
ому, вистрибнувши з ванни, Архімед вигукнув: «Ев-
рика!»? Кого Діоген прохав відійти та не затуляти йому 
сонце? Чому Понтій Пілат «умивав руки»? А хто першим 

помітив, що гроші не пахнуть? І що ж Хлодвіг мав зробити 
зі своєю чашею із Суассона? Чому ми постійно повторюємо, 
що «головне не перемога, а участь»? І яку ж мрію мав Мартін 
Лютер Кінг? Що означало прагнення Нельсона Мандели по-
бачити одного дня «націю всіх кольорів веселки»?
Слова видатних людей дійшли до нас крізь усю історію, крізь 
десятки століть — завдяки спогадам багатьох сучасників та пи-
семним свідоцтвам. Вони ніколи не будуть забуті. Ці фрази 
дуже часто згадують і вживають, але їхніх авторів забувають 
так само часто…
Звісно, іноді виникають сумніви щодо точності та правильності 
формулювання висловів — особливо найдавніших — і навіть 
щодо того, якій видатній історичній особі належить авторство 
тієї чи іншої фрази. Та ці вислови, що стали крилатими, усе 
одно славетні. Перефразовуючи відомого митця Жана Кокто, 
крилаті вислови — це «брехня, яка розповідає правду». З пли-
ном часу вони стали віхами, що визначають нашу історію.
У цій книжці ми розповідаємо історію 40 видатних висловів, 
які пережили століття і є спільною спадщиною людства. Разом 
із вами, любі читачі, ми будемо прямувати шляхами нашого 
спільного минулого — ніби перетинати потічок, перескакуючи 
з камінчика на камінчик.

ВСТУП
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Бренн  
390 рік до нашої ери

ПЕРЕМОЖЕНИМ!»
«ГОРЕ 

У 390 році до нашої ери 
Рим уже не був таким мо-
гутнім, як колись, і потер-
пав від постійних нападів 

племен сеннонських галлів. На від-
стані п’ятнадцяти кілометрів від Рима 
недосвідчені й дезорганізовані легіони 
колись величного міста зазнавали 
поразки за поразкою.



Лише невеличкій групі воїнів уда-
лося врятуватись і останньої миті 
дістатися Рима. Навіть не зачинивши 
воріт міста, римляни й останні ле-
гіонери закріпилися на Капітолій-
ському пагорбі, у Капітолійській 
фортеці. Войовничі галли на чолі 
з Бренном скористалися таким даром 
небес — розграбували та зруйнували 
місто, а потім узяли Капітолійський 
пагорб в облогу. Та римляни не зда-
вались, облога затягнулась, і через 
довгих сім місяців ані нападники, 
ані захисники вже не мали що їсти. 
Тож було вирішено організувати зу-
стріч Бренна й римського воєначаль-
ника — Квінта Сульпіція Камеріна 
Лонґа. Після тривалих перемовин 
галли погодилися згорнути табір та 

піти — за умови відкупу золотом за-
вважки приблизно 327 кілограмів 
(у перерахунку на сучасні одиниці 
вимірювання).

Римляни зібрали необхідну кіль-
кість золота, але ненаситні вороги 
принесли на зважування фальшиві 
гирі — важчі, ніж звичайні. Обурений 
Лонґ запротестував проти підлості. Та 
Бренн лише кинув на чашу терезів 
свій меч, вигукнувши: «Vae victis!», 
що означає «Горе переможеним!»

Переможені не стерпіли й відповіли 
на образу силою — їхнє військо за-
палилося такою люттю, що дуже 
скоро відігнало галлів геть від стін 
рідного міста.
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Діоген  
Сінопський,  

335 рік до нашої  
ери

ТИ ЗАСТУПАЄШ 
МЕНІ СОНЦЕ!»
«ВІДІЙДИ! 

У 335 році до нашої ери 
Александр Македонський 
іще не був Александром 
Великим. Та, завоювавши 

місто Фіви, він повернувся до Греції 
переможцем. Прибувши в Коринф, 
Александр одразу ж наказав від-
вести його до Діогена — видатного 



й неординарного чоловіка, славет-
ного філософа. 

Діоген вирішив жити, немов жебрак, 
і мав лише плащ, палицю, торбину та 
велику бочку з-під зерна, у якій спав. 
Часто серед білого дня його можна 
було зустріти в натовпі: філософ три-
мав запалений ліхтар і несамовито 
кричав: «Я шукаю людину! Я шукаю 
людину!» Він мав на увазі, що шукає 
справжню людину, сповнену чеснот.

Діоген мав видатний розум і гострий 
язик. Зокрема, він казав, що обрав 
ділитися своїм ученням на вулицях, 
бо саме там найбільше дурнів, які по-
требують просвітлення! А коли його 
запитали, чому люди охоче 
дають милостиню сліпим 
та кульгавим, а філосо-

фам — ні, Діоген відповів: «Тому що 
люди більше бояться стати сліпими 
чи кульгавими, ніж філософами…»

Александр знав про надзвичайний 
розум, а також зухвалість і нахаб-
ство Діогена. Відомо, що полково-
дець зробив 77-річному філософу 
щедру пропозицію: «Проси в мене 
все, що тільки забажаєш, і я дам це 
тобі…» Та Діогена це геть не вра-
зило. «Відійди! Ти заступаєш мені 
сонце!» — відмахнувся він від полко-
водця. За легендою, Александр зов-
сім не образився, бо вбачив у відпо-
віді доказ повної свободи людського 
розуму. Тож вирішив піти, аби не 
заважати старому.
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«ЕВРИКА! 

ЕВРИКА!»

Архімед, 
бл. 265 року 

до нашої ери

Чоловік вискочив із ван-
ни й побіг, оголений, ву-
лицями грецького міс та 
Сіракузи, щодуху вола-

ючи: «Еврика! Еврика!» (це означало 
«Знайшов! Знайшов!»).



Що ж такого винайшов Архімед, 
найвидатніший учений античного 
світу, розмовляючи сам із собою в ку-
пальні? Через що він так неймовірно 
зрадів?

Мислитель виконав завдання Гіє-
рона II, тирана Сіракуз! Гієрон 
побоювався, що ювелір, якому він 
доручив виготовити золоту корону, 
обдурив його, і прагнув упевни-
тись, що корона справді з чистого 
золота — у неї не домішане срібло.

Протягом декількох тижнів Архімед 
розмірковував, як допомогти сіра-
кузькому тиранові, аж раптом помі-
тив, що, коли занурюється у ванну, 
з неї витікає вода. Ось воно! 

Математик, який незабаром винайде 
гвинт, гайку та катапульту, зрозу-
мів, що «на будь-яке тіло, занурене 
в рідину, діє виштовхувальна сила, 
яка дорівнює вазі витисненої цим 
тілом рідини і за напрямом проти-
лежна їй та прикладена в центрі мас 
витисненого об’єму рідини».

Так, миючись у ванні, Архімед сфор-
мулював закон, який нині носить 
його ім’я! Він виміряв об’єм корони 
Гієрона й порівняв його з об’ємом 
золота, яке дали ювелірові для її 
виготовлення. І той (як шкода!) по-
платився за нечесність життям — 
і все через відкриття геніального 
Архімеда!
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«Прийшов, побачив, переміг», 
чи латиною «Veni, vidi, vici», — без-
сумнівно, один з найбільш відомих 
та впізнаваних крилатих висловів. 

Він популярний настільки, що його вживають 
латиною в усіх країнах світу. Звідки ж така 
слава?

«ПРИЙШОВ, 
ПОБАЧИВ,

ПЕРЕМІГ»
Ця фраза стала відомою завдяки успіху, що ді-
стався дуже легко й дуже швидко. Проте, 
оскільки «треба повернути Цезарю все, що на-
лежить Цезарю» («кесареві кесареве», див. ст. 
20), слід пояснити, за яких умов той, хто ще не 
встиг стати господарем Риму, промовив ці три 
слова. Тож повернімося подумки до 47 року до 
нашої ери Юлій Цезар проводить дні в Єгипті 
з прекрасною Клеопатрою, але мусить поки-
нути її, бо його кличе обов’язок. Стежка веде 
великого полководця до Анатолії (півострів 
Мала Азія). Там боспорський цар (Боспорське 
царство — теперішній Крим) Фарнак II за-
бажав захопити римські території, які ще не 
так давно належали його батькові. Фарнак 
здобував незначні перемоги над нечисленними 
римськими загонами, поки не прийшов Цезар 
зі своїми легіонами й не розбив царя вщент. 
У листі своєму другові Аманцію Цезар так 
описав свою перемогу: «Прийшов, побачив, 
переміг».

Під час тріумфального повернення до Риму 
в 46 році до нашої ери Юлій Цезар вирішив 
знову використати свій дивовижний вислів. 
Супроводжуваний сенаторами та іншими 
видатними містянами, Юлій Цезар їхав на 
колісниці під стягом, на якому було лише три 
слова: «Прийшов, побачив, переміг».

Юлій 
Цезар,  
47 рік  

до нашої 
ери
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Зрадженого Іудою Ісуса захопили та доставили 
до прокуратора. Пілат засмутився, бо відчував 
радше симпатію до Ісуса й не хотів прирікати 
його на смерть. Проте, якби він цього не зробив, 
його могли звинуватити в тому, що римська 
влада слабшає і втрачає контроль над завойо-
ваною територією. Тож, аби вийти сухим з води, 
Пілатові залишалось лише одне. Згідно з юдей-
ськими традиціями та законами, на Пасху звіль-
няли одного засудженого на смерть — на честь 
свята і для того, щоб продемонструвати милість 
правителя. Пілат запропонував натовпу обрати 
між миролюбним Ісусом та злодієм Вараввою. 
І яка ж була несподіванка для прокуратора, коли 
люди захотіли звільнити Варавву та розіп’яти 
того, хто претендував на звання царя всіх юдеїв.

Понтій Пілат повинен був скоритися людському 
рішенню, проте намагався показати, що не зго-
ден з ним. На очах усіх присутніх він вимив руки 
та промовив: «Я не винен у його крові». Так він 
відсилав до прадавнього юдейського ритуалу: коли 
винного в злочині не знайдено, усі підозрювані 
миють руки, щоб звинувачення не впало на них. 
Тобто якщо хтось хоче перекласти відповідальність 
на іншу людину, він каже: «Я вмиваю руки».

«Я ВМИВАЮ 
РУКИ»
Понтій 
Пілат,  

33 рік

У рік 33-й після Різдва Христового 
Юдея була провінцією Римської імпе-
рії, якою вже протягом семи років ке-
рував прокуратор Понтій Пілат. Саме 

тоді Ісус змусив простий люд багато говорити про 
нього та його дива. Високопоставлені юдейські 
священики були дуже занепокоєні популярністю 
цього чоловіка, яка дедалі зростала, і воліли зни-
щити його. Та вони боялися покарання, а крім 
того, для переслідування Ісуса не було жодної 
підстави. Отже, не в змозі діяти самостійно, вони 
вирішили залучити на свій бік Понтія Пілата.




