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Woord vooraf

1
Met het oog op het feit dat ik de mensheid binnenkort
moet confronteren met de zwaarste eis die ooit aan haar
gesteld is, lijkt het me beslist noodzakelijk te zeggen wie
ik ben. Eigenlijk zou men ’t moeten weten: want ik heb
me niet ‘onbetuigd gelaten’. Maar de wanverhouding
tussen de grootte van mijn taak en de kleinheid van mijn
tijdgenoten is hierin tot uitdrukking gekomen dat men
mij noch gehoord noch zelfs maar gezien heeft. Ik leef
voor eigen rekening, het is misschien enkel een vooroor-
deel dat ik leef?... Ik hoef maar een of andere ‘intellec-
tueel’ te spreken die in de zomer naar het Oberengadin
komt, om mij ervan te overtuigen dat ik niet leef... Onder
deze omstandigheden heeft iemand de plicht, waartegen
eigenlijk mijn gewoonte, en meer nog de trots van mijn
instincten in opstand komt, om te zeggen: Luister naar
me! want ik ben die en die. Verwar mij in geen geval met
iemand anders!

2
Ik ben bijvoorbeeld absoluut geen boeman, geen mo-
raal-monster, – ik ben zelfs van nature een en al tegen-
stelling tot de mensensoort die men tot nu toe als deugd-
zaam heeft bewonderd. Onder ons gezegd, het lijkt me
dat juist dat mijn trots uitmaakt. Ik ben een leerling van
de filosoof Dionysus, ik geef er nog eerder de voorkeur
aan een sater te zijn dan een heilige. Maar men leze
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slechts dit geschrift. Misschien is het me gelukt, mis-
schien had dit geschrift geen enkele andere zin dan deze
tegenstelling op blijmoedige en menslievende wijze tot
uitdrukking te brengen. Het laatste wat ik zou beloven,
zou zijn de mensheid te ‘verbeteren’. Door mij worden
geen nieuwe afgoden opgericht; de oude mogen erach-
ter komen hoe het is om op lemen voeten te staan. Af-
goden (mijn woord voor ‘idealen’) omverwerpen – dat be-
hoort al eerder tot mijn stiel. Men heeft de realiteit in
dezelfde mate van haar waarde, haar zin, haar waarach-
tigheid beroofd als men een ideale wereld loog... De ‘wa-
re wereld’ en de ‘schijnbare wereld’ – dat is: de gelogen
wereld en de realiteit... De leugen van het ideaal heeft tot
nu toe als een vloek op de realiteit gerust, de mensheid is
daardoor tot in haar meest primaire instincten leugen-
achtig en vals geworden – tot aan de aanbidding toe van
waarden die het omgekeerde zijn van die welke haar pas
voorspoed, toekomst, het verheven recht op toekomst
zouden garanderen.

3
– Wie de lucht van mijn geschriften weet in te ademen,
weet dat het een berglucht is, een krachtige lucht. Je
moet ervoor geschapen zijn, anders is het risico niet ge-
ring dat je er kou in vat. Het ijs is vlakbij, de eenzaam-
heid is enorm–maar zo rustig als alle dingen in het licht
liggen! zo vrij als je ademt! zoveel als je onder je voelt!
– Filosofie, zoals ik haar tot nu toe heb opgevat en in
praktijk gebracht, betekent uit vrije wil in ijs en hoog-
gebergte leven–al het vreemde en problematische in het
bestaan opzoeken, al datgene wat tot nu toe door de mo-
raal in de ban was gedaan. Lange ervaring, mij geschon-
ken door dergelijke omzwervingen in het verbodene, heeft
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mij geleerd de gronden waarop er tot nu toe gemorali-
seerd en geïdealiseerd is, heel anders te bekijken dan
mogelijk gewenst is: de verborgen geschiedenis van de
filosofen, de psychologie van hun grote namen kwam
voor mij aan ’t licht. –Hoeveel waarheid verdraagt, hoe-
veel waarheid waagt een geest? dat werd voor mij steeds
meer de eigenlijke maatstaf. Dwaling (–het geloof aan ’t
ideaal–) is geen blindheid, dwaling is lafheid... Elke ver-
worvenheid, elke stap voorwaarts in de kennis is een ge-
volg van moed, van hardheid tegen zichzelf, van zinde-
lijkheid jegens zichzelf... Ik weerleg de idealen niet, ik
trek alleen handschoenen voor ze aan... Nitimur in ve-
titum:1 in dit teken zal eenmaal mijn filosofie overwin-
nen, want men heeft tot nu toe principieel altijd alleen
de waarheid verboden. –

4
–In de reeks van mijn geschriften staat mijn Zarathustra
op zichzelf. Daarmee heb ik de mensheid het grootste
geschenk gegeven dat ze tot nu toe heeft ontvangen. Dit
boek, met een stem die duizenden jaren ver draagt, is
niet alleen het hoogste boek dat er bestaat, het eigenlijke
berglucht-boek – het hele verschijnsel mens ligt op een
onmetelijk veel lager niveau–, het is ook het diepste boek,
geboren uit de innerlijkste rijkdom van de waarheid, een
onuitputtelijke bron waarin geen emmer neerdaalt zon-
der gevuld met goud en goeds weer omhoog te komen.
Hier is geen ‘profeet’ aan het woord, niet een van die
griezelige tussenwezens tussen ziekte en wil tot macht
die men godsdienststichters noemt. Men moet vooral de
toon die uit deze mond komt, die alcyonische2 toon wer-
kelijk horen om de zin van zijn wijsheid niet op erbarme-
lijke wijze onrecht te doen. ‘Het zijn de stilste woorden
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die de storm teweegbrengen, gedachten die op duiven-
poten komen bestieren de wereld –’3

‘De vijgen vallen van de bomen, ze zijn goed en smake-
lijk: en bij de val barst hun rode huid. Een noordenwind
ben ik voor rijpe vijgen.

Zo, als vijgen, vallen deze leringen jullie toe, mijn
vrienden: drink nu hun sap en hun smakelijk vlees! Het
is herfst om ons heen en heldere hemel en laat in de mid-
dag –’4

Hier is geen fanaticus aan het woord, hier wordt niet
‘gepreekt’, hier wordt geen geloof verlangd: uit een on-
eindige volheid van licht en diepte van geluk valt drup-
pel voor druppel, woord voor woord,–een tedere traag-
heid is het tempo van deze zinnen. Iets dergelijks is
slechts de meest uitverkorenen beschoren; het is een
zeldzaam voorrecht hier toehoorder te zijn; het staat
niemand vrij om oren te hebben voor Zarathoestra... Is
Zarathoestra bovendien geen verleider?... Maar wat zegt
hij eigenlijk zelf wanneer hij voor het eerst weer naar
zijn eenzaamheid terugkeert? Precies het tegendeel van
wat de eerste de beste ‘wijze’, ‘heilige’, ‘wereld-verlosser’
of andere decadent in zo’n geval zou zeggen... En hij
praat niet alleen anders, hij is ook anders...

‘Alleen ga ik nu, mijn discipelen! Gaan ook jullie nu heen
en alleen! Zo wil ik het.

Ga weg van mij en verzet je tegen Zarathoestra! En
beter nog: schaam je voor hem! Misschien bedroog hij
jullie wel.

De mens met inzicht moet niet alleen zijn vijanden
liefhebben, hij moet ook zijn vrienden kunnen haten.
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Je beloont een leraar slecht door altijd maar zijn leer-
ling te blijven. En waarom willen jullie niet aan mijn
krans plukken?

Jullie vereren mij: maar wat als jullie verering op een
dag omvalt? Pas op dat jullie niet worden verpletterd on-
der een beeldzuil!

Jullie zeggen dat jullie in Zarathoestra geloven? Maar
wat doet Zarathoestra ertoe! Jullie zijn mijn gelovigen,
maar wat doen alle gelovigen ertoe!

Jullie hadden jezelf nog niet gezocht: toen vonden
jullie mij. Zo doen alle gelovigen; daarom heeft alle ge-
loof zo weinig om het lijf.

Nu gebied ik jullie mij te verliezen en jezelf te vinden;
en pas als jullie mij allemaal hebt verloochend, wil ik naar
jullie terugkeren...’5

Friedrich Nietzsche


