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…За останні десятиріччя дедалі більше 

визначаємо та зміцнюємо напрямок, що обирає 

безпосередньо та побіжно своїм девізом 

повернення до Аристотеля, до вихідних 

метафізичних засад його логіки... сивий 

авторитет Стагіритового Органона знову 

з’являється на горизонті думки, і логіка, либонь, 

увіходить у новий період відродження.

В. Якубаніс (1908)

Особливе становище логіки Аристотеля в історії 

науки неодноразово відзначали дослідники. В. Яку-

баніс пише: «Ще І. Кант наприкінці XVIII сторіч-

чя міг сказати, що логіка впродовж двох тисячо-

літь із часів Аристотеля не була змушена зробити 

жодного кроку назад, але, з іншого боку, й не про-

сунулася ні на крок уперед. Щоправда, не бра-

кувало спроб оновити, реформувати традиційне 

вчення. Найрішучіші спроби у цьому напрямку 

здійснювали не раз і до і після Канта» [Якубанис, 

2004: с. 131].

Оцінка І. Кантом логіки Аристотеля має по-

двійний характер: з одного боку, Кант підкреслює 

наявність «сили висновку», застосовно навіть до 

умовиводів за четвертою фіґурою, за якою мож-

ливі «суто змішані умовиводи», не кажучи вже про 

те, що «за всіма чотирма фіґурами можна отри-

мувати правильний висновок» [Кант, 1964: т. 2, 

с. 68]. З іншого боку, він пише: «Настане час, коли, 

розглядаючи цю шановану іржу стародавності 

як певний свого роду пережиток, освіченіші на-
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щадки навчаться дивуватися і шкодувати про кропіткі та даремні зусил-

ля своїх пращурів» [Кант, 1964: т. 2, с. 72].

«Освіченіші нащадки» вдалися до реформування логіки ще за часів 

Теофраста, найближчого учня Аристотеля, коли було порушено проблему 

про те, що всі фіґури силогізму є довершеними, оскільки містять по три 

терміни, а не тільки перша фіґура, як навчав Аристотель.

Але й сучасні спроби модернізації силогістики Аристотеля шляхом «за-

нурення» її в обчислення предикатів або того, як уявив силогізм Я. Лу ка-

севич у праці «Аристотелівська силогістика з погляду сучасної формаль-

ної логіки», не були увінчані успіхом. Справді, чи можлива модернізація 

логічної системи Аристотеля засобами сучасної символічної логіки без 

руйнування її ориґінальності та цілісності?

Така сталість, завершеність логіки призводить до уявнення низки про-

блем, пов’язаних з аналізом цієї «інтелектуальної закам’янілості». У чому 

приховані унікальність і цілісність цієї логічної побудови? У чому таємни-

ця двотисячолітньої сталості силогістики Аристотеля?

Яка тема була ключовою у побудові силогізму та головних логічних 

форм у Аристотеля? Чи придатні для аналізу силогістики ті теми та тема-

тичні опозиції у вигляді «поодиноких тем, дуплетів та подеколи триплетів», 

що їх виявляє Дж. Голтон у розвитку фізичного знання [Холтон, 1981].

Завважмо, що буття фізичних та логічних об’єктів є різним, і недарма 

Аристотель логіку як «науку, що доводить» не вводить до шерегу виокрем-

лених ним наук. Природничі науки вивчають природу та її частини, тобто 

ті об’єкти, буття яких Аристотель позначає як буття «першої сутності», 

«… яка не перебуває ні в якому підметі, як, наприклад, окрема людина 

або окремий кінь» [Aristotelis opera, s.a. [1831a]: 2a 10—15] 1. До носіїв буття 

«першої сутності» можна віднести всі об’єкти природничих наук, включно 

з макро- та мікрооб’єктами. 

Натомість логічні об’єкти, як і математичні, «не можуть перебувати 

принаймні у чуттєво сприйманому» [Ari s totelis opera, s.a. [1831b]: 1076a 

40] 2. Буття логічних об’єктів (поняття, судження, умовивід) є залежним 

буттям, такі об’єкти перебувають у своєму підметі — у логіці. Отже, акту-

алізується проблема класифікації тем залежно від статусу буття об’єктів, 

якими займається певна наука. Наприклад, у доквантовій та квантовій 

фізиці є тематичний рубіж: як що у ньютонівській механіці дійсними є 

принципи сепарабельності та локальності, то у квантовій механіці є чин-

ними опозиційні принципи — несепарабельності та нелокальності. 

1 Тут і далі пор.: [Аристотель, 1978.: т. 2].
2 Тут і далі пор.: [Аристотель, 1976.: т. 1].
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Безперечно, ці дві пари альтернативних тем не можуть бути використані 

у тематичному аналізі сило гістичних об’єктів.

Розгляньмо статус і можливості тематичного методу Дж. Голтона 

стосовно аналізу ситуації, що склалася у силогістиці Аристотеля. Те ма-

тичний аналіз подає науку як організм, що історично розвивається, і це 

«вможливлює знаходження у розвитку науки певних рис сталості, деяких 

відносно сталих структур, відтворюваних навіть у змінах, які вважають 

революційними і які подеколи об’єднують зовні неспіввимірні теорії, 

які конфронтують одна з одною» [Холтон, 1981: с. 9].

У зв’язку з цим актуалізується питання: чи можливо знайти у силогіс-

тиці Аристотеля такі усталені структури тематичного характеру, які, ви-

дозмінюючись, відтворюються в усіх логічних формах і логічних опера-

ціях, включно з доведенням?

Дж. Голтон наголошує, що тематичний аналіз ґрунтований на відкрит-

ті того факту, що «найважливішу особливість роботи багатьох найбільших 

творців науки становило прийняття ними невеликої кількості тих чи тих 

тем і що суперечки між ними часто-густо включали протиставлені одна 

одній теми, об’єднані у діади або триплети, — такі, як атомізм та неперер в-

ність, простота та складність, аналіз та синтез, незмінність, еволюція та 

катастрофічні зміни» [Холтон, 1981: с. 9].

Яка тема була провідною в Аристотеля при створенні ним силогіс-

ти ки, яка експлікує ориґінальність та сталість його геніального витвору? 

Чи може метод тематичного аналізу бути результативним застосовно до 

ана лізу вчення Аристотеля про силогізм, яке за більш як два тисячоліт-

тя «не зробило ані кроку вперед й ані кроку назад»? Іншими словами, у 

силогіс тиці Аристотеля ми не спостерігаємо ні еволюції, ні катастро-

фічних змін.

Чи може тематичний аналіз силогістики Аристотеля привнести новий 

вимір логічних форм та поглибити їх розуміння?

Розгляньмо, наприклад, можливості тематичної пари «простота» і 

«складність». Влаштування силогістики є таким, що подані Стагіритом 

логічні форми йдуть одна за одною у порядку ускладнення: поняття, су-

дження, різновиди умовиводів, доведення як умовивід про умовивід. Навіть 

фіґури простого категоричного силогізму посідають свої місця у порядку 

збільшення складності: найпростішою виявляється «довершена» перша 

фіґура, а друга і третя, згідно зі Стагіритом, є її «відмінки». Можна експлі-

кувати імена «відмінків»: у силогізмах другої фіґури, в якій «умовивід 

ґрунтований на зіставленні предикатів, або, що те саме, на зіставленні ви-

значень суб’єктів обох засновків» [Асмус, 1947: с. 190]. «Відмінок» другої 

фіґури можна визначити як предикатний або «атрибутивний», відмінок 

третьої фіґури, в якій «зіставляються суб’єкти засновків», можна визна-
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чити як суб’єктний або «реляційний» відмінок, в якому зіставля ються 

за обсягом суб’єкти засновків, пов’язаних зі своїм квантором.

+Що стосується четвертої фіґури, вона має всі формальні права на іс-

нування, чого було недостатньо для Аристотеля, який, безперечно, її 

«бачив» як повну формальну асиметрію першої фіґури; вона у «задзеркал-

лі», її буття подібне до буття «проти-Землі», яку вигадали піфагорійці, 

щоб урятувати числову гармонію влаштування Сонячної системи: планет 

мало бути рівно десять. Четверта фіґура (як «анти-перша» і найскладніша) 

не здатна дати у виводі загальноствердне судження, але ж такого виводу 

немає й у «відмінків» першої фіґури. Отже, можна зробити висновок, що 

право на буття у Стагірита дістала тільки перша фіґура, а процедура зве-

дення фіґур до «довершеної» першої фіґури є нічим іншим, як першим 

демонструванням процедури спрощення знання, здійсненим Аристотелем 

[Терентьева, 2008: с. 200–207].

Дж. Голтон, досліджуючи метод тематичного аналізу стосовно історії 

розвитку, полеміки та протистояння у фізиці, відзначає застосовність 

цього методу і до «історії біології та біохімії, у працях з фізики, соціології, 

літературознавства... у контент-аналізі, лінґвістичному аналізі та культур-

ній антропології» [Холтон, 1981: с. 9—10]. Завважмо, що у переліку тих 

галузей наукового пізнання, де застосовують метод тематичного аналізу, 

логіка відсутня.

Яка тема була провідною у запропонованих Стагіритом логічних 

формах: поняття, судження, умовивід, доведення? Чи розсипаються ло-

гічні форми та їхні правила на окремі утворення, а чи ж між ними існує 

зв’язок, який може бути виражений мовою тематичного аналізу? Чи при-

датні до аналізу асерторичної силогістики такі парні тематичні опозиції, 

як дискретність і неперервність, простота і необхідність, яка, згідно з Гол-

тоном, «стала фундаментом усієї науки» [Холтон, 1981: с. 12]?

Не буде зайвим зауважити, що коментарі як своєрідну модернізацію, 

віднесену до «Аналітик» Аристотеля, почали складати ще за часів Тео-

фрас та, який відкидає розуміння силогізму як зв’язку його суджень, за-

сновків та виводу. У коментарях Олександра Афродизійського (II—III ст. 

від Р.Х.) стоїчну логіку речень інтерпретовано як «метасистему стосовно 

аристотелівських силогістичних дедукцій». Ян Лукасевич (1951) зважає на 

зауваження Олександра Афродизійського і модернізує силогістику Ари-

стотеля, відкидаючи розуміння силогізму як зв’язку термінів: «Ари сто те-

лівська теорія силогізму є системою істинних речень, що стосуються кон-

стант A, E, I та O. Істинні речення дедуктивної системи я називаю поло-

женнями. Майже всі положення аристотелівської логіки є імплікаціями, 

тобто реченнями виду «Якщо а, то b»... Всі аристотелівські силогізми — це 

імплікації типу «Якщо а і b, с», де а і b — два засновки, а с — висновок. 
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Поєднання (кон’юнкція) засновків «а і b» є антецедент, а висновок с — 

консеквент» [Лукасевич, 1959: с. 2].

Чи були коментарі Олександра Афродизійського правомірними 

стосовно силогістики Аристотеля, яка вперше була «занурена» в логіку 

висловлювань?

Короткий огляд літератури з коментарів, віднесених до силогістики 

Аристотеля, за попередні два тисячоліття становить понад тисячу най-

менувань (ба й більше), що не є предметом нашого аналізу, але цікавим є 

те, яким є результат таких реформацій. Про це знаходимо таке зауважен-

ня: «І взагалі всі відомі донині реконструкції Стагіритової силогістики 

(останнім часом маємо живий інтерес до спроб такої реконструкції засо-

бами конструктивної та модальної логіки) тією чи тією мірою або дещо її 

деформують, або залишають за межами формалізації деякі фраґменти її 

змісту... У логіці повсякденного мислення традиційна силогістика асер-

торичних суджень не втратила свого значення і, можливо, не втратить йо-

го цілком ніколи» [Нарский, Стяжкин, 1976: с. 619].

Дж. Голтон відзначає «невелику кількість тем — принаймні у фізич-

них науках. Поява нової теми — подія рідкісна» [Холтон, 1981: с. 27]. 

Останнім додатком до тематичного арсеналу фізики Дж. Голтон свого 

ча су визнав «тему доповняльності» (1927). Для експлікації тематичного 

аналізу силогістики Аристотеля спинімося на темі доповняльності й роз-

гляньмо цю тему в категорії Аристотеля «співвіднесене». Для цього маємо 

пристати до напрямку, який обирає «безпосередньо чи побіжно своїм де-

візом повернення до Аристотеля, до вихідних метафізичних засад його 

ло гіки», про що писав В. Якубаніс сто років тому. Це звертання до минуло-

го В. Якубаніс оцінює так: «…у самому понятті минулого є неточність: ми-

нулого немає, минуле є лише позірно “минуле”, позаяк дійсність сягає не 

тільки вшир, але й углиб... таке розширення та просвітлення горизонту 

думки... викликали з пітьми сторіч живі образи стародавніх мислителів і 

поставили нас віч-на-віч з їхньою мудрістю» [Якубанис, 2004: с. 133].

Аристотель у «Метафізиці» формулює проблему: «яким чином є мно-

жинним існуюче взагалі: адже одне суще — це сутності, інше — влас ти-

вості, третє — співвіднесене» [Aristotelis opera, s.a. [1831b]: 1089b 23]. 

В ідо мо, що з десяти запропонованих категорій Стагірит виокремлює ка-

тего рії «сутності, властивості та співвіднесене». Аристотель підкрес лює: 

«ус кладнення полягає радше в тому, в який спосіб сутності у дійсності є 

мно жинними, а не в який спосіб існує одна» [Aristotelis opera, s.a. [1831b]: 
1089b 30].

Цю проблему або «ускладнення», відзначене Аристотелем, можна 

виразити у вигляді запитання: в який спосіб є множинними сутності в ло-

гічному просторі силогістики і чи є там який-небудь тематичний порядок?
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Розгляньмо категорію Аристотеля «співвіднесене» як методологіч-

ний принцип, який можна позначити як принцип співвіднесеності й, по-

над те, як логічне «коріння» принципу доповняльності Н. Бора [Терентье-

ва, 2009: с. 229—35].

Здійснімо аналіз відношення між принципом доповняльності Н. Бо-

ра, введеним для аналізу подвійної природи квантового об’єкта, і прин-

ципом співвіднесеності, розробленим на підставі категорії Аристотеля 

«спів від несене». У принципі доповняльності, запропонованому Н. Бором, 

фіксоване принаймні буття сутностей, які виявляють свою подвійну при-

роду. До таких сутностей можна віднести корпускулярно-хвильову при-

роду світла. Подвійну природу мають і логічні сутності: поняття, суджен-

ня, умовивід, доведення [Терентьева, 2010: с. 99—101].

Зіставлю подвійну природу квантового об’єкта та принцип допов-

няльності, відкритий Н. Бором, з подвійною природою силогізму та кате-

горією «співвіднесене», запропонованою Аристотелем. Аналіз ситуації у 

силогістиці показує, що подвійна природа силогізму як зв’язку його тер-

мінів і як зв’язку його засновків як таких, що перебувають у відношеннях 

співвіднесеності й обопільності один щодо одного, подана Аристотелем 

як об’єднана, згодом була інтерпретована як роз’єднана: або як зв’язок 

його термінів (Теофраст), або як зв’язок його засновків (Я. Лукасевич).

У становленні квантової механіки спостерігаємо протилежну ситуа-

цію: доповняльні способи опису квантового об’єкта (дискретність і кон-

тинуальність) Н. Бор об’єднує у вимозі прийняття двох протилежних і вза-

ємовиключних картин реальності, розроблених первинно.

Дж. Голтон зазначає, що Н. Бор «глибоке коріння своїх ідей відшукав у 

минулому», що дістало вираз у надпису, обраному Н. Бором на гербі: «Con-

traria sunt complementa». Протилежності доповнюють одна одну й ідея допо-

вняльності «виявляється стародавнім китайським символом Інь і Ян — двох 

ворожих і водночас вічно переплетених первнів буття» [Холтон, 1981: с. 166].

Чи не є категорія Аристотеля «співвіднесене» тим стародавнім євро-

пейським «корінням доповняльності», яке дає підстави дійти однозначно-

го висновку про «логічне» походження принципу доповняльності Н. Бора?

На мій погляд, можна зробити обґрунтування тієї обставини, що 

Аристотель уперше в історії розвитку наукового мислення при побудові 

логіки як «науки, що доводить», використав метод, ґрунтований на кате-

горіях співвіднесеності та обопільності як таких, що виражають сутність 

«подвійного» підходу, який згодом дістане назву принципу або методу 

доповняльності Н. Бора, але вже у сучасній фізиці і, природно, більш як 

два тисячоліття по тому.

Категорію «співвіднесене» Аристотель долучає до десяти категорій, 

в яких «кожне з [усього] сказаного поза будь-яким зв’язком означає або 
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сутність, або “скільки” або “яке”, або “стосовно чогось”» (курсив мій. — 

Л.Т.)» [Aristotelis opera, s.a. [1831a]: 1b 25—38]. Категорія «співвіднесене» 

введена Аристотелем для позначення того типу зв’язків між об’єктами, 

коли їхня сутність виявляється від взаємного відношення одного з одним. 

Аристотель пише: «Співвіднесеним називаємо те, про що говорять, що 

те, чим воно є, воно є у зв’язку з іншим або перебуваючи в якомусь іншо-

му відношенні до іншого» [Aristotelis opera, s.a. [1831a]: 6a 35—38].

Аристотель розрізняє смисли «співвіднесеного» і «відношення»: «…про те 

перебувати у відношенні до чого-небудь не є те саме, що бути за самою 

сутністю співвіднесеним з іншим. А звідси зрозуміло, що, коли хто-небудь 

напевно знає щось співвіднесене, він напевно знатиме й те, з чим воно 

співвіднесене. Це випливає й із самого співвіднесеного: якщо знають, що 

ось це є співвіднесене, а для співвіднесеного бути — означає перебувати 

в якомусь відношенні до чого-небудь, то знають також і те, до чого воно 

перебуває у такому відношенні» [Aristotelis opera, s.a. [1831a]: 8a 35—8b 1].

Аристотель досліджує характеристики співвіднесеного, особливо ви-

окремлює «обопільність» співвіднесеного: «Всі співвіднесені між собою 

[сторони] є обопільними; так, під рабом маємо на увазі раба пана, а під 

паном — пана раба; і під подвійним — подвійне стосовно половинного, а 

під половинним — половинне стосовно подвійного» [Aristotelis opera, s.a. 

[1831a]: 6b 25—30].

Аристотель підкреслює: «Отже, всі співвіднесені між собою [сторо ни], 

якщо вони вказані належним чином, є обопільними; проте якщо спів-

віднесене вказане навмання, а не стосовно того, з чим воно співвіднесене, 

то обопільності немає» [Aristotelis opera, s.a. [1831a]: 7а 21—27].

Тема «співвіднесеності та обопільності» в Аристотеля була визна-

чальною в його вченні про силогізм та доведення. У «Першій анатілиці» 

Аристотель починає своє дослідження «про доведення» з визначення сут-

ності силогізму, його складу: «слід визначити, що таке засновок, термін, а 

також який силогізм є довершеним і який — недовершеним; відтак що 

означає: одне цілком міститься або не міститься в іншому — і що озна-

чає: щось говорить про все або не говорить ні про що» [Aristotelis opera, 

s.a. [1831a]: 24а 2—15]. Тут Стагірит розкриває: 1) співвіднесеність двох 

головних складників силогізму — «терміна» і «засновку»; 2) дві співвід-

несені між собою структури силогізму — реляційну як відношення тер-

мі нів у силогізмі («що означає: одне цілком міститься або не міститься в 

іншому») та атрибутивну («що означає: щось говорить про все або не го-

ворить ні про що»). Подвійна природа силогізму виявляється в тому, що 

Аристотель досліджує силогізм із двох співвіднесених між собою позицій: 

силогізм як зв’язок його термінів і силогізм як зв’язок суджень засновків 

[Терентьева, 2008].
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Аристотель наводить приклади співвіднесених з різних царин буття: 

одна річ — приклад співвіднесеної пари «раб» і «пан», які є обопільними 

один щодо одного («раб пана і пан раба») і які належать до буття об’єктів 

речей, що не «перебувають у підметі». Інша річ — обопільність співвідне-

сених подвійного і половинного, які належать до буття числових об’єктів, 

тобто таких, що «перебувають у підметі».

Аристотель ретельно узасаднює добір співвіднесених пар: їх належить 

«вказувати догідним чином», щоб ішлося про обопільність: «Проте іноді 

такої обопільності немає, якщо те, про що говорять у зв’язку з іншим, 

вказано неналежним чином, а той, хто вказує [це], припустився помилки; 

наприклад, якщо вказано “крило птаха”, то не можна вказати навпаки: 

“птах крила”, оскільки перше — “крило птаха” — вказано неналежним 

чином. Справді, говорять про крило птаха не оскільки він є птах, а оскіль-

ки він є крилата [істота]: адже крила є і в багатьох інших істот, не лишень 

у птахів. Тому, якщо вказувати належним чином, то обопільність мож-

лива; так, крило є крило крилатого, і крилате є крилате крилом» [Aristote-

lis opera, s.a. [1831a]:  6b 35—7a 5].

Як бачимо, вказати співвіднесене «належним чином» можна шляхом 

визначень співвіднесених пар, коли визначуване та визначальне міняють-

ся «місцями», тобто їх «вказують навпаки».

Приклади обопільності, які наводить Аристотель («крило крилато-

го» або «голова головатого», а не «голова тварини» [Aristotelis opera, s.a. 

[1831a]: 6a–7b]), належать до буття, яке притаманне первинно і безпосе-

редньо і не «перебуває у підметі». Аристотель, як і згодом Н. Бор, який на-

водив «суму прикладів», що ілюструють дію ідеї доповняльності, вдається 

до прикладів-ілюстрацій обопільності з різних царин буття, зокрема й 

такого, що «перебуває у підметі»: «Те саме стосується й інших випадків, 

хіба що іноді буде відмінність у закінченні слова. Так, про знання гово-

рять, що воно є знання пізнаваного, а про пізнаване говорять, що воно 

пізнається знанням, рівно як і про чуттєве сприйняття [говорять], що во-

но є сприйняття сприйманого, а про сприймане — що воно сприймане 

сприйняттям» [Aristotelis opera, s.a. [1831a]: 6b 31—35].

Таким чином, Аристотель поширює ідею обопільності категорії 

«співвіднесене» на терени гносеології, де пердметом розгляду є співвід-

ношення «знання» та «пізнаваного», і на терени психології, де розглядають 

«чуттєве сприйняття» як «сприйняття сприйманого».

Отже, Аристотель надає аналізові об’єктів як співвіднесених та обопіль-

них значення методу, який є застосовним як до об’єктів, що мають не-

залежне буття і «не перебувають у підметі», як «раб і пан», так і до об’єк-

тів, які мають залежне буття, тобто «перебувають у підметі», адже «знання» 

як «знання пізнаваного» і «чуттєве сприйняття» як «сприйняття сприй-
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маного» мають залежне буття, тобто перебувають у підметі — «у нашій ду-

ші», згідно з Аристотелем.

Принцип співвіднесеності Аристотеля, віднесений не тільки до двох 

різновидів буття як таких, що «перебувають у підметі» й «не перебувають 

у підметі», але й до пізнання буття як співвіднесених пар, виявляє свою 

родову сутність і схоплює щось більше, ніж принцип доповняльності 

Н. Бора. В останньому увагу зосереджено на гносеологічному аспекті 

дослідження «доповняльних пар», що виявляється у специфіці пізна-

вального процесу, який виник при аналізі квантового явища і в якому, як 

пише Н. Бор, «ми стикаємося із закономірностями нового типу» [Бор, 1961: 

с. 141], пов’язаними з «типовою для власне квантових явищ рисою ціліс-

ності» [Бор, 1961: с. 143].

У гносеологічній спрямованості принципу доповняльності Н. Бора і 

виявляється його риса виду стосовно родових якостей принципу співвід-

несеності Аристотеля. Н. Бор відкриває принцип доповняльності, який як 

різновид принципу співвіднесеності Аристотеля розкриває «якості сут-

ності» і «є підмет для роду, адже роди говорять про види, види ж не гово-

рять про роди» [Aristotelis opera, s.a. [1831a]: 2b 20].

І Аристотель, і Бор постають як філософи, як методологи науки. На 

рахунку в Аристотеля блискучі методологічні ідеї: ідея аксіоматичного 

методу при побудові наукового знання, втілена в геометрії Евклідом, ідея, 

що стосується індуктивного методу, яка згодом набуде форми «пробле ми 

Г’юма» — про неспроможність виправдання індукції, коли Аристотель 

увиразнив неможливість обґрунтування загального одиничним, і мето-

дологічна ідея про речі, що перебувають у відношенні співвіднесеності та 

обопільності одна щодо одної.

Остання ідея набула втілення у принципі доповняльності Н. Бора, 

коли співвіднесеними (обопільними) й доповняльними стосовно одне 

одного виявляються хвильове та корпускулярне уявлення квантового 

об’єк та, співвіднесеними та обопільними є координата та імпульс, озна-

чені у принципі невизначеності В. Гайзенберґа. Обидві методологічні 

ідеї — принцип співвіднесеності Аристотеля і принцип доповняльності 

Н. Бора — експлікують особливу якість буття взаємопов’язаних пар речей 

одна з одною: те, що вони є, вони виявляють тільки у зв’язку з іншим 

(співвіднесене та обопільне Аристотеля), і це інше є доповняльним сто-

совно першого (Н. Бор).

Якщо пристати до ідеї, що «доповняльні пари» є водночас і «спів-

віднесеними парами», але не навпаки, то тоді відношення між принци-

пом співвіднесеності Аристотеля і принципом доповняльності Н. Бора 

можна позначити у категоріях внутрішнього відношення, встановлено-

го між родом і видом: принцип доповняльності Н. Бора являє собою 
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різновид або «якість роду», яким (родом) є принцип співвіднесенос ті 

Аристотеля.

Введемо в тематичний аналіз силогістики принцип співвіднесеності 

як нову тему «співвіднесене», і це дасть змогу побудувати новий образ 

силогістики Аристотеля та експлікувати нове розуміння логічних форм 

та зв’язків між ними. Аристотелева логіка встановлює такі зв’язки між 

об’єктами, які можна пояснити, спираючись на категорію «співвіднесе-

не» та його властивість «обопільність». Наприклад, можна запропонува-

ти ідею, що співвіднесеними та обопільними у понятті є його дві логічні 

властивості — зміст та обсяг, що зафіксовано у законі зворотного відно-

шення між ними. Зміст та обсяг мають ознаку «визначено навпаки», тобто 

ці два аспекти поняття є взаємно оберненими. Причому у змісті поняття 

можна міняти місцями ознаки, а при розкритті обсягу поняття це непри-

пустимо, наприклад, «людина» є вид «тварини», але не навпаки.

Для аналізу обопільності співвіднесених змісту та обсягу поняття ви-

користаємо ідею атрибутивної та реляційної структури, розроблену А. Уйо-

мовим у подвійному системному моделюванні [Уёмов, 2000: с. 62—64]. 

Зміст поняття як сума його істотних ознак може бути експлікований як 

його атрибутивна структура, а обсяг поняття — як його реляційна струк-

тура. Отже, атрибутивна та реляційна структури поняття в його подвій-

ному системному моделюванні репрезентують різновид обопільності спів-

віднесених аспектів поняття: змісту та обсягу в категоріях системно-па ра-

метричного підходу.

Якість обопільності та співвіднесеності змісту та обсягу поняття може 

бути перенесена й на операції визначення та поділу поняття. При визна-

ченні поняття розкривають його атрибутивну структуру, при операції 

поділу поняття розкривають його реляційну структуру. Ці аспекти понят-

тя не тільки співвіднесені та обопільні один щодо одного, а й є взаємно 

оберненими.

У судженні співвіднесеними та обопільними є: 1) атрибутивні пара-

метри суджень А, Е, І, О, які розрізняють судження за якістю та кількістю і 

становлять атрибутивну структуру судження; 2) реляційні параметри су-

джень А, Е, І, О, експліковувані розподілом термінів по кожному суджен-

ню, які утворюють реляційну структуру судження.

Розгляньмо обопільність двох пар суджень А та О; Е та І. На логіч но-

му квадраті обидві пари суджень розташовані на діагоналях квадрата, 

який можна означити як атрибутивний логічний квадрат. Співвіднесеність 

і обопільність виокремлених пар суджень, де розкривається реляційна 

структура, подамо на реляційному логічному квадраті [Терентьева, 2008: с. 9 — 

100]. Для цього виразимо структуру суджень А, Е, І, О, використовуючи 

ППФ мови тернарного опису (МТО) [Уёмов, 2000: с. 36—42].
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Якщо розподілений термін судження позначимо як визначений 

об’єкт — t, а нерозподілений термін судження позначимо як об’єкт не-

визначений — а, то реляційна структура суджень А, Е, І, О у МТО вира-

жатиметься так: А. (t)a; E. (t)t: I. (a)a: O. (а)t. Тоді обопільність загаль-

ноствердного та загальнозаперечного суджень виглядає так: A. (t)a є обо-

пільним O.(a)t. Обопільність загальнозаперечного та частковоствердного 

су джень подаємо так: E. (t)t є обопільним I. (a)a. Це різновид обопільнос-

ті за реляційною структурою суджень, коли взаємно є «вказуваними нав-

паки» розподіл суб’єкта і предиката судження.

Логічна операція перетворення суджень розкриває їхню атрибутивну 

структуру, логічна операція обернення суджень розкриває їхню реляційну 

структуру.

В Аристотеля знаходимо подвійну інтерпретацію природи силогістич-

ного умовиводу: силогізм потлумачено як зв’язок термінів засновків, що 

позначимо як реляційну структуру силогізму; і силогізм потлумачено як 

зв’язок суджень засновків, що позначимо як атрибутивну структуру сило-

гізму. Співвіднесеність термінів і суджень у силогізмі реґульована прави-

лами термінів та правилами засновків, які співвіднесені й обопільні одне 

одному. Особливі правила фіґур зазвичай виражають як правила засновків. 

Як співвіднесене особливим правилам засновків можна запропонувати 

особливе правило середнього терміна. У першій фіґурі за всіма її модусами 

(Barbara, Celarent, Darii, Ferio) особливе правило середнього терміна: се-

редній термін розподілений у більшому засновку і не розподілений у меншому 

засновку. У другій фіґурі за всіма її модусами (Camestres, Baroco, Festino, 

Cesare) середній термін розподілений у всіх заперечних засновках і не розпо-

ділений у всіх ствердних засновках. У третій фіґурі за всіма її модусами 

(Darapti, Felapton, Disamis, Datisi, Bocardo, Ferison) середній термін розпо-

ділений у всіх загальних засновках і не розподілений у всіх часткових засновках. 

Якщо другу та третю фіґури силогізму Аристотель визначає як «відмінки» 

довершеної першої фіґури, то четверта Ґаленова фіґура стосовно довер-

шеної першої фіґури є цілком «вказаною навпаки», тобто співвіднесе-

ною та обопільною щодо довершеної першої фіґури. Отже, можна помі-

тити, що співвіднесеність першої фіґури щодо четвертої аналогічна обо-

пільності співвіднесених, таких як «пана стосовно раба», як «подвійного 

стосовно половинного», як «великого стосовно малого».

Співвіднесеність та обопільність атрибутивної й реляційної структур 

силогізму можна позначити й за допомоги двох аксіом силогізму: Nota no-

tae est nota rei ipsius та Dictum de omni et nullo. В. Асмус зазначав, що «перша 

розкриває необхідні відношення між змістом понять, що утворюють за-

сновки, і змістом понять, що утворюють висновок. Друга розкриває не об-

хідні відношення між обсягами тих самих понять... головною є перша фор-
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мула» [Асмус, 1947: с. 202], тобто відсутні співвіднесеність та обопільність 

двох формулювань аксіоми силогізму. На мій погляд, аксіома Nota notae 

розкриває атрибутивну структуру силогізму, аксіома Dictum de omni роз-

криває реляційну структуру силогізму. Обидві аксіоми є співвіднесеними та 

обопільними, як співвіднесеними та обопільними є зміст та обсяг поняття, 

де не можна вважати зміст поняття головним стосовно його обсягу.

Специфіка стрункості та сталості силогістики Аристотеля виявляється 

в тому, що всі логічні форми репрезентують свою подвійну природу, яку 

позначатимемо терміном Піфагора «двійця»: поняття, судження, умовивід 

можуть бути подані у вигляді деяких «двійць», якщо розглянути їх у кате-

горії Аристотеля «співвіднесене»; у вигляді особливої «двійці» можна по-

дати співвіднесеність аподейктики та аподейктичного силогізму.

У вигляді «двійць» можна оцінити висновок Дж. Голтона про те, що 

«альтернативні теми часто-густо пов’язуються у пари, як трапляється, 

наприклад, коли прихильник атомістичної теорії стикається із захисни-

ком теми континууму. Такі парні опозиції, як еволюція та реґрес, постій-

ність та простота, редукціонізм та холізм... не надто важко розпізнати в си-

туаціях, коли виникають розбіжності» [Холтон, 1981: с. 27].

Категорія Стагірита «співвіднесене» має попередника в особі Піфа го-

ра. У Діогена Лаертського подибуємо: «Олександр у “Наступностях фі-

лософів” твердить, що у піфагорійських нотатках є також ось що. Начало 

всього — одиниця; одиниці як причині підлягає як речовина невизначена 

двійця (курсив мій. — Л.Т.); з одиниці та невизначеної двійці виходять 

числа; з чисел — точки; з точок — лінії; з них плоскі фіґури; з плоских — 

об’ємні фіґури; з них — чуттєво сприймані тіла, в яких чотири основи — 

вогонь, вода, земля та повітря» [Диоген Лаэртский, 1979: с. 338].

Невизначена двійця Піфагора конкретизується і принципом співвід-

несеності Аристотеля, і принципом невизначеності В. Гайзенберґа, і 

принципом доповняльності Н. Бора.

Що нам  дає тематичний аналіз у категорії «співвіднесене»?

1. Тема «співвіднесене» та «обопільне» претендує на наукову новизну 

у дослідженні логічних форм асерторичної силогістики.

2. Специфіка стрункості та сталості силогістики Аристотеля вияв-

ляється в тому, що всі логічні форми репрезентують свою подвійну при-

роду: поняття, судження, умовисновок можуть бути подані у вигляді дея-

ких «двійць», якщо розглянути їх у категорії Аристотеля «співвіднесене».

3. Тема «співвіднесене» та «обопільне» має евристичну силу, яка дає 

змогу цілеспрямовано формувати нове знання, віднесене не тільки до си-

логістики Аристотеля.

4. Тема «співвіднесене» та «обопільне» дає змогу пояснити тематичні 

опозиції — діади, які розмежовують диспутантів.
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5. Тема «співвіднесене» та «обопільне» дає змогу розкрити ориґіналь-

ну сталість асерторичної силогістики, яка не тільки є стабільною щодо 

спроб її модернізації засобами останніх логічних теорій, а й розкриває прі-

оритет побудови «завершеної» теорії у фізиці, яку віднаходить В. Гайзен-

берґ за два тисячоліття після геніального витвору Стагірита.

6. Тема «співвіднесене» та «обопільне» видозмінюється у досліджен-

ні головних логічних форм: від поняття, судження та логічного квадрата до 

правил силогізму, його аксіом та доведення, коли знаходимо співвіднесене 

між аподейктичним силогізмом та аподейктикою.
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