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Początek Mowy o godności człowieka (De hominis dignitate... wyd. E. Garin, Florencja 

1942, s. 102—122), napisanej w roku 1486 jako wstęp do 900 Tez. 

 

Czytałem, czcigodni ojcowie, w pismach Arabów, że Abdullah Saracen zapytany o to, co na 
tej scenie świata wydaje mu się rzeczą najbardziej godną podziwu, odpowiedział: „Nic nie 
wydaje mi się bardziej godne podziwu od człowieka." Myśl tę wydaje się potwierdzać 
również zdanie Merkurego (Hermesa Trzykroć wielkiego): „Wielkim cudem jest człowiek, o 
Asklepiosie". 

Otóż kiedy zastanawiam się nad sensem tych powiedzeń, wówczas bardzo nie wystarczające 
okazują się wypowiedzi licznych autorów na temat znakomitości natury ludzkiej, według 
których człowiek jest pośrednikiem między stworzeniami, współtowarzyszem istot wyższych, 
królem istot niższych, tłumaczem natury; dzięki przenikliwości zmysłów, dociekliwości 
rozumu, światłu inteligencji; czymś granicznym między niezmienną wiecznością a płynącym 
czasem i (jak mówią Persowie) węzłem świata i, co więcej, Hymenajosem1, istotą niewiele 
tylko od aniołów niższą, jak mówi prorok Dawid. Ważne to wprawdzie właściwości, ale 
chyba nie wystarczające do tego, by zjednać człowiekowi słusznie mu się należący przywilej 
bycia istotą godną najwyższego podziwu. Dlaczego bowiem nie podziwialibyśmy bardziej 
samych aniołów i błogosławionych chórów nieba? 

Otóż wydaje mi się, że teraz wreszcie zrozumiałem, dlaczego najbardziej szczęśliwą i 
najbardziej godną wszelkiej czci istotą jest człowiek i czemu zawdzięcza on swą niezwykłą 
sytuację i wybrany los we wszechświecie, którego zazdroszczą mu nie tylko zwierzęta, ale 
nawet gwiazdy i duchy ponadświatowe. Rzecz ponad wiarę i podziw. Czyż nie? Dlaczegóż to 
bowiem mówi się o człowieku, iż to cud wielki i uważa się go za istotę naprawdę godną 
podziwu? Jakie są tego powody, posłuchajcie ojcowie i zgodnie z waszą wiedzą dzieło moje 
oceńcie. 

Było tak. Już najwyższy ojciec i architekt Bóg, zgodnie z tajemnymi prawami mądrości, 
zbudował ten, który widzimy, dom świata, najwspanialszą świątynię boskości. Region 
ponadniebiański przyozdobił inteligencjami, znajdujące się w eterze globy ożywił, a szpetne i 
cuchnące części niższego świata wypełnił mnóstwem istot wszelkiego rodzaju. 

Po dokonaniu tego dzieła artysta zapragnął, aby znalazł się ktoś, kto by potrafił wniknąć w 
sens tak potężnego dzieła, kochać jego piękno i podziwiać jego wielkość. Przeto po 
stworzeniu już wszystkiego, rozmyślał (jak o tym świadczą Mojżesz i Timajos) nad 
powołaniem do życia człowieka. 

                                                           
1 Hymenajos to w mitologii greckiej bóstwo kojarzące małżeństwa; w metaforyce Pica człowiek jest istotą, która 
sprawia, że byty niższe są „zaślubiane" przez byty wyższe i w ten sposób uszlachetniane. 



Ale nie było żadnego archetypu, którego nowy twór mógłby być naśladownictwem, ani nie 
istniało w skarbcu nic, co by powiększyć mogło dziedzictwo nowego syna, ani też nie było 
miejsca w niższych partiach świata, gdzie mógłby się osiedlić ten przyszły kontemplator 
wszechświata. Wszystko bowiem było już zapełnione. Wszystko zostało rozdzielone 
pomiędzy istoty najwyższych, średnich i najniższych szczebli. I mogło się wydawać, że 
zabrakło czegoś w końcowym akcie ojcowskiej potęgi, jakiś niedomiar mądrości i planu 
pojawił się w rzeczy bardzo istotnej, a ten, który chwalony jest przez innych za swą boską 
hojność w dobrodziejstwie miłości, został przez nią sam w sobie ograniczony.  

Postanowił przeto twórca najwyższy, aby ten, któremu nie mógł dać nic własnego, miał 
wespół z innymi to wszystko, co każdy z nich dostał z osobna. Przyjął więc człowieka jako 
dzieło o nieokreślonym kształcie a po wyznaczeniu mu miejsca w samym środku świata, tak 
się do niego odezwał: 

— „Nie wyznaczam ci, Adamie, ani określonej siedziby, ani własnego oblicza, ani też nie 
daję ci żadnej swoistej funkcji, ażebyś jakiejkolwiek siedziby, jakiegokolwiek oblicza lub 
jakiejkolwiek funkcji zapragniesz, wszystko to posiadał zgodnie ze swoim życzeniem i swoją 
wolą”. 

„Natura wszystkich innych istot została określona i zawiera się w granicach przez nas 
ustanowionych. Ciebie zaś, nieskrępowanego żadnymi ograniczeniami, oddaję w twoje 
własne ręce, abyś swą naturę sam sobie określił, zgodnie z twoją wolą. Umieściłem cię 
pośrodku świata, abyś tym łatwiej mógł obserwować wszystko, co się w świecie dzieje. Nie 
uczyniłem cię ani istotą niebiańską, ani ziemską, ani śmiertelną, ani nieśmiertelną, abyś jako 
swobodny i godny siebie twórca i rzeźbiarz sam sobie nadał taki kształt, jaki zechcesz. 
Będziesz mógł degenerować się i staczać do rzędu zwierząt; i będziesz mógł odradzać się i 
mocą swego ducha wznosić się do rzędu istot boskich". 

O jakże to wielka hojność Boga Ojca, jakże wielkie i godne podziwu jest szczęście 
człowieka! Dano mu mieć to, czego zapragnie i być tym, czym zechce. Zwierzęta, 
równocześnie ze swym przyjściem na świat, wynoszą ze sobą — jak mówi Lucyliusz — z 
łona matki to, czym mają być. Duchy najwyższe albo od samego początku, albo nieco 
później, stały się tym, czym są i pozostaną przez całą wieczność.  

Natomiast rodzącemu się człowiekowi dał Ojciec wszelkiego rodzaju nasiona i zarodki 
wszelkiego rodzaju życia, które zaś z nich uprawiać będzie, te dojrzeją i owoc swój w nim 
wydadzą. Jeśli zarodki wegetatywne, stanie się rośliną, jeśli zmysłowe — zwierzęciem 
będzie, jeśli racjonalne — stanie się istotą niebiańską. A jeśli intelektualne — wówczas 
aniołem będzie i synem bożym; jeśli zaś z losu żadnego ze stworzeń niezadowolony, zwróci 
się ku centrum swojej jedności, stanie się jednym duchem wraz z duchem bożym i w 
samotnej niedostępności Ojca, który jest nad wszystkim, wszystkich przewyższy. 

Któż z nas mógłby nie podziwiać tego kameleona? Albo któż mógłby cokolwiek innego 
podziwiać bardziej? O nim słusznie powiedział Asklepios Ateńczyk, że sam siebie 
przekształca i z tego powodu nazywany jest w misteriach Proteuszem. Na tym samym też 
polegały prawdopodobnie metamorfozy u  Hebrajczyków i pitagorejczyków. A bardzo 



tajemnicza teologia Hebrajczyków mówi, że Enoch w anioła się zmieniał i o innych, że się w 
inne bóstwa zmieniali. Również pitagorejczycy nauczali, że ludzie występni zmieniają się w  
zwierzęta  a  nawet w  rośliny, jeżeli  wierzyć Empedoklesowi.     

Naśladując    ich   Mahomet    mawiał często, że ten, kto od prawa bożego odstępuje, 
zwierzęciem się staje — i miał rację. Nie korzeń bowiem stanowi o tym, że roślina jest 
rośliną, ale natura tępa i bez  czucia; nie skóra stanowi o zwierzęciu,  lecz zwierzęca i 
zmysłowa jedynie dusza; nie okręg stanowi o  tym, że niebo jest niebem, ale rozum; nie 
dzięki bezcielesności anioł jest aniołem, lecz dzięki duchowej inteligencji.  

I  jeśli zobaczyłbyś jakiegoś człowieka, który dba tylko o żołądek i pełza po ziemi, ten 
korzeniem jest raczej przytwierdzonym do ziemi niż człowiekiem. A jeśli zobaczyłbyś, że 
ktoś, jakby przez Kalipso czarodziejskimi sztuczkami oślepiony i fałszywą ułudą omamiony, 
jest niewolnikiem zmysłów — zwierzę widzisz a nie człowieka.  

Jeśli zaś zobaczyłbyś filozofa roztrząsającego wszystko własnym rozumem, tego winieneś 
czcić. Ten bowiem nie ziemską ale niebiańską jest istotą. Jeśli zaś widziałbyś, że ktoś 
zapominając o swym własnym ciele, jako czysty kontemplator, oddał się dociekaniom 
umysłu, ten ani ziemską, ani niebiańską nie jest istotą, ale zjawiskiem mającym w sobie coś 
boskiego, odzianym jedynie w ciało ludzkie.  

Któż więc mógłby nie podziwiać człowieka, tego, o którym ze wszech miar słusznie wyrażają 
się święte pisma mojżeszowe i chrześcijańskie, nazywając go bądź wszelkim ciałem, bądź 
wszelkim stworzeniem, ponieważ człowiek może siebie samego w każdy kształt ciała i w 
każdy kształt umysłu wyrzeźbić, przetworzyć i przekształcić. Dlatego to Pers Ewantes, 
omawiając teologię chaldejską, pisze, że człowiek nie posiada swego własnego i stałego 
oblicza, ale wiele obcych i przygodnych. Do tego samego zdąża powiedzenie Chaldejczyków: 
„istotą zmiennej, niespokojnej i wielokształtnej natury jest człowiek". 

Lecz do czego to wszystko zmierza? Do tego, byśmy zrozumieli, że skoro taką się cieszymy 
sytuacją, iż tym być możemy, czym zechcemy, powinniśmy się o to starać najbardziej, by nie 
powiedziano o nas — gdy takim się szacunkiem cieszymy — iż staliśmy się zwierzętami i 
istotami nierozumnymi. 

Jeszcze dobitniej mówi prorok Izajasz: „Boscy i synami niebian wszyscy jesteście". Nie po to 
oczywiście, abyśmy nadużywając najłaskawszej hojności Ojca, który dał nam prawo 
swobodnego wyboru, obrócili to, co dla nas zbawienne, na naszą szkodę. 

Niechże owładnie duszą jakaś święta ambicja, byśmy nie zadowoleni tym, co przeciętne, 
dążyli do tego, co najwyższe (ponieważ tyle możemy, ile chcemy), wytężając w tym celu 
wszystkie swe siły. Gardząc tym, co ziemskie, niebieskie i światowe, dążmy do 
pozaświatowej siedziby najwspanialszej boskości. Tam jak podają święte misteria, pierwsze 
miejsce zajmują Serafy, Cheruby i Trony. I niezdolni do tego, by im ustąpić oraz do tego, aby 
się drugim miejscem zadowolić dążmy do ich godności i chwały. Jeśli zechcemy nie 
będziemy od nich niżsi. 


