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Досліджуються філософсько-світоглядні та соціально-етичні погляди Піфагора Самоського (біля 570 ро-
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Постановка проблеми. Одним із авторів дав-
ньогрецької філософії був Піфагор – учений, мораль-
но-релігійний реформатор і політичний діяч. Опира-
ючись на наукові здобутки своїх попередників, він 
сформував і розвинув власне бачення загальнофіло-
софської проблематики, пов’язаної з пошуком основи 
буття, якою він вважав число.  

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Філософсько-світоглядні та соціально-етичні ідеї 
Піфагора були об’єктом наукового аналізу не 
одного покоління вчених-філософів і правознав-
ців. Одним із перших дослідників творчої спад-
щини мислителя був філософ-неоплатонік IV 
ст. Ямвліх Холкідський. На межі ХІХ-ХХ ст. до-
слідженням у цій сфері займалися  С.М.Тру-
бецькой К.Форлендер та Ю.Белох, протягом ХХ 
– початку ХХІ ст. – В.Г.Анішкін, Л.Я.Жмудь, 
М.Кошкарян, О.Маковельський, В.С.Нерсесянц, 
М.Н.Разумович, Б.Рассел, Х.Туманс та ін.  

Метою статті є дослідження філософсько-
світоглядних і соціально-етичних поглядів Піфагора. 

Виклад основного матеріалу. Значний пе-
ріод свого життя Піфагор провів, подорожуючи по 
чужих теренах. На рідну землю філософ повернув-
ся вже у зрілому віці та став верховним жерцем 
храму Аполлона в Дельфах – головної культової 
споруди греків [12, с.62]. З часом Піфагор покинув 
храм і перебрався до міста Кротон, де заснував 
власну релігійно-філософську школу.  

Значною перешкодою дослідження твор-
чої спадщини мислителя є недостатня кількість 
прямих письмових та інших джерел. Адже Піфа-
гор, як Фалес і Сократ, не залишив по собі пись-
мових творів, а ранні піфагорійці, всупереч по-
ширеному серед неопіфагорійців судженню, ви-
кладали у своїх творах власні погляди, а не докт-
ринальне вчення засновника школи. Сформульо-
вані ними вчення надто індивідуальні, щоби на їх 
основі можна було окреслити філософську сис-
тему Піфагора. Крім того, до нашого часу в нау-
кових колах немає одностайності з приводу на-
лежності того чи іншого мислителя до числа ран-
ніх піфагорійців. Проблема недостатності прямих 

писемних джерел лише частково компенсується 
деякими історичними та культурологічними свід-
ченнями. Але, згідно зі свідченням учнів Піфагора, 
саме він назвав Всесвіт Космосом, а будову світу – 
стрункою та цілою, яка підпорядковується законам 
«гармонії та числа» [12, с.64]. 

Мислителя можна вважати предтечею 
Платона, його ідеалізму, оскільки першоосновою 
буття він вважав ідеальні сутності – цілі натура-
льні числа, а пропорції між ними утворюють сві-
тову гармонію. Самі ж числа пов’язані з геомет-
ричними фігурами (трійка – з трикутником, чет-
вірка – з чотирикутником і т.д.). До чотирьох, 
уже відомих на той час стихій, Піфагор додає ще 
й п’яту, яка не була відображена у міфології, – 
ефір і пов’язує їх усіх з числами. Зауважимо, що 
математика у значенні доказового дедуктивного 
обґрунтування починається саме з Піфагора. У 
його вченні вона тісно пов’язувалася з особли-
вою формою містицизму [13, с.52].  

Релігійна складова творчості мислителя 
чітко проявляється у вірі в переселення душ [7, 
с.9]. Також він був прихильником геоцентризму 
та зазначав, що всі тіла у безмежному Всесвіті 
рухаються навколо Землі [5, с.73-74]. 

Сфера наукових інтересів Піфагора нале-
жала до того ж напрямку наукового пізнання, 
який був притаманний Мілетській школі, зокре-
ма – космологія, астрономія, математика. Інтерес 
до релігії проявляли також Ксенофан, Парменід 
та Емпедокл; проблематикою політичного харак-
теру займалися Фалес, Анаксімандр та інші до-
сократики [2, с.555].  

У поглядах мислителя звертає на себе ува-
гу насамперед взаємодія математики та філософії 
(термін «філософія» уводить до вжитку саме Пі-
фагор) [15, с.105], світорозуміння та числового 
розрахунку. Зокрема, він використовував мате-
матику як один з основних доказів існування бо-
жественного начала та божественного похо-
дження розуму людини. Аналізуючи хід думок 
мислителя, можна дійти висновку, що індивід, 
стикаючись з конкретними предметами, не помі-
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чає в природному середовищі ідеальних речей. 
Водночас він здатний у своїй свідомості за до-
помогою процесу логіко-розумової діяльності 
синтезувати ідеальні образи, які не лише вдало 
вписуються у навколишнє середовище, тобто 
накладаються на природну «матрицю», але й 
можуть піддаватися оперативному комбінуванню 
у процесі мислення [12, с.64]. На доказ коректнос-
ті цього припущення можна взяти хоча б той факт, 
що в природі не існує ідеального геометричного кола, 
але умоглядно його можна побудувати у власній уяві 
та навіть відтворити фізично, координуючи свої дії з 
уявним образом, який є продуктом розумової діяль-
ності. Те ж саме можна сказати  й про ідеальний три-
кутник чи квадрат, паралельні прямі тощо.  

Зазначена діяльність індивіда вказує на те, 
що до його розуму, а відповідно й осмисленості 
дій з самого початку існування людства закладе-
ні ідеально-раціоналістичні начала, що набува-
ють ознак божественної сутності. Саме в такий 
спосіб, за допомогою математично-філософсь-
кого аналізу, Піфагор доводить існування Творця 
усього сущого, божественного начала та виокра-
плює людину серед нескінченно великої кількос-
ті живих земних організмів, наділяючи її розу-
мом і здатністю не тільки логічно мислити, але й 
творити. Саме тому Піфагор розглядав логос як 
упорядкованість на засадах математики. При 
цьому він надавав великого значення антиноміям 
– суперечностям, що не піддаються логічному 
поєднанню, але без яких неможливо розкрити 
сутність однієї з них, не порівнявши її з іншою, з 
антиподом: «межа – безмежність», «однина - 
множина», «світло – пітьма», «добро – зло». Фі-
лософ стверджував, що лише математичні розра-
хунки та логіко-математичні докази можуть по-
єднувати полярні несумісності [12, с.64]. У да-
ному випадку можна спостерігати вплив на фор-
мування поглядів Піфагора вчення Анаксімандра 
Мілетського стосовно будови «апейрону», у 
якому первинна речовина (матерія) знаходиться 
у вічному русі, у процесі якого з її складу пос-
тійно виділяються протилежності (тепле та холо-
дне, сухе та вологе), які, існуючи як окремі сут-
ності, набувають антагоністичних ознак і, як на-
слідок, вступають у боротьбу одна з одною,  в 
результаті чого знову повертаються до первин-
ного стану [1, с.18; 10, с.19]. 

Узявши за основу загальновідомий гносе-
ологічний принцип «усе пізнається в порівнян-
ні», можемо чітко визначити логічне обґрунту-
вання теорії піфагорійських антиномій, адже ви-
окремити якісні властивості того чи іншого фізи-
чного предмета, морально-етичного, соціокуль-

турного чи будь-якого явища іншого порядку 
можна, насамперед, порівнявши його з бінарно-
протилежним, але водночас близьким за своїм 
змістом поняттям чи предметом. Хоча відійшов-
ши від традиційного, метафізичного сприйняття 
навколишнього світу можна з позиції посткласи-
чної філософії провести паралелі між зовсім різ-
ними логічно несумісними поняттями задля роз-
криття їхніх якісно відмітних ознак і властивос-
тей та визначення філософської, соціальної, мо-
рально-етичної чи іншої їх сутнісної характерис-
тики. Так, зокрема, таке порівняння, як «світло – 
добро», «пітьма – зло» можна назвати «радика-
льним» або «категоричним», оскільки світобудо-
ва не ґрунтується лише на контрарних і аналогі-
чних порівняннях, тому логічно можна припус-
тити існування й інших видів порівнянь, зокрема 
«спорідненого», коли зіставленню піддаються 
предмети та явища, що належать до одних і тих 
же груп і різниця між якими невелика або навіть 
мінімальна. Взяти хоча б порівняння відбитків 
пальців у людини, визначення індивідуальних 
ознак зброї тощо. Цей вид порівнянь застосову-
ється для індивідуалізації ознак, що належать 
тільки визначеному індивіду, предмету чи явищу 
з метою виділення його із загальної групи чи 
класу предметів з притаманним тільки йому осо-
бистісними характеристиками. Даний принцип 
порівняння дає підставу стверджувати, що у Все-
світі не існує двох однакових складових елементів 
його структури. Кожен із них неповторний і вико-
нує тільки притаманні йому індивідуалізовані фун-
кції. На основі зазначеного можна дійти висновку, 
що «радикальне» або «категоричне» порівняння 
слугує для визначення загальних ознак предмета 
чи явища, які піддаються дослідженню, а «спорід-
нене» – для визначення спеціальних, ідентифі-
куючих ознак. Але таке порівняння, як показує 
аналіз, не було притаманним піфагорійцям, які за 
основу брали точність математичних виразів за-
снованих на незмінно-сталій константі числа. 
Саме у цьому, на наш погляд, і криється причина 
категоричності поглядів послідовників мислите-
ля на будь-який предмет, що виступав об’єктом 
їх пізнання, до якої б сфери він не належав, реа-
льної чи трансцендентальної. 

Повертаючись до «радикальних» піфаго-
рійських порівнянь, зауважимо, що послідовники 
цього вчення вважали протилежності началами 
усього сущого. Виділялося десять пар таких на-
чал: межа – безмежне; спокій – рух; парне – не-
парне; пряме – криве; однина – множина; світло 
– пітьма; праве – ліве; добре – погане; чоловіче – 
жіноче; квадрат – паралелограм [4, с.26; 14, с.25]. 
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Переносячи ці логічні порівняння на соціально-
правову основу буття можна припустити, що пі-
фагорійці сприймали соціально-етичні відносини 
достатньо антиномічно, фактично впадаючи у 
крайнощі. Будь-яка суспільна рівновага сприй-
малася ними як протиставлення абсолютного 
добра абсолютному злу, що категорично виклю-
чало застосування пом’якшуючих факторів. 
В.С.Нерсесянц зазначав, що піфагорійське ви-
значення справедливості як відплата рівним за 
рівне – являло собою певну філософську абстра-
кцію давнього принципу таліону (око за око, зуб 
за зуб») [11, с.31], тобто несло у собі суворе ка-
тегоричне правило, будучи, в свою чергу, чітким, 
ясним та таким, що не приховує у своєму змісті 
якихось завуальованих конструкцій, які б нада-
вали можливості його неоднозначного тракту-
вання. По-іншому, на наш погляд, й не могло 
бути у колі осіб, які виражали своє відношення 
до числа, як до первинного абсолюту, а матема-
тичні вправи відносили майже до культового ра-
нгу: у піфагорійців заняття цією наукою вважа-
лося своєрідним очищенням душі [6, с.82]. Адже 
математика – наука точна і не допускає довіль-
ного трактування. Саме цей принцип математич-
ної точності у синтезі з поняттям «таліонівської» 
справедливості піфагорійцям і вдалося зобразити 
у числовому виразі. Як зазначав О.Мако-
вельський, в етиці піфагорійців чотири є числом 
справедливості: будучи першим квадратом, тоб-
то результатом помноження самого на себе пер-
шого натурального числа, що у підсумку призво-
дить до збільшення результату, четвірка виражає 
сутність справедливості, яка криється у тому, 
щоб відплачувати рівним за рівне [8, с.ХVІ]. Тобто 
справедливість виражається як крайнє зло помно-
жене на крайнє добро. Але не випадково справед-
ливість у піфагорійському вченні виступає первин-
ною, початковою категорією, адже четвірка є ре-
зультатом квадрата першого натурального числа, з 
чого випливає, що дане філософсько-етичне понят-
тя виступає першоосновою соціального буття люд-
ського індивіда, на якому ґрунтуються всі, без ви-
нятку, ціннісні регулятори поведінки та співжиття 
соціально-неодно-рідних категорій населення, та 
завдяки якому долаються антагоністичні суспільні 
настрої, встановлюється та функціонує феномен 
суспільної рівноваги. 

Фактично Піфагор уперше виразив спра-
ведливість не у формі усної промови чи письмо-
вого твору, а зобразив її формулу графічно у ви-
гляді цифрового рівняння: 2 х 2 = 4, де одна 
двійка – втілення крайнього зла, інша – крайньо-
го добра, в результаті множення яких ми отриму-

ємо справедливість, як серединну, компромісну 
категорію між добром і злом. У даному випадку 
знову можна чітко простежити вплив на філо-
софсько-етичні погляди Піфагора, постулатів 
розроблених представниками Мілетської філо-
софської школи, зокрема Анаксімандром Мілет-
ським [10, с.20-21]. 

Існує припущення, що Піфагор вважав, що 
світ складається з атомів, а основною структур-
ною одиницею будови тіл є молекули, які скла-
даються з атомів, упорядкованих у різноманітні 
форми. Так він сподівався зробити арифметику 
науковою основою у фізиці [13, с.60]. Беручи за 
основу дане положення, можна припустити, що 
Піфагор вважав число ідеальною першоосновою 
буття як у природничій, так і у гуманітарній сферах 
існування Всесвіту. Аналізуючи природничий на-
прямок ми можемо констатувати існування раціо-
нального підґрунтя в припущеннях мислителя, 
адже пояснення атомістично-молекулярної теорії 
побудови Всесвіту за допомогою числових виразів 
можна чітко простежити на прикладі періодичної 
системи елементів Д.І.Мендєлєєва.  

Аналізуючи вчення мислителя, Б.Рассел, 
стверджував, що з Піфагора починається вся 
концепція вічного світу, доступного інтелекту та 
недосяжного відчуттям. Якби не він, то христия-
ни не сформулювали б свого вчення про Христа; 
якби не він, теологи б не шукали логічних дока-
зів буття Бога та безсмертя [13, с.63]. 

Не менш значущим, окрім природничої, 
вчення Піфагора є і у сфері гуманітарній. Ви-
вчаючи історію людства, ми стикаємося з яви-
щем її періодизації на основі числових виражень, 
зокрема визначення існування тієї чи іншої істо-
ричної епохи, віку споруд, творів мистецтва, лі-
тератури, писемних пам’яток тощо. Антрополо-
гічні виміри також носять числовий характер. 
В економічній сфері, починаючи від формування 
ціни на визначену групу товарів, планування 
економічного розвитку як окремої бізнес-струк-
тури, так і цілих територій, та закінчуючи визна-
ченням економічного потенціалу країни (внутрі-
шнього валового продукту), – все проводиться у 
числовому еквіваленті. Особливого значення пі-
фагорійська числова концепція набуває у право-
вій сфері, починаючи від визначення розміру на-
несеної шкоди та виду й строку призначення по-
карання і закінчуючи ідентифікацією статей та 
нумерацією нормативно-правових актів.  

Висновки. Підсумовуючи сказане, заува-
жимо, що саме піфагорійське розуміння числа 
дещо специфічне. Відомо, що число, за уявлен-
нями Піфагора, виступало началом і сутністю 
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світу [11, с.29; 14, с.24; 9, с.33], але воно фактич-
но, у сьогоднішньому розумінні, є лише критері-
єм, виразом ідентифікації та розмежування по-
нять, предметів, явищ, сутностей тощо. Протя-
гом багатовікового загальнонаукового теоретич-
ного та практичного пошуку піфагорійська тео-
рія числа як вихідного начала усього сущого ма-
ла велике гносеологічне значення. Звичайно, в 
цьому аспекті вона відіграє величезну роль у 
процесі світопізнання та вдосконалення людсь-
кого буття, але як онтологічний принцип – осно-
ва всього сущого стає актуальною лише в новіт-
ній час. Саме у цьому, онтологічному своєму ви-
мірі, вона має гуманітарний потенціал, у тому 
числі й у сфері права. 
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Summary 
The article deals with philosophical-world outlook and social-ethic views of Pythagoras of Samos (near 570-500 B.C.) 
Key Words: Pythagoras, ancient-Greek philosophy, numerical world organization, justice, social being, atomic 

theory of world origin. 
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Число как первоначало философских и правовых взглядов Пифагора Самосского 
Аннотация 

Исследуются философско-мировоззренчесские и социально-этические взгляды Пифагора Самосского 
(около 570 года до н.э. – после 500 года до н.э.). 
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