Periphyseon ksiega 4
Jan Szkot Eriugena
Periphyseon ksiega
4
Jan Szkot Eriugena

Pierwsze trzy ksiegi Periphyseonu Eriugeny zawieraly imponujaca ontologiczna wizje powstania swiata, wylozona w oparciu o specyficzne
odczytanie pierwszych wersetow Ksiegi Rodzaju, wsparte lektura zrodel patrystycznych i filozoficznych ﴾platonski Timajos﴿. Mozna
powiedziec, ze zgodnie z neoplatonskim ujeciem rzeczywistosci w kategoriach wylew‐powrot, pierwsze trzy ksiegi opisywaly proces
pochodzenia calej rzeczywistosci od Boga, ze szczegolnym zaakcentowaniem procesu powstawania sfery przyczyn prymordialnych ﴾natura
II﴿. Ksiega IV natomiast poswiecona jest zagadnieniu konstutuowania sie rzeczywistosci materialnej i roli, jaka odegral w jej powstaniu
czlowiek. Eriugena, wspierajac sie na autorach greckich, zwlaszcza na Grzegorzu z Nyssy i Maksymie Wyznawcy, daje w ksiedze IV wyklad
swojej antropologii. Najpierw porusza problem tego, czy czlowiek jest czy nie jest zwierzeciem i w jakiej pozostaje relacji do innych istot
zywych. Nastepnie stara sie opisac relacje czlowieka do bytow anielskich po to, aby wykazac, ze czlowiek zajmuje posrednia, czyli kluczowa
pozycje we wszechswiecie. Czlowiek jest mikrokosmosem, spoiwem laczacym rozne poziomy rzeczywistosci stworzonej, jako ze w nim
reprezentowane sa zarowno byty podpadajace pod zmysly, jak i byty duchowe. Eriugena pokazuje, w jaki sposob w czlowieku dokonuje sie
jakby powtorne stworzenie swiata: czlowiek nadaje nazwy wszystkim rzeczom, to znaczy ustanawia je w swoim umysle. Tak jak istota
czlowieka jest jego pojecie w Bozym Umysle, tak istota kazdej rzeczy jest jej pojecie w umysle czlowieka. Przy tej okazji zostaje wylozona
nauka o wewnetrznej strukturze bytu ludzkiego obejmujacej: intelekt, rozum i zmysl wewnetrzny. Nalezy zauwazyc, ze Eriugena okresla
czlowieka przez jego zdolnosci poznawcze, dajac tym samym poczatek tradycji intelektualistycznej w sredniowieczu. Natura ludzka w
swojej integralnosci zostala okreslona mianem raju. Raj nie jest dla Eriugeny zadnym miejscem, ale stanem pierwotnej doskonalosci
czlowieka. Ta natura ludzka nie jest podzielona na plci. Podzial ten Eriugena, za Grzegorzem z Nyssy, ujmuje jako konsekwencje grzechu
pierworodnego, a zarazem lekarstwo na grzech. Z tego podzialu natury ludzkiej na plci wynikaja bowiem wszelkie inne podzialy, ktorymi
zostanie opisana natura trzecia. Obok podzialu na plci, podstawowym podzialem jest podzial czasoprzestrzenny, ktory w sposob istotny
charakteryzuje nature trzecia: stworzona i nie stwarzajaca. Jest to niezwykle oryginalna i inspirujaca koncepcja metafizyczna, w jakims
sensie prekursorska wobec Kantowskiej. Przy okazji wykladu swojej antropologii Eriugena rozwija niezwykle oryginalna egzegeze Ksiegi
Rodzaju. Biblia bowiem powinna byc zinterpretowana tak, aby dostarczyla stosownej wiedzy o strukturze i przeznaczeniu czlowieka. Ten typ
egzegezy zastosowany przez Eriugene jest unikalny w wiekach srednich. Ksiega czwarta zatem jest wspanialym traktatem o powstaniu
czlowieka, jego wielkosci, miejscu we wszechswiecie i jego przeznaczeniu.
Periphrades Aner : Untersuchungen Zum Ersten Stasimon Der Sophokleischen Antigone Und Zu Den Antiken
Kulturentstehungstheorien
Perduto per sempre. Hellboy presenta Witchfinder
Percussion Pop‐Up
The Perfect Fool
Peribanez y El Comendador de Ocana
Percorsi verso la sostenibilita: principi, strumenti ed esperienze

