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«Якби я не був Олександром, то хотів би стати Діогеном».  

За іронією долі Олександр помер в один день з Діогеном 10 червня 

323 року до н. е. 

Твори і цитати великого філософа 

 Згідно Діогену Лаертському, після себе філософ з Синопу залишив 

14 філософських праць і 2 трагедії (в деяких джерелах число трагедій 

збільшується аж до 7). Більшість з них збереглося завдяки іншим 

письменникам і філософам, які використовують вислови Діогена. 

 До числа збережених творів відносяться «Про багатство», «Про 

чесноти», «Афінський народ», «Наука моральності» і «Про смерть», а до 

числа трагедій - «Геракл» і «Олена». 

 

Цитати 

 «Бідність сама прокладає шлях до філософії. Те, в чому філософія  

намагається переконати на словах, бідність змушує здійснювати».  

 «Філософія і медицина зробили людину найрозумнішою з тварин, 

ворожіння і астрологія -  найбожевільнішою, марновірство і деспотизм - 

найнещаснішою. 

На питання, чому люди подають милостиню жебракам і не подають 

філософам, він сказав: « Тому що вони знають: кульгавими і сліпими вони, 

може бути, й стануть, а от мудрецями ніколи». 
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ПІФАГОР: ФІЛОСОФ ТА МАТЕМАТИК 

 

 Піфагор -  давньогрецький  філософ, політичний  діяч, математик, 

автор  робіт «Про природу», «Про державу», «Про виховання», «Про 
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душу», «Про  мир», «Священне слово».  Був першим, хто назвав   свої  

міркування про сенс  життя філософією. Сформулював теорему, що носить 

його ім’я: квадрат, побудований на гіпотенузі прямокутного трикутника, 

рівновеликий сумі квадратів, побудованих на його катетах. Відомий  як  

автор вчення  про  метемпсихоз (переселення  душ з одного живого тіла  в 

інше).    

Емпедокл, зважаючи  на здобутки  Піфагора, так висловлювався  про 

мислителя: 

«Жил  Пифагор, умудренный  безмерным познаньем, 

Подлинно мыслей высоких владевший сокровищем ценным, 

В разных искусствах премудрых свой ум  глубоко  изощривший.  

Ибо, как скоро всю силу  ума напрягал он к познанью,  

То без труда созерцал все несчетные  мира явленья, 

За десять или за двадцать людских поколений провидя» [1, 31] 

Піфагор вчив викорінювати в собі користолюбство і марнославство, 

бо користь і слава збуджує заздрість, не приймати участь в галасливих 

збіговиськах, а заспокоювати   душу   грою на  старовинних  інструментах.  

За словами Тімея, Піфагор перший сказав, що у друзів все спільне, і 

що дружба - рівність. Його учні  вносили свої статки до однієї загальної 

каси, протягом п'ятиріччя вони мовчали, тільки чуючи промови Піфагора, 

але не бачачи його до тих пір, поки не були  випробувані та схвалені.[4, 

148] 

Піфагор  відомий  своїми   відкриттями  в геометрії  та області  

чисел. Вважають, що начала  математичних вчень мислитель засвоїв від 

єгиптян, халдеїв, фінікійців. Зокрема вважав, що суть  образів  світу 

найкраще  позначають числові вирази. Так одиниця символізує поняття 

єдності, тотожності, цілісності, двійка - символ мінливості, нерівності, 

протилежності, трійкою іменується все, що має початок, середину і кінець, 

четвірка несе в собі образ божественної природи, в ній поєднуються 

гідність, сила, цілісність. Десятка - найдосконаліше з чисел. [1, 32]  За 
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повідомленням  Геракліта Понтійського, Піфагор вважав, що щастя  

полягає  в знанні  досконалості чисел.   

За висловлюванням  Ксенократа,  Піфагор  відкрив,  що походження  

музичних  інтервалів пов’язане з числом, досліджував   від  чого 

виникають консонуючі  та дисонуючі  інтервали.  Першим назвав Всесвіт  

«космосом».  

Піфагору  належать  такі  висловлювання: «Не женися  за щастям – 

воно завжди  знаходиться  у тобі самому» [2,90],  «Що є мудрість?  - 

знання порядку», «Якщо тебе запитають: що є чеснота? - відповідай: 

любов до мудрості, вжита в дію»,  «Слухаючи і зберігаючи мовчання, ти 

робишся  мудрим: початок премудрості полягає у мовчанні», «Якщо тебе 

запитають: в чому полягає благополуччя? - відповідай: бути в злагоді з 

самим собою».[2, 99-101] 
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