENST
DER HÄSSLICHSTE MENSCH
DER FREIWILLIGE BETTLER
DER SCHATTEN
MITTAGS
DIE BEGRÜSSUNG
DAS ABENDMAHL
VOM HÖHEREN MENSCHEN
DAS LIED DER SCHWERMUT
VON DER WISSENSCHAFT
UNTER TÖCHTERN DER WÜSTE
DIE ERWECKUNG
DAS ESELSFEST
DAS TRUNKNE LIED
DAS ZEICHEN
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