
ПИТАГОРЕЙСТВО



• Питагорейството е система от 
езотерични и метафизически 
вярвания, проповядвани от 
древногръцкия философ 
Питагор и неговите 
последователи. 
Питагорейството се появява в 
началото на 5 в. пр. Хр. и 
оказва влияние върху Платон и 
платонизма.  

Що е то?



Натурфилософия

Натурфилософските идеи на питагорейците се базират на 
категоричното и също така на утвърждението на определящата и 
доминираща роля на математиката. Математическият подход се 
прилага като всеобщ и абсолютно необходим за всички области на 
научното познание. Питагорейците отнасят определенията на 
геометрията към анализа на природните явления. На физическите 
стихии се приписват определени геометрически форми. В тяхната 
математическа физика земята се състои от частици (елементи), които 
имат формата на куб, огънят притежава формата на пирамида, 
въздухът отговаря на октаедъра, водата – на икосиедъра (който има 20 
страни), етерът – на додекаедъра (на който са присъщи 12 страни). 



С дейността на питагорейците се осъществява радикален обрат в статуса на 
математиката. По думите на един древен автор Питагор придава съвършено друга 
форма или характер на математиката, като я „освобождава от службата ѝ при 
търговците“, насочвайки я директно към логиката на научното познание и с това я 
създава като теоретическа дисциплина. Благодарение постиженията на питагорейците 
математиката в античния свят придобива теоретически характер и постепенно става 
дедуктивна наука, основана на логическите доказателства. Древните автори 
отбелязват големите заслуги на питагорейството в областта на математиката изобщо 
те сочат, че Питагор преобразява геометрията, разглеждайки нейните положения в 
чисто абстрактно-дедуктивен план. Знаменита теорема за отношението между 
страните на триъгълника а2 + в2 = с2 е използвана в отделни страни на Изтока, където 
се прилага за решаването на отделни случаи и при строежа на пирамидите в Египет 
например. Питагор я формулира като аксиома на геометрията. Предава се, че за 
ознаменуването на това свое постижение Питагор организира т.нар. хекатомба –
заклал сто вола като жертвоприношение на боговете. 



Пирамида Икосиедър Додекаедър



Космология

Изключително ползотворна е питагорейската идея за 
вселената като математически организиран свят, т.е. 
като универсална хармония или хармонично 
единство, в което са налице определени отношения 
и е подчинено на строги закономерности. Те 
сравняват космоса с живия организъм, който 
функционира по силата на собствените си свойства и 
вътрешни закони, благодарение на което е единно и 
завършено цяло, притежаващо „изначално“ 
движение. Според питагорейците космосът има 
следният вид: светът е краен, в центъра му е огънят 
(като по-съвършена от земята природа); земята е 
едно от небесните тела, което се „върти“ около този 
център в кръг. Центърът на космоса питагорейците 
наричат още домашното огнище на Зевс, майка и 
олтар на боговете, връзка и мярка на природата. 
Положителна е хипотезата за положението на Земята 
в космическата система. 



• Движението на небесните тела 
зависи от разстоянието им от 
центъра – колкото са по-близо до 
центъра, толкова по – бързо се 
движат, и обратно. Те произвеждат 
звуци, съставляващи космическата 
хармония, достъпна единствено на 
основоположника на съюза. Поради 
причината, че в небесните тела 
преобладава топлина и са 
източникът на живот, те често биват 
определяни от питагорейците като 
божествени природи. 



• През последното десетилетие двама физици изграждат солидна защита на 
питагорейската позиция: шведско-американският космолог Макс Тегмарк и 
австралийският физик-философ Джейн Макдонъл, разказва Сам Барън.

• Тегмарк твърди, че реалността е просто един голям математически обект. 
Ако това изглежда странно, помислете за идеята, че реалността е 
симулация. Симулацията е компютърна програма, която е вид 
математически обект.



• Погледът на Макдонъл е по-радикален. Тя смята, че реалността е съставена 
от математически обекти и разум. Математиката е начинът, по който 
Вселената, която е съзнателна, опознава себе си. 

• Сам Барън защитава различен възглед - светът се състои от две части, 
математика и материя. Математиката дава на материята нейната форма, а 

материята дава на математиката нейната същност.

• Математическите обекти осигуряват структурна рамка за физическия свят.



• Изгвила:Габриела Горанва 11е
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•Благдаря за вниманието!


