
Περί Βίου Πυθαγορικού Λόγος

Pythagorase elu Photioselt*

1.  Üldiselt.  Archytas  oli  Platoni  õpetaja,  Platon Aristotelese õpetaja,  olles  vastavalt  kaheksas, 

üheksas ja kümnes õpilaspõlvkond Pythagorasest.  Tema õpilasi jaotati vastavalt vita activa ja vita 

contemplativa  alusel poliitikuteks (Πολιτικοι) ja religioosseteks (Σεβαστικοι, ladina  sive Religiosi). 

Geomeetria  ja  astronoomiaga  tegelejaid  nimetati  õpilasteks  (Μαθηματικοι).   Pythagorase 

vennaskonna siseringi, kes oli väärt lävima, nimetati pütagoorlasteks (Πυθαγορικοι) ja neid, kes 

tema õpetust pelgalt järgisid pütagoristiaanideks (Πυθαγορειοι). Kõik nad hoidusid üldiselt loomade 

verest, erandeid, maitsmise osas, tehti ohverduste puhul.

2. Pere. Elas 104-aastaseks. Tema poeg Mnesarchus suri noore mehena, Telauges oli teine poeg, 

Sara ja Myria tütred. Theano (??) polnud mitte ainult õpilane, vaid praktiliselt tütre eest.

3. Monaad ja düaad. Monaad erineb arvust Üks, esimene on mõistuspärases vallas, kuna teine 

on  arv.  Samamoodi  düaad  tähistab  määramatust  vastanduses  kindlapiirilisega  (monaad),  ega 

lange kokku arvuga kaks.

4. Monaad vs düaad.  Monaad: võrdsus ja mõõt. Düaad: ülemäär ja puudulikkus. Kui esimeses 

puudub rohkem-vähem, siis teises esineb see määramatusena. Kuivõrd see vastandus suudab 

kõike olemasolevat haarata, siis on reaalsus arvu varal hõlmatav. Kõik asjad on arvud ja arvu leiab 

täiuse dekaadis.  Kümme saadakse nelja esimese arvu liitmise varal.  Just seetõttu nimetatakse 

Kümmet Kvaternaariks (Quaternarium – nelik) või Tetraktüseks (τετρακτύν).

5. Inimese parandamine. Inimene paraneb kolmel viisil: 1. religioon ehk jumalatega läbikäimise 

teel – neile saab läheneda vaid kurjast hoidumise teel, neid jäljendades; 2. heategevuslikult, mis 

on jumalikkuse tunnus; 3. lihasuretamise varal – distsipliin parandab hinge ning hakkab saama 

divinatsioone, unes.

6. Taimetoitlus. (See lõik puudub mõningates väljaannetes) Pütagoorlased hoidusid loomalihast 

lähtuvalt  uskumusest  hingede  rändamisse,  aga  ka  koormuse  tõttu  seedimisele   ja  rasvumise 

vältimiseks.

7. Olemise Printsiip.  Pütagoorlased nimetasid monaadi ehk ühtsust  kõige printsiibiks  (ἀρχή): 

punkt alustab joont, joon algatab tasandi ja tasand on aluseks keha moodustamisele. Punkt eeldab 
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(ladina praeconcipio) ühtsust, seega on monaad kõigi kehade alus.

8. Ennustused. Pythagoras ennustas mitmeid asju ja need läksid alati täide.

9.  Platonismi  alused. Platon  tunnistab,  et  õppis  spekulatiivset  ja  füüsikalist  filosoofiat  Itaalia 

pütagoorlastelt, eetikat Sokrateselt ja loogikat Zenolt, Parmenideselt ja teistelt eleaatidelt.

10.  Meelteõpetus.  Pythagorase,  Platoni  ja  Aristotelese  meelteõpetuse  alused  kattuvad.  On 

kümme värvi: valge ja musta vahel on kollane, oranz, roosa, punane, sinine, roheline, lilla ja hall. 

Kuulmine eristab kõrget ja madalat. Haistmine head ja halba lõhna: roiskumist, niiskust, läägust, 

eeterlikkust.  Maitsmine:  magus-kibe,  nende vahel  –  terav,  happeline,  värske,  sooljas  ja  kuum. 

Kompamine: raskus-kergus, soojus-külmus ning vahevormid – jäikus-pehmus, kuivus-niiskus jne. 

Neli peamist meelt on peas, kuna puutetundlikkus on üle keha laiali, iseäranis kätes.

11. Kosmoloogia.  Pythagorase õpetuse kohaselt on 12 taevast sfääri. Esimene ja äärmisim on 

fikseeritud sfäär, kus Aristotelese järgi elavad kõrgemad jumalad ja mõistuspärased jumalolendid ja 

kuhu Platon asetas ideed. Seitse planeeti: Saturn, Jupiter, Mars, Veenus, Merkuur, Päike ja Kuu. 

Seejärel  Tuli  (järeldati  meteoriitide süttimisest  atmosfääris),  Õhk, Vesi,  Maa. Fikseeritud sfääris 

asus  Esmapõhjus  ja  mis  sellele  lähemal,  see  oli  paremini  organiseeritud  ning  suurepärane, 

eemalolev  on  sellevõrra  puudulikum.  Alalise  korra  piiriks  on Kuu,  sellest  allpoolne  on  korratu. 

Kurjus  peab,  seega,  olema  Maa  läheduses,  kuivõrd  asjad  on  kõige  ebakorraldatumad.  Kõik 

ülevalpool Kuud leiab aset kindla korra järgi ning Jumala tahte alusel, mida need sfäärid järgivad. 

Allpool Kuud toimivad neli põhjust: Jumal, Saatus,  meie valik ja fortuuna/juhus (ladina tõlkes deo, 
fato, nostro consilio, et fortuno). Näiteks minna laeva pardale on meie võimuses, ent tormid ja 

rajud,  mis  võivad  tõusta,  sõltuvad  juhusest.  Merel  on  laev  Jumala  või  Providentsi  kätes.  On 

mitmeid saatuse vorme – eristus saatuse vahel, mis on korrapärane ja määratud, ja fortuuna vahel, 

mis on ettetulev. Näiteks saatus juhib poisi kasvu läbi kõigi järgnevate eluigade.

12.  Mõju  Aristotelese  kosmoloogiale.  Aristoteles  nägi  Pythagorasele  sarnaselt  seoseid 

taevakehade liikumisel sodiaakides, aasta-aegade ja taimede kasvamise vahel.

13.  Päikese suurus. Erinevalt  neist,  kes oletasid,  et  Päike  pole rohkem kui  30 korda Maast 

suurem, pakkus Pythagoras selle rohkem kui sada korda suuremaks.

14. Tiirlemistsüklid.  Pythagoras nimetas Saturni tiiru suureks aastaks, kuivõrd see ületas Maa 
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aastat 30-kordselt.

15. Kosmos ja mikrokosmos.  Pythagoras nimetas universumit esimesena kosmoseks, kuivõrd 

see on täiuslik ja ehitud lõpmatu ilu ja elusolenditega. Pythagorase eeskujul nõustusid Platon ja 

Aristoteles, et hing on surematu. Inimest nimetas ta mikrokosmoseks, sest inimene on kosmosest 

läbilõige: mitte seetõttu, et ta sarnaselt ja vähemal määral koosneb neljast põhielemendist, vaid 

temas  sisalduvad  kõik  kosmose  jõud.  Inimene  jagab  jumalatega  mõistust,  ta  koosneb 

elementidest,  on  suuteline  liikuma,  kasvama  ja  reprodutseeruma.  Samas  on  ta  kõigis  neis 

omadustes päriskandjatele allajääv. Ta toob näiteks viievõistlejad, kes peavad energia jaotama viie 

distsipliini  vahel ja jäävad seetõttu alla sportlastele, kes praktiseerivad ainuüksi ühte spordiala. 

Inimeses on küll  kõik koos aga samavõrd vähem kui jumalatel mõistust,  inimeste viha ja kired 

jäävad alla mõistuseta loomadele. Koosnedes erinevatest osadest on inimesel raskem elu juhtida.

16.  Tunne  iseennast. Inimene,  kes  suudab  valvsa  ja  oskusliku  kaarikujuhina  end  valitseda, 

suudab jumaliku elemendi varal ületada enda madalamad osad. Enesetundmine on kõige raskem. 

Nõuet omistatakse nii Chilole kui Apollo Pythiale. Ülekutse mõte on avastada enda võimed, mis 

haarab samuti kogu olemasoleva maailma loomuse tundmist. See on filosoofiata võimatu.

17. Tunnetusteooria. On kaheksa teadmise organit:  meeltetaju, kujutlemine, oskus, arvamus, 
arukus,  teadmine,  tarkus,  vaim. (kreeka  Αϊσθησιν,  φαντασιαν,  τέχνη,  δόξαν,  φρονησιν,  

έπιστήμην, σοφιαν,  νοῦς; ladina sensum, imaginationem, artem, opinionem, prudentiam, 
scientiam,  sapientiam,   mentem.)  Oskus,  arukus,  teadmine,  vaim on meil  jumalatega ühine, 

kujutlemine ja meeled loomadega, kuna vaid  δόξα kuulub päristiselt inimesele. Meeled on petlik 

teadmine,  mida  saadakse  kehast,  kujutlemine  on  liikumine  hinges,  τέχνη harjumus  toimida 

kooskõlas  mõistusega  (teadlikult),  kuna  näiteks  ämblik  on  teatud  toimingutes  oskuslik 

teadlikkuseta.  Arukus  ehk  prudentia  (φρόνησις)  on  harjumus  valida  õige  viis,  vahend 

toimimiseks.  Teadmine  on  teada  püsivaid,  asjadele  kuuluvat.  Tarkus  on  teadmine  esimestest 

põhjustest, kuna νοῦς on kõige hea allikas ja printsiip.

18.  Intelligentsus. Õppimisvõime  või  taiplikkus  (docilitas) jaguneb  kolmeks: 

ettenägelikkus/leidlikkus,  mälu,  terasus  (kreeka  άγχινοια,  μνήμη,  όξύτης,  ladina  solertia,  
memoria,  acumen  ingenii).  Mälu  säilitab  asju,  mida  on  õpitud,  terasus  on  intellekti  kiirus, 

leidlikkus on võime tuletada õpitust uusi teadmisi.

19.  Taevas.  Taevast  (Οὐρανός)  võib tõlgendada kolmel  viisil:  a)  äärmisim sfäär,  b)  fikseeritud 
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sfäärist Kuuni, c)  maa-ilm tervenisti ehk taevas ja maa.

20. Aktiivsus.  Äärmised elemendid – jumalik aktiivsus ja taimede kasv – toimivad alaliselt, kuna 

vahepealsed nagu inimene ja loomad vajavad puhkust.

21. Parasvöötme kultuursus.  Hellenid ületavad barbareid eetoses, seda tingib kliima. Seevastu 

etiooplastel elavad suures palavuses ja sküüdid külmas, ning need äärmused muudavad iseloomu 

vägivaldseks ja jultunuks. Just seetõttu on kreeklased Platoni arvates täiustanud kõiki barbaritelt 

tuletatud distsipliine.

22.  (-23.)  Kliima  ja  teadvus.  Väljaspoolt  on  tulnud  sõjakunst,  kujutav  kunst,  mehaanika, 

kirjakunstid  ja  matemaatilised teadmised.  Ent  Ateenlased on teinud neist  teadused.  Sellele  on 

kaasa aidanud hõredam, puhtam ja kuivem õhk, võrreldes Etioopiaga, samuti rohke valgus, mida 

põhjapoolsetel rahvastel napib.

Kommentaarina

Photiose (ca  815/20-891),  Ida-Rooma  (Bütsants)  keisririigi  patriarh  (Katoliku  Entsüklopeedia 

tõstab  Photiost  esile,  kui  esmavastutajat  kirikulõhe  eest  Lääne  ja  Ida-kiriku  vahel)  ja 

Konstantinoopoli  Keiserliku  Akadeemia  filosoofia  professor,  kaudu  on  kaasajani  jõudnud 

anonüümse autori 22-lõiguline kirjutis Pythagorase elust, mis võib olla koostatud õppeotstarbeks. 

Selle  põhjal  hellenite  filosoofia  kui  sootsiumit  kujundav  nähtus  algas  Pythagorasega,  kelle 

vennaskonna   pinnasest  mitte  ainult  ei  võrsunud  kõik  hilisemad  suuremad  ja  mõjukamad 

koolkonnad, vaid need põhinesid  olulistes  saavutustes Pythagorase õpetuse alusel.
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