Podsumowanie okresu przedsokratejskiego
Autor tekstu: Michał Piotrowski
Spoglądając wstecz na opracowane w tym dziale prądy, idee i teorie, należałoby zapytać:
no dobrze, ale dlaczego okres przedsokratejski kończy się na atomistach, a i to nie jest w pełni
zgodne z prawdą. Otóż postanowiłem przyjąć pewien schemat, który gwarantowałby
klarowność wywodu. Za Rubikon tegoż okresu przyjąłem ostateczne ukształtowanie się teorii
fizycznych. Etyka Demokryta, działalność sofistów — ten dział historii należy do zupełnie innej
kategorii myślenia ludzkiego.
Dla ułatwienia orientacji po świecie myśli przedsokratejskiej pozwoliłem sobie na
sporządzenie małej ściągawki, którą przedstawiam poniżej. Są to odnośniki do konkretnych
filozofów w Encyklopedii Powszechnej PWN:

1. Jońscy filozofowie
-

Tales z Miletu
Anaksymander z Miletu
Anaksymenes z Miletu
Ksenofanes z Kolofonu
Heraklit z Efezu

2. Filozofia na zachodzie:
—
—
—
—
—

Pitagoras z Samos
Parmenides z Elei
Zenon z Elei
Empedokles z Akragas
Filolaos z Krotonu i pitagoreizm V w. przed Chrystusem

3. Jońska reakcja:
— Anaksagoras z Klazomen
— Archelaos z Aten
-Diogenes z Apollonii
— Melissos z Samos
— atomiści - Leukippos i Demokryt
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komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę podkatalogów, skrypty
JavaScript oraz inne programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane
przez Autora. Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie
prawo do okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw
Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz
nie odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

