
PYTHAGORAS

Millistest teada-olevatest maksiimidest pütagoorlased 
käitumisel lähtusid?

Sümboli sõnastus ja tõlgendus

1. Ära mine tasakaalust välja! (Ära riku õigust)

2. Ära istu maas! (Ära logele)

3. Ära kitku krooni! (Ära ole rõõmurikkuja)

4. Ära näri südant! (Ära üleliia kurvasta)

5.  Ära sorgi mõõgaga tules! (Ära õhuta tüliküsimusi)

6. Jõudnud piirideni ära pöördu tagasi! (Ära ürita enda elu ümber elada)

7. Ära käi mööda üldkäidavat rada! (Ära käi mööda laia teed, mis viib hävingusse)

8. Ära talu solvanguid kodus! (Ära seltsi lobamokkadega)

9. Ära kanna Jumala kujutist sõrmusel! (Ära labasta Jumala nime)

10. Ära rahusta inimesi, vaid ärgita neid! (Ära julgusta tegevusetust vaid voorust)

11. Ära löö kergelt inimestega kätt! (Ära sõlmi ebakindlaid sõprussuhteid)

12. Ära jäta pliidile poti jälge! (Pärast lepitust unusta erimeelsused)

13. Külva kassinaerist, ent mitte kunagi ära söö neid! (Ole teistega leebe, endaga range)

14.  Ära kustata tulelonti! (Ära lase kõigil mõistuse tuledel kunagi kustuda)

15. Ära kanna kitsast sõrmust! (Säilita vabadus, hoidu orjusest)

16. Ära toida neid loomi, kellel on sissekäivad küünised! (Ära luba perekonda varast või 

äraandjat)

17. Hoidu ubadest! (Hoidu gaase tekitavast toidust, hoidu demokraatlikest/ populistlikest 

valimistest)

18. Ära söö musta sabaga kalu! (Ära tee tegemist tühise seltskonnaga)

19. Ära eales söö merikukke! (Hoidu kättemaksmisest)

20. Ära söö loomade reproduktiivseid osi! (Hoidu seksist ja kiimlemisest)

21. Hoidu raipe söömisest! (Hoidu riknenud toidust)

22. Hoidu loomaliha söömisest! (Ära räägi arutute inimestega)

23. Hoia soola alati laual! (Kasuta alati õiglus-printsiipi probleemide lahendamisel)
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24. Ära eales murra leiba! (Heategevuses ei maksa end kahjustada)

25.  Ära tilguta õli istmele! (Ära meelita vürste, kiida vaid Jumalat)

26. Ära pane liha vigasesse anumasse! (Ära anna häid nõuandeid pahelisele hingele)

27. Toida kukke, ent ära teda ohverda, sest see on püha Päikesele ja Kuule! (Pea kalliks 

inimesi, kes hoiatavad sind, ära ohverda neid vimmale)

28. Ära murra hambaid! (Ära sõima kibedalt. Ära ole sarkastiline)

29. Hoidu äädikapudelikestest! (Hoidu õelutsemisest ja sarkasmist)

30. Sülita küünekildudele ja juustesalkudele! (Jälesta himusid)

31. Ära urineeri Päikese suunas! (Ole tagasihoidlik)

32. Ära räägi Päikese palge ees! (Ära tee enda sisimaid mõtteid avalikuks)

33. Ära maga keskpäeval! (Ära jätka pimeduses)

34. Tee voodi üles niipea kui oled tõusnud, ära jäta sellesse keha jälge! (Kui töötad, siis 

ära igatse luksuslikku kergust)

35. Ära eales laula harfi-saateta! (Tee elust tervik)

36. Hoia alati asjad pakitult! (Ole alati valmis mistahes ootamatusteks)

37. Ära lahku oma postilt kindrali loata! (Ära tapa ennast)

38. Ära lõika puitu avalikul teel! (Ära pööra kunagi üldkasutuses olevat eraomandiks)

39. Ära prae seda, mis on keedetud! (Ära tee kunagi keerulisemaks seda, mis on tehtud 

lihtsuses; malbus ei vaja viha)

40. Hoidu kaheteralisest mõõgast! (Ära räägi laimajaga)

41. Ära korja üles laualt kukkunut! (Jäta midagi heategevuseks)

42. Hoidu isegi küpresslaekast! (Hoidu matustest)

43. Taevastele jumalatele ohverda paaritu arv, ent põrgulikele paaritu arv! (Jumalale 

pühitse jagamatu hing, paku keha põrgule)

44. Ära paku jumalatele hoolitsemata viinamäe veini! (Põlluharimine kui pieteet)

45. Ära iial ohverda toidukorrata! (Julgusta põllupidamist, paku veretuid ohvreid)

46. Kummarda Jumalat ja ohverda paljajalu! (Palveta ja ohverda alandlikkuses)

47. Pööra veneratsioonis ringi! (Imetle Jumala suurust, kes täidab universumit)

48. Istu austamise ajal! (Ära tee usutoiminguid kiirustades)

49. Ära lõika küüni ohverduse ajal! (Pühakojas käitu lugupidavalt)

50. Kui müristab, puuduta maapinda! (Lepita Jumalat alandlikkusega)

51. Ära kenitle tõrviku paistel! (Vaata asjadele Jumala valguses)
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52. Üks, kaks. (Jumal ja loodus, kõik asjad on tuntud Jumalas)

53. Austa väärikuse märke, Trooni ja Ternaari! (Austa magistraate, kuningaid, kangelasi, 

vaime ja Jumalat)

54. Kui tuul puhub, imetle kaja! (Mässude ajal põgene kõrbesse)

55. Ära söö kaarikus! (Ära söö keset kiirustamist, olulisi asjaajamisi)

56. Pane parem jalats esimesena jalga ja pese vasakut jalga esimesena! (Eelista aktiivset 

elu kergusele ja naudingule)

57. Ära söö aju! (Ära kurna enda aju välja, värskenda end)

58. Ära istuta palmipuud! (Tee ainult häid ja kasulikke asju)

59. Tee enda jookohver jumalatele kõrvaga! (Kaunista veneratsiooni muusikaga)

60. Ära kunagi püüa tindikala! (Ära võta ette tumedaid ja keerukaid asju, mis võiksid sind 

haavata)

61. Ära peatu lävel! (Ära kõhkle, vaid vali enda pool)

62. Anna teed mööduvale parvele! (Ära vastandu massile)

63. Hoidu nirkidest! (Hoidu jutustajatest)

64. Keeldu relvadest, mida pakub sulle naine! (Heida kõrvale kõik kaalutlused, mida 

kättemaks inspireerib)

65. Ära tapa madu, mis kukub sinu territooriumile! (Ära kahjusta vaenlast, kellest saab 

külaline või abipaluja)

66. Kivide pildumine allikasse on kuritegu! (Hea inimese tagakiusamine on kuritegu)

67. Ära toida end vasaku käega! (Toida end ausa töörügamisega mitte üleastumisega)

68. On kohutav kuritegu rauaga rookida minema istekohti! (On kuritegelik riisuda inimeselt 

jõuga see, mis on tööga teenitud)

69. Ära torka rauda inimese jälgedesse! (Ära moonuta inimese mälu)

70. Ära maga haual! (Ära ela päranduses tegutsemata)

71. Ära pane tervet haokimpu korraga tulle! (Ela kokkuhoidlikult, ära kuluta kõike korraga 

ära)

72. Ära hüppa kaarikust jalad lähestikku! (Ära tegutse järelemõtlematult)

73. Ära ähvarda tähti! (Ära vihasta ülemuste peale)

74. Ära pane küünalt vastu seina! (Jää kindlaks rumala mittevalgustamisele)

75. Ära kirjuta lumele! (Ära usalda enda ettekirjutusi ebapüsiva iseloomuga inimesele)
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