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Nauky pýthagorejské školy

Pýthagorejci jsou hledači harmonie. Slovo harmoniá asi původně označovalo „skloubení“ částí do celku, včetně skloubení mezi pohyblivým a nepohyblivým – viz archaické slovo harma ve významu upevnění osy kola k vozu. Pýthagorejci vidí harmonii ve vztahu mezi malými celými čísly. Ve světě pak hledají takové vztahy, které jsou převoditelné na čísla nebo na vztahy mezi čísly. Sází na harmonii (skloubení) mezi zřetelnou a pevnou oblastí čísel a pohyblivým světem jevové zkušenosti. Nejvýrazněji se to projeví v akustice a astronomii, ale až u pýthagorejců klasické doby. Nalezení harmonie zakládá duchovní moc.

„Ze všeho nejmoudřejší je číslo (arithmos)“ (58 C 2).

Čísla a vztahy mezi nimi mohou být předmětem zkoumání, hlavně však: Mnohé z toho, co o číslech vyzkoumáme, nám pak umožní také výklad při jiných zkoumáních, výklad dějů ve světě. Tak se objevuje možnost matematizace poznání.
Číslo má v archaickém chápání stránku kvalitativní i kvantitativní. Označuje kvalitu, jakost, tedy odpověď na otázku „jak“. Označuje však i kvantitu, velikost, tedy odpověď na otázku „kolik“. To druhé známe, avšak jen z části se nám uchovalo i kvalitativní chápání, alespoň některých malých celých čísel v určitých souvislostech, např. dvojice (sportovní i milostná), trojúhelník (geometrický nebo manželský).
K matematizaci světa sloužila geometrie už míléťanům. Pýthagorejci se zaměřují na symetrický vztah mezi geometrií a aritmetikou. Ještě nejde o nějakou analytickou geometrii, ale zatím jen o to, co dodnes zůstalo v jazyce jednoduché matematiky, např. když o druhých mocninách mluvíme jako o „čtvercích“, o objemech jako o „kubících“. Objevují i popis počtu dimenzí prostoru, byť to nenazývají přímo takhle. Jako památku na pýthagorejské úsilí máme „Pýthagorovu větu“, i když její praktické použití je mnohem starší, zatímco její algebraická formulace naopak mnohem pozdější.

„Pýthagorás pozvedl filosofii týkající se geometrie do podoby svobodné nauky tím, že dohlédnul její principy, a že probíral její theorémata nelátkově, tedy myšleně“ (A6a z Eudéma u Prokla).

Čísla a geometrické útvary mají úplně přesnou povahu, jsou plně určené. Přírodní jevy jsou jim podobné jenom něčím, jinak jsou do poněkud neurčité. Např. geometrický (myšlený) trojúhelník je naprosto přesný, zatímco nakreslený nikoliv. Určenost se vztahuje k jednotě, neurčenost se projevuje mnohostí (např. tentýž trojúhelník můžeme nakreslit různě). Tento typ úvah později Platón použije k ilustraci pojmu idea.

Určující mez (peras) a neurčenost (bezmezno, apeiron) představují základní diferenci, která odpovídá vztahu mezi tím, co je matematicky myšleno, a tím, co se ukazuje v přírodě. Pýthagorejci se pokoušejí převést všechny ostatní diference právě na tuto, prý zcela základní. Jakýmsi převodníkem mezi ní a všemi ostatními diferencemi ve světě má být deset navzájem analogických základních diferencí (protikladů), což navazuje na archaické vnímání světa a je zřetelným projevem magického myšlení (Aristotelés, Metafyzika I,5 = 24 A 3):

Mez a neurčitost
liché a sudé
jedno a mnohost
pravé a levé
mužské a ženské
klidné a pohybující se
přímé a zakřivené
světlo a tma
dobré a špatné
čtverec a obdélník.

Svět je určen pozitivně chápanou mezí, ale působí v něm i rozkladná, pohyblivá a množivá neurčitost, bezmeznost. Ta je podobná nicotě, avšak zrcadlí v sobě mez a tím ji množí.
K pýthagorejské nauce nepatřily jen výsledky pýthagorejské vědy, ale i obřadní pravidla náboženských očišťování a obětí a přísná pravidla pro osobní život. Pýthagorejci svérázně zacházejí s mytologickými prvky, pěstují alegorickou exegezi, hledají magické analogie, vytvářejí zvláštní náboženství. Pýthagorejská společnost, ve které hráli roli i Pýthagorovi potomci a jejich rodiny, prý byla rozdělena na zasvěcené „učedníky“ a na pouhé „posluchače“. Prý tomu odpovídá dělení na „vnitřní“ (esóteriokos) a „vnější“ (exóterikos) okruh školy. Tato pozdně antická svědectví představují nejstarší případ jakési esoterní umanutosti, přestože je nám jasné, že v každé nauce hraje něco podobného roli. Ve vnitřním okruhu se „učedníci“, mathématikoi, zabývali zkoumáním, pěstovali aritmetiku, geometrii, astronomii a lékařství. Právě díky nim nabylo slovo pro učednictví význam, který slovu „matematika“ náleží dodnes.


