
FILOZOFIA 
WPROWADZENIE 



Jak odpowiem na pytania? 

Kim 
właściwie 
jestem? 



Jak odpowiem na pytania? 

Czym jest 
rzeczywistość? 

Jaka jest jej 
natura? 

Czy świat jest 
poznawalny?  

Jest świat. Ale 
przecież mogłoby 

go nie być. 
Dlaczego więc 

jest? 

Czy jest możliwe 
poznanie siebie  

i zrozumienie 
drugiego 

człowieka?  



Jak odpowiem na pytania? 

Dlaczego pytamy  
o absolutny grunt 

sensu wszystkiego?  

Czy taki grunt w ogóle 
istnieje? Czy (kim) jest, 

jeśli jest? Bogiem? 
Nieokreślonym 

duchem? 



Postawa 
pluralistyczna na 

drodze 
poszukiwania 

prawdy 

W filozofii nikt nie 
ma monopolu na 
prawdę, jest ona 

odkrywana na wielu 
drogach, odsłania 

się w dialogu,  
w sporze  

i w dyskusji 



Traktowanie filozofii jako zbioru jednakowo ważnych poglądów na 
najważniejsze pytania, jakie sobie stawia człowiek, jest wielkim 

nieporozumieniem.  

Filozofia to coś 
znacznie więcej niż 
wiedza o możliwych 
odpowiedziach na 
pytania, jakie nas 
dręczą, i drogach 

do nich 
prowadzących.  

Filozofia jest 
niekończącym się 
procesem wglądu  

w rzeczywistość  
z coraz to nowych 
perspektyw i coraz 

głębszym jej 
rozumieniem 



Potoczne 

pojmowanie 
filozofii 

Czy filozofia jest wymądrzaniem się?  

Czy filozofia jest bezprzedmiotowym 
myśleniem? 

Czy filozofia jest abstrakcyjną nauką 
nie mającą nic wspólnego z życiem? 

Czy filozofia jest tajemniczą krainą 
zarezerwowaną dla wybrańców losu? 



Co to jest filozofia? 

Filozofia jest refleksją nad ważnymi 
i bardzo ważnymi sprawami 

Każdy z nas filozofuje 



Pochodzenie nazwy „filozofia”  

philein (miłować, dążyć) i sophia (oznacza wszelki rodzaj 

sprawności lub zdolności, wiedzę, poznanie, mądrość, 

tzn. połączenie cnoty ze sztuką życia)  

etymologicznie „filozofia” znaczy tyle co „umiłowanie 

mądrości”, „dążenie do mądrości”, „przyjaźnienie się  

z mądrością” 



Zadanie domowe: 

Jak rozumiesz słowa filozofów o filozofii? 

…człowiek, czy chce czy nie chce, skazany jest na filozofowanie (…) 

filozofowanie – mimo niezwykłych trudności, jakie ze sobą niesie – to 

jedna z najpiękniejszych i najszlachetniejszych rzeczy w życiu człowieka.  

Józef M. Bocheński 

… posługiwanie filozofa jest (…) posługiwaniem człowieczeństwu, do 

którego istoty należy: być zwróconym w stronę prawdy.  

Józef Tischner 



Wbrew filozofom drobiazgów z ich drobiazgowymi problemami sądzę, iż głównym zadaniem 

filozofii jest krytyczna spekulacja na temat wszechświata i naszego w nim miejsca wraz  

z krytyczną spekulacją na temat naszych władz poznawczych i władzy wyboru dobra i zła.  

Karl R. Popper 

Poznanie ludzkie zawsze jest wieloaspektowe. Mimo to dążenie do przeniknięcia różnych 

doświadczeń, w jakich rzeczywistość jest nam dana i do uzyskania doświadczenia jednego, 

najbardziej podstawowego, zawsze (…) towarzyszyło wysiłkom filozofów.  

Władysław Stróżowski 

Wszelkie myślenie, o którym ludzie twierdzą, że prowadzi do sceptycyzmu albo do życia bez 
etycznych ideałów, nie jest myśleniem, lecz pozorem myślenia… Albert Schweitzer  
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