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Неоплатонік Іоане Петриці (XI—XII сторіччя) — 

найвизначніший середньовічний грузинський фі-

лософ. Йому належить переклад грузинською мо-

вою трактату грецького філософа Прокла «Елементи 

теології», якому він присвятив обсягове досліджен-

ня та коментарі у праці «Розгляд Платонової фі-

лософії та Прокла Діадоха», яка містить глибоку 

іманентну інтерпретацію концепції грецького фі-

лософа. У творі Прокла важливу роль відіграє ло-

гічний аналіз проблем. Природно, що цей аспект 

не залишився поза сферою уваги грузинського фі-

лософа. Петриці заслуговує на вивчення нарівні з 

іншими коментаторами Прокла, як відзначено у 

статті про Петриці у «Stanford Encyclopedia of Phi-

losophy» [Iremadze, 2004]. 

Предметом цієї статті є одне з логічних питань, 

зокрема, я пояснюю рисунок-діаграму, наведену в 

зазначеній праці Петриці, і вказую на його можливе 

джерело; при цьому, хоча у статті не заторкнуто ні 

ставлення Петриці до Прокла, ні філософські погля-

ди першого, вважаю, що вона може мати певну цін-

ність для адекватного розуміння тексту грузинського 

філософа. Маю на увазі три перші аб заци першого 

розділу «Розгляду» за виданням Ш. Ну цубідзе та 

С. Каухчишвілі, де автор комен тує Проклове до-

ведення тези «Будь-яка множинність тим чи тим 

чином причетна до Єдиного» [Ioane Petrizi, 2009]. 
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На початку розділу наведено опис апагогічного методу міркування, пе-

релічено його структурні елементи та схарактеризовано роль силогізму 

(«закону Аристотелевого “Органону”») у міркуванні. З метою роз’яснення 

силогізму пропоновано діаграму, складену з напівкіл, на якій у певному 

порядку нанесено загальні терміни (які становлять матерію силогізмів) 

та, в термінах схоластичної мови, синкатегорематичні слова (що утво-

рюють форму силогізму), у такому порядку:

Перший рядок: істота, б[удь-якому], тварина, б[удь-якому], людина. 

Другий рядок: отже, істота, про будь-яке, людина. 

Третій рядок: безсмертне, б[удь-якому], саморухоме, б[удь-якому], душа. 

Четвертий рядок: отже, безсмертне, про будь-яке, саморухоме [Пет-

рици, 1984: с. 31]. 

Послідовність слів на діаграмі, стандарт запису простих категоричних су-

джень, прийнятий у «Першій аналітиці» Аристотеля (на початку судження 

предикат, наприкінці — суб’єкт і коментарі Петриці: середнє «поєднує між со-

бою обидва крайні» та «Бачиш, як за допомоги “тварина” встановив, що істота 

притаманна людині»), дає змогу читати сукупність слів на діаграмі як осмис-

лене ціле; зокрема, слова у верхніх напівколах можна розуміти як умовивід:

Якщо істота притаманна будь-якій тварині, 

а тварина — будь-якій людині, 

то істота притаманна будь-якій людині,

а слова у нижніх напівколах — як умовивід.

Якщо бути безсмертним притаманно будь-якому саморухомому, 

а бути саморухомим — будь-якій душі, 

то бути безсмертним притаманно будь-якій душі. 

Отже, на діаграмі маємо запис двох різних варіантів одного й того са-

мого модусу категоричного силогізму, названого у схоластичній логіці 

іменем Barbara 1. 

Отже, ми підійшли до нашого головного питання: що являє собою ри-

сунок, яку функцію він виконує? Чим він є: просто графічним орнаментом 

1 На підставі такого прочитання виявляємо, що наприкінці четвертого рядка діаграми 

замість “саморухоме” має бути “душа” (мабуть, ляпсус переписувача).
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чи таким, що має певний сенс? Можливо, він у якійсь вигадливій формі зо-

бражає модус Barbara, або першу форму силогізму, будучи плодом своєрід-

ної ориґінальної ідеї Петриці? А може, він є викладом усієї теорії силогізму?

Діаграму супроводжує термінологічний коментар; проте, якщо при-

пустити, що автор мав намір використати слова «границя» («край», грецьк. 

οροζ) та «протасі» (грецьк. προτάσιζ) у тому самому значенні, в якому їх ви-

користовували у теорії силогізмів, то перший пункт коментаря («А цю пер-

шу границю називають протасі») є неточним, оскільки в контексті «Першої 

аналітики» перше має те саме значення, в якому сьогодні вживають слово 

«термін» (лат. terminus), друге ж означає речення, твердження (у силогіс-

тичному контексті — також засновок) 2. 

Якщо у Петрицієвих прикладах силогізмів відсторонитися від змісту 

термінів і позначити літерами місця, що їх посідають терміни, то побачи-

мо, що на обговорюваному рисунку одна діаграма повторена двічі з різни-

ми трійками термінів 3:

Завважмо, що із цього рисунка можна опустити і другий рядок літер, 

який кодує висновок умовиводу, якщо пам’ятати, що у висновку пов’язані 

терміни А і Г, які стоять на краях першого рядка, що не дотичні один до 

одного. Очевидно, що Петриці свої діаграми з прикладами силогізмів розу-

мів як ілюстрацію засобів виведення (демонстрування, η κατασκενη); на цю 

функцію силогізмів автор указує на початку розглядуваного розділу. 

Рисунок немовби набув сенсу: два напівкола являють собою два за-

с новки силогізму, точка їх діткнення кодує середній термін, краї — це пре-

дикати та суб’єкт висновку. Перша фіґура! Проте рано радіти; все це ми 

зможемо стверджувати не тільки із суб’єктивною впевненістю, а й із 

об’єктивним обґрунтуванням, якщо знатимемо також, якими діаграма-

ми слід подати інші фіґури, тобто якщо розгадаємо, які діаграми накрес-

лив би сам Петриці у випадку розгляду модусів інших фіґур. 

2 Легко пояснити, чому Аристотель надає слову οροζ такого, на перший погляд, дивного 

значення: у згаданому вище стандартному запису суджень терміни є краями, границя-

ми судження [Лукасевич, 1959: с. 36—37].
3 Використання літер (змінних) для вказівки на місця, що їх займають терміни, є ще 

одним з аристотелівських стандартів: у “Першій аналітиці” не подибуємо конкретних 

прикладів коректних силогістичних модусів, усі вони записані у вигляді напівформул; 

конкретні терміни Аристотель використовує тільки у контрприкладах, за допомоги 

яких заперечують некоректні модуси. 



30 ISSN 0235-7941. Філософська думка, 2010, № 4

Лері МЧЕДЛІШВІЛІ

Фіґуру силогізму і згідно з Аристотелем, і згідно з посталою після ньо-

го традицією визначають як спосіб розташування термінів у силогізмі. 

Аристотель у систематичній частині «Першої аналітики» поділяє сило гіз-

ми на три фіґури. Згідно з післяаристотелівською традицією є чотири фі-

ґури. Дотримуючись відомої домовленості про те, що крайній термін, 

наявний у першому засновку, є предикатом висновку, а інший крайній тер-

мін, наявний у другому засновку, є його суб’єктом, традиційні чотири фі-

ґури можна записати як різні двовимірні комбінації літер, що позначають 

терміни, які увіходять до засновків силогізму; іноді структуру цих комбіна-

цій подавали також певними графами:

Засновки тут записано згідно із згаданим вище аристотелівським стан-

дартом. Мається на увазі, що горизонтальні рисочки графів позначають 

з’єднання термінів у засновках, негоризонтальні рисочки поєднують два 

увіходження середнього терміна у засновках. Маючи на увазі згадану кон-

венцію про порядок засновків, простим перерахуванням можна перекона-

тися, що ці комбінації-фіґури вичерпують усі можливі розташування 

термінів у силогізмі. 

Аристотелівські фіґури збігаються з трьома першими традиційними 

фіґурами. Варіації всіх правильних модусів IV фіґури були помічені Арис-

тотелем, але місця у своїй теорії силогізмів він їм не відвів. У перипатетич-

ній школі ще за життя її засновника почалася дискусія про статус цих «без-

притульних» модусів, що врешті-решт завершилося їх об’єднанням в ок-

рему неаристотелівську IV фіґуру. Ймовірно від Авероеса (Ібн-Рушда) 

(XII сторіччя) бере початок думка, яка дістала у подальшому поширення, 

нібито автором IV фіґури був К. Ґален (II сторіччя), який насправді запе-

речував можливість існування будь-якої нової неаристотелівської фіґури. 

Тільки в 1930-х роках Я. Лукасевич показав хибність цієї думки і виявив 

джерело її виникнення [Лукасевич, 1959: с. 80—85]. 

Логіки часто обговорювали питання про те, чому в Аристотеля три фі-

ґури, хоча насправді їх чотири. Зазначмо одразу ж, що це питання має лише 

історичну (можливо, ще прагматичну) цінність. Якщо ми цікавимося сило-

гістикою як логічною теорією, то можна сказати, що вона повністю сфор-

мульована Аристотелем: достатньо мати модуси I фіґури, понад те, навіть 

тільки модуси I фіґури із загальними висновками (і закони обертання та 

логічного квадрата), а все це було у грецького філософа, решта — модуси 

IV фіґури, обернені силогізми, будь-які полісилогізми — сорити, каскади 

тощо, — все це стає висновуваним із перелічених постулатів засобами, які 
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описані Аристотелем і які є компонентами його теорії силогізмів. Проте 

якщо мати на увазі застосування теорії силогізмів для аналізу та критики 

міркування, сформульованого повсякденною мовою, то, зрозуміло, роз-

гортання теорії, доведення теорем, визначення нових понять не є марною 

справою, оскільки показує корисність теорії та її плідність. 

Розгляньмо історичний аспект питання про IV фіґуру. Я. Лукасевич та 

Ю. Бохеньський вважають, що Аристотель при описі своєї системи проґа-

вив цю фіґуру, не помітив її [Лукасевич, 1959: с. 62—67]; пізніше, коли сис-

тематична частина «Першої аналітики» була завершена, він виявив модуси 

нової конфіґурації, але вже не зміг осмислити їх у сукупності з раніше відо-

мими модусами та фіґурами. Іншої думки дотримуються В. Ніл та М. Ніл, а 

також Ґ. Патциґ [W. Kneale, M. Kneale, 1962: p. 71—72; Patzig, 1968: p. 126]. 

Згідно з їхньої головною ідеєю, хибно вважати, що IV фіґура просто ви-

слизнула від уваги Аристотеля; він ніяк не міг її помітити, вона для нього 

була «невидимою», оскільки підстава, яку він застосовував для поділу си-

логізмів на фіґури, породжувала лише три можливості й відрізнялася від 

пізнішого способу поділу. Пізніша генерація логіків винайшла більш тонку 

підставу поділу, що породжує чотири фіґури. 

Спинімося на другій концепції, оскільки деякі факти, пов’язані з нею, 

кидають світло на діаграму Петриці. 

Аристотель намагався дати точні визначення більшого, середнього та 

меншого термінів. Результати пошуків, яких він дійшов, викладено у роз-

ділах 23 та 32 першої книги «Першої аналітики». Вони, хоча деякою мірою 

непослідовні, стали вихідним матеріалом для І. Філопона (V—VI сторіч-

чя), який дав визначення, прийняті у традиційній логіці: середнім є тер мін, 

наявний в обох засновках, більший термін — предикат висновку, а мен-

ший — його суб’єкт. Тепер, за тим, яку позицію займає середній термін у 

засновках, визначають фіґуру. Саме ці визначення разом із конвенцією про 

порядок засновків породжують чотири фіґури; вони реалізовані у зазначе-

ному вище двовимірному запису фіґур — засновки (і висновок) на окремих 

рядках одне під одним. 

Розташування термінів один щодо одного та утворення із них зас нов-

ків та висновку Аристотель описує по-іншому. Він розглядає структуру 

силогізму як лінійно впорядковану трійку термінів: (А, В, Г). Із цих трьох 

тер мінів кожний як предикат може певним чином утворити пару з термі-

ном, який посідає місце у трійці правіше від нього, як із суб’єктом і по-

родити категоричне судження. Із такої трійки термінів у зазначений 

спосіб мож на побудувати три судження: А—В, А—Г, В—Г. Із них у будь-

якій фіґурі (в Аристотелевому розумінні), яка містить терміни А, В і Г, 

два судження є засновками, одне — висновком. Якщо дотримано зазна-

чені умови, простим перерахуванням можна побачити, що кількість фіґур, 
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визначених у такий спосіб, — рівно три. Задля переконливості майже до-

слівно повторю мір кування із зазначеного вище 23-го розділу першої 

книги «Першої аналітики»: якщо потрібно вивести висновок про те, що 

А притаманне або не притаманне Г, слід брати щось середнє між ними, 

скажімо В, а це можливо у три способи: (А, В, Г) — А говориться про В, а 

В — про Г (I фіґура); (В, А, Г) — В говориться про А  і про Г (II фіґура); (А, 

Г, В) — А і Г говориться про В (III фіґура). Такий аналіз і перелік можли-

востей є менш витончений, ніж підхід, ґрунтований на визначеннях 

Філопона, проте у межах, описаних Аристотелем, не випущено жодної 

можливості. Таке розуміння фіґур силогізму, ймовірно, мав на увазі Ґален, 

коли заперечував існування IV фіґури. 

Із традиційного запису чотирьох силогістичних фіґур однозначно роз-

пізнаємо різновид кожного терміна, тобто яким він є — більшим, середнім 

чи меншим, оскільки у запису зазначено, які судження є засновками та їх-

ній порядок. З метою ще більшого спрощення розуміння запису силогізму 

для позначення термінів було введено спеціальні літери P, M та S, які у дея-

ких контекстах уживають як змінні. На відміну від цього за аристоте лівським 

записом силогізму без додаткової інформації не можна розпізнати ні різно-

вид термінів, ні те, з якою фіґурою маємо справу. Аристотель намагався 

подолати це ускладнення, використовуючи різні трійки літер, при цьому 

у трійці для I фіґури середнім терміном є друга літера, у трійці для II фіґу-

ри — перша літера, а у трійці для III фіґури — третя літера; з решти двох лі-

тер ліва кодує більший термін, права — менший. Очевидно, що аристотелів-

ський спосіб схематичного запису фіґур силогізму з практичної точки зору 

незручний: щоб із нього отримати інформацію про терміни, ми маємо зна-

ти, яку фіґуру репрезентує певна трійка літер, а для цього необхідно зазда-

легідь знати, які трійки літер уживають для кожної фіґури. Важкий тягар для 

пам’яті читача будь-якої доби! Тому напевно бу ли спроби включити до арис-

тотелівського лінійного запису силогістичних фіґур додаткову інформацію, 

яка полегшила б його розуміння та за пам’ятовування. 

З однією такою спробою можна ознайомитися у згаданій вище книзі 

В. Ніла та М. Ніла, зокрема, дізнаємося, що у коментарях до «Першої ана-

літики», належних Амонію Гермію (V—VI сторіччя) [Ammonius, s. a.], для 

подання I, II та III аристотелівських фіґур силогізму відповідно використо-

вують такі діаграми:
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Про логічну частину першого розділу 

На діаграмах верхні дуги з’єднують терміни, з’єднані у засновках; у них 

один спільний кінець, який позначає середній термін; нижня дуга кодує 

зв’язок термінів у висновку силогізму. 

Можливо, були й інші спроби, але ми зосередимо увагу на діаграмах 

Амонія. Легко можна переконатися, що у них нижні дуги надлишкові у 

тому розумінні, що інформацію, надану ними, можна видобути із діаграм 

без них. Справді, на кожній діаграмі нижня дуга з’єднує точки, які позна-

чають крайні терміни, тобто з’єднує ті кінці верхніх дуг, які не є для них 

спільними (спільний кінець для верхніх дуг — це точка їх діткнення одна з 

одною, що позначає середній термін силогізму). Тому не виключено, що 

деякі логіки застосовували діаграми Амонія без нижніх дуг. 

Тож із діаграми Амонія вилучено нижню дугу. Далі, ще одне спрощен-

ня. Хіба має значення, що решта дуг з’єднують терміни зверху, тобто що 

вони розташовані над термінами? Очевидно, що ні — позиція над літерами 

та позиція під літерами не відрізняються одна від одної здатністю кодувати 

з’єднання термінів у засновку. Тому не виключено, що деякі логіки розта-

шовували дуги, що кодують засновки, знизу — під трійкою літер. 

При застосуванні двох описаних спрощень діаграми Амонія набувають 

вигляду:

Повернімося до Петриці. Дивіться! Перша з цих трьох спрощених діа-

грам Амонія збігається з діаграмою, яку ми отримали, аналізуючи рисунок, 

наведений у тексті Петриці. 

Ось тепер припущення, що рисунок, наведений у першому розділі 

праці Петриці «Розгляд Платонової філософії та Прокла Діадоха», являє 

собою схематичний рисунок-діаграму першої фіґури категоричного си-

логізму, стає на твердий ґрунт: по-перше, ми знаємо Аристотелеву ідею 

про лінійний запис категоричного силогізму, по-друге, знаємо, якими є 

ґрунтовані на цій ідеї діаграми II та III фіґур, нарешті, по-третє, знаємо, 

що тип діаграми, який ілюструє існування трьох і тільки трьох аристо те-

лівських фіґур силогізму і з яким можна ідентифікувати рисунок Петри-

ці, був поширений у логіко-філософській літературі вже у V—VI сторіч-

чях, за кілька сторіч до Петриці. 

Отже, отримано відповіді на всі питання, поставлені у зв’язку з діагра-

мою із першого розділу розглядуваної праці Петриці. 
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