
Джерело: Читанка з філософії. – К.: Довіра, 1992. – Т.1: Філософія стародавнього світу. – 
С. 176 – 181. 

Епікуреїзм 

Епікуреїзм — одна з найвпливовіших шкіл елліністичної епохи, котра проіснувала більш 
як вісім століть і стала головним центром античного матеріалізму. Доктрини епікурейців 
раз і назавжди були визначені атомістичними та етичними ідеями їх засновника — Епікура 
(341 — і 270 рр. до н. є.), філософське вчення якого призначене Г передусім для підтримання 
спокою, радісного стану духу. Від численних творінь Епікура нічого не залишилось, окрім 
декількох листів до його учнів — представників епікурейської школи (раннього «Саду») — 
Геродота, Ліфокла, Менекея (IV — III ст. до н. є.) та викладу «Головних думок», фрагменти 
яких ми наводимо нижче за Діогеном Лаертським. 

Епікуреїзм другого періоду (II — І ст. до н. є.) побутував у Греції та Римі, де він був 
представлений творчістю Філоніда, Аполлодора Афінського, Зенона Сідонського та ін. 

Найбільшого розвитку римський епікуреїзм досяг у третій період (І — VI ст. н. є.). 
Найвизначнішим учнем Епікура, його переконаним і палким послідовником був Тіт Лукрецій 
Кар (близько 99 — 55 рр. до н. є.) — сучасник Ціцерона і Юлія Цезаря, що переклав 
філософію 
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рпікура на мову поезії. Вчення Епікура стало відомим читачеві від епохи Відродження, 

головним чином, завдяки поемі Лукреція «Про природу речей», уривки з якої ми пропонуємо 
увазі читача. 

Епікур «ЛИСТ ДО ГЕРОДОТА» > 

...ніщо не виникає з неіснуючого,— інакше все виникало б із усього, не потребуючи 
ніякого сімені... Який Всесвіт тепер, такий він вічно був і вічно буде, тому що змінюватися 
йому немає у що, бо, окрім Всесвіту, немає нічого, що могло б увійти в нього і внести зміни. 

...Всесвіт є (тіла і порожнеча). 

...Деякі з тіл суть складні, а деякі — такі, що з них утворюються складні. Ці останні суть 
атоми, неподільні й незмінні. 

...Від поверхні тіл діється безперервне витікання, непомітне лише тому, що зменшення 
відшкодовується поповненням. 

...Через відчування доходять до нас іззовні і явища, і їх взаємодія. 

...Душа є тіло з тонких часток, розсіяне в нас (аШго-ізта), вона схожа з вітром, до якого 
примішана теплота, і чимось більш скидається на вітер, чимось на теплоту, але є в ній і третя 
частина, що складається з іще тонших часток і тому ще тісніше взаємодіє з іншими 
частинами нашого тіла. Свідчення цього — душевні наші здібності, терпіння, збудливість, 
дія думки і все, без чого ми гинемо. Причому слід вважати, що саме душа є головною 
причиною відчувань... Доки душа утримується в тілі, доти вона не втрачає чутливості, навіть, 
коли втрачає будь-який член: з руйнуванням її покрову, повним чи частковим, гинуть і 
частки душі, але, доки від неї що-небудь лишається, воно буде мати відчування... Нарешті, 
коли Розруйновується весь наш склад, то душа розсіюється і не має вже ні колишніх сил, ні 
рухів, а водночас і відчувань. 

Друкується за: Диоген Лаэртский. О жизни, ученнях и изучениях знаменитих 
философов. Кн. V.— М.: Мисль, 1979. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
177 



 
«ЛИСТ ДО МЕНЕКЕЯ» 

...займатися філософією слід і молодому й старому: першому для того, щоб вій і до 
старості залишався молодим, залишаючи добру пам'ять про минуле, другому — щоб він був і 
молодим, і старим, не відчуваючи страху за майбутнє. 

...Вір, що бог є істота безсмертна і блаженна, бо таке загальне окреслення поняття про 
бога... Так, боги існують, бо знання про них — очевидність... 

...насолода є початок і кінець блаженного життя; його ми пізнали як найперше благо, 
споріднене нам, з нього починаємо всілякі звоління й уникання і до нього повертаємось... 

...Самодостатність ми вважаємо великим благом, але не задля того, щоб завжди 
користуватися тим, що є, а для того, щоб задовольнятися малим, коли не буде достатку, 
щиросердно гадаючи, що розкіш найсолодша тому, хто потребує її менш за все, і що все, 
чого вимагає природа, легко досягається, а все зайве — досягається важко, 

...коли ми говоримо, що найсолодшою є кінцева мета, то ми розуміємо зовсім не 
насолоду розпусти і хтивості, як вважають ті, хто не знають, не поділяють або погано 
розуміють наше вчення,— ні, ми розуміємо свободу від страждань тіла і від збентеження 
душі. 

...найвеличніше з благ є розуміння, воно цінніше, ніж сама філософія, і від нього 
походить решта доброчесностей. Це воно вчить, що не можна жити солодко, коли не живеш 
розумно, добре і праведно і (не можна жити розумно, добре і праведно). коли не живеш 
солодко, адже всі доброчесності споріднені солодкому життю і солодке життя не 
відокремлюється від них. Хто, на твою думку, ] вище за людину, котра і про богів мислить 
благочестиво, і від страху перед смертю цілком вільна, котра збагнула кінцеву мету природи, 
зрозуміла, що найвище благо легко здійснюється і досягається, а вище зло або не довговічне, 
або неважке, котра сміється над долею, кимось іменованою владаркою всього, і замість цього 
стверджує, що одне чиниться неминуче, інше з нагоди, а щось залежить і від нас... 
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«ГОЛОВНІ ДУМКИ» 

I. Істота блаженна і безсмертна і сама клопотів не має, іншим не спричиняє, а тому не 
зазнає ні гніву, ні благовоління: все це властиве слабким. 

II. Смерть для нас ніщо: що розклалось, те нечутливе, а що нечутливе, те для нас ніщо. 
III. Край насолоди в усунення всякого болю. Де є насолода, і доки вона є, там немає ні 

болю, ні страждань, ні того й іншого разом. 
IV. Безперервний біль для плоті недовговічний. У найвищому ступені він триває 

короткий час; у ступені, що лише перевищує тілесну насолоду,— небагато днів; а затяжні 
немощі приносять плоті більше насолоди, ніж біль '. 

VIII. Ніяка насолода сама по собі не є зло; але засоби досягнення деяких насолод 
завдають значно більше шкоди, ніж насолоди. 

XII. Не можна розсіяти страх про найголовніше, не осягнувши природи Всесвіту і 
підозрюючи, що в байках щось усе-таки є. Тому чисту насолоду не можна отримати без 
вивчення природи. 

XIII. Марно домагатися безпеки між людей, боячись того, що в небі, під землею і взагалі 
в нескінченності. 

XIV. Безпека від людей деякою мірою досягається за допомогою багатства і сили, на 
які можна покластися, в цілому ж — тільки за допомогою спокою і віддалення від натовпу. 

XV. Багатство, якого потребує природа, обмежене і легко досягається; а багатство, 
якого вимагають марні міркування, простирається до нескінченності. 

XVI. Випадок мало пов’язаний з мудрим: усе найбільше і найголовніше улаштував 
для нього розум, як улаштовував і влаштовуватиме протягом усього життя. 

XVII. Хто праведний, у тому менш за все тривоги, хто неправедний, той сповнений 
найбільшої тривоги. 

XIX. Нескінченний час і кінечний час мають однакову насолоду, якщо міряти його 
межі розумом. 

XX. Для плоті межі насолоди нескінченні, і час для такої насолоди потрібен 
безкінечний. А думка, збагнувши 

1 Перші чотири головні думки вважалися ключем до всієї опікурівської етики і носили 
назву «тетра-фармакоп», «четве-рамки». 
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межі і кінцеву мету плоті і розсіявши страх перед вічністю, тим самим уже приводить до 

досконалого життя і в нескінченному часі не має потреби. При цьому думка насолоди не 
цурається, і наприкінці життя не поводить себе так, начебто їй чогось ще не вистачило задля 
щастя. XXII. Треба знати справжню мету життя і повну очевидність, за якою вимірюються 
думки, інакше все буде сповнене сумнівом і безладдям. 

XXVI. Усі бажання, незадоволення котрих не викликає болю, не є необхідними, і 
спонукання до них легко розсіяти, уявивши собі предмет бажання недосяжним або ж 
шкідливим. 

XXVII. З усього, що дає мудрість для щастя цілого Життя, найбільше — це дружба. 
XXVIII. Те ж саме переконання, котре вселило в нас бадьорість, у тому, що зло не вічне 

і не тривале, завбачує й те, що в наших обмежених обставинах дружба надійніша над усе. 
XXIX. Бажання бувають: одні — природні й необхідні; другі — природні, але не 

необхідні; треті — не природні й не необхідні, а породжені пустими думками. 
XXXI. Природне право — є договір про користь, що має за мету — не чинити і не 

терпіти кривди. 
XXXIII. Справедливість не існує сама по собі; це — договір про те, щоб не чинити і не 

терпіти кривди, укладений при спілкуванні людей і завжди стосовно того місця, де він 
укладався. 

ХХХІ^. Несправедливість сама по собі не є зло; це — страх через підозру, що людина не 
залишається захищеною від тих, хто карає за такі її вчинки. 



XXXV. Хто таємно чинить зло, незважаючи на те, що є домовленість не чинити і не 
терпіти кривди, той не може бути впевненим, що залишиться непоміченим хоча б досі йому 
це вдавалося десять тисяч разів: адже невідомо, і чи вдасться йому залишитись непоміченим 
до самої смерті. 

XXXVI. В цілому справедливість для всіх одна й та ж, оскільки вона корисна у 
взаємному спілкуванні людей, але стосовно особливостей місця і обставин справедливість не 
буває для всіх одна. 

XXXVII. З тих дій, котрі закон визнає за справедливі, найбільш справедливими є лише 
ті, користь яких підтверджується потребами людського спілкування, чи буде воно однаковим 
для всіх, чи ні. А якщо хтось видасть 
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закон, який не принесе користі людському спілкуванню, такий закон буде 

несправедливим за своєю природою. 
XXXIX. Хто найкраще вміє захистити себе від страху зовнішніх обставин, той зробить, 

що можна, близьким собі, а чого не можна, то, в крайньому випадку,— не ворожим, а де це 
неможливо, там триматиметься осторонь і віддалятиметься настільки, наскільки це вигідно. 

XV. Хто зміг досягти повної згоди з сусідами, ті, упевнено покладаючись на неї, живуть 
між собою з найбільшим задоволенням, і, отримавши насолоду від найповнішої близькості, 
не оплакують, мов жаліючи, того, хто вмирає раніше за інших. 
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