
MENNESKET I CENTRUM 

42. Om menneskets veerdighed 

Filosoffen Pico della Mirandola (1464
1494) tilherte det blomstrende hunst
og kulturmiije i Norditalien, huis cen
trum uar Firenze. I 1486 offentliggjor
de den unge Mirandola ikke fserre end 
900 teser om filosofi, teologi og logik, 
som han indbed til offentlig debat om. 
Den ffjlgende tekst handler om menne
skets oserdighed og rummer et grund
lteggende opger med tidens traditio
nelle menneskesyn, og indeholder selue 
essensen af reruessancens radikale ny
tsenhning . 

Til sidst mente jeg at have forstaet 
hvorfor mennesket er det lykkeligste 
vresen og derfor al beundring veerdig, 
og felgelig hvilken lod det har faet til
delt i universets orden, sa det er 
misundelsesveerdigt ikke blot for dy
rene men ogsa for stjernerne og de 
overjordiske intelligensveesener, Utro
ligt og forunderligt er det! Men det er 
jo netop derfor' mennesket med fuld ret 
kaldes og anses for et stort under og et 
i sandhed beundringsvcerdigt veesen. 

Her nu, krere feedre, hvorledes det 
forholder sig. G~r mig den tjeneste at 
lytte med velvillige oren og med den 
elskvcerdighed I plejer at vise. 

Gud Fader, den hejeste bygmester, 
havde allerede efter sin skjulte visdoms 
love opfert dette verdens hus som vi nu 
ser, guddommens aIlerhelligste ternpel. 
Regionen over himlen havde han smyk
ket med intelligensvcesener, de eeteriske 
sfasrer havde han oplivet med evige 

sjeele, de materielle og urene dele af den 
lavere verden havde han fyldt med en 
vrimmel af alle slags levende veesener, 
Men da han havde fuldfert sit veerk, en
skede skaberen at der matte vsere nogen 
til at gennemteenke et sa stort vrerks 
fornuft, elske dets skenhed og beundre 
dets storhed. Derfor besluttede han til 
sidst, skont alt allerede var fuldendt, sa
dan som Moses og Timaios (: greesk hi
storiker fra 7300-taIlet) bevidner, at 
skabe mennesket. Men nu var der mel
lem hans arketyper ingen til at danne 
det nye afkom efter, ej heller i hans 
skatkamre noget han kunne give sin 
nye sen i arv, ej heller i hele verden no
gen tilskuerplads hvor denne betragter 
af verden kunne sidde. Alt var allerede 
fyldt, alt var fordelt pa de hejeste, de 
mellemste og de laveste trin. 

Men det ville ikke have semmet sig 
for den faderlige almagt at svigte ved 
denne sidste skabning, som havde han 
allerede opbrugt sin kraft; for hans vis
dom at veere veegelsindet af radvildhed i 
en sa nedvendig sag; for hans milde 
kserlighed at den som skulle lovprise 
den guddommelige gavmildhed hos an
dre skabninger skulle se sig nedsaget til 
at dadle den hos sig selv. Derfor be
stemte den bedste af alle kunstnere til 
sidst at det vtesen som han ikke kunne 
give noget specielt, skulle have del i alt 
hvad han havde tildelt hver enkelt af de 
evrige skabninger. Derfor godtog han 
mennesket som et veerk afubestemt na
tur, satte det midt i verden og talte sale
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des: "Vi har hverken givet dig en be
stemt pla ds, en speciel ski kkelse eller en 
seerlig funktion ,Adam, for at du efter dit 
eget onske og din egen beslutning kan 
opna og besidde den plads , den skik
kelse og den funktion du selv matte on
ske. De ovri ge skabningers natur be
grrensea og defineres af love der er fore
skrevet af os. Du holdes ikke tilbage af 
nogen uovervindelige sk ranker, men 
skal selv bestemme din natur i over
enste mmelse med din ege n frie vilje i 
hvis vare teegt jeg ha r overgivet dig. Jeg 
hal' sat dig midt i verden for at du derfra 
lettere ka n sc hvad del' findes i verden 
omkring dig. Vi hal' hverken skabt dig 
som et himmelsk eller et jordisk. hve r
ke n som et dodel igt eller et udodeligt 
vrese n for a t du scm din egen skulpto r 
og ku nstner med frihed og sere ka n 
skabe dig den form du seette r hcjest. Det 
skal sta. i din magt efter din egen viljes 
beslutning at hseve dig ti l hcjere former 
som er guddommelige". 

Hvor stor er ikke Gud Faders gav 
rnildhed. hvor he rlig og forunderlig er 
ikke men neskets lykk e! Menn esk et er 
det giver at opna hvad det onsker, at 
veere hva d de t vil! Dyrene bringe r. sam 
Lucilius sigel', straks fra fods len det 
med sig fra livmodere n som de sidenhen 
vii besidde. De hojeste intelligens
vsesene r bliver fra begyndelsen eller 
straks derefte r det de i al evighed vii 
vsere. Men i mennesket sam fodes hal' 
Fa deren lagt fro af enhver art og spi rer 
til enhver livsforelse; alt efter hvilke af 
de m hvert en kelt mennesk e dyrke r. vii 
de voks e og modn es og beere frugt i det, 
hver efter sin art. Er det de vege tative 
vii det blive en plante; er det de sense
lige vii det blive dy risk; er det de ratio
nelle vil det blive et h immelsk vtesen: er 

det de andelige vil det blive en enge l og 
en Guds son. Men hvis det ikke kan 
finde t ilfredshed i noge t skabt veesens 
skeebne og trrekker sig ind i sin egen en
heds midte, da vii det, idet det blive r en 
and sammen med Gud . overga aile cv
rige skabninger i det ensommc mer ke 
hos Faderen del' er over ail e ting. 

Udsnit fra et portret af matematiheren 
Luca Pacioli, 1495. 
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