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Análise de “Da virtude am esquinhadora” 
e de “A festa do burro0

Kelly Stenzel P. de Souza 

Eduardo Guerreiro B. Losso

Introdução

Abordaremos dois discursos de Assim falou Zaratustra -  “Da virtude ames
quinhadora“, na terceira parte, e “A lesta do burro“, na quarta parte -  para 
focar a severa crítica de Nietzsche à modernidade e aos alemães, crítica que 
fundamenta-se em outros de seus livros, em especial em Além do bem e do 
mal, com o qual cotejaremos. Mostraremos então, pelos olhos de Nietzsche, o 
retrato do povo, os “últimos homens“, e de tipos sofisticados que se sobres
saem na sociedade: os “homens superiores“. Analisaremos a expectativa de 
Zaratustra ao deparar-se com a realidade acerca de seu povo e sua esperança 
na possibilidade de encontrar ali “companheiros“ no caminho da transvalora- 
ção advinda de sua compaixão pelos homens -  este, o seu derradeiro pecado.

O últim o hom em

Em “Da virtude amesquinhadora“, Zaratustra, após muitas viagens e pes
quisas, retorna à sua terra natal para saber “o que, nesse meio tempo, se dera 
com o ser humano: se ele se tornara maior ou menor“1. Os conterrâneos de 
Zaratustra representam os contemporâneos de Nietzsche, ou seja, o homem 
moderno, mais específicamente, o alemão que, no livro, Zaratustra reencontra 
com surpresa e decepção.

Ao chegar, Zaratustra nota que haviam sido construídas umas casas tão 
pequenas que até pareciam de brinquedo, onde só podiam habitar “bonecas de

1 ZA, III. §l, p.175.
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seda ου criaturinhas gulosas”,2 3 porém, varões e homens da espécie de Zaratustra 
necessitavam abaixar-se para nelas entrar. Ele constata que tudo está menor neste 
ínterim e se pergunta: O h , quando poderei voltar à minha terra [Heimat] sem 
mais precisar abaixar-me -  abaixar-me diante dos pequenos!”.'

Neste discurso Nietzsche descreve este povinho como sendo de criaturinhas 
frágeis, fracas, acomodadas, sentimentais e cansadas, modestas e mansas. Trata- 
-se de pessoas doentes e contagiosas, usam os dedos, porém não sabem usar os 
punhos. São bonecas de seda, criaturinhas pequenas, moscas, piolhos, mancos, 
e não tem varonilidade. Segundo Nietzsche, este é o retrato do homem moder
no que cultiva um estilo de vida regrado, disciplinado, direcionado para a vida 
prática; trabalha em nome do progresso que proporcionará bem-estar, conforto e 
tranquilidade para uma longa vida saudável, pacata, serena, pacífica e controlada. 
Eles constituem uma sociedade civilizada, bem comportada, na qual as pessoas 
moderadas e satisfeitas sentem-se protegidas, aconchegadas e consoladas. O bom 
comportamento de todos e o bom funcionamento de tudo são conquistados me
diante a ordem, a regularidade, a uniformidade, a moderação e a sensatez: tudo o 
que Nietzsche despreza. Observa-se que o povo já é um tipo, um tipo coletivo que 
caracteriza um fenômeno moderno. No interior de um ambiente bíblico, reconhe
cemos, ¡mediatamente, o tipo social pequeno-burgués que predomina na atuali
dade. A dissonância histórica entre um e outro produz ressonâncias filosóficas.

Este homem tem muitas facetas. Sua obsessão pelo progresso os faz rígi
dos e metódicos, com seu “compasso e ritmo de tique-taque”.4 5 Poupam-se de 
todos os esforços, para não se cansarem ainda mais, e desejam que o progresso 
da ciência e da sociedade traga-lhes conforto e segurança. São ainda mais bai
xos e fracos do que os religiosos. Estes pretendem usar todas as suas forças 
para controlar sua vontade, isto é, ainda possuem a potência da vontade, ainda 
que sob controle. O homem moderno, no entanto, tem uma vontade morta, 
não sabe mais querer, pois sua doutrina da felicidade e da virtude impõe o mesmo 
desejo a todos os homens: "a maioria é apenas meio do querer de outrem. 
Alguns são autênticos, mas a maioria é de maus atores”. Desta forma, o que, 
nos seres pequenos, sobrevive da religiosidade, só contribui para eníraquecê- 
-los ainda mais, pois no seu caso são sentimentos falsos e hipócritas, tais 
como: a bondade, a compaixão e a resignação. Até suas virtudes são pequenas 
e mesquinhas, e sua felicidade é “felicidade de moscas”. Tudo isso deixou-os

2 ibid.

3 Ibid.

4 Ibid., p. 176.

5 Ibid
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estéreis e doentes. Temem os 'Ventos fortes", tossem: "eu ouço nela somente 
sua rouquidão -  pois qualquer corrente de ar os enrouquece".6 Virtude, para 
eles, é tudo o que torna o homem manso e modesto e, desta forma, transforma 
o homem "no melhor animal doméstico do homem". Se os socialistas se espan
tam com a dominação do homem pelo homem por meio do trabalho, Nietzsche 
enfoca o aspecto disciplinar, que vai ser posteriormente desenvolvido por Fou
cault. Tamanha fraqueza, mansidão e pequenez, segundo Nietzsche, promoveu 
a emancipação feminina, pois obrigou as mulheres a masculinizarem-se.7

Este homem, também designado pelo filósofo como o "homem bom", 
tornou-se o senhor de sua época, apesar de ter, seguindo a moral cristã, per
sonalidade de servo.

Com relação a este povo moderno, principalmente o alemão, Jörg Sala- 
quarda faz um bom apanhado, em seu artigo "Zaratustra e o Asno", acerca da 
posição de Nietzsche a esse respeito:

No Quinto Livro da Gaia ciência, o filósofo descreve* o processo em cujo 
decorrer se desenvolveu a entronização progressiva do “homem bom", 
a entronização do tipo homem que, assim como o fraco e inofensivo, 
deixa o rebanho tranquilo e cuja imposição definitiva significaria o sur
gimento do “último homem". [...] mas somente a Revolução Francesa 
passou o cetro completa e solenemente ao “homem bom" (ao cordeiro, 
ao asno, à gansa, a tudo o que é incuravelmente superficial e espalhafa
toso e a tudo o que esteá maduro para o hospicio das “ideias modernas".8 9

O trecho corrobora, nesse sentido, a seguinte passagem:

É que, hoje, os pequenos homens do povinho tornaram-se os senhores; 
pregam todos a resignação e a desinibição e a cordura e a consideração 
pelos outros e o longo etcétera das pequenas virtudes.

O que é de natureza feminina, o que provém da condição servil e, especialmen
te, a mixórdia plebeia: isso, agora, quer tornar-se o senhor de todo o destino 
humano. Oh, nojo! nojo! nojoL

A repulsa aristocrática de Nietzsche quer separar o que deve e o que não 
deve dominar, o que merecería ocupar o tempo de todos, formar indivíduos 
fortes, e o que só existe para diminuir e fragilizar o caráter.

•Ihid.p. 177.

7 ÜM, §239, p. 129.

8 SALAQUARDA, 2005, p. 183.

9 ZA, IV. “Do homem superior”, §3, p.288.
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A morte de Deus

Na quarta pane, em Ό  mais feio dos homens'1, enquanto procura por um ho
mem que grita por socorro, Zaratustra encontra num vale tenebroso uma criatura 
inominável e tão repugnante que o fez sentir-se envergonhado por vê-la. Zaratus
tra a reconhece como o mais feio dos homens: o assassino de Deus. Zaratustra acusa- 
-o: “Não suportaste aquele que te via -  que te via sempre e até o mais fundo do teu 
ser, ó tu, o mais feio dos homens! Tiraste vingança contra essa testemunha!”.10

O mais feio dos homens é uma alegoria que representa, em primeiro lugar, 
o último homem, o homem moderno que, como vimos anteriormente, ape
quena a humanidade, reduz ao mínimo a potência humana. Este homem ama 
a si mesmo, é orgulhoso de suas conquistas e quer acreditar que construiu um 
mundo melhor com sua ciência. Mas, no fundo de sua alma, ele esconde uma 
grande vergonha e toda a fealdade, sujeira e pobreza de seu espírito.

O assassino de Deus concorda com Zaratustra e confessa que o homem não 
podería deixar viver uma testemunha que “via. com olhos que viam tudo -  via 
as profundezas e o âmago do homem, toda a sua oculta vergonha e fealdade“.11 
Declarou que este Deus precisava morrer, caso contrário, o homem não su
portaria viver. Deus morreu, ironicamente, por causa de sua compaixão pelos 
homens, o seu assassino operou a passagem ao ato por causa da repulsa por 
si mesmo. Os dois motivos do assassinato não condizem com a envergadura 
do feito. O mais estranho é o fato de que Zaratustra também tem nojo não 
só deste personagem, como também da "mixórdia plebeia”; porém. Deus não 
sente abjeção por nada. Sua falta de "pudor”'- se torna, também, um fator de 
domesticação, por um lado, e tortura afetiva, por outro.

O assassinato de Deus representa um ato grandioso do qual o homem não 
era digno. Porém, este homem, o último dos homens, o menor homem, conse
guiu alterar a história da humanidade de forma irreversível, sendo a morte de 
Deus o grande rompimento com a história anterior e o ápice de seu reinado. 
Como confessou o mais feio dos homens: "Devasto e torno intransitável todo 
o caminho em que piso”.1’ Também o louco na praça, no famoso aforismo 125 
de A gaia ciência, afirma que todos os que nascerem após este ato pertencerão
à outra história. Antes e depois de Cristo, antes e depois do assassinato: a

10 ZA, IV, p.266. 

’’ Ibid., p 268.

12 Ibid.

11 Ibid., p 267.
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semelhança de importância do messias cristão com o antimessias niilista é 
considerável.

Em segundo lugar, o mais feio dos homens representa o homem superior. 
O homem superior pertence a esta mesma sociedade: é também um homem 
moderno e pequeno, porém, ele não é satisfeito, não aceita esta realidade, 
não pode conviver nem consigo mesmo. Ele despreza a plebe e acusa-a de não 
respeitar a grande desgraça, fealdade e malogro. Ele, ao contrário, reconhece 
sua feiura, e sente tanto desprezo por si mesmo que se refugiou no ermo vale 
e desejava mesmo ir ter com Zaratustra em busca de um consolo. Zaratus- 
tra também reconheceu nele este seu grande desprezo: 'Ainda não encontrei 
ninguém que tão profundamente se desprezasse a si mesmo: isto também é 
elevação. [...] Amo os grandes desprezadores”.14 Ao contrário da compaixão 
de Deus, o autodesprezo contém um potencial de superação; entretanto, falta 
a ele a segunda e definitiva passagem ao ato: saltar o abismo do niilismo.

O hom em  su p erior

Os homens superiores representam o homem moderno europeu, assim 
corno o último homem; porém, trata-se de um outro tipo, justamente por não 
ter se acomodado como os outros. Ele não aceitou este estilo de vida burguês. 
Ele sofre dos mesmos sintomas que o último homem -  o niilismo - , mas tem 
uma certa consciência disso que o faz angustiar-se de forma insuportável em 
suas fraquezas, doenças e grande miséria.

Os homens superiores são: o adivinho, anunciador do grande cansaço; o 
rei da direita e o rei da esquerda, que traziam um burro e fugiam dos "bons cos
tumes" e da "boa sociedade" em busca de um homem mais elevado do que 
eles para reinar na Terra; o homem consciencioso do espírito, cientista a quem os 
meios-termos do espírito repugnam; o velho feiticeiro, um artista, trapaceiro 
e vaidoso que enfeitiçou a todos, mas cansou-se de si mesmo e procura por 
alguém honesto; o último papa, que, sem ofício e sem senhor após a morte de 
Deus, busca o mais piedoso dos homens; o mais feio dos homens, o maior des- 
prezador de si mesmo; o mendigo voluntário, que, constatando que os ricos de 
hoje são plebe revestida de ouro, largou sua riqueza e fugiu para o meio dos 
pobres, que não o aceitaram; e o viandante e sombra, que seguia Zaratustra e 
muitas coisas aprendeu, mas agora nada mais lhe importa, não há nada que ele 
ame e nunca encontrou seu lar. Zaratustra diz, a respeito deste último, que ele

14 Ibid., p. 269.
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perdeu o caminho e corre grande perigo, pois neste momento está vulnerável 
a qualquer fé ou ilusão, a qualquer coisa que seja acanhada e firme. Zaratustra 
estava certo, como veremos adiante, porém, todos os homens superiores esta
vam nesta mesma situação.

Todos estes são homens do grande desprezo, da grande náusea, do grande 
anseio, do grande tédio, e por isso, Zaratustra os ama e tem neles esperança. 
Contrário ao niilismo do povo, eles representam um niilismo que contém em si 
uma saudável insatisfação. Eles representam aqueles que não sabem viver nos 
dias de hoje, que não aprenderam a resignação, "os que não querem viver, salvo 
se aprendam de novo a ter esperança -  salvo se aprendam de ti, ó Zaratustra, a 
grande esperançar.15 * Na quarta parte do livro, eles vèm à floresta de Zaratustra 
clamando por ele. Zaratustra, recolhido em sua caverna já há muitos anos, é 
induzido a ir em seu auxílio, incorrendo no derradeiro pecado a ele reservado: 
a compaixão pelos homens (justamente o que levou Deus à morte). Convidou 
cada um destes homens desesperados à sua caverna. Lí esclareceu que não es
perava por eles, mas por homens ainda melhores, mais fortes, elevados e vito
riosos do que eles: seus filhos, em quem deposita sua mais alta esperança. Mas, 
logo em seguida, em "Do homem superior”, Zaratustra lhes fez um discurso.

No aforismo 125 de Λ gaia ciência, o homem louco chega a praça gritando 
por Deus, e todos riem e troçam dele, ate que ele declara que Deus está mor
to e que "/Vos o matamos -  vós e eu!”.lb Da mesma forma, Zaratustra relata aos 
homens superiores, neste discurso, sua experiência no início de sua jornada 
(Prólogo), quando desce da montanha à procura dos homens e chega à praça 
com seu discurso acerca da vinda do super-homem, e todos riem e caçoam dele. 
Zaratustra adverte seus hóspedes: "na praça do mercado, ninguém acredita em 
homens superiores",17 pois acreditam que todos os homens são iguais perante 
Deus. Mas, afirma Zaratustra, agora que Deus morreu, o perigo se foi, e, en
tão, tornou-se possível aos homens superiores renascerem, diferenciarem-se da 
plebe, tornarem-se os novos senhores, superando os pequenos homens e suas 
pequenas virtudes, que representam o maior perigo para o super-homem.

Este povinho quer conservar o homem, mas o homem deve ser supera
do. Diz Zaratustra: "Deus morreu; nós queremos, agora, que o super-homem 
viva".18 Estes homens superiores são pontes por sobre as quais passará gente 
superior a eles. O futuro do homem corre através deles. Zaratustra afirma que,

15 ZA, IV, “A saudação", p. 2X2.

18 GC. §125, p. 134.
17 ZA. IV, “Do homem superior”, § I, p. 287.

18 Ibid., §2, p. 288.
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para isso, devem aprender a rir de si mesmos e para além de si, a apoiarem-se 
em suas próprias pernas e a dançar; devem ter coragem, animosidade e olhar 
o abismo com altivez.

Mas estes homens vieram a Zaratustra apenas para buscar refrigério, con
solo e um bom ar para respirar. Como disse o feiticeiro, "esse Zaratustra, o 
qual me parece, amiúde, semelhante a uma bela máscara de santo -  Como um 
novo c estranho disfarce em que se compraza o meu mau espírito, o melancó
lico demônio”.19

Então, ao ouvi-los rindo e festejando alegremente, Zaratustra sente-se feliz 
e vitorioso, pois, aparentemente, o espírito de gravidade, o pudor e a náusea 
haviam deixado-os, e eles próprios tornaram-se seguros de si, sinal de que a 
cura estava a caminho e de que, enfim, eram convalescentes.

A Festa  do bu rro

Porém, ao adentrar a caverna, Zaratustra depara-se com um culto religioso. 
Todos os homens superiores, devotos, rezavam ao burro e o louvavam. Com 
relação à figura do burro nesta parte, temos duas pistas do próprio Nietzsche.

Salaquarda e Henning Ottniann afirmam que "o burro não se refere a 
Apuleio,20 21 mas à festa do burro: festa medieval do louco, dos bobos (feast o f  
fools)".11 Referem-se também a uma carta de Nietzsche a seu amigo Gersdorff, 
em 9 de maio de 1885 -  a primeira pista. Nela, Nietzsche conta que acabara 
de postar no correio um exemplar do quarto livro de seu Zaratustra para ele, 
e outros dois para Overbeck e Köselitz. No fim da carta, lhe diz que "um belo 
trecho sobre um velho mistério caiu sobre mim", e cita duas linhas do Conduc
tus ad tabulam , de Sens: 'Adventavit Asinus /  Pulcher et fortissimus" ("Chegou o 
asno /  Belo e muito forte").

Estes versos fazem parte de uma cantiga latina que era cantada nestas Festas 
do Burro medievais, mais tarde incorporada nas cerimônias da Festa dos Bo
bos. Estas festas foram realizadas em vários países da Europa. Segundo Sharon

19 ΖΛ. IV. "O canto da melancolia”, $2, p. 29l).

20 Lucius Apulems. escritor latino (Madaura, atual Argélia, c. 125 -  Cartago, c. 180). Estudou cm Roma 
e Atenas. Casado com uma viuva rica, foi acusado pelos parentes de sua esposa de haver utilizado 
magia para obter seu amor. Defendeu-se através de uma célebre apologia, que se conservou até nossos 
dias. Sua obra mais famosa é Metamorphoseon Libri XI (Onze livros Je  metamorfose), mais conhecida 
como O asno J e  oum.

21 OTTNIANN, 2000, p. 62.
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Turner, que escreveu a respeito das que ocorreram na Inglaterra, as festas do 
burro medievais eram celebradas no dia do nascimento de Jesus e duravam dois 
dias. Um burro era adornado ricamente e solenemente conduzido em procissão 
até as portas da catedral enquanto um coro cantava diversos hinos -  o princi
pal deles sendo o Conductus ad tabulam, de Sens -  em sua homenagem, e todos 
dançavam e cantavam ao seu redor imitando seus zurros. Estas festas foram 
categoricamente proibidas, sob as penas mais severas, pelo Conselho da Basiléia 
de 1431, pois ridicularizavam e desmoralizavam a igreja, uma vez que os sacer
dotes participavam ativamente das celebrações.22 23

A segunda pista Nietzsche nos dá ao citar este mesmo trecho do Conductus 
ad tabulam, também no aforismo 8 de Além do bem e do mal, livro que escreveu 
logo após terminar a quarta parte de Assim falou Zaratustra:

Em toda filosofia há um ponto no qual a “convicção" do filósofo entra em 
cena: ou para falar na linguagem de um antigo mistério:

"Adventavit asinus 
pulcher et fortissimus"

[Chegou o asno 
belo e muito forte]:J

Ressalta, dessa associação, mais um dado importante: a adoração ao burro, 
que inspirou Nietzsche a compor essa passagem, lembra, por sua vez, o episó
dio do bezerro de ouro24 como uma paródia ao antigo testamento. Segundo a 
Bíblia,, Moisés se ausentara há vários dias e o povo, sentindo-se abandonado 
e perdido, pediu a Arão que lhes apresentasse um deus a quem pudessem 
seguir, na falta de Moisés. Ao regressar, Moisés, tal qual Zaratustra, depara
r e  com uma festa que o povo celebrava ao novo deus, o bezerro de ouro, e, 
possesso, castiga-o e ensina-lhe que Deus é irrepresentável.

O acontecimento bíblico está implícito na fala do Papa na caverna, quando 
ele diz:

Aquele que disse ‘Deus é um espírito’ -  foi quem deu na terra, até agora, o 
maior passo, o maior salto no rumo da descrença; não é fácil remediar tal 
palavra, na terra!.2S

“ TURNER. 1830. p. 113-114.

23 BM, §8, p. 14.

24 Êxodo, 32.

25 ZA, IV, “Λ festa do buiTo“, § 1. p.314
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Ele se refere a Moisés, que, precisamente neste episódio do bezerro de 
ouro, é quem, ao afirmar que Deus é irrepresentável, marca o momento em 
que o judaísmo se afasta do politeísmo e instaura a transcendência divina na 
teologia. Nietzsche, com toda a sua ironia, neste episódio da Festa do Burro, 
se utiliza, para afirmar a imanência, de uma narrativa semelhante àquela que o 
judaísmo usou, no episódio do bezerro de ouro, para afirmar a transcendência.

A fala do Papa sobre o “maior passo rumo à descrença“ nos leva a refletir 
sobre a proibição das imagens, que é a maior abstração possível no momento 
histórico do Êxodo. Ela é o princípio da transcendência e é um dos fatores que 
marcam o início do pensamento ocidental, que levará ao niilismo. Ou seja, 
a existência na transcendência é uma existência além da existência, por isso 
ela nega todo o existente. O povo sente dificuldade em sustentar algo para 
além das imagens, ainda com essa radical abstração -  como “Disse o Senhor a 
Moisés: Tenho observado este povo, e eis que é povo de dura cerviz“26 - , quer 
dizer, é uma proposta muito racional para um povo. O princípio de abstração 
é o princípio da razão: razão leva à dúvida, posteriormente, à descrença (nii
lismo). Então, algo fora do existente não ia durar muito tempo neste mundo. 
Podemos dizer que o princípio da transcendência contém, em si, seu fim.

Sendo assim, a morte de Deus representa a negação da transcendência, é a 
transcendência negando a ela mesma e, a partir deste momento, não há mais 
transcendência.

Não há como não relacionar a descoberta de Nietzsche, que foi a fonte da 
festa do burro de Zaratustra, com o bezerro de ouro do capítulo 32 do Exodo, 
em que o povo adora uma imagem e não o espírito transcendente divino, que 
não se pode apreender pelos sentidos. Impõe-se a seguinte correlação: mesmo 
os homens superiores recaem nas fraquezas do povo, isto é, mesmo eles alie
nam-se no culto das imagens. O aforismo 269 de Além do bem e do mal analisa a 
necessidade de “a multidão, os homens cultos, os entusiastas" manifestarem 
uma “grande veneração" pelos “grandes homens", que são levados ao extre
mo de adorar um deus, “e o ‘deus’ era um pobre animal de sacrifício!“27. Este 
trecho ecoa o aforismo 55, em que o instinto de crueldade religiosa chega ao 
ponto, nos tempos modernos, de “sacrificar Deus ao nada".28 Quando a ne
cessidade de veneração, ligada à incapacidade de sustentar sua própria força 
frente à negatividade, é somada ao instinto de crueldade contra si mesmo (em

26 ΪΛΧΟ 32 9.

27 UM. p 167.

28 UM.p.54.
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termos freudianos, uma sorte de masoquismo moral), a negatividade trans
cendente é transformada em negação niilista.

A proibição judaica das imagens (Bildverbot), princípio básico da abstração, 
da negatividade transcendente, a qual o povo não consegue assimilar, é aqui 
alegoria para a negatividade do perspectivismo nietzschiano, que a inverte, 
valorizando o corpo e a imanência. Enquanto todos procuram adorar alguma 
coisa (justificando o receio de Zaratustra com relação ao viandante) e não su
portam a escuridão do abismo niilista, chegando ao ponto de recair na alegria 
vulgar, Zaratustra mantém sua alegria solitária em meio ao silêncio de locais 
ermos. Porém, tal nova ascese é uma antiascese tradicional: Nietzsche quer 
valorizar a sensibilidade, mas sem resvalar no gozo fácil da multidão; trata-se 
de um aprimoramento fino. aristocrático, dos sentidos e dos instintos, que ob
jetiva o aperfeiçoamento da afirmação da vida. Porém, os homens superiores 
preferem não apenas sacrificar o Deus transcendente como também a chance 
de trabalhar com Zaratustra para a superação do homem, em nome de adorar 
o burro e sua fácil afirmação de qualquer coisa.

O homem superior tem as mesmas inquietações de Nietzsche: não aceita 
esse mundo moderno, concorda ser este o pior dos mundos, mas está buscan
do a resposta no lugar errado ( Ό  essencial neles não é que desejem ir para 
trás, mas que desejem ir embora. Um pouco mais de força, impulso, ânimo, 
senso artístico: e desejariam ir para além -  não para trás! Mas este "re
trocesso" os faz regredir ao povo hebreu, que disse a Arão: “Faze-nos um deus 
que marche à nossa frente".

Zaratustra decepciona-se ao perceber que, embora sejam grandes despre- 
zadores, falta-lhes animosidade, coragem para dar o último (e mais difícil) 
passo. Percebe que, embora eles não possam viver neste mundo, também não 
podem ajudar a construir outro. Não é ao acaso que tornam a cair em ten
tações mesquinhas. Entre a insatisfação e a recaída, nada acontece de novo. 
Compreende que estão em um entre-lugar e que lá permanecerão.

No entanto, Zaratustra não fica aborrecido. Ao contrário, declara que passa 
a gostar ainda mais deles, agora que estão felizes. Constata que a invenção 
de tal festa é um sinal de sua convalescência, pois aquele povinho medíocre 
é estéril, e “só os convalescentes sabem inventar tais coisas!”.*0 Mais curio
samente, Zaratustra pede-lhes: “E se voltardes a celebrá-la, esta festa do bur
ro, fazei-o por amor de vós, fazei-o, também, por amor de mim. E em minha 29 30

29 BM, §10, p.16.

30 ZA. IV. ‘*A festa do burro”, §3, p.317.
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memória!0,31 remetendo-nos, inevitavelmente, a Jesus na Santa Ceia que, ao 
dar aos discípulos seu corpo e sangue em forma de pão e vinho, lhes diz: "fazei 
isto em memória de m im ".32 33

Podemos dizer que a festa do burro é um presente -  involuntário -  de 
Zaratustra aos homens superiores, o substituto do presente que ele desejava 
dar aos homens, no prólogo, quando descia de sua montanha ensinando-lhes 
o amor à terra, ao corpo e à vida, pois, no discurso seguinte, o mais feio dos 
homens faz uma emocionante declaração:

Só por causa do dia de hoje -  estou contente, pela primeira vez, de ter vivi
do a vida toda. [...] Vale a pena viver na terra: um só dia, uma só festa com 
Zaratustra ensinaram-mc a amar a terra.

“hra isso -  a vida?" -  hei de dizer à morte. "Pois muito bem! Outra vez!'”3J

Conclusão

A narrativa fabulada por Nietzsche da relação entre Zaratustra e os per- 
sonagens-chavc por ele criados -  o último homem, o mais feio dos homens, e 
os homens superiores -  apresenta, a partir de um modelo estilístico bíblico, 
a descrição, avaliação, apreciação e crítica de Nietzsche a fenômenos centrais 
da sociedade moderna do século XIX.

Os personagens do livro, com exceção do protagonismo de Zaratustra, são 
representações típicas de modos de vida da época "decadente" do pensador.

O mais feio dos homens encarna o típico burgués envergonhado, que co
meteu o ato mais heroico por motivos indignos e com objetivos desprezíveis. 
A grandeza de seu ato não corresponde à pequenez de seus propósitos e à 
mediocridade de sua visão de mundo.

Zaratustra, em meio a essa legião de fracassados, é um herói cuja tragé
dia está no fato de ele ser profundamente solitário por ser essencialmente 
atípico.

31 Ibidem.

32 I Corintios 11:24.

33 7. A. IV, “O canto ebrio”, § I, ρ.31S.
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