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Pas del mite al logos

Durant segles els humans responien les qüestions que els preocupaven mitjançant explicacions mítiques (relats protagonitzats per déus

o herois). Però en unes civilitzacions concretes, algunes persones van començar a sentir-se insatisfetes amb aquests raonaments i, com

a conseqüència, va sorgir una manera diferent de respondre aquestes grans preguntes sense recórrer als déus. D’aquesta manera va

néixer la filosofia, que en lloc de donar respostes transcendents intenta trobar explicacions de caràcter immanent (dins de la realitat).

Els presocràtics són els primers filòsofs grecs que estaven interessats sobretot en qüestions relacionades amb la natura, el canvi i

l’origen comú de tot allò que existeix.

FILÒSOF DADES RELLEVANTS ARKHÉ*

Tales Pare del pensament filosòfic (pas del mite al logos)
Creador de l’escola de Milet i la filo occidental
Teorema de Tales, calcular longituds
Coneixements astronòmics, prediu un eclipse solar

L’AIGUA O L’HUMIT
- La Terra està envoltada d’aigua en els 3 estats d’agregació que es transformen
constantment
- L’aigua intervé en tots els processos vitals, i per ell la vida és la propietat
bàsica de la fisis

Anaximandr
e

Teoria evolucionista: els animals van sorgir de l’aigua i
l’home procedeix del peix

L’ÀPEIRON (=indeterminat en grec)
- matèria indeterminada: tot neix de l’àpeiron i tot torna a ell

Anaxímenes L’AIRE
- és infinit com l’àpeiron però origina coses finites
- quan l’aire augmenta de volum es converteix en foc i quan disminueix en terra i
aigua
- els éssers vius es formen per condensació i per rarefacció

Pitàgores Crea l’escola pitagòrica, on es dediquen a la meditació
sobre els nombres, les seves lleis i misteris
Teorema de Pitàgores: a2 + b2 = c2

EL NOMBRE
- l’univers està ordenat per proporcions harmòniques que permeten explicar la
regularitat de la natura



Heràclit
d’Efes

Creu que el principi de tot es algo material
Reflexió profunda sobre el canvi, la realitat es transforma
contínuament
Equilibri entre oposats – lluita de contraris

EL FOC
perquè mai és igual: està en canvi constant
Tot flueix, res està quiet
Metàfora del riu, l’aigua contaminada, dia i nit, LOGOS...

Parmènides El canvi no existeix, tot allò que existeix és únic, etern i
immutable
Crea l’escola Eleàtica
Primer metafísic
Els sentits són enganyosos

L’ÉSSER
L’element essencial de l’univers és el propi ésser
L’ésser és i el no ésser no és (=si no existeix no pot ser res, perquè sinó ja és
alguna cosa)

Empèdocles Pluralistes. Creuen que hi ha més d’un arkhé. Hi ha un
principi múltiple, tot prové d’uns elements originaris
estables i permanents. La formació i el canvi de tot és
degut a la combinació dels elements anteriors.

ELS 4 ELEMENTS (les arrels)
l’amor els atreu i la discòrdia els separa

Anaxàgores LLAVORS
Són l’origen de l’univers i la causa de l’existència, unes partícules molt petites
que tenen diferents característiques i propietats.
Quan mengem i bevem ingerim llavors de carn o ossos, i això permet explicar
per què els aliments ens nodreixen i ens permeten créixer

Leucip i
Demòcrit

- Demòcrit deixeble de Leucip / es creu que són la
mateixa persona
- Iniciadors i principals representants de l’atomisme, una
teoria filosòfica que sosté que la realitat està formada per
una combinació de partícules invisibles, els àtoms
(=indivisible en grec), que floten lliurement en el buit i
interactuen entre si

ÀTOMS
- Es combinen entre ells per formar totes les coses

*L’arkhé és un concepte filosòfic que descriu el principi, l’origen comú de totes les coses materials. Aquest principi és únic, tot i que cada

filòsof va proposar la seua teoria sobre quin era l’arkhé veritable.


