


• Od najdawniejszych czasów ludzie zadawali 
sobie pytania o sens życia, początki świata, 
prawa rządzące przyrodą itd. Odpowiedzi 
szukali w magii, a także w ideach religijnych.  
W VI wieku p. n. e. w Grecji pojawili się jednak 
myśliciele, którzy - jako pierwsi w dziejach 
ludzkości - próbowali odpowiedzieć na te 
pytania bez odwołania do religii, jedynie drogą 
racjonalnego rozumowania. 

•  Takie dążenie do racjonalnego wyjaśnienia 
najbardziej podstawowych problemów życia 
ludzkiego i świata nazywamy filozofią. 



• Filozofia -pojęcie tłumaczone ze starogreckiego 
jako „umiłowanie mądrości”, rozumiane jako 
systematyczne i krytyczne rozważania na temat 
podstawowych problemów i idei, dążące do 
poznania ich istoty, a także do całościowego  
zrozumienia świata. 

• Po raz pierwszy termin 'filozofia' został użyty 
przez Pitagorasa. 

•  Pojęcie to składa się z dwóch członów: 
  'phileo' - miłość 

      'sophia' - mądrość 
 

  
 

Pitagoras ur. ok. 572 p.n.e. 
na Samos lub w Sydonie , 

zm. ok. 497 p.n.e. w 
Metaponcie. 



• W  VI wieku p.n.e. pojawiają się pierwsi 
filozofowie. Do nich możemy zaliczyć: Talesa, 
Demokryta, Pitagorasa, czy też Heraklita. 
W Chinach rozwijana jest myśl Konfucjusza,  
a w Indiach myśl Buddy. 
 
 

 ur. ok. 620, zm. ok. 540 r. p.n.e. 
ur. ok. 572 p.n.e.  zm. ok. 497 p.n.e.) 





• Pojęcia filozofii i filozofa  po raz pierwszy 
poświadczone są u Herodota  w V w. p.n.e. 

  Herodot 

( ur. ok. 484 p.n.e.  zm. ok. 426 p.n.e.)  

Herodot z Halikarnasu  – historyk grecki, 
zwany Ojcem historii, czasem także Ojcem 
geografii. Jedynym zachowanym jego dziełem 
jest 9-księgowa relacja z wojen perskich, 
opisująca także geografię i historię Hellady, Persji 
i Egiptu   oraz okolicznych krain, zatytułowana 
Dzieje . Jego relacje nie były   dokładne, ale –   
zawsze opatrzone klauzulą „zgodnie z tym, czego 
się dowiedziałem” (Dzieje, I, 2) i „Ja zaś muszę 
podać, co się opowiada, ale bynajmniej nie 
jestem zobowiązany w to wierzyć i te słowa mają 
się odnosić do całych mych Dziejów.” (VII, 152) 
„Dzieje” Herodota były,   pierwszą próbą ujęcia  
w całość historii Grecji i otaczającego ją świata  
w sposób, jaki znali i rozumieli Hellenowie. 



• Początkowo oznaczały szeroko rozumianą 
ciekawość intelektualną i poszukiwanie 
wiedzy. Ściślejszy sens terminom nadał 
Sokrates, Platon, a za nim Arystoteles.  
  

Sokrates,  (ur. ok. 470 p.n.e. w 
Atenach, zm. 399 p.n.e. tamże)   

Platon (ur. 424/423 p.n.e., 
zm. 348/347 p.n.e.) 

Arystoteles  (ur. 384 p.n.e., 
zm. 322 p.n.e.)  

Trzech najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji 



• Celem filozofii miała być teoria, czyli poznanie 
prawdziwej rzeczywistości, w odróżnieniu od 
wiedzy pozornej czy przemijającej ,  a także od 
wiedzy praktycznej. 

•   W dalszym swoim rozwoju, znaczenie 
terminu filozofia ulegało znaczącym zmianom  
i nie można go definiować w oderwaniu od 
jego historii. 

 



• Ze względu na cele jakie sobie stawia, filozofię 
można ujmować albo jako przedsięwzięcie 
poznawcze na podobieństwo nauki albo też 
jako formę oświecenia, samowiedzy czy 
przemiany tożsamości.  
Oba znaczenia terminu filozofia często się 
przenikają w dziełach i życiu poszczególnych 
filozofów. 

• Filozofia rozumiana jako nauka, stawia sobie 
za zadanie prawdziwe poznanie danego 
przedmiotu. 
 



•   Z tak rozumianej filozofii wywodzą się 
współczesne szczegółowe dyscypliny naukowe.   
Polski filozof Leszek Kołakowski zaproponował 
podział typów filozofii, ze względu na cele 
poznawcze jakie sobie stawia:  
- podejście tradycyjne – filozofia ma być 
najbardziej ogólną z nauk, wykraczającą poza 
każdą z dyscyplin szczegółowych i łączącą je  
w całość. Bierze pod uwagę osiągnięcia 
poszczególnych nauk i tworzy ich 

    syntezę, pozwalając na całościowy, 

    pełniejszy ogląd świata. 

 
Leszek Kołakowski 

(1927-2009) 



• podejście transcendentalne – w tym ujęciu 
filozofia jest odrębną dyscypliną, nie 
opierającą się na żadnej z nauk szczegółowych, 
i w przeciwieństwie do nich, nie opierającą się 
na żadnych, niepodważalnych założeniach (ma 
być „bezzałożeniowa”), podważając wszelkie 
zastane założenia. 

 



• podejście scjentystyczne – w tym ujęciu, 
najwyższą wartość poznawczą przypisuje 
się nauce, w szczególności naukom ścisłym  
i przyrodniczym.  
Filozofia była wartościowa o ile 
przygotowywała  rozwój nauk empirycznych. 
Wraz z wykształceniem się samodzielnych, 
szczegółowych dyscyplin naukowych, filozofia 
powinna zanikać, zastępowana przez myślenie 
naukowe i ograniczyć się do filozofii  
i metodologii do  nauk; 

 



• podejście funkcjonalne – filozofia jest pewną 
formą dyskursywnego formułowania poglądów  
na świat.  
Jest ona jednym z wielu dyskursów. Jej punkt 
widzenia nie jest ani ogólniejszy ani 
uprzywilejowany, ale jest odrębny od innych 
dyskursów (np. religijnego). 

 



• Z kolei „filozofia jako oświecenie” nastawiona 
jest na przemianę filozofującego podmiotu, 
który może być rozumiany indywidualnie lub 
zbiorowo (np. społeczeństwo).  
Filozofia ma być formą osiągania samowiedzy, 
środkiem przemiany podmiotu zgodnie z 
określonym systemem wartości, lub też 
formą terapii. 



Paradygmaty filozofii 
(paradygmat-przyjęty sposób widzenia rzeczywistości w danej dziedzinie) 

 

• Zasadnicze zmiany w sposobie filozofowania  
i zainteresowaniach filozofii określić można 
mianem zmiany paradygmatów.  
Wyróżnić można trzy, następujące po sobie 
paradygmaty: ontologiczny, mentalistyczny  
i lingwistyczny. Różnice między nimi można 
przedstawić w tabeli: 



Paradygmat ontologiczny mentalistyczny lingwistyczny 

dziedzina byt świadomość język 

przedmiot jestestwo świadomość zdania/wypowiedzi 

początek zdziwienie wątpienie konfuzja 

pytanie wyjściowe co istnieje? co mogę wiedzieć? 
co mogę 
zrozumieć? 

Trzeba tu jednak wyraźnie zaznaczyć, iż obecnie paradygmaty te 
się przenikają. I tak np.  problem świadomości nie sprowadza 
się już jedynie do wiedzy, ale także do zrozumienia (co i jak 
mogę zrozumieć?). Język nie wiąże się już tylko z przedmiotem, 
ale także podmiotem jako tym, który partycypuje w języku. 



Paradygmat ontologiczny 
• Paradygmat ontologiczny był pierwszym modelem 

uprawiania filozofii. Do dziś, dla wielu osób, pozostaje 
wzorcem filozofii jako takiej.  
Stąd filozofia uprawiana w paradygmacie 
ontologicznym określana jest mianem filozofii 
klasycznej.  
Centralną dyscypliną takiej filozofii jest metafizyka 
(czyli  jedna z podstawowych dyscyplin filozoficznych, 
badająca najogólniejsze własności bytu).  
Paradygmat ontologiczny dominował w starożytności  
i średniowieczu. 
Swoją rozwiniętą postać uzyskał w twórczości 
Platona   i Arystotelesa, a współcześnie obecny jest 
m.in. w neotomizmie.  
 



• W paradygmacie ontologicznym, filozofia jest 
nauką o bycie i jego formach.  
Filozofowanie wychodzi od przedmiotu, 
zajmuje się zasadniczymi formami jego 
istnienia.  
Zasadniczym jej pytaniem jest „co istnieje?”, 

 Arystoteles definiował taką filozofię, jako 
„wiedzę rozważającą byt jako byt”. 

 



Paradygmat mentalistyczny  

• Zasadniczy zwrot filozoficzny dokonał się we wczesnej 
nowożytności i łączony jest przede wszystkim  
z filozofią Kartezjusza.   

• O ile filozofia nastawiona ontologicznie zajmowała się 
przedmiotem i jego istnieniem, to filozofia 
mentalistyczna   postawiła pod znakiem zapytania 
możliwość prawdziwego poznania.  
Filozofia taka wskazywała, że nim możemy określić jaki 
jest byt, należy najpierw określić czy prawdziwe 
poznanie jest możliwe i jakie są jego warunki.  
  

 



• Zasadniczym jej pytaniem jest „co można 
poznać?”, „co można wiedzieć?”. Stąd też, 
zamiast ontologii, w paradygmacie 
mentalistycznym zaczęto uprzywilejowywać 
epistemologię*.  

• Również w tym okresie, tworzono systemy 
filozoficzne z rozbudowaną teorią bytu. 
Punktem wyjścia było jednak wątpienie.  
 

 

 

  *  Epistemologia bada wiedzę. Mówiąc dokładniej, bada jak zdobywa się wiedzę. Innymi słowy, 
jakie kryteria należy zastosować, aby zdobyć wiedzę. Epistemologia definiuje również pojęcia 
takie jak „prawda”, „obiektywność”, „rzeczywistość” i „uzasadnienie”. 



• Dopiero rozstrzygając zasadnicze kwestie 
epistemologiczne (jakiego rodzaju wiedza jest 
wiedzą pewną), filozofowie przystępowali do 
stawiania tez ontologicznych. Przykładem 
rozwiniętej tradycji mentalistycznej 
jest klasyczna filozofia niemiecka, obejmująca 
twórczość takich filozofów jak Immanuel 
Kant, Johann Gottlieb Fichte, Friedrich 
Wilhelm Joseph von Schelling i Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel. 

Immanuel Kant  
ur. 22 kwietnia 1724  
w Królewcu, zm. 12 lutego 
1804 tamże) 

Georg Wilhelm Friedrich 
Hegel (ur. 27 sierpnia 
1770 w Stuttgarcie, zm. 14 
listopada 1831 w Berlinie) 



Paradygmat lingwistyczny 

•  Pogłębiona refleksja nad źródłami poznania, 
jaką rozwijano w nowożytności, doprowadziła 
do rosnącego przekonania o dominującej  
w tym procesie roli języka.  
Stąd, na początku XX wieku nastąpił tzw. 
„zwrot lingwistyczny” w filozofii, który 
doprowadził do ukształtowania się 
paradygmatu lingwistycznego. 

 



• Centralną postacią w tym procesie był Ludwig 
Wittgenstein. Filozofowie zwrócili uwagę, że 
język jest zasadniczym medium  
 pośredniczącym  w wyjaśnianiu świata  
i w konsekwencji filozofia powinna się skupić 
na jego analizie. 

• Zdaniem filozofów paradygmatu  
lingwistycznego, wiele problemów, 
 którymi dotychczas zajmowała się 
 filozofia było pseudoproblemami  
 wynikającymi z nieprecyzyjnego  
 zdefiniowania używanych pojęć.  

                      Ludwig Wittgenstein 
(ur. 26 kwietnia 1889 w Wiedniu, 
zm. 29 kwietnia 1951 w Cambridge) 



• Prawdziwym zadaniem filozofii jest natomiast 
oddzielanie pseudoproblemów od problemów 
prawdziwych, czyli określenie co może zostać 
poznane i wyjaśnione, i jak można o tym 
sensownie mówić. 
Filozofia ma więc pełnić funkcję porządkującą  
i przygotowującą grunt pod badania naukowe 
nauk szczegółowych. Ma zajmować się analizą 
ich języka (języka nauki, języka etyki) i usuwać 
problemy językowe. 



Trzy tradycje filozoficzne 
  

• Wyróżnia się trzy wielkie tradycje filozoficzne:  
-europejską (Filozofia Zachodu)   
-indyjską oraz  
-chińską (Filozofia Wschodu). 



  
•   



Periodyzacja filozofii zachodniej 
 

• Najpopularniejszy sposób periodyzacji historii 
filozofii zachodniej opiera się na ogólnym 
podziale zachodniej historii na: 

•  starożytność (obejmującą filozofię starożytnej 
Grecji i Rzymu),  

• średniowiecze i  

• nowożytność.  

  



    Odmienna koncepcja  chronologicznego 
podziału  przyjęta jest w wielu pracach 
polskich historyków filozofii   i  wyróżnia: 

• filozofię starożytną, 

• filozofię średniowieczną, 

• filozofię nowożytną, 

• filozofię współczesną. 

    Filozofia nowożytna obejmuje częściowo 
renesans (jako epokę przejściową), XVII i XVIII 
w., oraz początek XIX wieku (datą graniczną 
jest często śmierć Hegla w 1831). 



Główne zagadnienia filozofii 
     Można wyróżnić tradycyjnie pięć centralnych obszarów 

filozofii*: 
• ontologia – dotyczącą natury bytu i rzeczywistości, 
• epistemologia (gnoseologia, teoria poznania) – zajmuje się 

problemem poznania, wiedzy, prawdy i ich relacji 
do rzeczywistości, 

• etyka (czasami wraz z estetyką łączoną w aksjologię) – czyli 
kwestie dotyczące wartości, norm postępowania, cnót, 

• historia filozofii – czyli naukę historyczną zajmującą 
się dziejami filozofii, 

• logika – czyli naukę o regułach poprawnego rozumowania  
i uzasadniania twierdzeń. 

    * Poszczególne dyscypliny filozoficzne, często zawierają elementy kilku 

dyscyplin centralnych, np. filozofia społeczna obejmuje kwestie etyczne, 
ontologiczne i epistemologiczne. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ontologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Epistemologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Etyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_filozofii_(nauka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Logika


 
Podział ze względu na przedmiot 

zainteresowań 
 wyróżnia szereg dyscyplin filozoficznych np.: 

- filozofia historii- nauka filozoficzna zajmująca się 
refleksją nad sensem i istotą dziejów rozumianych 
jako całość uporządkowanych lub 
nieuporządkowanych zmian zachodzących w czasie, 
- filozofia geografii- dział filozofii zajmujący się 
refleksją nad naturą, wiedzą na jej temat oraz 
stosunkiem do niej człowieka, 
- filozofia społeczna - refleksja filozoficzna na temat 
natury społeczeństwa i zjawisk społecznych, 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_historii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_historii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_historii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_historii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_historii


   -estetyka - dziedzina filozofii zajmująca 
się pięknem i innymi wartościami 
estetycznymi, 
-filozofia nauki – dział filozofii zajmujący się 
badaniem filozoficznych podstaw nauki, m.in. 
jej metod, struktury i założeń, a także różnicy 
między nauką i nie-nauką, 
- filozofia medycyny – dziedzina filozofii, 
której głównym przedmiotem badań 
jest medycyna  

oraz wiele innych. 



Czy znacie? 

• Słynne cytaty Talesa z Miletu: 
1. Człowieka ocenia się wedle pieniędzy: nikt, 
kto biedny, nie cieszy się szacunkiem. 
2. Nie bogać się w nieuczciwy sposób, żebyś 
nie ściągnął na siebie złej sławy tych, którzy ci 
zaufali. 
3. Noc jest przedsionkiem dnia. 
4. Początkiem wszechrzeczy jest woda. 

 



•  Twierdzenie Pitagorasa:  
Jeśli trójkąt jest prostokątny, to suma 
kwadratów długości przyprostokątnych jest 
równa kwadratowi długości 
przeciwprostokątnej.  

 
 



• Słynne cytaty Sokratesa:  
1. Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy 
nie mylą się nigdy. 
2. Człowiek nie żyje, aby jadł, ale je, aby żył.  
3. Puste worki nadyma wiatr, bezmyślnych 
ludzi - próżność. 
4. Najmądrzejszy jest, który wie, czego nie wie. 
5. Takie czasy nastały, że jak chcesz z kim 
mądrym pogadać, musisz rozmawiać sam ze 
sobą. 

 



Źródła informacji i obrazów: 

• https://pl.wikipedia.org/ /wiki/Herodot 

• https://pl.wikipedia.org/ /wiki/Filozofia 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Kołakowski 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Arystoteles 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Sokrates 

• https://pl.wikipedia.org/wiki/Platon 

• https://przewodnikduchowy.pl//nauczyciele/sokrates-cytaty.php 

• http://www.matematyka.wroc.pl/poczet/tales-z-miletu 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Leszek_Kołakowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arystoteles
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arystoteles
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sokrates
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Platon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Platon
https://przewodnikduchowy.pl/nauczyciele/sokrates-cytaty.php
https://przewodnikduchowy.pl/nauczyciele/sokrates-cytaty.php
https://przewodnikduchowy.pl/nauczyciele/sokrates-cytaty.php

