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EBBINGHAUS HERMANN

EBERHARD JOHANN AUGUST

EBINA DANJŌ
EBNER FERDINAND

ECKHART MEISTER (Mistrz Eckhart, Jan Eckhart)
EDDINGTON ARTHUR STANLEY

EDUKACJA
EDWARDS JONATHAN

EGALITARYZM (franc. égalitarisme od égalité – równość, égalitaire – dążący do 
zrównania)
EGIPSKA FILOZOFIA
EGO (gr.  [egó], łac. ego – ja)
EGOIZM (gr.  [egó]; łac. ego – ja)
EGZEMPLARYZM (łac. exemplar – pierwowzór, podobizna)
EGZYSTENCJA (łac. existentia lub exsistentia; od exsistere – wychodzić, zjawiać się, 
powstawać, istnieć)
EGZYSTENCJALIZM
EGZYSTENCJALNY SĄD
EHRLE FRANZ

EIDOS (gr.  [éidos])
EINSTEIN ALBERT

EISAI (My÷an Eisai)
EJDETYKA (gr. , od  [idéin])
EKA-EKATVA (jedno – jednia, jedność)
EKLEKTYZM (gr.  [eklégein] – wybierać;  [eklektikós] – umiejący 
dobierać)
EKOLOGII FILOZOFIA
EKONOMIKA (gr.   [ta oikonomiká])
EKSPERYMENT (łac. experimentum – próba, doświadczenie)
EKSPLANACJONIZM (łac. explanatio – wyjaśnienie, wykład)
EKSPRESJONIZM (łac. expressio, expressus, od: exprimere – wyciskać, wytłaczać, 
przedstawić, wyrazić, wypowiedzieć; franc. expressionnisme)
EKSTAZA (gr.  [ékstasis])
EKSTENSJONALNOŚĆ (łac. extensio – rozszerzenie, wyciągnięcie, zakres)
EKSTRAPOLACJA
EKWIPROBABILIZM (łac. aequus – równy; probabĭlis – wiarygodny, prawdopodobny)
ELEMENT (gr. στοιχειον [stoicheion]; łac. elementum – głoska, pierwiastek, cząstka)
ELENKTYCZNY DOWÓD (gr.  [élenchos])
ELIADE MIRCEA

ELIOT THOMAS STEARNS

ELITARYZM (łac. eligere, seligere)
ELTER EDMUND

ELZENBERG HENRYK JÓZEF MARIA

ELŻANOWSKI TOMASZ

EMANACJA (łac. emanatio)
EMANACJONIZM (emanatyzm, łac. emanatio)
EMBRION (gr.  [émbryon] – zarodek, płód)
EMERGENTYZM (łac. emergere)



EMERSON RALPH WALDO

EMMET DOROTHY MARY

EMOTYWIZM
EMPEDOKLES Z AGRYGENTU (z Akragantu na Sycylii,    )
EMPIRIOKRYTYCYZM (drugi pozytywizm, pozytywizm epistemologiczny)
EMPIRYZM (gr.  [empeiría] doświadczenie)
EMPIRYZM GENETYCZNY
ENCYKLOPEDIA (gr.   [enkyklía paidéia])
ENCYKLOPEDYŚCI
ENEASZ (, Aeneas) Z GAZY
ENERGIA (gr.  [enérgeia])
ENGELS FRYDERYK

ENNIN
ENS COMMUNE
ENTELÉCHEIA (gr.  )
ENTROPIA (gr.  [en] – w, wewnątrz;  [tropé] – zwrot, zmiana)
ENTYMEMAT (gr.  [enthýmema], od:   [en thymó])
EON – AION (gr.  [aión]; łac. aeon, aevum)
EPAGOGÉ (gr. 
EPICYKLI TEORIA (gr.  [epíkyklos])
EPIFANES (, Epiphanes)
EPIFENOMENALIZM (gr.  [epí] – przy, oprócz, ponad, po;  [phainómenon] 
– zjawisko)
EPIKEIA (gr.  [epiéikeia])
EPIKTET (  [Epíktetos], Epictetus) Z HIERAPOLIS
EPIKUR ( [Epíkouros], Epicurus) Z SAMOS
EPIKUREIZM
EPIMENIDES () Z KRETY
EPISTEMOLOGIA (gr.  [episteme] – wiedza, poznanie;  [logos] – rozum, 
nauka)
EPOCHÉ (gr. )
ERATOSTENES () Z CYRENY
ERAZM Z ROTTERDAMU (Desiderius Erasmus Roterodamus)
ERAZMIANIZM
ERDMANN JOHANN EDUARD

ERGONOMIA (gr.  [ergon] – praca,  [nomos] – prawo, zasada)
ERIUGENA JAN (Iohannes Scottus Eriugena, zw. Szkotem)
ERN WŁADIMIR FRANCEWICZ

EROS (gr. , łac. amor – miłość, pożądanie zmysłowe)
ERYK (Heric) Z AUXERRE
ERYSTYKA (gr.    [he eristiké techne])
ESENCJALIZM (łac. essentia – istota)
ESTETYKA (gr.  [áisthesis])
ETER (gr.  [aithér])
ETNOFILOZOFIA (niekiedy: etno-logika; gr.  [ethnos] – lud, gromada, plemię)
ETOLOGIA (gr.  [ethos] – obyczaj, usposobienie,  [logos] – myśl, rozważanie)
ETOS (gr.  [ethos])
ETOS CHRZEŚCIJAŃSKI
ETYKA (gr.  [ethiká], od  [ethos])
EUBULIDES () Z MILETU



EUCKEN CHRISTIAN RUDOLF

EUDAJMONIZM (gr.  [eudaimonía])
EUDEMOS Z RODOS (   , Eudemus)
EUDOKSOS () Z KNIDOS
EUGENIKA (gr.  [eugenés])
EUHEMER (, Euhemerus) Z MESSYNY
EUHEMERYZM
EUKLIDES (, Euclides) Z ALEKSANDRII
EUKLIDES ( , Euclides) Z MEGARY
EULER LEONHARD

EURYPIDES (, Euripides)
EUTANAZJA (gr.  [euthanasía] – dobra śmierć)
EUTRAPELIA (gr.  – żartobliwość, wesołość; łac. iucunditas – dowcipność; 
bona conversatio – sprawność wynajdywania towarzyskich rozrywek)
EUZEBIUSZ Z CEZAREI (   [Eusébios ho Pamphílou], Eusebius 
Caesariensis)
EVANS MICHAEL GARETH JUSTIN

EWAGRIUSZ (Z PONTU (Evagrius Ponticus, Euagrius)
EWOLUCJA (łac. evolutio)
EWOLUCJONIZM
EXPERIMENTUM CRUCIS
EZOTERYZM (gr.  [esoterikós])


