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ZAŁĄCZNIKI
Karty pracy do wykorzystania

Karta pracy Ucznia 1 – notatka

Starożytni Grecy zadawali pytania o początek świata, zanim pojawili się pierwsi filozofowie. 
Początkowo ludzką ciekawość zaspokajały odpowiedzi płynące z mitologii, z czasem jednak 
przestała ona wystarczać. Wtedy zaczęto zadawać pytania o to, co najbardziej pierwotne – 
arché (άρχή), i szukać pozareligijnych odpowiedzi.

Pytanie o arché zdominowało myślenie pierwszych filozofów. Tales wierzył, że woda jest 
przyczyną wszystkiego. Anaksymander (uczeń Talesa) mówił o bezkresie, a Anaksymenes 

– o powietrzu. Heraklit widział zasadę rzeczywistości w ogniu, który „żyje śmiercią tego, 
co spala”. Wszyscy oni przeszli do historii filozofii jako „poszukiwacze arché”.

Karta pracy Ucznia 2 – cytaty

1. Z tej nieokreślonej i bezgranicznej zasady powstały wszystkie rzeczy postrzegane zmy-
słowo. Jest to ciało subtelne niemające początku ani końca, nie podlegające zmienności 
ani zniszczalności, a zarazem dynamiczne, gdyż z niego wyłaniają się przeciwieństwa. 
Czynnikiem, który te przeciwieństwa wyzwala jest czas.

2. Pierwsza zasada, niezniszczalna przyczyna świata, z której powstało wszystko.
3. Ziemia spoczywa na wodzie, będącej w jakiś sposób źródłem wszystkiego. Ziemia po-

zostaje w spoczynku, ponieważ unosi się na wodzie, jak kłoda lub inna podobna rzecz.
4. Woda łatwo przekształca się we wszelkie inne rzeczy. Ta jej część, która paruje – zamienia 

się w powietrze. Najdelikatniejsza zaś rozpala się z powietrza w eter. Kiedy natomiast 
woda kurczy się i zmienia w muł, staje się ziemią. Dlatego woda z czterech pierwiastków 
jest najbardziej sprawczym z nich.

5. Powietrze jest pierwotną substancją i podstawową postacią materii, zmienia się dzięki 
gęstnieniu i rozrzedzaniu. Kiedy powietrze zbija się najpierw powstaje ziemia, bardzo 
płaska, dzięki temu stosownie unosi się na powietrzu. Słońce, księżyc i pozostałe ciała 
niebieskie mają swe źródło powstania z ziemi, gdyż unosi się z niej opar. Kiedy opar 
rzednie, powstaje ogień, a z wnoszącego się ognia składają się gwiazdy.

6. Nasza dusza będąc powietrzem, trzyma nas razem i kieruje nami. Tak cały świat otacza 
wiatr (lub oddech).



Strona  

2 / 3 filozofuj.eu

7. Porządku świata nie stworzył żaden z bogów ani ludzi. Był on od zawsze, jest i będzie – 
ogień wieczny, rozpalający się miarowo i miarowo gasnący. Świat jest wiecznie żywym 
ogniem. Część ognia zawsze gaśnie, aby tworzyć dwie pozostałe podstawowe masy 
świata – morze i ziemię. Zmiany pomiędzy ogniem, morzem i ziemią wzajemnie się 
równoważą. Czysty ogień ma zdolność władania.

8. Świadomość, sen i śmierć wiążą się ze stopniem ognistości duszy. We śnie dusza jest 
w pewnej mierze odcięta od kosmicznego ognia, spada więc jej aktywność.

9. Spośród tych, którzy twierdzą, że jest jedna zasada świata w ruchu oraz nieskończona, on 
powiedział, że początkiem istnienia wszystkich rzeczy jest nieokreślone lub nieskończone. 
Uważa on, że nie jest to ani woda, ani żaden z inny spośród tak zwanych pierwiastków, 
lecz jakaś inna natura, z której powstają wszystkie nieba i światy.

Karta pracy Ucznia 3

HERAKLIT Z EFEZU TALES Z MILETU

 ARCHÉ

ANAKSYMANDER Z MILETU ANAKSYMENES Z MILETU
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Prawidłowe rozwiązania

ARCHÉ
Pierwsza zasada, niezniszczalna przyczyna świata, z której powstało wszystko. 

TALES Z MILETU – woda
Ziemia spoczywa na wodzie, będącej w jakiś sposób źródłem wszystkiego. Ziemia pozostaje 
w spoczynku, ponieważ unosi się na wodzie, jak kłoda lub inna podobna rzecz.

Woda łatwo przekształca się we wszelkie inne rzeczy. Ta jej część, która paruje – zamienia 
się w powietrze. Najdelikatniejsza zaś rozpala się z powietrza w eter. Kiedy natomiast woda 
kurczy się i zmienia w muł, staje się ziemią. Dlatego woda z czterech pierwiastków jest 
najbardziej sprawczym z nich.

ANAKSYMANDER Z MILETU – bezkres
Z tej nieokreślonej i bezgranicznej zasady powstały wszystkie rzeczy postrzegane zmysłowo. 
Jest to ciało subtelne niemające początku ani końca, nie podlegające zmienności ani znisz-
czalności, a zarazem dynamiczne, gdyż z niego wyłaniają się przeciwieństwa. Czynnikiem, 
który te przeciwieństwa wyzwala jest czas.

Spośród tych, którzy twierdzą, że jest jedna zasada świata w ruchu oraz nieskończona, on 
powiedział, że początkiem istnienia wszystkich rzeczy jest nieokreślone lub nieskończone. 
Uważa on, że nie jest to ani woda, ani żaden z inny spośród tak zwanych pierwiastków, lecz 
jakaś inna natura, z której powstają wszystkie nieba i światy.

ANAKSYMENES Z MILETU – powietrze
Powietrze jest pierwotną substancją i podstawową postacią materii, zmienia się dzięki gęst-
nieniu i rozrzedzaniu. Kiedy powietrze zbija się najpierw powstaje ziemia, bardzo płaska, 
dzięki temu stosownie unosi się na powietrzu. Słońce, księżyc i pozostałe ciała niebieskie 
mają swe źródło powstania z ziemi, gdyż unosi się z niej opar. Kiedy opar rzednie, powstaje 
ogień, a z wnoszącego się ognia składają się gwiazdy.

Nasza dusza będąc powietrzem, trzyma nas razem i kieruje nami. Tak cały świat otacza 
wiatr (lub oddech).

HERAKLIT Z EFEZU – ogień
Porządku świata nie stworzył żaden z bogów ani ludzi. Był on od zawsze, jest i będzie – ogień wiecz-
ny, rozpalający się miarowo i miarowo gasnący. Świat jest wiecznie żywym ogniem. Część ognia 
zawsze gaśnie, aby tworzyć dwie pozostałe podstawowe masy świata – morze i ziemię. Zmiany po-
między ogniem, morzem i ziemią wzajemnie się równoważą. Czysty ogień ma zdolność władania.

Świadomość, sen i śmierć wiążą się ze stopniem ognistości duszy. We śnie dusza jest w pew-
nej mierze odcięta od kosmicznego ognia, spada więc jej aktywność.


