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2.2. Thales din Milet 
 

1. Date biografice 
 
1. Milet a fost un oraş important pe coasta de sud-vest a Asiei Mici, în Ionia, distrus de perşi în 

jurul anului 500 î.Hr., la începutul războaielor medice. Se ştiu puţine lucruri precise despre THALES 
(c. 624-c. 548 î.Hr.), dar s-a păstrat numele părinţilor lui: tatăl Examynes, mama Cleobulina. S-a 
născut la Milet, cel mai probabil în deceniile 4 sau 3 ale sec. VII î.Hr.3), a fost în tinereţe un 
comerciant prosper, a făcut comerţ cu sare şi ulei de măsline, a apărat celibatul şi a deţinut importante 
funcţii publice. În a doua parte a vieţii, ca om politic, Thales a încercat să unească cetăţile ioniene într-
o confederaţie, capabilă să se opună înaintării spre vest a puterii persane, ceea ce dovedeşte luciditate 
politică. După afirmaţiile lui Herodot, Democrit şi Platon, Thales ar fi fost de origine feniciană.  

 
Harta 2. Grecia, secolele VII – III î.Hr. 
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În tinereţe Thales a călătorit în Egipt şi Babylon, luând contact cu cunoştinţele de matematică şi 
astronomie (astrologie) de acolo. După Eudemos din Rhodos, citat de Proclus, 

„Thales, care a călătorit în Egipt, a fost primul care a transmis aceste cunoştinţe [de geometrie] 
în Elada [Grecia] şi, pe de o parte, el însuşi a găsit multe lucruri [i.e. proprietăţi, teoreme], pe de 
altă parte, a arătat punctul de pornire [adică principiile] a multor altora succesorilor săi, 
prezentându-le pe unele într-o manieră mai generală, pe altele într-una mai concretă*)”. 

Istoricul Herodot (sec. V î.Hr.) relatează legenda după care Thales şi-ar fi uimit concetăţenii 
prezicând eclipsa de soare din 5 mai 585 î.Hr. (după alte opinii, 30 septembrie 610 î.Hr., dată la care 
Thales ar fi avut c. 14 ani, deci puţin probabilă după datarea adoptată de noi, dar posibilă după acele 
care mută anul naşterii mai înainte, la c. 640 î.Hr.)4), utilizând nişte tabele cu eclipse solare aduse din 
Babylon. Se ştie destul de sigur că în acel an a avut loc într-adevăr o eclipsă de soare, dar povestea cu 
prezicerea ei este puţin probabilă, şi asta nu din cauză că la vremea aceea prevederea unei eclipse de 
soare n-ar fi fost posibilă, ci datorită faptului că eclipsele de soare sunt vizibile pe fâşii înguste de pe 
pământ, iar saros-ul babylonian (perioada de 18 ani şi 11 zile după care eclipsele de soare se repetă) 
chiar dacă era cunoscut de Thales, este puţin probabil să fi fost valabil pentru regiunea Milet-ului din 
Asia Mică. Mitologia şi istoria merg mână în mână, şi vor merge astfel încă multe secole. 

 

2. Plinius cel Bătrân (sec. I d.Hr.) (Nat. Hist., XXXVI, 82) urmat de Diogenes Laertios (sec. III 
d.Hr.), care-l citează pe Hieronymos (sec. III î.Hr.), un 
elev al lui Aristotel**), arată că Thales a măsurat 
înălţimea piramidelor din Egipt, măsurând umbra lor în 
momentul în care umbra unui băţ vertical era egală cu 
lungimea lui (Fig. 1). Procedeul este, fără îndoială, 
ingenios, dar nu e foarte sigură utilizarea lui de către 
Thales. Aici este evident implicat un caz particular al 
„teoremei lui Thales”; dar procedeul s-ar fi putut baza 
pe observaţia că dacă pentru un băţ (vertical) umbra lui 
este egală cu lungimea sa, această relaţie are loc pentru 
orice obiect (de exemplu o piramidă, un obelisc etc.). 
După alte surse (Plutarch), Thales ar fi folosit cazul 

general al teoremei de asemănare; cf. Plutarch, Banchetul celor şapte înţelepţi, VII, 2: 
[un personaj se adresează lui Thales] „După ce ai aşezat toiagul [perpendicular pe pământ, 
compl. n.] la capătul umbrei aruncate de piramidă, ai arătat că prin căderea razei de lumină s-au 
format două triunghiuri; raportul existent între o umbră şi cealaltă era identic cu cel dintre 
[înălţimea] piramidă şi [lungimea] toiag***),  

adică (v. Fig. 1, h  d) dacă „raportul umbrelor” este m
d

da



'

, atunci înălţimea piramidei este h = mh. 

Procedeul lui Thales, indiferent cum a fost aplicat, este întâlnit în Antichitate şi în alte ocazii şi 
numit în general „calculul umbrei”. Pe o tăbliţă de lut, într-un text cuneiform, se găseşte procedeul lui 
Thales aplicat la determinarea înălţimii unui arbore. Dar nu e sigur că toate acestea sunt ulterioare lui 
Thales şi că proprietăţile geometrice ce intervin nu erau cunoscute în Babylon şi Egipt în vremea sa. 
Cu denumirea „calculul umbrei”, procedeul de determinare a înălţimii unei construcţii apare în textul 

                                                           
*) Trad. n. după Vitrac [96], p. 49; v. şi FGP [79], I (1), pp. 156-7; compară cu Proclus [70], 65.7-11. 
**) V. Diogen. Laert. [97], I, i, 27, p. 70. 
***) După FGP [79], I (1), p. 162. 
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Fig. 1. Dacă h' = d', atunci h = a + d 
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chinez Zhou-bi (sec. IV-II î.Hr.) (III, 2.2.5) şi la matematicienii indieni Brahmagupta (sec. VII d.Hr.) 
(III, 6.1.2), Mahavira (sec. IX) (III, 6.2.1) şi Bhaskara („determinarea umbrei” (sec. XII) (III, 6.2.2). 
Eventual putem să-i recunoaştem lui Thales meritul de a fi enunţat explicit unele teoreme şi de a le fi 
însoţit de (tentative de) demonstraţii. În afară de relatări izvorâte din legende, nu avem nicio 
cunoştinţă sigură în această privinţă.  

În legătură cu Thales s-au păstrat şi alte legende, de mai mică importanţă, dar instructive şi amuzante. 
Amintim aici trei dintre ele. Prima este cu un măgar isteţ, care atunci când transporta pe spate saci cu sare, 
întârzia mai mult în râurile care trebuiau traversate, sarea se topea iar sarcina devenea tot mai uşoară. Thales a 
sancţionat isteţimea măgarului dându-i să transporte burete. A doua legendă vrea să ilustreze de astă dată 
isteţimea lui Thales ca om de afaceri. Anticipând corect într-un an o recoltă bogată de măsline, Thales a închiriat 
din vreme toate presele de ulei de măsline din regiune, încasând apoi taxe ridicate pentru utilizarea lor. Relatează 
peripateticianul Hieronymos din Rhodos: 

„Thales, voind să demonstreze ce uşor este să te îmbogăţeşti, şi prevăzând o bogată recoltă de măsline, a 
închiriat prese de untdelemn şi a adunat foarte mulţi bani”*). 
În sfârşit, în a treia legendă se spune că Solon, atenianul (c. 640-c. 588 î.Hr.), ducându-se la Thales în 

Milet, l-ar fi întrebat pe acesta de ce nu s-a căsătorit şi nu avea copii? Drept răspuns, Plutarch relatează (Vieţi 
paralele, Solon, VI) că Thales a aranjat cu un concetăţean milesian să-i spună lui Solon că tocmai s-a întors de la 
Atena unde a asistat la înmormântarea fiului unui personaj important numit Solon. Văzând durerea şi disperarea 
lui Solon, Thales a intervenit imediat explicându-i totul şi adăugând „Din cauza asta nu am copii”. 

Thales a murit pe la mijlocul sec. al VI-lea î.Hr. Diogenes Laertios menţionează ca dată a morţii 
lui Thales Olimpiada a 58-a, ceea ce ar însemna intervalul 548-545 î.Hr. 

 
2. Realizări matematice; şcoala ionică 
 
1. De la Thales nu a rămas nimic scris, despre realizările lui ştim numai din surse indirecte 

ulterioare şi din ceea ce a consemnat tradiţia (şi a păstrat legenda). Toate aceste surse îl menţionează 
pe Thales ca primul între cei „şapte înţelepţi” ai lumii antice5). Începând cu Pithagora (sec. VI î.Hr.), 
iubitorii de înţelepciune vor fi numiţi „filosofi”. 

Thales este fondatorul uneia din cele mai vechi şcoli filosofice ale Antichităţii, numită Şcoala 
ionică din Milet, sau Şcoala milesiană6), de orientare fizicalistă, deci aplecată asupra naturii (phisis), 
bazată pe un materialism spontan. Începând cu şcoala ionică, filosofia greacă va căuta să stabilească 
elementul fundamental (generator) al lumii – arhón (arché). După Thales acesta este apa, iar lumea 
este considerată însufleţită şi plină de zei (daimones). 

 

2. Printre cele mai cunoscute referiri la realizările matematice ale lui Thales este Comentarii la 
Cartea I a „Elemente”-lor lui Euclid a filosofului neoplatonician Proclus Diadochus (sec. V d.Hr.) 
(v. 6.9, 2), dar care a folosit o sursă din sec. IV î.Hr., Istoria geometriei (în 4 cărţi), ulterior pierdută, a 
lui Eudemos din Rhodos (fl. c. 310 î.Hr.; v. 3.4.4, 1), un discipol al lui Aristotel. În Comentarii-le lui 
Proclus, lui Thales i se atribuie următoarele teoreme, referitoare la drepte, unghiuri, triunghiuri şi 
cercuri: 

(2,1) Cercul este înjumătăţit de un diametru al său. 
(2,2) Unghiurile de la baza unui triunghi isoscel sunt egale. 

Referitor la (2,1) Proclus menţionează că Thales a fost primul care a demonstrat [subl. n.] 
proprietatea. În enunţul (2,2), în loc de „egale”, Thales foloseşte termenul arhaic „similare”, ceea ce 
conduce la concluzia că el considera unghiul ca figură (formă) geometrică şi nu ca unghi având o 
                                                           
*) După FGP [79], I (1), p. 151. 
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mărime (măsură). Demonstraţia lui Thales nu se cunoaşte, Proclus însă menţionează că „Pappus (fl. c. 
300 d.Hr.) a dat o scurtă demonstraţie [teoremei (2,2)] care nu are nevoie de nici o construcţie 
suplimentară” astfel: din ABC = ACB rezultă ABC = ACB (Fig. 2)*). Menţiunea lui Proclus face 
aluzie la demonstraţia teoremei din Elemente-le lui Euclid, I.5, unde apare construcţia ajutătoare AF = 
AG (Fig. 2). La Aristotel s-a păstrat o demonstraţie arhaică preeuclidiană a teoremei (2,2), care se 
bazează pe egalitatea unghiurilor „mixte”  +  şi  +  şi a unghiurilor ,  din Fig. 3**); este posibil 
ca această demonstraţie să provină de la Thales***). În Evul Mediu, teorema I.5 din Elemente era 
considerată dificilă, cu ea se încheia de obicei orice „curs scurt” de 
geometrie (Roger Bacon o numeşte elefuga deoarece la această propoziţie a 
abandonat studiul geometriei lui Euclid); de aceea, şi datorită formei figurii 
lui Euclid (Fig. 2), teorema a fost numită pons asinorum = („puntea 
măgarilor”) sau „puntea (podul) proştilor”. Unii autori francezi medievali 
numesc însă astfel teorema lui Pithagora. 

Pe lista lui Proclus figurează şi următoarea teoremă atribuită lui 
Thales: 
 
(2,3) Două unghiuri opuse la vârf sunt egale. 

 
3. Proclus menţionează direct pe Eudemos care atribuie lui Thales 

următoarea teoremă de egalitate a triunghiurilor: 

(2,4) Dacă două triunghiuri au două unghiuri şi latura comună 
respectiv egale, atunci triunghiurile sunt egale. 

Este ceea ce numim astăzi cazul unghi-latură-unghi (ULU) de 
egalitate (congruenţă) a triunghiurilor, sau proprietatea că un triunghi este 
unic determinat de o latură şi unghiurile alăturate (a căror sumă este strict 
inferioară la două unghiuri drepte). Demonstraţia lui Thales se baza 

probabil pe suprapunerea triunghiurilor. În Elemente 
teorema apare la I, 26 şi este demonstrată prin 
reducere la absurd. Eudemos mai adaugă că Thales 
a folosit teorema (2,4) pentru a stabili distanţa până 
la o corabie pe mare****). Cum a realizat Thales 
aceasta, se poate doar presupune. De exemplu, 
corabia C era vizată din punctul A; sub acelaşi unghi 
BAC era apoi vizat un punct P de pe ţărm; atunci 
BP (= BC) este distanţa de la locul B de pe ţărm la 
corabia C (Fig. 4) (Instrumente simple ca astrolabul, 
folosit în vremea aceea la observarea stelelor, putea 

fi utilizat în procedeul descris). Se povesteşte că un ofiţer al lui Napoleon a obţinut recompense 
imperiale, când utilizând acest procedeu a stabilit rapid distanţa până la un obiectiv militar inaccesibil, 
aflat peste un râu. Alte ipoteze asupra procedeului lui Thales pot fi găsite în Heath [81], I, pp. 132-3; 
Holme [2002]; pp. 28-9. 

                                                           
*) Proclus [70], 249.18-250.17. 
**) Aristotel, Analit. prime, I, 24, b13-15. 
***) Cf. Becker [68], pp.45-7. 
****) Cf. SMITH [58a], p. 285. 
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Fig. 2. Pons asinorum
Ipoteza: AB = AC; 

pentru demonstraţie 
se ia AF = AG. 
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Fig. 4. Thales măsoară distanţa de la locul B
(pe ţărm) la corabia C (pe mare) 



II, §2. Thales şi Pithagora 
 

 75

 
4. Lui Thales i se atribuie teorema, care astăzi îi poartă numele: 

(2,5) Laturile a două triunghiuri echiunghiulare (i.e. cu unghiurile respectiv egale) sunt respectiv 
proporţionale, 

şi care am văzut cum a intervenit în măsurarea înălţimii piramidelor (1, nr. 2). Probabil egiptenii nu 
cunoşteau teorema (2,5). Istoria a consemnat uimirea faraonului Amassis (Khnumibre Iahmes, dinastia 
a 26-a saită, a domnit între 659-525 î.Hr.), care ar fi asistat la „demonstraţia” lui Thales de stabilire a 
înălţimii piramidelor, uimire datorată rezultatului practic spectaculos obţinut prin aplicarea unei 
teoreme de geometrie. 

Legenda aceasta cu aspect magic este interesantă, iar persistenţa ei în scrierile unor autori antici este 
semnificativă. Probabil că omul de astăzi trece uşor peste acest episod, un elev de clasa a VI-a înţelege imediat 
teorema de geometrie care se aplică. Dar trebuie să realizăm că uimirea şi probabil neliniştea faraonului Amassis 
erau pe deplin justificate. Sistemul său de credinţe şi înţelegere a lumii trebuie să fi fost serios zdruncinat. Fără 
invocarea şi ajutorul zeilor atotputernici, un om obişnuit poate realiza o astfel de minune, să stabilească înălţimea 
unei mari piramide fără măcar s-o atingă? Există secrete pe care preoţii şi astrologii de la curtea sa nu le cunosc? 
Poate Marele Preot să împiedice ca printr-o „minune” asemănătoare cineva să deregleze sau să oprească 
revărsările Nilului şi astfel să-i distrugă regatul? Teribile întrebări pentru faraon, dacă şi le-a pus! 

Pe de altă parte legenda are şi o latură paradoxală. Thales a învăţat geometria (la maturitate) de 
la babylonieni şi la faţa locului de la preoţii egipteni. Iar acum vine şi-i învaţă pe dascălii săi egipteni 
cum să măsoare înălţimea piramidei lor! 

 
5. Dar cea mai importantă descoperire a lui Thales în geometrie a fost considerată în 

Antichitate următoarea teoremă (care ar trebui şi ea să poarte numele înţeleptului din Milet): 

(2,6) Unghiul înscris într-un semicerc este drept. 

Se presupune că pentru demonstraţie, Thales a plecat de la proprietatea că diagonalele unui 
dreptunghi sunt egale, se înjumătăţesc şi că oricărui dreptunghi i se poate circumscrie un cerc. De aici 
rezultă imediat şi că suma unghiurilor unui triunghi dreptunghic este două 
unghiuri drepte (2 dr), proprietate pe care foarte probabil că Thales a 
cunoscut-o (dificultatea nu mai puţin importantă trebuie să fi fost în acest caz 
elaborarea conceptului de „unghi” şi ideea că unghiurile sunt mărimi ce pot fi 
adunate). După alţi autori, Thales ar fi putut-o deduce din (2,2) şi (2,6) 
observând că B + C = A = 1 dr, deci suma unghiurilor triunghiului 
dreptunghic ABC este 2dr (Fig. 5). Pentru triunghiul echilateral, proprietatea 
era cunoscută din observaţia că şase triunghiuri echilaterale cu un vârf comun 
constituie complet unghiul din jurul vârfului, adică 4dr. După cum ştim de la Eudemos şi Geminus, 
vechii geometrii greci deduceau o proprietate pentru un triunghi oarecare, demonstrând-o mai întâi 
pentru triunghiuri particulare (echilateral, isoscel, dreptunghic). În cazul de faţă se presupune că trecerea 
la triunghiul oarecare s-a folosit de lema că într-un triunghi există un vârf din care înălţimea cade în 
interiorul laturii opuse şi se aplică teorema de la triunghiuri dreptunghice: suma unghiurilor triunghiului 
oarecare este 2  2dr – 2dr = 2dr. Eudemos atribuie acest rezultat remarcabil lui Pithagora. Teorema 
referitoare la suma unghiurilor unui triunghi a fost cunoscută sigur înaintea lui Euclid (fl. c. 290 î.Hr.), 
de exemplu de către Aristotel (fl. 344 î.Hr.), care se referă la ea de câteva ori*)). 

 
                                                           
*) Pentru detalii, v. Heath [81], I, pp. 134-7. 

Fig. 5. B + C = 1dr 
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În legătură cu teorema (2,6), Diogenes Laertios citează pe Pamphile(/a) (c. sec. I d.Hr.), o 
scriitoare erudită de limba greacă de origine egipteană (menţionată de câţiva autori târzii, după sec. III 
d.Hr.), prilej cu care aflăm că jertfirea boilor cu ocazia descoperirii unor teoreme de geometrie era o 
practică anterioară lui Pithagora (dacă nu avem de a face cu un transfer de legendă): 

„Pamphile spune că Thales a învăţat geometria de la egipteni şi că el a înscris pentru prima dată 
un triunghi dreptunghic într-un cerc, prilej cu care a jertfit un bou. Alţii însă – continuă 
Diogenes – printre care şi aritmeticianul Apollodor, pun această descoperire pe seama lui 
Pithagora”*).  

Aliniatul are şi alte lecturi7). Tot teorema (2,6) a dat loc la speculaţii în legătură cu conceptul de „loc 
geometric”, pe care Thales l-ar fi cunoscut: în Fig. 5, B, C fiind fixe şi unghiul BAC drept, vârful A se 

află pe (descrie ca loc geometric) cercul de diametru BC . Ulterior, introducerea „mişcării” în 
geometrie, printre altele în asociere cu conceptul de loc geometric, a fost respinsă de unii (Aristotel) 
sau acceptată (tacit) de alţii (Euclid), stârnind controverse. 

6. Se admite, în general, că rezultatele de mai sus au fost preluate de Thales în călătoriile sale în 
Egipt şi Babylon, dar tradiţia îi atribuie lui Thales un început de demonstraţie (apodeixai) a acestor 
propoziţii. Thales apare astfel ca primul „geometru adevărat” pentru că încearcă să dea demonstraţii 
teoremelor şi implicit realizează un început de organizare deductivă a geometriei. În acest sens va scrie 
mai târziu Aristotel că la Thales prima întrebare era nu ce cunoaştem, ci cum cunoaştem. 

 
3. Contribuţii în astronomie 
 
Thales este considerat şi primul astronom grec. În acest domeniu contribuţia lui nu se reduce 

doar la prezicerea eclipsei de soare din 585 î.Hr. Este foarte probabil că Thales cunoştea cauza 
eclipselor de soare; menţionăm că pentru el pământul este un disc care pluteşte pe apă. Eudemos se 
referă la două scrieri de astronomie ale lui Thales, menţionate de Diogen. Laert., Despre solstiţiu şi 
Despre echinoxuri**), despre care nu se ştie nimic în afară de titluri. Thales a recomandat orientarea 
corăbiilor după constelaţia Ursa Mică şi Steaua Polară, dar scrierea în care ea apare, Astronomie 
nautică, aproape sigur nu-i aparţine. 

Marele poet Callimach (sec. IV î.Hr.), membru al Museion-ului din Alexandria, îi dedică lui 
Thales versurile: 

 „Mai întâi, statornicit-a el acele stele, 
 Numite „Car” [Carul Mic = Ursa Mică], pe mări călăuzind fenicienii”***). 
 
4. Încheiere 

1. Încheiem cu o prezentare a lui Thales în stil de dicţionar modern, datorată unui comentator 
minor de opere filosofice, Hesychios (sec. VI d.Hr.), care-l utilizează pe Diogen. Laert.****): 

„Thales din Milet, fiul lui Examyas [Examynes], fenician după spusele lui Herodot, el cel dintâi 
a fost numit înţelept. A descoperit că soarele dispare din pricina lunii, care se intercalează, şi a 
descoperit Ursa Mică şi solstiţiile; el, cel dintâi dintre greci, a vorbit despre mărimea soarelui şi 
despre natură şi a afirmat că şi lucrurile neînsufleţite au un suflet, prin analogie cu magnetul şi 

                                                           
*) Diogen. Laert., [97], I, i, 24-5, p. 69. 
**) Diogen. Laert., Vieţile, I, i, 23. 
***) Diogen. Laert., [97], p. 69. 
****) Cit. după Vlăduţescu [2001], p. 75; v. şi FGP [79], I (1), p. 154. 
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chihlimbarul. Principiul lucrurilor, a spus el, este apa, iar lumea este însufleţită şi plină de 
daimoni. A fost instruit de preoţi în Egipt. Lui îi aparţine dictonul „Cunoaşte-te pe tine însuţi”. 
A murit izolat şi bătrân, în timp ce asista la un concurs gymnic, epuizat de arşiţă”. 

2. După Thales, la interval de cca o jumătate de secol urmează Pithagora (2.3). Dintre 
succesorii lui Thales la şcoala milesiană, doar Anaximandru (fl.c. 570 î.Hr.) poate fi menţionat cu 
preocupări de geometrie şi astronomie. Despre el se spune că ar fi adus gnomon-ul în Grecia din 
Babylon, utilizat la origine ca un cadran solar. Printre primii, el a dat o reprezentare a lumii în termeni 
matematici: pământul are forma unui cilindru cu diametrul de trei ori cât înălţimea, suspendat în 
mijlocul cerului şi având distanţele la Calea Lactee, Lună şi Soare respectiv de 9, 18 şi 27 diametre 
pământeşti. Proclus, utilizându-l pe Eudemos, menţionează imediat după Thales, dar nu ca discipol al 
lui, pe un Mamercus (cu nume incert, Ameritus, Mamertius), despre care se spune că a fost fratele lui 
Stesichoros (sec. VI î.Hr.) (numele înseamnă „conducător de coruri”; a fost un poet şi renumit 
compozitor de muzică pentru coruri, cu subiecte epice) şi că a studiat geometria, în care, după spusele 
lui Hippias din Elis, a dobândit reputaţia. 

 

2.3. Pithagora din Samos 

 1. Date biografice 
 
 1. Surse. Dacă despre Thales se ştiu foarte puţine lucruri, iar datele cunoscute sunt nesigure, 

Pithagora, care a trăit aproximativ cu o jumătate de secol mai târziu, este o figură încă mai nebuloasă 
şi controversată. Sursele principale pentru viaţa lui Pithagora şi învăţăturile şcolii sale, sunt trei cărţi 
care s-au păstrat, toate provenind cam din aceeaşi perioadă – sec. III-IV d.Hr.: 

1) Despre vieţile şi doctrinele filosofilor (Cap. I din Cartea a VIII-a, Pithagora) de Diogenes 
Laertios (începutul sec. III d.Hr.) (v. Diogen. Laert. [97], pp. 266-76); 

2) Viaţa lui Pithagora de Porphyrios din Tyr (c. 232-304 d.Hr.), discipol al lui Plotin la Roma 
(v. Porphyrios [98], pp. 39-60); 

3) De vita Pythagorica de Iamblichos din Chalcis (c. 250-c. 322 d.Hr.), elevul lui Porphyrios (v. 
Iamblichos [2001]). 

Toate aceste surse, considerate de mâna întâi, vin însă la 8-9 secole după Pithagora. Ele nu se 
completează, lăsând perioade şi aspecte din viaţa lui Pithagora neelucidate, iar unele din datele pe care 
le furnizează sunt contradictorii. Rezultatul este că în locul unei biografii, chiar mai săracă, dar cât mai 
sigură, avem pentru fiecare episod din viaţa lui Pithagora mai multe variante de legende, care merg de 
la credibile până la fanteziste şi care neglijează aproape complet orice cronologie realistă. De aceea, 
menţiunile biografice următoare credem că trebuie acceptate doar ca printre cele mai plauzibile, într-o 
anumită concordanţă şi cu datele exterioare biografiei lui Pithagora (în 2.1.3, 2 am atras atenţia asupra 
relativităţii datelor referitoare la matematicienii antici). 

Se cunosc şi alte scrieri ale unor autori antici dedicate vieţii lui Pithagora şi învăţăturilor şcolii 
sale, dar toate sunt pierdute, de la câteva s-au păstrat doar fragmente. Aristotel, bazat pe lucrări ale 
succesorilor imediaţi ai Magistrului (în special Philolaos), a compus două lucrări despre pithagorism, 
ambele pierdute: Despre pithagoricieni (sau Despre filosofia pithagoricienilor [lui Pithagora]), 
cunoscută de Iamblichos şi utilizată de el (v. Viaţa lui Pithag. (82-6)) şi Împotriva pithagoreilor. Alte 
cataloage antice consemnează încă trei lucrări ale lui Aristotel, despre pithagorism, tot pierdute*). Apoi 
tot printre autorii mai vechi menţionăm pe peripateticienii Aristoxenos din Tarent (fl. c. 320 î.Hr.), 

                                                           
*) Cf. FGP [84], II (2), p. 225. 
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