
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет імені Гараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису

КОЛОТІЛОВА НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА

УДК 16:808.5

ДИСЕРТАЦІЯ

ЛОГІКА ТА РИТОРИКА: СКЛАДОВІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

09.00.06 - логіка

Подасться на здобуття наукового ступеня док гора філософських наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

__________________ Колотілова Н.А.

Науковий консультант - Комаха Лариса Григорівна, доктор 

філософських наук, доцент

Київ - 2019



2

АНОТАЦІЯ
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У дисертаційній роботі досліджено складові взаємозв'язку логіки та 

риторики в історії філософської думки й на сучасному етапі розвитку цих 

наук. Актуальність проблеми обумовлена низкою чинників: по-перше, 

орієнтацією логіки й риторики на різноманітні комунікативні практики в 

історії та сучасності, по-друге, становленням теорії аргументації, в якій 

логіка та риторика тісно співпрацюють, по-третє, зростанням інтересу до 

логіки та риторики як навчальних дисциплін у системі вищої освіти. 

Зазначені чинники формують запит на цілісне дослідження взаємозв'язку 

логіки й риторики як важливих гуманітарних наук.

Дослідження показало, що внаслідок бурхливого розвитку логіки та 

риторики в минулому столітті виникають ускладнення в їхньому тлумаченні, 

хоча початково вони мали спільний об'єкт, яким було вербальне мислення, а 

згодом аргументація як специфічний вид діяльності, іцо поєднує в собі 

чинники обгрунтування та переконання. При цьому логіка як наука 

фокусувалась саме на формі міркувань (початкова вихідна абстракція логіки) 

як переході від засновків до висновку, критерії правильності якого досить 

чітко були визначені в межах формальної логіки в XX ст. У риториці 

міркування (логос) поставали як засіб переконання аудиторії поряд з етосом і 

пафосом у тому концептуальному каркасі риторики, який базувався на 

модусах переконання. Інший п'ятичленний каркас риторики, який базувався 

на моделі ораторської діяльності, розглядав витончені промови, які 

орієнтуються не обов'язково на переконання; в межах цього каркасу увага 

концентрується більше па словесному вираженні, власне красномовстві. На 

сучасному етапі розвитку логіка як наука постає в єдності формальної і 



з

неформальної логік, що встановлюють, відповідно, критерії правильних та 

високоякісних міркувань, а риторика постає як наука логічного циклу, що 

встановлює критерії переконливості ораторських промов. Саме такі 

витлумачення логіки і риторики, що здійснено не стільки через їх предмет, 

скільки через їхнє призначення, взято за основу дослідження складових 

взаємозв'язку логіки та риторики.

Методологічне підґрунтя дисертаційного дослідження утворюють ідеї 

мереології й герменевтичної логіки, а також тлумачення логіки в широкому 

сенсі як методології, які екстрапольовані з царини вітчизняних розробок 

юридичної аргументації на проблему взаємозв'язку логіки та риторики. У 

результаті з'ясовано, що саме поняття цього взаємозв'язку постає як 

абстрактно-часткове з характерними для мереологічної множини ознаками 

нечіткості й асиметрії інтеграції та дезінтеграції. Внаслідок мереологічного 

аналізу цього поняття разом із аналітичним та сутнісним видами 

мереологічного визначення виявлено такі дві визначальні складові 

взаємозв'язку логіки та риторики, як аргументативиа й освітянська, що 

підпорядковують собі низку інших аспектів.

У дисертації встановлено, що аргументативиа складова взаємозв'язку 

логіки та риторики асимілює в собі аспекти обгрунтування й переконання 

при розгляді самої аргументації як діяльності, наукознавчий аспект при 

розгляді власне предмету логіки та риторики як певних наук, а також 

застосовний аспект, що виявляється в поєднанні логічних та риторичних 

чинників при розгляді окремих концептів аргументації. Освітянська складова 

взаємозв'язку логіки та риторики також асимілює в собі аспекти 

обгрунтування й переконання при розгляді конкретних прийомів у 

відповідних навчальних курсах; наукознавчий аспект при визначенні логіки 

та риторики як навчальних дисциплін, які спрямовані на розвиток 

комунікативних компетентностей майбутніх фахівців будь-якої царини 

діяльності. Застосовний аспект в освітянській складовій взаємозв'язку логіки 

та риторики виділити окремо доволі складно, оскільки вся ця складова 
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загалом є застосовною в тому сенсі, що логіка та риторика як навчальні 

дисципліни реалізують їхні теоретичні здобутки як певних наук.

Проведений аналіз взаємозв'язку логіки та риторики в історії 

філософської думки засвідчив, що осередком аргумента™ вної складової 

цього взаємозв'язку початково була насамперед топіка як сукупність 

„загальних місць", джерело пошуку аргументів, де розроблялися види 

міркувань як для доведення своєї позиції, так і спростування позиції інших 

учасників спілкування (власне логічна складова аргументативного процесу), 

а також вони надавали можливість оратору поглянути на предмет промови з 

різних точок зору й обрати той варіант, який буде найбільш переконливим 

для його аудиторії (власне риторична складова аргументативного процесу). У 

період Нового часу топіка як частина логіки розглядається переважно як 

мистецтво пошуку відповідей на запитання, які орієнтують діяльність 

дослідника на його шляху до істини. Поступово значення топіки як методу 

„загальних місць" заперечується, оскільки в обізнаної людини немає потреби 

в зверненні до них, а в необізнаних людей „загальні місця" можуть викликати 

лише ілюзію пізнання предмета.

У результаті розгляду освітянської складової взаємозв'язку логіки та 

риторики в історії філософської думки встановлено, що як навчальні курси ці 

дисципліни були орієнтовані на комунікативні практики, на вдосконалення 

навичок створення промов різного характеру, необхідними частинами яких є 

аргументація в єдності доведення й спростування як логічних процедур, що 

мала на меті переконання аудиторії. Поступово нові філософські ідеали 

обумовлюють переорієнтацію логіки та риторики па пізнання істини й 

донесення її до співрозмовників як у науковому, так і в інших типах 

дискурсів, тому ці навчальні дисципліни згодом розглядають вже не як 

пропедевтичні курси, оскільки для їхнього осягнення потрібна певна база 

знань з інших наук.

Дослідження взаємозв'язку логіки та риторики в XX ст. показало, що 

розвиток цих наук відбувався двома магістральними напрямами 
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формальним і неформальним. При цьому з формальними побудовами 

асоціювалась переважно логіка, що втілилось у різних видах числень та 

семантичних теоріях, годі як риторика переважно уособлювала неформальні 

побудови. Разом з тим, у подальшому в логіці розробляється неформальний 

напрямок, виникнення якого було обумовлене як запитами освіти, так і 

впливом риторики, а в комп'ютерній риториці та лінгвістиці набувають вагу 

формальні побудови, пов'язані з теоріями організації тексту. На 

сьогоднішній день сучасна логіка постає в сукупності формальних і 

неформальних теорій, а сучасна риторика - у двох напрямах з такими 

умовними назвами, як „лінгвістична" та „аргументативна". Розрізнення між 

концепціями цих напрямів полягає у предметі їхнього розгляду, яким для 

лінгвістичної риторики є встановлення механізмів риторичних перетворень у 

мовленнєвих повідомленнях, а для аргументативної - встановлення 

механізмів аргументації, завдяки яким повідомлення набувають своєї 

переконуючої сили.

У дисертації обгрунтовано, що аргументативна складова взаємозв'язку 

логіки та риторики в концепціях „лінгвістичної" риторики полягає 

насамперед у систематизації риторичних фігур і операцій завдяки залученню 

логічного інструментарію концептуального аналізу. Проте найбільш яскраво 

аргументативна складова взаємозв'язку логіки та риторики постає в 

„аргументативній" риториці, що тісно пов'язана з теорією аргументації як 

міждисциплінарною цариною досліджень, предметом яких виступає сам 

феномен аргументації в єдності структурного, процедурного та 

процесуального, або логічного, діалектичного та риторичного аспектів, які 

зафіксовано в працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Розгляд 

аргументації через семіотичні характеристики веде до залучення окрім 

логічних критеріїв оцінки тих засобів, які в ній застосовуються, ще й 

прагматичних критеріїв, які визначають ефективність окремих концептів 

аргументації в конкретних ситуаціях спілкування (наприклад, аргументу до 

авторитету в різних його проявах, риторичних фігур).
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На підставі розгляду таких концептів аргументації, як аргумент до 

авторитету, аргументація в гомілетиці, риторична фігура встановлено, що 

вони реалізують застосовний аспект насамперед аргументативиої складової 

взаємозв'язку логіки та риторики, характерною ознакою якого є широке 

використання поняття аргумснтативної схеми як загального шаблону 

міркування, коректне застосування якої забезпечує перенесення прийнятності 

з засновку міркування на його висновок. Коректність застосування 

перевіряється набором критичних запитань, які розробляються сучасними 

зарубіжними науковцями щодо різних типів аргументів. У сучасному 

формальному підході до вивчення аргументації, що зорієнтований передусім 

на проблематику штучного інтелекту, та неформальному підході, зокрема у 

концепціях неформальної логіки та прагма-діалектики, методика „критичних 

або контрольних запитань" використовується як для оцінки аргументації, так 

і в підготовці до промови, коли оратор ставить собі запитання, відповіді на 

які дають змогу коректувати побудовану аргументацію для досягнення 

переконання під час виступу. Застосовний аспект освітянської складової 

взаємозв'язку логіки та риторики найбільш виразно постає в концепті 

аргументації в гомілетиці, оскільки в ньому розглядається повний цикл 

підготовки проповідника.

У межах розгляду сучасного розвитку та взаємодії логіки й риторики в 

дослідженнях аргументативної проблематики з'ясовано, що хоча 

становлення неформального підходу в теорії аргументації в середині 

минулого століття відбувалося через протиставлення його формальній логіці 

(аргументативиа складова взаємозв'язку логіки та риторики) і стимулювалося 

насамперед запитами освіти (освітянська складова взаємозв'язку логіки та 

риторики), на сьогоднішній день спостерігаються такі важливі тенденції: з 

одного боку, це поєднання формального і неформального підходів в аналізі 

зокрема практичної аргументації, а з іншого - все більша інтеграція логіки й 

риторики в комп'ютерних розробках, що здійснюються в програмах 

штучного інтелект}', добування аргументів тощо. Зазначені тенденції 
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розвитку логіки й риторики загострюють наукознавчий аспект в 

аргументативній та освітянській складових їхнього взаємозв'язку, що полягає 

в специфіці цих царин наукового знання, які розглядають способи 

обґрунтування й переконання в різноманітних аргуменативних процесах, та 

навчальних дисциплін, які спрямовані на розвиток й удосконалення 

комунікативних компетентностей.

Загалом наукова новизна отриманих у дисертаційному дослідженні 

результатів полягає у встановленні аргументативної й освітянської складових 

як визначальних у взаємозв'язку логіки та риторики в історії філософської 

думки й на сучасному етапі їхнього розвитку, що асимілюють у собі 

обгрунтовуючий, переконуючий, наукознавчий та застосовний аспекти цього 

взаємозв'язку. Практичне значення отриманих результатів полягає у 

поглибленні розуміння специфіки взаємозв’язку логіки й риторики в історії 

ідей та сучасності, що є важливим і для розвитку цих наук, і для практики 

освіти, і загалом для укріплення позицій логіки та риторики в сучасній 

культурі. Подальші розвідки в межах виокремленого в дисертаційній роботі 

наукознавчого аспекту взаємозв'язку логіки й риторики сприятиме розвитку 

сучасної теорії аргументації як у дослідженнях окремих видів 

аргумептативпих процесів у різних царинах діяльності, так й у побудові 

загальної теорії. Матеріали дисертації можуть стати в нагоді при викладанні 

курсів з логіки, риторики та інших дисциплін логічного циклу: еристики, 

критичного мислення, теорії та практики аргументації тощо студентам 

закладів вищої освіти.

Ключові слова: взаємозв'язок логіки та риторики, аргумептативпа 

складова, освітянська складова, обгрунтування, міркування, модуси 

переконання, топіка, формальна логіка, неформальна логіка, прагма- 

діалектика, аргумент до авторитету, риторична фігура, схема аргументації.
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SUMMARY

Kolotilova N.A. The Logic and Rhetoric: Components of the 

Interconnection. - The manuscript of qualifying research paper.

Thesis for the degree of Doctor of Philosophical Sciences in specialty 

09.00.06 - Logic. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of 

Education and Science of Ukraine. - Kyiv, 2019.

The thesis is dedicated to the components of the interconnection between 

logic and rhetoric in the history of philosophical thought and at the current stage of 

development of these sciences. The relevance of the problem is due to a number of 

factors: firstly, the orientation of logic and rhetoric on various communicative 

practices in history and modernity, secondly, the formation of argumentation 

theory, in which logic and rhetoric closely cooperate, and thirdly, the growth of 

interest to logic and rhetoric as educational disciplines in the higher education 

system. These factors call for systematic research of the interconnection between 

logic and rhetoric as important humanities.

The research has shown that the rapid development of logic and rhetoric in 

the last century has led to complications in their interpretation, although initially, 

they had a common object, which was verbal thinking, and later argumentation as a 

specific type of activity, that combining the factors of justification and persuasion. 

Herewith logic as a science focused precisely on the forms of reasoning (initial 

abstraction of logic) as the transition from the premises to the conclusion, the 

criteria of correctness of which were quite clearly defined within the framework of 

formal logic in the twentieth century. In rhetoric, reasoning (logos) emerged as a 

means of persuading the audience along with ethos and pathos in that conceptual 

framework of rhetoric that was based on modes of persuasion. Another 

pentamerous framework of rhetoric, based on a model of oratory activity, 

considered exquisite speeches that were not necessarily oriented to persuasion; 

within this framework, the focus is more on verbal expression, in fact, eloquence. 

The cunent state of development shows that logic as science is considered as the 

complex of formal and informal logic, which establishes, respectively, the criteria 
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of correct and good reasoning, and rhetoric considered as the logical cycle science 

that establishes the criteria for the persuasiveness of oratorical speeches. These 

interpretations of logic and rhetoric that are made not so much by their subject 

matter but by their purpose is taken as the basis for the research of the components 

of the interconnection between logic and rhetoric.

The methodological basis of the thesis is the ideas of mereology and 

hermeneutical logic, and the interpretation of logic in the broad sense as 

methodology, which are extrapolated from the field of domestic developments of 

legal argumentation on the problem of the interconnection of logic and rhetoric. As 

a result, it is found that the concept of this interconnection appears as abstract

partial with the features of fuzziness and asymmetry of integration and 

disintegration that are typical for the mereological set. Owing to the mereological 

analysis of this concept, along with the analytical and essential types of 

mereological definition, two such defining and meaningful components of the 

interconnection between logic and rhetoric as argumentative and educational, 

which subordinate a number of other aspects, are established.

In the thesis it is established that the argumentative component of the 

interconnection between logic and rhetoric assimilates within itself aspects of 

justification and persuasion when considering the argumentation itself as an 

activity, the scientific aspect when considering the actual subject of logic and 

rhetoric as certain sciences, and the applied aspect, which manifests itself in the 

combining of logical and rhetorical factors when considering the separate concepts 

of argumentation. The educational component of the interconnection between logic 

and rhetoric also assimilates within itself the aspects of justification and persuasion 

when considering specific techniques in relevant training courses; scientific aspect 

in determining logic and rhetoric as disciplines that are aimed at developing the 

communicative competencies of future specialists of any field of activity. It is 

difficult to distinguish the applied aspect in the educational component of the 

interconnection between logic and rhetoric, since all this component is generally 
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applicable in the sense that logic and rhetoric, as disciplines, realize their 

theoretical achievements as certain sciences.

The analysis of the interconnection between logic and rhetoric in the history 

of philosophical thought shows that initially the focus of the argumentative 

component of this interconnection was foremost the topics as a set of "common 

places", a source of search for arguments, in which were developed types of 

reasoning to prove one's position and refute the positions of other participants in 

the communication (the logical component of the argumentative process). Also, 

they gave the speaker an opportunity to look at the subject of the speech from 

different points of view and choose the option that will be more persuasive for his 

audience (the rhetorical component of the argumentative process). In Modern 

times, the topics as part of logic was mainly considered as the art of finding 

answers to questions that guide the activity of the researcher on his path to the 

truth. Gradually, the importance of the topics as a method of "common places" was 

denied, since the knowledgeable person did not need to address them, and for 

uninitiated people "common places" can only cause the illusion of cognition of the 

subject.

As the result of consideration of the educational component of the 

interconnection between logic and rhetoric in the history of philosophical thought 

it was revealed that, as academic courses, these disciplines were oriented to 

communicative practices, to improve the skills of creating different types of 

speeches, their necessary part was argumentation in the complex of proving and 

refuting as the logical structures which was intended to persuade the audience. 

Gradually new philosophical ideals caused the reorientation of logic and rhetoric to 

the cognition of truth and bringing it to the interlocutors in scientific and other 

types of discourses, so later these disciplines were no longer considered as 

propaedeutic courses since they required a certain base of knowledge in other 

sciences for their comprehension.

The research of interconnection between logic and rhetoric in the twentieth 

century showed that the development of these sciences occurred in two main 



directions - formal and informal. Formal constructions were mostly associated 

with logic, embodied in different types of logical calculuses and semantic theories, 

while rhetoric predominantly embodied informal constructions. At the same time, 

an informal direction was further developed within the logic, the emergence of 

which was conditioned by both educational requests and the influence of rhetoric, 

and in computer rhetoric and linguistics gained weight formal constructions, which 

related to theories of text organization. To date, contemporary logic appears in a 

combination of formal and informal theories, and contemporary rhetoric - in two 

directions with such conventional titles as "linguistic" and "argumentative." The 

distinction between these directions is in the subject of their consideration, which 

for linguistic rhetoric is the finding out the mechanisms of rhetorical 

transformations in speech messages, and for the argumentative - the mechanisms 

of argumentation, through which the messages become persuading.

In the thesis, it is substantiated that the argumentative component of the 

interconnection between logic and rhetoric in the conceptions of "linguistic" 

rhetoric lies primarily in the systematization of rhetorical figures and operations 

through the involvement of logical tools of conceptual analysis. However, the most 

brightly argumentative component of the interconnection between logic and 

rhetoric appears in "argumentative" rhetoric, which is closely connected to the 

theory of argumentation as an interdisciplinary field of research, the subject of 

which is the phenomenon of argumentation in the combination of structural, 

procedural and processuaL or logical, dialectical and rhetorical aspects, that are 

fixed in the works of domestic and foreign scholars. Consideration of 

argumentation through the semiotic characteristics leads to the involvement, in 

addition to logical criteria of evaluation of the means used in this argumentation, 

also pragmatic criteria that determine the effectiveness of particular concepts of 

argumentation in specific situations of communication (for example, argument 

from authority in its various manifestations, rhetorical figures).

Based on research of such concepts of argumentation as argument from 

authority, argumentation in homiletics, rhetorical figure it is established that they 
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implement the applied aspect of the argumentative component of the 

interconnection between logic and rhetoric, a characteristic feature of which is the 

widespread use of the concept of argumentative scheme as the general template of 

reasoning, the correct appliance of such scheme provides for the transfer of the 

acceptability from premises of the reasoning to its conclusion. This correctness of 

applying is verified by a set of critical questions that are developed about the 

different types of arguments in the works of foreign scholars. In contemporary 

formal approach to the study of argumentation, which focuses primarily on 

artificial intelligence, and in the informal approach, in particular in the informal 

logic and pragma-dialectics conceptions, the method of "critical or control 

questions" is used both for evaluating argumentation and for the speech 

preparation when the speaker asks himself or herself questions, answers on which 

can adjust the built argumentation to persuade the audience. The applied aspect of 

the educational component of the interconnection between logic and rhetoric is 

most clearly presented in the concept of argumentation in homiletics, since it 

examines the complete cycle of preacher preparation.

Within the consideration of contemporary tendencies of development and 

interaction of logic and rhetoric in studies of argumentative topic, it has been found 

out that although the development of an informal approach in the theory of 

argumentation in the middle of the last century was happening through its 

contrasting to formal logic (the argumentative component of the interconnection 

between logic and rhetoric) and were stimulated by education requests first of ail 

(the educational component of the relationship between logic and rhetoric), today, 

on the one hand, a combination of formal and informal approach in the analysis in 

particular of practical argumentation is observed, on the other hand, the integration 

of logic and rhetoric in computer developments in Artificial intelligence programs 

and argument mining. These tendencies in logic and rhetoric development 

exacerbate the scientific aspect in the argumentative and educational components 

of their interconnection, which lies in the specificity of these areas of scientific 

knowledge, that consider ways to justification and persuasion in various 
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argumentative processes, and academic disciplines, that are focused on developing 

and improving communicative skills.

In general, the scientific novelty of the obtained in the thesis research results 

lies in establishing the argumentative and educational components as the 

determining in the interconnection between logic and rhetoric in the history of 

philosophical thought and at the current stage of their development, which 

assimilating within itself justifying, persuasive, scientific and applied aspects of 

this interconnection. The practical significance of the results obtained in thesis is to 

deepen the understanding to the specificity of the interconnection between logic 

and rhetoric in the history of ideas and contcporancity, which is important both for 

the development of these sciences, for educational practice, and in general for 

strengthening the position of logic and rhetoric in contemporary culture. Further 

explorations the scientific aspect of the interconnection between logic and rhetoric, 

which was highlighted in this research, will contribute to the development of 

contemporary argumentation theory, both in the study of particular types of 

argumentative processes in different fields of activity, as well as in the construction 

of general theory. Thesis materials can be used in the teaching general courses of 

logic, rhetoric, eristic, theory, and practice of argumentation, critical thinking for 

students of higher education institutions.

Keywords: interconnection between logic and rhetoric, argumentative 

component, educational component, justification, reasoning, modes of persuasion, 

topics, formal logic, informal logic, pragma-dialectics, argument from authority, 

rhetorical figure, argumentation scheme.
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ВСТУП

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку все 

більше зростає інтерес до логіки та риторики як практично орієнтованих 

царин наукового знання, що початково були спрямовані на дослідження 

способів раціонального переконання співрозмовників у прийнятності свого 

світогляду, своєї позиції у різноманітних комунікативних ситуаціях. 

Особливої актуальності вміння презентувати свою позицію, грамотно 

критикувати позиції опонентів під час публічних виступів, громадських 

слухань, суспільних обговорень нагальних питань набувають у сучасній 

Україні в зв'язку з розбудовою гуманістичного відкритого суспільства, 

європейською та євроатлантичною інтеграцією, розвитком міжкультурної 

комунікації, технічних засобів масової комунікації. В останні десятиліття 

подібні навички стають все більш важливими не тільки в реальному, але й у 

віртуальному спілкуванні.

Упродовж тривалого історичного розвитку логікою та риторикою як 

науками було накопичено чимало здобутків в осмисленні феномену 

вербального мислення, його форм, законів і правил, в яких вони 

здійснюються й яким вони підкоряються. Разом із тим, захоплення красою 

логічних форм і витонченістю мовних виразів іноді призводило до того, що 

ці науки замикалися на самих собі, що зумовлювало втрату інтересу до них і 

втрату ними своїх позицій у культурі, адже їхній розвиток завжди був тісно 

пов'язаний із суспільною практикою.

На межі тисячоліть спостерігається бурхливий розвиток цих наук, що 

обумовлений становленням теорії аргументації як міждисциплінарної царини 

наукових досліджень, у межах яких досить тісно співпрацюють логіка та 

риторика. Наукові розробки аргументативної проблематики поєднують 

теоретичні пошуки з використанням їх у практичній діяльності людини, що 

постає в дослідженнях аргументації в окремих царинах суспільного життя.

Інший аспект актуальності розгляду проблеми взаємозв'язку логіки та 

риторики зумовлений зростанням популярності цих навчальних дисциплін у 
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сучасній системі вищої освіти в Україні. Адже на сьогоднішній день 

розвиток й удосконалення комунікативних компетентностей, логічної 

культури мислення, є запорукою якісної підготовки майбутніх 

конкурентоспроможних фахівців, оскільки для успішної кар'єри важливими 

є не тільки знання з певної предметної галузі, але й вміння обгрунтовано та 

переконливо презентувати власну експертну позицію при розробці та 

впровадженні проектів у різних царинах суспільної практики, виявляти 

прийоми впливу та помилки в промовах опонентів, критично мислити, 

самостійно міркувати в глобальних і регіональних контекстах тощо.

У сучасній парадигмі логіко-риторичного знання питання про 

взаємозв'язок, щоправда, через протиставлення цих наук було піднято у 

праці X. Перельмана та Л. Ольбрехтс-Титеки (Ch. Perelman and L. Olbrechts- 

Tyteca), що ознаменувала початок нового етапу в розвитку риторики. 

Результати вагомих зарубіжних досліджень у царині теорії аргументації, 

логіки й риторики відображено у працях таких європейських науковців: Р. 

Варт (R. Barthes), Ю. Габермас (J. Habermas), Б. Гарсен (В. Garssen), Р. 

Гроотендорст (R. Grootendorst), група p (groupe ц), У. Еко (U. Есо), Ф.Х. ван 

Єємерен (F.H. van Eemeren), Ф. Макагно (F. Macagno), Г. Пракен (Н. Prakken), 

М.А. ван Рсєс (М.А. van Rees), Е. Фстсріс (Е.Т. Fctcris), Ф.С. Хспксманс (A.F. 

Snocck Hcnkcmans), П. Хоутлосср (Р. Houtlosscr) та ін.; науковців 

північноамериканських країн: Е. Блер (J.A. Blair), Д. Волтон (D. Walton), Д. 

Гічкок (D. Hitchcock), Л. Грорке (L. Groarke), P. Джонсон (R.H. Johnson), Г. 

Кехен (H. Kahane), Д. О’Кіф (D.J. O'Keefe), K. Тіндейл (Ch.W. Tindale) та ін.

Аргументативиа проблематика наприкінці 80-х рр. минулого століття 

привернула увагу ще радянських науковців Г.А. Брутяна, А.Н. Баранова, Н.А. 

Безменової, В.І. Курбатова та ін., а згодом ці дослідження на 

пострадянському просторі проводили А.П. Алексеев, В.Н. Брюшинкін, Г.В. 

Гриненко, І.Н. Гріфцова, Д.В. Зайцев, А.А. Івін. Е.Н. Лісанюк, А.І. Мігунов, 

Л.Г. Топояп, В.І. Чуєшов та ін.
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Для встановлення специфіки взаємозв'язку логіки та риторики важливе 

значення мають загальні культурні особливості відповідних історичних епох, 

що висвітлювались у працях з історії філософії та риторики (С.Д. Абрамович, 

С.С. Авєрінцев, Л.М. Баткін, М.Л. Гаспаров, В.І. Гусев, Е.Н. Корнілова, А.Ф. 

Лосев, А.К. Михальська, Т.А. Мілср, Г.М. Сагач, Л.А. Харитонов, О.І. Хома 

та ін.), а також розгляд розвитку логіки як у концепціях окремих її 

представників, так і цієї науки загалом у працях В.А. Бочарова, Л.Г. 

Дротянко, ІЗ. Дуцяка, А.Т. Ішмуратова, А.О. Маковельського, В.І. Маркіна, 

З.Н. Мікеладзе, Н.Г. Мозгової, П.С. Попова, М.В. Поповича. Н.І. Стяжкіна, 

Л.М. Шснгсрій, Я.В. Шрамка та ін.

На початку XXI ст. аргументативну проблематику з точки зору логіки й 

риторики розробляють сучасні українські дослідники І.А. Алексюк, О.І. 

Гвоздік, Л.Г. Комаха, А.Є. Конверський, В.Ю. Крикун, В.В. Навроцький, 

О.В. Тягло, І.В. Хоменко, 0.10. Щербина, О.М. Юркевич та ін.

Таким чином, актуальність і своєчасність дисертаційного дослідження 

обумовлена тим, що незважаючи на активні пошуки сучасних вітчизняних та 

зарубіжних логіків і філософів у царині логіко-риторичної проблематики, 

проте поки що майже відсутні роботи, в яких би цілісно розглядалася 

проблема взаємозв'язку зазначених дисциплін, грунтуючись па його 

історичній ретроспектив і.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертація виконана відповідно до комплексної програми досліджень 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

„Модернізація суспільного розвитку України в умовах світових процесів 

глобалізації"; науково-дослідної теми філософського факультету 19БФ041-01 

„Філософія та соціально-політичні дослідження в радянській Україні другої 

половини XX століття"; науково-дослідної теми кафедри логіки 19КФ041-02 

„Сучасна теорія аргументації: логічне моделювання та прикладні аспекти".

Мета і завдання дисертаційного дослідження. Метою дисертаційної 

роботи є визначення специфіки взаємозв'язку логіки та риторики в історії
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філософської думки й на сучасному етапі їхнього розвитку через 

встановлення визначальних його складових, які асимілюють у собі різні 

аспекти цього взаємозв'язку.

Досягнення мети передбачає виконання таких дослідницьких завдань:

• на підставі концептуалізації понять „логіка" й „риторика" в історії 

філософської думки та на сучасному етапі їхнього розвитку 

виокремити таке їхнє витлумачення, що буде взято за основу 

дослідження складових взаємозв'язку логіки та риторики;

• з'ясувати методологічний інструментарій для виділення 

аргументативної й освітянської складових взаємозв'язку логіки та 

риторики як визначальних;

• уточнити аспекти аргументативної й освітянської складової 

взаємозв’язку логіки та риторики;

• встановити специфіку аргументативної й освітянської складової 

взаємозв'язку логіки та риторики в історії філософської думки;

• виокремити логічні чинники „лінгвістичної" риторики;

• проаналізувати характеристики аргументації в „аргументативній" 

риториці;

• з'ясувати специфіку застосовного аспекту взаємозв'язку логіки та 

риторики в окремих концептах аргументації, а також у формальних і 

неформальних розробках аргументативної проблематики.

Об’єктом дисертаційного дослідження є логіка та риторика в історії 

філософської думки й на сучасному етапі їхнього розвитку.

Предметом дисертаційного дослідження є складові взаємозв'язку 

логіки та риторики.

Теоретико-методологічну основу дослідження становить насамперед 

екстраполяція ідей мереології, герменевтичної логіки, тлумачення логіки в 

широкому сенсі як методології з царини вітчизняних досліджень юридичної 

аргументації на проблему взаємозв'язку логіки та риторики, у результаті якої 

було встановлено аргументативну й освітянську складові як визначальні, що
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асимілюють у собі інші аспекти цього взаємозв'язку. Під час написання 

дисертаційної роботи були використані як загальнонаукові методи, прийоми 

пізнання, так і спеціальні .мегоди логіки. При реконструкції взаємозв'язку 

логіки та риторики в історичній ретроспектив! від античної епохи до XX ст. 

застосовувалися історичний та компаративний методи, завдяки яким 

порівнювалися осередки аргументативної й освітянської складових 

зазначених дисциплін у різні історичні періоди. Методи понятійно- 

категоріального аналізу та системного підходу стали підгрунтям розгляду 

концептуалізації понять ,логіка" й „риторика” в історії філософської думки 

та на сучасному етапі їхнього розвитку. При дослідженні аргументації у 

формальних побудовах використовувався метод формалізації як головний 

метод сучасної формальної логіки. Загальнонаукові методи аналізу й синтезу, 

систематизація й узагальнення як прийоми пізнання стали в нагоді при 

розгляді як окремих концептів аргументації (риторична фігура, аргумент до 

авторитету тощо), так і специфічних її характеристик в аргументативній та 

освітянській складових взаємозв'язку логіки й риторики в XX ст.

Дисертаційне дослідження ґрунтується на матеріалі концепцій 

видатних представників логічного та риторичного знання в історичному 

розвитку людства від епохи Античності до початку XXI ст.: Аристотеля, 

Цицерона, Квінтіліана, Ісідора Севільського, Алкуїна Иоркського, гуманістів. 

Ф. Бейкона, Б. Паскаля, А. Арно, П. Ніколя, Б. Ламі, Ф. Прокоповича, А. 

Шопенгауера. С.І. Поварніна, структуралізму, сучасної формальної логіки, 

неформальної логіки, прагма-діалектики тощо.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у встановленні 

аргументативної й освітянської складових як визначальних у взаємозв'язку 

логіки та риторики в історії філософської думки й на сучасному етапі їхнього 

розвитку, що асимілюють у собі обґрунтовуючий, переконуючий, 

наукознавчий та застосовний аспекти цього взаємозв'язку.

Наукова новизна конкретизується у таких положеннях, які виносяться 

на захист:
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уперше:

• на підставі концептуального й мереологічного аналізу проблеми 

взаємозв'язку логіки та риторики в історичній ретроспектив! виокремлено 

аргументативну й освітянську складові, що мають сутнісне значення, з 

одного боку, а з іншого - підпорядковують собі інші аспекти цього 

взаємозв'язку, насамперед обгрунтування й переконання;

• встановлено, що внаслідок бурхливого розвитку логіки й риторики з 

другої половини XX ст. у межах аргументативної та освітянської складових 

постає ще й наукознавчий аспект проблеми взаємозв'язку зазначених царин, 

що пов'язаний насамперед із витлумаченням логіки та риторики як наук 

(аргумснтативпа складова) і навчальних дисциплін (освітянська складова);

додатково обгрунтовано:

• що аргументативну складову взаємозв'язку логіки та риторики в 

історії філософської думки уособлює топіка як сукупність „загальних місць", 

джерело пошуку аргументів у комплексі логічних та риторичних 

характеристик аргументативного процесу;

• що освітянську складову взаємозв'язку логіки та риторики в 

історичній ретроспектив! утворюють їхні витлумачення як орієнтованих на 

комунікативні практики навчальних дисциплін, необхідною частиною яких є 

аргументація як логічне обгрунтування переважно в єдності доведення й 

спростування, що мала на меті переконання аудиторії;

• що аргумснтативпа складова взаємозв'язку логіки та риторики в 

концепціях „лінгвістичної" риторики полягає в систематизації риторичних 

фігур і операцій завдяки залученню логічного інструментарію 

концептуального аналізу, а в концепціях „аргументативної" риторики - у 

визначенні специфічних характеристик аргументації;

уточнено:

• витлумачення сучасного логічного знання та риторики в контексті 

їхнього взаємозв'язку, яке полягає в тому, що сучасне логічне знання 
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охоплює формальну й неформальну логіку, а сучасна риторика 

„аргументативну" й „лінгвістичну” риторику;

• питання щодо відсутності різкого протиставлення формального і 

неформального напрямів, що характеризувало бурхливий розвиток логіки та 

риторики в XX ст., й обгрунтовано, що на сьогодні, навпаки, вони 

об’єднують свої зусилля в дослідженнях аргументативної проблематики в 

межах сучасної теорії аргументації, яка постає як міждисциплінарна царина 

знання;

набуло подальшого розвитку:

• витлумачення специфіки застосовного та практичного аспектів у 

широкому й вузькому сснсах в аргумснтативній та освітянській складових 

взаємозв'язку логіки й риторики;

• широке використання поняття аргументативної схеми як загального 

шаблону міркування в дослідженнях концептів аргументації па кшталт 

аргументу до авторитету, риторичної фігури, що є характерною ознакою 

застосовного аспекту аргументативної складової взаємозв'язку логіки та 

риторики;

• питання врахування семіотичних характеристик аргументації, що 

передбачає залучення окрім суто логічного критерію її оцінки ще й 

прагматичних критеріїв, які визначають ефективність окремих концептів 

аргументації в конкретних комунікативних ситуаціях.

Теоретичне та практичне значення отриманих результатів полягає 

у поглибленні розуміння специфіки взаємозв'язку логіки й риторики в історії 

ідей та сучасності, що є важливим і для розвитку цих наук, і для практики 

освіти, і загалом для укріплення позицій логіки і риторики в сучасній 

культурі. Подальші розвідки в межах виокремленого в дисертаційній роботі 

наукознавчого аспекту взаємозв'язку логіки та риторики сприятиме розвитку 

сучасної теорії аргументації як міждисциплінарної галузі у дослідженнях 

окремих видів аргументативних процесів у різних царинах діяльності й у 

побудові загальної теорії.
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Матеріали дисертації можуть стати в нагоді при викладанні навчальних 

курсів з логіки, риторики, еристики, критичного мислення, теорії та практики 

аргументації студентам закладів вищої освіти, у спецкурсах, які читають 

студентам бакалаврату та магістратури спеціалізації „Історія філософії та 

логіка" філософського факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка.

Особистий внесок здобувана. Дисертація є результатом самостійного 

наукового дослідження. Сформульовані в ній висновки та положення 

наукової новизни обгрунтовано на основі особистих досліджень авторки, 

висвітлено у наукових публікаціях, які написані без співавторів. Матеріали 

кандидатської дисертації на тему „Діалог: логіко-філософський аналіз”, яка 

була захищена у 1999 році, в тексті докторської роботи не використовуються.

Апробація матеріалів дисертації. Основні висновки й положення 

дисертаційної роботи доповідалися па засіданнях та теоретичних семінарах 

кафедри логіки філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Головні ідеї та результати викладені в 

тезах і доповідях на всеукраїнських та міжнародних наукових, науково- 

практичних й Інтернет-конференціях: „Дні науки філософського факультету" 

(Київ, 26-27 квітня 2005 р.; 16-17 квітня 2008 р.; 21-22 квітня 2009 р.; 21-22 

квітня 2010 р.; 20-21 квітня 2011 р.; 18-19 квітня 2012 р.; 16-17 квітня 2013 р.; 

15-16 квітня 2014 р.; 21-22 квітня 2015 р.; 20-21 квітня 2016 р.; 25-26 квітня 

2017 р.; 26-27 квітня 2018 р.); ,Логіка та багаторівнева система освіти: 

Методологія та методика викладання" (Київ, 11-12 травня 2006 р.); 

«Современная логика: проблемы теории и истории» (Санкт-Петербург, 24-26 

июня 2010 г.); «"Воображаемая логика" Н.А.Васильева и современные 

неклассические логики» (Казань, 11-15 октября 2010 г.); „Проблеми 

викладання логіки та дисциплін логічного циклу" (Київ, 3-4 травня 2012 р.); 

„Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій" (Дніпро, 24-25 

листопада 2017 р.); „Міждисциплінарний дискурс у дослідженні феномену 
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соціального" (Київ, 28 березня 2019 р.); “The Days of Science of the Faculty of 

Philosophy - 2019" (Kyiv, 23-24 April 2019).

Результати дисертаційної роботи були використані при написанні 

навчального посібника „Риторика” (К.: Центр учбової літератури, 2007), при 

підготовці навчальних програм та проведенні лекційних і семінарських 

занять з курсів „Традиційна логіка", „Сучасна логіка", „Риторика", 

„Філософські проблеми сучасної логіки" для студентів бакалаврату й 

магістратури філософського факультету, „Еристика” для студентів 

бакалаврату ННЦ „Інститут біології та медицини" та факультету психології. 

„Риторика" для студентів бакалаврату економічного факультету та 

факультету соціології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка.

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

1 індивідуальну монографію „Логіка і риторика: ретроспектива 

взаємозв'язку" (Київ, 2019 р.; 17,0 д.а.), 21 статтю у фахових виданнях 

України (5 з яких входять до міжнародних наукометричних баз даних), 1 

статтю в періодичних іноземних виданнях, 1 статтю в інших іноземних 

виданнях. Додаткові праці, в яких відображено результати дослідження, 

включають 1 навчальний посібник і 19 праць апробаційного характеру.

Структура та обсяг дисертації відповідає мсті й завданням 

дослідження, включає вступ, 5 розділів, що містять 13 підрозділів, висновки, 

список використаних джерел із 313 найменувань та 4 додатки, що займають 

19 сторінок. Загальний обсяг роботи становить 391 сторінку. Основний текст 

викладено па 322 сторінках друкованого тексту.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ

Протягом тривалого історичного розвитку, особливо в XX ст., саме 

розуміння логіки та риторики як царин наукового знання зазнало певних 

змін. Сучасний стан розвитку логіки характеризується втратою визначеності, 

оскільки сьогодні немає єдиної відповіді зокрема на таке важливе питання: 

який предмет логіки як науки [233, с.22-23]. У навчальній літературі з логіки 

превалює визначення предмета цієї дисципліни через поняття форми 

міркувань: „Логіка досліджує спосіб отримання нового знання, не 

пов'язуючи форму знання з його конкретним змістом" [125, с.Н]. Відомий 

сучасний український логік Я.В. Шрамко з приводу головного завдання 

логіки як науки пише: „Фундаментальне завдання, що постає перед логікою, 

полягає у визначенні умов збереження істини, зокрема в перебігу 

раціонального пізнання. Враховуючи, що останнє здійснюється головним 

чином шляхом логічного міркування, логіка має пояснити, в який спосіб у 

процесі такого міркування ми від істинних висловлювань можемо 

переходити до істинних висловлювань і ніколи не отримаємо з істини хибу" 

[232, с.50].

Дійсно, форма міркування як вихідна абстракція майже одразу 

створила теоретичний об'єкт логіки як науки. Точніше вихідною абстракцією 

виступило те, що правильність міркування залежить суто від його форми й не 

залежить від змісту. Тому неважливим є ані предметна царина 

використовуваних міркувань, ані те, як людина здійснює самі міркування [ЗО, 

с.8]. Щоправда, в другій половині XX ст. у неформальній логіці поняття 

логічної форми й правильності (validity) перестали бути головними [275, 

р.94]. Це можна вважати додатковим аргументом на користь того, що на 

сьогоднішній день стан розвитку логіки характеризується втратою 

визначеності.
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Стосовно риторики, то ситуація ще більш складна, адже під сумнівом 

залишається її власне науковий статус. В.Н. Брюшинкін з цього приводу 

писав: „Наукове вивчення міркувань починається з Аристотеля. Аристотель і 

ввів у розгляд дві головні дисципліни - логіку і риторику, які - кожна зі 

свого боку - займаються міркуваннями. Логіка з тих часів зазнала 

багатоманітних змін, перетворившись на окрему науку, постійно 

розширюючи царину міркувань, які нею вивчаються. Риторика, не дивлячись 

на два тисячоліття її часом інтенсивного розвитку, так і залишилася 

емпіричним описом прийомів, які застосовують у більш чи менш успішних 

зразках переконуючих промов, вченням про прикрашання промови й у 

кращому випадку більш чи менш послідовною класифікацією цих способів 

переконання, які застосовують на практиці” [ЗО, с.7-8].

Для більш чіткої концептуалізації понять логіки та риторики, 

взаємозв'язок між якими є предметом даного дослідження, варто звернутись 

до їх тлумачень в історії філософської думки та на сучасному етапі. Адже 

історично розвиток і логіки, й риторики відбувався в контексті філософії 

(більшою мірою логіка як засіб отримання наукового знання) чи в опозиції до 

неї (більшою мірою риторика як переконання безвідносно до істини).

1.1. Концептуалізація логіки й риторики в історії філософської 

думки до XX ст.

Становлення логіки та риторики як особливих царин знання відбулось 

у Стародавній Греції класичного періоду (класика - це VI-IV ст. до п.е. [68, 

с.81]) й було зумовлене специфікою тогочасної культурної ситуації, яка 

окреслювалася в літературі радянського і пост-радянського простору, 

наприклад, через поняття принципу змагальності [127], розуміння культури 

як „пайдейя" (лаібєіа) [2], ідеалу „суспільної людини" [37], риторичного 

ідеалу [159].
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Стосовно принципу змагальності (агоністики), суттєвою ознакою якого 

є прагнення до перемоги в різноманітних змаганнях в усіх сферах 

суспільного життя, Е.Н. Корнілова відмічала, що його відкриття пов'язане з 

ім'ям Я. Буркгардта, проте пізніше в історії та філології про цей принцип 

трохи забули [127, с.3-4]. При цьому можливість здобуття перемоги 

обумовлювалася насамперед розвитком духовних, розумових здібностей, 

власного інтелекту разом із фізичними здібностями. У свою чергу, все це 

може бути досягнуто завдяки вихованню та самовдосконаленню. Досить 

яскраво про співвідношення фізичних і духовних здібностей та 

першочерговість останніх писав зокрема відомий давньогрецький філософ 

Аристотель: „...якщо ганебно не бути в змозі допомогти собі своїм тілом, то 

не може не бути ганебним безсилля допомогти собі словом, оскільки 

користування словом більш властиве людській природі, ніж користування 

тілом" [12, C.75OJ. Потужним засобом виховання, розвитку духовних 

здібностей було мистецтво володіння словом, яке охоплювало, крім 

риторики, ще й такі царини, як: діалектика, еристика, софістика тощо. 

Відповідно спроба встановлення взаємозв'язку логіки й риторики передбачає 

розгляд також їхнього відношення до зазначених сфер.

Поняття „пайдейя" (лаібєіа) є ключовим у тлумаченні самого поняття 

культури в Стародавній Греції. Як відмічав С.С. Авєрінцсв [2, с.352], цей 

термін означає „виховання”, тобто те, що передається та прививається 

дитині. Виховання в такому розумінні складалось із двох частин: виховання 

слова і виховання думки. За першу частину відповідала риторика, вона 

шукала переконання. За другу частину відповідала філософія, вона шукала 

істину. Відмітною рисою взаємодії риторики і філософії в епоху Античності 

було те, що кожна з них ототожнювала себе з культурою в цілому і 

намагалася увібрати в себе свою суперницю. Кожна з них прагнула відновити 

нероздільність думки і слова на своєму грунті: риторика — на грунті 

переконання, філософія - на грунті істини. С.С. Авєріпцев писав: „Філософія 

претендувала на тс, що вона і є, поряд з усіма іншими, „справжня" риторика: 
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звідси риторичні штудії Аристотеля, стоїків, неоплатоників. Риторика 

претендувала на те, що вона, і тільки вона, є „справжня" філософія: ми вже 

бачили, що для Цицерона справжній оратор і справжній філософ — одне й те 

саме, і у представників ,щругої софістики” II-IV ст. ми знаходимо чимало 

аналогічних декларацій. Іншими словами, філософія і риторика не частини 

культури античного типу, не її „провінції" і „домени”, які могли б 

розмежуватися і спокійно існувати кожна в своїх межах, вступаючи хіба що у 

легкі пограничні суперечки. Ні, античний тин культури дає і філософії, і 

риториці можливість просто ототожнити себе з культурою в цілому, 

оголосити себе принципом культури. Обличчя культури подвоюється: цс 

„пайдейя" під знаком філософії і „пайдейя" під знаком риторики" [2, с.352- 

353; 92, с.43; 119, с.8-9].

Дійсно, систематичний характер як риторики, так і філософії давали їм 

можливість кожній з них називати тільки себе культурою. Тобто па етапі 

формування риторика виступала у певній опозиції до філософії, так само, як і 

філософія по відношенню до риторики. Систематичність риторики полягала 

в тому, що вона прагнула дослідити всі етапи трансформації предмета в 

слово: від того, як людина пізнає навколишній світ, аж до того, як інші 

сприймуть ці результати через її промову. Як писала Н.А. Безменова [22, 

с.18], правила риторики надзвичайно загальні й охоплюють широкий 

діапазон „ідея - слово", що складає повний ідеомовленнєвий цикл.

Досить „складні" взаємовідносини між філософією та риторикою 

виявляються і в ідеалі „суспільної людини", що формується в античній 

демократії [37, с.9]. Виразниками такого ідеалу виступали софісти. 

Наприкінці V ст. до н.с., як відзначав М.Л. Гаспаров: „стало зрозуміло, що 

найрозумніша „суспільна людина" не в змозі подолати недосконалість 

існуючого державного ладу і повинна або підкоритися йому в своїй практиці, 

залишивши всі ідеальні устремління, або відмовитися від будь-якої 

суспільної діяльності й зайнятися самовдосконаленням у вузькому колі 

шукачів істинного блага. Ідеал „суспільного життя" розпадається на два 
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взаємовиключних поняття: „життя діяльне” (ярауті/бі; ріос) і „життя 

споглядальне” (вєсорєтіхо; ріос). Ідеалом першого був ритор - практик і 

політик; ідеалом другого - філософ, теоретик і мислитель. Відтепер все 

духовне життя античності було втілене між цими двома полюсами 

риторикою і філософією" [37, с. 10].

Подібні загальні уявлення суттєво впливали і на взаємозв'язок логіки 

та риторики. Як було зафіксовано у [92, с.44], в Античності риторика, як 

практичне мистецтво, виступала принципом культури в цілому. На іншому 

боці культури розташувалась філософія, як певне теоретичне знання. 

Становлення ж логіки як науки відбувалось ніби між цими двома 

принципами культури. Йдеться про те, що в Античності логіка розглядалась 

здебільшого як певний метод, знаряддя, за допомоги якого можна як шукати 

істину (в філософії), так і вводити людей в оману (в софістиці).

В античній культурі також закріплюється уявлення про два протилежні 

риторичні ідеали. А.К. Михальська розглядала поняття риторичного ідеалу 

як основну категорію порівняльно-історичної риторики [159, с.43]. На її 

думку, риторичний ідеал - це „образ” хорошої, правильної промови, який 

закріплений у свідомості представників певної культури (як оратора, так й 

аудиторії). У [89, с. 145] підкреслювалися характеристики А.К. Михальською 

[159, с.43] двох риторичних ідеалів, які сформувалися в античну епоху. А 

саме: риторичний ідеал Сократа і Платона грунтується на постулатах істини 

(наявність в оратора необхідних знань з предмета промови), добра (користь 

для суспільного блага), краси (чітка впорядкованість промови у словесному 

відношенні). Головною ж особливістю софістичного риторичного ідеалу (в 

сучасних умовах ідеалу здебільшого „чорної" риторики) є її маніпулятивний 

характер, коли завдання оратора полягає в тому, щоб за будь-яку ціну 

переконати аудиторію. Шляхом досягнення цієї мети є та ж „краса”, тобто 

витончена промова у словесному відношенні та вдалий підбір логічних 

засобів, щоб у слухачів складалося враження, що предмет дійсно є таким, 

яким його подано в промові. Сучасний фахівець у цій галузі К. Бредемайер 
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пише: „Чорна риторика - це маніпулювання всіма необхідними 

риторичними, діалектичними, еристичними і рабулістичними прийомами для 

того, щоб спрямовувати бесіду в бажане річище й підводити опонента чи 

публіку до бажаного для нас висновку та результату" [26, с. 12].

Таким чином, вищснавсдсні характеристики культурної ситуації 

періоду становлення логіки та риторики дають змогу говорити насамперед 

про їхню практичну орієнтованість як засобів виховання духовних здібностей 

для подальших перемог (принцип змагальності) в різних царинах людської 

життєдіяльності (як у „житті діяльному" - ораторстві, так і в „житті 

споглядальному" - пошуку істини у філософії). Виховання думки (філософія) 

і виховання слова (риторика) передбачало володіннями певними „техніками", 

прийомами, які за своєю природою є нейтральними (логіка), але за метою 

репрезентують протилежні риторичні ідеали.

Загалом копцептуалізація логіки й риторики досить чітко постає в 

творчому доробку видатного давньогрецького філософа Аристотеля. Як 

відомо, Стагиріт не використовував термін „логіка" для позначення 

заснованої ним науки. Суто логічними працями є його „Аналітики”. З.Н. 

Мікеладзе з цього приводу відмічав: „...вперше він зробив ці прийоми 

предметом наукових пошуків, саме прийоми міркування як цілісні утворення, 

а не тільки ті чи інші компоненти міркування. Йдеться, звичайно, тут не про 

те, ніби до Аристотеля не було нікого, хто застосовував би вивчені ним чи 

невідомі йому й, можливо, значно більш витончені способи аргументації" 

1157, с.5]. Він також вказував на те, що „Аристотель використовує такі 

терміни як синоніми: „доведення”, „силогізм, що доводить”, „науковий 

силогізм”, „наукове доведення”" [157, с.9]. Свою „Першу аналітику" 

Стагиріт розпочинає з визначення предмету: „Перш за все слід сказати про 

що дослідження і справа якої воно [науки]: воно про доведення і це справа 

науки, що доводить" [9, с.119]. Таким чином, предметом логіки є доведення, 

яке постає у вигляді силогізму, що доводить (як вказує Аристотель [9, с.123], 

поняття „силогізм" є більш широким, ніж поняття „доведення", оскільки 
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будь-яке доведення є силогізмом, однак не кожний силогізм є доведенням). 

Силогізми, які не є доведенням, використовуються зокрема в риториці та 

діалектиці.

Риторику в однойменному трактаті Стагиріт визначає як: „...здатність 

знаходити можливі способи переконання відносно кожного даного предмету" 

[12, с.751]. Способів переконання існує три види, вони залежать від 

характеру оратора, настрою слухачів, самої промови [12, с.752]. Таким 

чином, концептуальним каркасом риторики як мистецтва переконання 

виступають поняття етосу, пафосу і логосу. При цьому логос тлумачиться 

здебільшого як міркування (ентимема чи приклад), адже цей спосіб 

переконання характерний для самої промови.

Слід наголосити на тому, що Аристотель велику увагу приділяв 

вирішенню питання про те, чим риторика відрізняється від інших мистецтв, 

які теж мають справу зі словом, а саме: аналітики, діалектики, софістики та 

еристики [86, с.129]. Як пише І.В. Хоменко, „...чіткої різниці між 

діалектикою, софістикою та еристикою після Аристотеля вже не проводили" 

[220, с.ЗО].

Аналітика, діалектика, риторика, софістика та еристика розрізняються 

Аристотелем насамперед за сферами, в яких може бути отримана певна 

користь від них. Сфера аналітики - цс наукове знання [9. с.119]. Сфера 

діалектики - вправи, усні бесіди, філософські знання, а також пізнання 

перших начал певної науки [10, с.351]. Сфера риторики - переконання [12, 

с.751]. Сфери софістики й еристики - перемога в суперечці [8, с.555].

Усі ці сфери охоплюють різні комунікативні ситуації, адже так чи 

інакше зазначені мистецтва мають справу з вербальним мисленням, проте 

силогізми, які вони застосовують мають свою специфіку. Стагиріт пише про 

те, що софістичні та еристичні силогізми є позірними доведеннями й саме 

цим відрізняються від інших силогізмів. Позірність виявляється в двох 

аспектах: по-перше, саме міркування може бути позірним, тобто не мати 

необхідного зв'язку між засновками та висновком (суто формально-логічна 
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характеристика), а по-друге - міркування може бути правильно побудованим, 

однак насправді не стосуватися предмету обговорення; розрізнення ж 

еристичного і софістичного силогізмів зумовлене лише метою: ерисгичний 

застосовують заради позірної перемоги, а софістичний - заради позірної 

мудрості у гонитві за наживою [8, с.555]. Відмінність між науковим 

силогізмом, з одного боку, та діалектичним і риторичним, з іншого, полягає 

насамперед у тому, що засновки доведення є істинними положеннями [7, 

с.259], тоді як засновки діалектичного і риторичного силогізмів мають 

здебільшого правдоподібний характер, тобто потребують обговорення, 

передбачають можливість подвійного рішення [12, с.756].

Загалом Аристотель вказує на тісний зв'язок риторики й діалектики: 

„Риторика - мистецтво, яке відповідає діалектиці, оскільки обидві вони 

стосуються таких предметів, знайомство з якими можна певним чином 

вважати спільним надбанням усіх і кожного, й які не належать до царини 

якоїсь окремої науки" [12, с.744]. Жодне інше мистецтво, окрім зазначених, 

не розглядає висновки з протилежних засновків [12, с.750]; ентимема як 

риторичний силогізм є способом переконання в риториці, а розгляд 

силогізмів належить до царини діалектики [12. с.748]. Відповідно той, хто 

здатний розуміти, з чого й як складається силогізм (діалектика), буде здатний 

будувати ентимеми (риторика), якщо до знання силогізмів приєднає знання 

того, чого стосуються ентимеми, і того, чим вони відрізняються від наукових 

силогізмів (логіка) [12, с.749]. Важливою також є думка Стагиріта про те, що 

царина мистецтв (риторика і діалектика) охоплює як дійсне, так і позірне 

(риторика - те, що є переконливим, і таким здається; діалектика — дійсний і 

позірний силогізм), тобто знання і намір, тому ритором буде людина і за 

першим, і за другим, діалектиком - за знанням, а софістом - за наміром, з 

яким вона користується своїми знаннями [12, с.751].

Таким чином, концептуалізація логіки й риторики, що отримала, так би 

мовити, своє завершення в творчому доробку Аристотеля, загалом відбулась 

завдяки принциповим особливостям культурної ситуації й типів комунікації 
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тогочасного періоду. Як писав М.В. Попович, логічні знання виникли на 

грунті дискусії, діалогу, полеміки [182, с.236]. Логіка, риторика і діалектика 

виявилися тісно пов'язаними між собою мистецтвами побудови аргументації 

через відповідні силогізми як технічні засоби. При цьому кожне з цих 

мистецтв було практично орієнтованим на певний тип комунікації. 

Щоправда, логіка, все ж таки, займала виняткову позицію серед цих 

мистецтв, оскільки тільки наукові силогізми уможливлювали досягнення 

істинного знання. Засновками ж риторичних та діалектичних силогізмів 

могли бути протилежні положення, тому вони мали справу як з дійсним, так і 

позірним знанням. Тим не менш, і логіка, і риторика, і діалектика були 

джерелами виховання духовних здібностей, які згодом реалізовувалися й у 

теоретичній царині: „споглядальному житті" філософів (здебільшого логіка), 

й у практичній царині: „діяльному житті” ораторів (риторика), учасників 

бесід (діалектика), в яких обговорювались важливі теми того ж теоретичного 

характеру - пошук першоначал різноманітних наук, або ж практичного 

характеру щодо різноманітних дій. Несправедливі наміри людини, яка 

користується риторикою та діалектикою, перетворюють ці мистецтва на 

софістику та еристику.

У подальшому розвитку, як писав А.О. Маковельський, термін „логіка" 

для позначення відповідної філософської дисципліни почали вживати стоїки: 

„...однак цей термін вони використовували у більш широкому сенсі, ніж той, 

в якому він став застосовуватися пізніше. Справа в тому, що стоїки включали 

в логіку й науку про мову (граматику), у розробці якої їм належить велика 

заслуга. Вони ставили в тісний зв'язок мислення і мову" [150, с.167]. Тобто 

логіка у вченні стоїків включала в себе діалектику і риторику. Остання 

складала, на їхню думку, необхідну частину знань справжнього мудреця. За 

свідченням Діогена Лаертського, стоїки певною мірою наполягали на 

внутрішній єдності риторики та діалектики, а саме: діалектика є наукою 

правильно сперечатися за допомогою міркувань у вигляді запитань та 

відповідей, риторика ж - наукою витончено говорити за допомогою 



40

міркувань [52, с.260]. Як бачимо, внутрішня єдність риторики та діалектики 

забезпечується ключовим терміном - „міркування”, що виступає засобом і в 

публічному мовленні, і в суперечці.

Окрім трьох способів переконання (логосу, етосу і пафосу) 

концептуальним каркасом риторики як науки може бути й модель 

ораторської діяльності, яка складається з п'яти етапів, кожний з яких 

розглядається у відповідному розділі риторики. Відомий давньоримський 

оратор і філософ Цицерон у своєму діалозі „Про оратора” писав: „Всі сили й 

здібності оратора потрібні для виконання таких п'яти завдань: по-перше, він 

повинний підшукати зміст для своєї промови; по-друге, розташувати 

знайдене по порядку, зваживши й оцінивши кожний доказ; по-третє, оповити 

й прикрасити все це словами; по-четверте, укріпити промову в пам'яті; по- 

п'яте виголосити її з гідністю та приємністю” [224, с. 102].

У подальшому розвитку риторики саме такий п’ятичленний каркас 

виступив концептуальним ядром цієї науки. Стосовно ж визначення, то 

згодом досить тривалий час панувало те визначення, яке було наведене 

іншим відомим давньоримським ритором Квінтіліаном. У своєму творі 

“Дванадцять книг риторичних повчань” (“Institutio oratore”) він систематизує 

й аналізує наявні визначення риторики. Всього їх три [72, с. 142-146]: 

Підсумок цих визначень разом із критичними зауваженнями самого 

Квінтіліана наведено в таблиці:

Таблиця

Аналіз визначень риторики Квінтіліаном

№ Визначення риторики Автор Критичні зауваження

1. Риторика - це здатність 

переконувати.

Ісократ Переконувати може й багатство, 

влада тощо без допомоги слова.

2. Риторика - це здатність 

переконувати словом.

Горгій 3 одного боку, переконують не 

лише оратори; а з іншого - 

метою ораторів не завжди є 

переконання.
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Таблицю було складено на підставі аналізу наявних визначень риторики 

Квінтіліаном [72. с. 142-146] і висвітлено у [95. с. 16].

3. Риторика - це здатність 

або сила знаходити все, 

що може переконувати в 

промові.

Аристотель Стосується лише винаходу 

матеріалу й без викладу не може 

утворювати промови.

Після цього Квінтіліан пропонує своє визначення риторики, хоча й 

підкреслює, що взяв цінне в інших авторів: „Риторика є наукою говорити 

витончено” [72, с.146]. Таке визначення, на думку давньоримського ритора, 

має значні переваги у вирішенні питання щодо користі риторики. Адже 

можливість використання красномовства і на добро, і на зло завжди була 

каменем спотикання для ораторів. Якщо риторику пов'язувати тільки з 

переконанням, тоді заперечення її користі на підставі застосування з 

недоброю метою виглядає слушним. Але якщо риторику пов'язувати 

насамперед з мистецтвом красномовства разом з чесністю оратора, тоді її 

користь беззаперечна [72, с. 150].

У подальшому розвитку не тільки логіки й риторики, але й інших наук, 

важливе місце займає перехідний період V - VI ст., коли завдяки роботам 

видатних філософів було систематизовано античне знання й закладено 

фундамент середньовічної філософської думки. Зокрема це стосується ідеї 

пізньої античності щодо системи освіти, яка являє собою „сім вільних 

мистецтв”. Семичастинний канон розділявся на два ступені: нижчий - 

граматика, діалектика (логіка), риторика - тривіум і вищий - арифметика, 

геометрія, музика й астрономія - квадривіум. Г.В. Гриненко з цього приводу 

пише: „Граматика, діалектика й риторика об’єднані в єдиний комплекс, 

оскільки всі вони є в певному сенсі науками про Логос: граматика 

безпосередньо вивчає природну мову, логіка - правильні міркування, що 

здійснюються через мову, а риторика - правильну, красиву й переконливу 

побудову промови. Ці дисципліни пов'язувались в одне ще й тому, що 

оволодіння ними всіма було необхідним для успішної участі в диспутах - 
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основній формі обгрунтування, доведення й навіть викладу будь-яких ідей 

(більшість наукових текстів того часу будувалося у вигляді діалогу або за 

принципом „за і проти”, тобто теза - ан ги теза - висновок)” [46, с.206].

Витлумачення риторики як мистецтва говорити витончено насправді не 

означало, шо в розвитку цієї дисципліни в середньовічну епоху переконання 

остаточно випало з уваги риторів. На користь цього свідчить зокрема 

визначення частин красномовства, яке наводив Ісідор Севільський у своїх 

„Етимологіях, або Началах”. Він писав, що вміле красномовство складається 

з п'яти частин: „винаходу [матеріалу] (inventio), розташування [матеріалу] 

(dispositio), словесного вираження (clocutio), запам'ятовування [промови 

напам'ять] (memoria), виголошення (pronuntiatio), і нарешті [містить] 

обов'язки, які полягають у тому, щоб переконувати кожного” [66. с.67].

Логіку ж, точніше діалектику (адже логіка і діалектика досить тривалий 

час середньовічної епохи не розрізнялись), Ісідор Севільський визначає 

таким чином: „Діалектика - цс наука, яка була винайдена для міркування про 

причини (суть, causae) речей. Вона сама є тим різновидом філософії, яка 

називається логікою й яка здатна умоглядно визначати, запитувати й 

міркувати. Адже вона в різного роду пошуках вчить, яким чином істина 

відрізняється від хиби” [66, с.88].

У європейському просторі термін „логіка” набуває розповсюдження з 

XIII ст., до цього більш поширеним був термін .діалектика”. М.В. Попович 

писав про те, що розрізнення між логікою-діалектикою і логікою-аналітикою, 

важливе для Аристотеля, було втрачене ще римськими перекладачами 

грецьких логічних творів. За часів Середньовіччя і Нового часу в 

університетських курсах „...під діалектикою, як правило, малась на увазі 

формальна логіка з силогістикою Аристотеля як її серцевиною, під логікою 

теоретико-пізнавальні коментарі до неї, центром яких була проблема 

універсалій” [182, с.239].

Щодо співвідношення термінів .діалектика” та „риторика” в 

середньовічну епоху, у праці [119, с.88] було відзначено доробок Е.Н.
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Лісанюк, яка відмічала, що в широкому значенні термін „діалектика” 

позначає теж саме, що і ,логіка”. Вузьке ж тлумачення діалектики 

передбачає гри аспекти: (1) мистецтво диспуту; (2) мистецтво пошуку 

аргументів; (3) мистецтво міркування, що перебуває „між” доведенням і 

софістичною аргументацією. Розгляд діалектики як мистецтва пошуку 

аргументів відсилає до царини топіки й, як підкреслює Е.Н. Лісанюк: 

„...існував тісний зв'язок між цією сферою логіки і риторикою - теорією 

аргументації” [139. с. 96]. Хоча традиційним вважається третє тлумачення 

терміну .діалектика”, що займається аристотелівськими .діалектичними" 

силогізмами, які мають таку ж формальну структуру, як і демонстративні, а 

відрізняються від них характером засновків. На межі XIII-XIV ст. логіку 

сприймають вже більше як раціональну, спекулятивну, ніж лінгвістичну 

дисципліну. Логіка (діалектика) ж як „вільне мистецтво” й частина тривіуму 

сприяла сприйняттю її скоріше як лінгвістичної пауки, тобто пауки „...про 

мову, а не про мислення” [139, с.97].

В епоху Відродження можна говорити про те, що логіка, точніше 

діалектика, входить до складу риторики. Зокрема, Л. Вала вказував на те, що 

і логіка, і діалектика мають на меті правильні способи міркування, через що 

їх і називають „методом", хоча відмінності між ними полягають в тому, що 

ще з часів Аристотеля діалектика є здатністю будувати висновок через 

можливе, а логіка - через необхідне [34, с.361]. Він писав, що діалектика 

розглядає підтвердження та спростування. Однак вони є частиною винаходу, 

тобто першого розділу риторики. Діалектика використовує силогізм, а 

риторика, окрім силогізму, використовує ще ептимему, епихейрему та 

індукцію [113, с.246]. Діалектик використовує силогізми без прикрас, а 

оратори намагаються залучити весь риторичний інструментарій, щоб 

доведення було захоплюючим [34, с.351]. У цьому аспекті можна погодитись 

із думкою А.Ф. Лосєва, який зазначав: „Саме Валла глибоко відчуває 

різницю між тим, що ми зараз назвали б мовним мисленням, і тим, що 
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звичайно зветься формальною логікою. Він віддає перевагу мовному 

мисленню..." [146, с.356].

Досить яскраво логіка як мистецтво мислення і риторика як мистецтво 

мовлення постають у XVII ст. у творчих доробках школи Пор-Рояля. А. Арно 

і П. Ніколь визначають логіку як мистецтво вірно скеровувати розум у 

пізнанні речей [13, с.24], при цьому не тільки в науковій сфері, але й у 

повсякденному житті. Вони завершують свою ,Логіку" вченням про метод, 

яке вважають найкориснішою й найважливішою її частиною, що розглядає 

доведення [106, с.280]. Здебільшого доведення складається не з одного 

аргументу, а являє собою низку міркувань, завдяки яким доводять істину [13, 

с.235]. Використання методу необхідне для досягнення таких цілей: по- 

перше, відкриття істини, коли вона невідома; і по-друге, донесення її до 

інших, коли вона вже відкрита. Тобто, на думку французьких філософів [13, 

C.242J, існує два методи: 1) метод аналізу, розкладу, винаходу (d'invention) та 

2) метод синтезу, додавання, доктрини. І.Н. Гріфцова, характеризуючи 

„Логіку, або Мистецтво мислити" вказує на те, що зазначена робота являє 

собою новий тип логіки. Вона пише: „Пояснення причин, що спонукали 

Арно і Ніколя викладати „мистецтво логіки самим природним і самим 

зручним способом", звучить дуже сучасно й ідейно нагадує аргументацію 

авторів підручників з неформальної та практичної логіки нашого часу" [47, 

с.28-29].

Інший представник пор-рояльської школи - Б. Ламі - визначає 

риторику не тільки як мистецтво красномовства, але й як мистецтво 

переконання. Як зазначалося у [107, с.17], вивчення цього мистецтва 

необхідне для того, щоб мовлення досягало своєї мсти, якою якраз і є 

переконання слухача. Оскільки людина переконує в будь-якій розмові, то Б. 

Ламі лаконічно підкреслює значимість риторики: „Одним словом, мета наша 

- протягом всього життя переконувати людей, з якими ми зустрічаємося, 

схиляти їх па свій бік" [138, с.254]. Тобто оратор має сам осягнути істину й 

донести її до аудиторії. Оскільки людська природа недосконала через вплив 
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пристрастей, то оратору потрібно насамперед привертати увагу до того, що 

він виголошує, а не просто викладати істину через демонстрацію випливання 

сумнівних положень з безсумнівних тверджень: „У тому, що мистецтво 

переконання зазвичай поєднують з мистецтвом красномовства, є сенс, 

оскільки перше мало на що придатне без другого. Адже недостатньо для 

того, щоб схвилювати душу слухача, просто сухо розповісти йому про 

предмет пристрасті, яку ми хочемо йому навіяти. Потрібно задіяти всі засоби 

красномовства для того, щоб написати дуже живописну картину, здатну не 

просто пройти перед очима, але й захопити слухача" [138, с.280-281].

Загалом у школі Пор-Рояля можна говорити про єдність мистецтва 

мислення (логіка) і мистецтва мовлення (риторика) [119, с. 133], яка постає в 

пізнанні істини та переконанні інших, запобігаючи при цьому помилок, 

джерелом яких є недосконалість людської природи, коли вплив пристрастей 

веде до того, що людина може діяти всупереч розуму. При цьому французькі 

автори не обмежувалися виключно науковим дискурсом (насправді 

науковими питаннями переймається не так вже й багато людей, помилки тут 

трапляються рідше), а вказували на користь логіки та риторики й у інших 

типах дискурсів, на те, що звичайна людина має керуватися приписами цих 

дисциплін, якщо хоче розумно міркувати, пізнавати істину та переконувати в 

ній своїх співрозмовників.

У XIX ст. А. Шопенгауер, розглядаючи значення термінів „логіка" та 

„діалектика", вважав, що логіка є апріорною наукою, а діалектика може бути 

сконструйована тільки апостеріорно як здобуте з досвіду знання [231, с.6]. 

По суті, відомий німецький філософ повертається до того розрізнення цих 

дисциплін, яке було сформовано в творчості Аристотеля. Вище було 

зазначено, що логіка (аналітика у Стагиріта) спрямована на пошук істинного 

знання, що здійснюється мудрецем, а діалектика призначена для обговорення 

вихідних начал у діалозі. А. Шопенгауер писав: „...царина логіки охоплює 

загальні закони мислення, яким підкоряється будь-який розум у той момент, 

коли він наданий сам собі, коли ніщо йому не заважає, отже в період 
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усамітненого мислення розумної істоти, яку ніщо не вводить в оману. 

Навпаки, діалектика розглядає одночасну діяльність двох розумних істот, які 

думають в один і гой самий час, звідки, - звичайно, виникає суперечка, тобто 

духовна боротьба. Обидві істоти мають чистий розум, і тому вони повинні 

були б погодитися одна з одною; насправді такої згоди немає і ця незгода 

залежить від різноманітних індивідуальностей...” [231, с.5-6]. Відомий 

німецький філософ вказував на те, що його робота присвячена саме 

мистецтву суперечки, причому такої, коли людина завжди буде правою. 

Адже кожна людина прагне до цього від природи. Можна було б назвати це 

мистецтво еристикою, однак така назва була б доволі різкою. Тому А. 

Шопенгауер назвав предмет своєї роботи еристичною діалектикою, що 

вивчає мистецтво ведення суперечок, в яких людина завжди залишатиметься 

правою [231. с.7].

Таким чином, у концепції А. ІПопенгауера з одного боку 

наголошується, що розрізнення логіки та діалектики слід зробити навіть 

більш чітко, ніж в Аристотеля, а з іншого - відомий німецький філософ 

вважав, що в діалектику слід включити софістику та еристику, а не виділяти 

їх окремо, як це зробив Стагиріт. Завершує свою роботу А. Шопенгауер 

додатком про значення логіки й рідкість розуму. На його думку, логіка не має 

жодного практичного значення, оскільки насправді не навчає правильному 

мисленню: „...логіка дає лише вказівку того, як слід робити висновки, тобто 

як діяти з судженнями вже готовими, а не того, як отримати першопочатково 

ці судження. ... Найбільше утруднення і небезпека помилки міститься у 

встановленні та розподілі засновків, а не у витягуванні з них висновків: 

останнє робиться неминуче й саме собою” [231, с.64].

Вищенаведене дає змогу стверджувати, що у тих дослідженнях 

міркувань, які проводилися логікою як наукою протягом її історичного 

розвитку, важливим залишався саме перехід від засновків до висновку, що є 

певною формальною конструкцією, яка може бути виміряна математичними 

способами, що згодом відбулося в математичній логіці, тоді як для риторики 
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та діалектики важливим є застосування міркувань як задля переконання 

аудиторії (риторика), так і задля досягнення істини (діалектика) чи перемоги 

(еристична діалектика) в суперечках.

Розгляд концептуалізації понять „логіка” й „риторика" в історії 

філософської думки свідчить про тс, що початково ці науки мали спільний 

об'єкт дослідження, яким є вербальне мислення. Разом з тим, логіка завдяки 

досить чіткій вихідній абстракції (міркування, в якому втілюється вербальне 

мислення, з боку його форми) мала всі підстави для розвитку в строгу науку 

(збагачення математичним апаратом наприкінці XIX - XX ст.), тоді як 

концсптуалізація риторики як науки відбулась у двох каркасах, які хоча й не 

виключають один одного, проте дещо „розмивають" її предмет, яким може 

бути загалом витончена промова (Квінтіліан), не обов'язково орієнтована 

суто на переконання. Перший базується на поняттях логосу, етосу і пафосу 

як модусах переконання (Аристотель) і передбачає доволі тісний зв'язок з 

логікою саме в побудові аргументації. Другий базується на розділах 

риторики як етапах ораторської діяльності від задуму до виголошення 

промови (Цицерон) і надає можливості більшої концентрації власне на 

словесному вираженні, красномовстві, що уособлює витонченість промови. У 

межах цього другого концептуального каркасу риторики зв'язок з логікою 

постає переважно у винаході аргументів (інвенція) та їхньому розташуванні 

(диспозиція).

1.2. Концепти „логіка” та „риторика” в XX ст.

У XX ст. логіка, а згодом і риторика розвиваються як інтенсивно 

(чимала кількість логічних теорій, досить вагомі риторичні концепції), так і 

екстенсивно (мається на увазі все більш тісний зв'язок між ними у межах, 

наприклад, теорії аргументації).

Стан логіки як науки початку XX ст. С.І. Поварпін характеризував 

таким чином: „...царина логіки в теперішній час - царина пошуків, критики, 
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суперечок, наполегливої творчості. Стара логіка вже трагічно не відповідає 

потребам нашого часу; нової логіки, хоча б в основах завершеної та 

загальновизнаної, ще немає. Можна лише загалом передбачати майбутні 

форми нової величної будови; збираються матеріали для багатьох її частин. У 

результаті не існує жодного важливого питання логіки, у вирішенні якого 

погоджувалися б всі авторитетні дослідники" [179, с.З]. Відомий логік подає 

різні підходи до вирішення основних питань, якими опікується логіка як 

наука. Зокрема, він пише про те, що в давні часи логіка мала практичний 

характер, виникла з практичних потреб мистецтва переконувати та 

сперечатися. Подібне тлумачення логіки було розповсюдженим й у добу 

Середньовіччя. Зміни відбуваються після епохи Відродження, коли, на думку 

С.І. Поварніна, на перший план виходять думки про іншу, але також 

практично корисну логіку - логіку відкриття нових знань, логіку винаходу, 

евристичну логіку. В цьому русі були різні напрями, один з яких уособлює Г. 

Ляйбніць: „...істинна логіка, або щонайменше частина її, тотожна з 

математикою. В розумі Лейбниця були грандіозні плани універсального 

математичного (чи логічного) числення, що охоплює не тільки кількісні, але 

й усілякі відношення; плани універсального методу будь-якого пізнання. Ці 

ідеї Лейбниця. що повністю оцінили тільки нещодавно, й численні досліди 

його в цьому напрямі передбачили багато з того, що намагаються зробити у 

наші часи в логістиці...” [179, с.23]. Як відомо, логістикою називали той 

напрям у логіці, який тісно співпрацював з математикою. Просто історично 

такий термін не закріпився в логічній науці. Г.Х. фон Вріїт писав: „Те, що 

термін „логістика" ніколи не отримав широкого розповсюдження в 

англійській мові, відбулося, імовірно, завдяки тому факту', що форма 

множини від цього слова вже мала в англійській мові усталене використання 

з іншим значенням. Замість цього довго застосовувались атрибути 

„математична" і „символічна", щоб відрізнити нову логіку від тих форм, що 

їй передували" [36, с.81 ].
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Дійсно, на початку минулого століття бурхливий розвиток логіки 

відбувався у тісному зв'язку з математикою [74; 75; 153; 228], що стало 

головною засадою формування сучасної логіки. Це пов'язане „...з еволюцією 

методу формалізації від напівформального (традиційна логіка) до чисто 

формального (сучасна логіка)” [123, с.6]. М.В. Попович зазначав, що 

формальна логіка завдяки використанню математичних методів розвинулася 

в складну наукову дисципліну [182, с.241 ]. З іншого боку, як підкреслює Л.Г. 

Дротянко, саме математика з її найабстрактнішими поняттями найкраще 

адаптована для дослідження явищ найрізноманітнішої природи [53, с.13].

Досить яскраво про захоплення математичною логікою й відповідне 

оновлення філософії писав Я. Лукасевич: „Міра суворості, що влаштовує 

математиків, нас вже не влаштовує. Ми вимагаємо, щоб кожна гілка 

математики являла собою бездоганну дедуктивну систему. ... Коли з мірою 

суворості, створеної за допомоги математиків, ми підходимо до великих 

філософських систем Платона чи Аристотеля, Декарта чи Спінози, Канта чи 

Гегеля, то ці системи розпадаються в наших руках, як карткові будиночки. ... 

Філософію необхідно перебудувати, починаючи з основ, вдихнути в неї 

науковий метод і підкріпити її новою логікою” [149, с.181 ]. У боротьбі з 

психологізмом провідними логіками кіпця XIX - початку XX ст. (Я. 

Лукасевичсм [148], Б. Расселом [187], Г. Фрсгс [213] та ін.) було чітко 

сформульовано предмет логіки як науки. Б. Рассел, наприклад, визначав 

логіку як „...мистецтво робити висновки” [187, с.34]. Як відомо, традиційна 

логіка досліджувала абстрактне мислення та його форми (поняття, судження, 

умовивід) [125, с.7]. Б. Рассел не радив вивчати традиційну формальну 

логіку, оскільки такс вивчення в багатьох університетах „...розпочинається зі 

складного і некорисного вчення про силогізм, яке перешкоджає справжньому 

розумінню логіки" [187, с.34-35]. Сучасна логіка акцентує свою увагу на 

тому, що її предметом є форми міркувань, які виявляють у результаті 

абстрагування від змісту. Для цього якраз використовується метод 

формалізації, проект якого і запропонував Г. Ляйбніць. Я. Лукасевич зокрема 
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писав: „Формалізм вимагає, щоб одна й та сама думка завжди виражалась за 

допомоги точно одних і тих же рядів слів, розташованих одним і тим же 

способом. У тому випадку, коли доведення побудоване відповідно до цього 

принципу, ми здатні контролювати його законність виключно на підставі 

його зовнішньої форми, не звертаючись до значення тих термінів, які в цьому 

доведенні використовуються" [148, с.53].

Завдяки бурхливому розвитку семіотики логічні теорії, які 

використовують формалізовану мову, будують у XX ст. на нових підставах, 

що було продемонстровано в [98, с.92]. Мається на увазі насамперед гри 

семіотичні виміри мови. Стосовно логічної теорії цс виражене в тому, що на 

синтаксичному рівні формалізована мова являє собою набір певних символів 

(алфавіт) з правилами творення виразів і правилами перетворення, що 

дозволяють з одних правильно побудованих виразів з необхідністю 

отримувати інші вирази. Задані у такий спосіб теорії називають логічними 

численнями (системи Г. Гснцсна [41], Д. Гілбсрта [43] тощо). На цьому рівні 

в принципі не ставлять питання про значення тих чи інших символічних 

конструкцій. Йдеться виключно про перетворення формальних виразів, 

побудованих за певними правилами за допомоги спеціально введених 

символів у логічній теорії. Подібні теорії здебільшого є теоріями 

дедуктивних міркувань. Однак логічні теорії можуть бути побудовані й на 

семантичному рівні, де разом з алфавітом і правилами творення задають ще 

правила інтерпретації, які приписують певні значення правильно 

побудованим виразам мови. Семантичні методи (наприклад, таблиці 

істинності або аналітичні таблиці [33]) дають можливість перевірити 

наявність логічного слідування між засновками та висновком деякого 

міркування та встановити його правильність. 60-ті рр. XX ст. вважаються 

своєрідним „семантичним проривом" у логіці. В цей період С. Кріпке [132; 

133] та Я. Хінтікка [218] запропонували семантики можливих світів для 

теорій модальної логіки. Застосування таких методів дало можливість 

аналізувати міркування з модальностями, які використовуються вже не 
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стільки в математиці, скільки в гуманітарних дисциплінах. Подальший 

розвиток семантики сучасної логіки, особливо теорій некласичної логіки, дав 

поштовх до становлення логічної прагматики (наприклад, теорії Р. Монтегю 

[162]). Хоча вона залишається найменш розробленим розділом логічної 

семіотики порівняно з синтаксисом та семантикою, разом із тим „...логічна 

прагматика, яка оформилася як самостійна царина аналізу мовної діяльності 

пізніше за інших (синтаксису і семантики), опиняється стадією, що передує 

їм і забезпечує можливість їхньої реалізації. Тому її розробка, уточнення її 

меж і деталізація засобів є одним із магістральних напрямів розвитку 

сучасної логіки" [195, с.505].

Таким чином, протягом тривалого історичного розвитку поняття 

логічної форми залишалося вихідною абстракцією логіки як науки. В 

сучасній формальній логіці воно отримало своє чітке визначення в межах 

різноманітних логічних теорій (розмаїття їх зумовлене насамперед типами 

висловлювань, які вони аналізують) через семантичні поняття (відношення 

логічного слідування „ |=” і логічного закону) чи синтаксичні поняття 

(відношення формальної вивідності „ і теореми). Слід підкреслити, що 

поняття логічного закону досить суворо розглядається в формальній логіці як 

„...така логічна форма висловлювання, яка набуває значення „істина" за будь- 

якої інтерпретації параметрів, що входять до його складу" [24. с.ЗІ]. Саме 

розробка відповідних алгоритмів (наприклад, аналітичних таблиць, побудови 

доведення в численнях) дала змогу, так би мовити, чітко виразити „сутність" 

законів логіки. А.Є. Конверський подає таке визначення цього поняття: 

„Законом логіки є загальний, суттєвий, необхідний зв'язок між логічними 

формами у процесі побудови міркування" [125, с.29]. У такому тлумаченні 

логічні закони утворюють фундамент критичного мислення, на формування і 

розвиток якого має орієнтуватися логіка як навчальна дисципліна в сучасній 

практиці освіти.

А.Є. Конверський вказує па те, що термін „критичне мислення” в 

європейській традиції позначав логічну культуру мислення, мистецтво 
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правильно мислити тощо. Фахове тлумачення критичного мислення 

розглядає його як усвідомлене відношення до процесу міркування, „...вміння 

будувати доведення і спростування, вміння висувати гіпотези, проводити 

аналогії, вміння знаходити і усувати помилки в своїх та чужих міркуваннях" 

[125, с.12]. Дійсно, такс розуміння критичного мислення повністю 

відображує те, на що була орієнтована логіка більше як навчальна 

дисципліна, ніж наука, починаючи з Аристотеля.

На відміну від логіки, поняття закону в риториці є доволі 

проблематичним, що підкреслювалось зокрема у [119, с.208-209]. Хоча в 

деяких концепціях встановлюють закони цієї дисципліни. Наприклад, відома 

українська дослідниця Г.М. Сагач розглядає риторику як науку „...про закони 

управління мисленнєво-мовленнєвою риторичною (переконуючою) 

діяльністю, тобто про закони, які визначають ефективність цієї діяльності" 

[191, с.62]. Вона виділяє 7 законів риторики: концептуальний закон, закон 

моделювання аудиторії, стратегічний закон, тактичний закон, мовленнєвий 

закон, закон ефективної комунікації, системно-аналітичний закон [191, с.63- 

64]. Ці закони, на думку української дослідниці, забезпечують цілісність, 

поєднуючи два аспекти: організаційний (перші п'ять законів) та власне 

управлінський (два останні закони).

Загалом погоджуючись з тим, що риторика постає як комплексна наука, 

що закони риторики відбивають системність мисленнєво-мовленнєвої 

діяльності [191, с.64], однак сумнівним, на нашу думку, є положення про те, 

що вони чітко визначають результативність цієї діяльності. Адже вже в тій 

класифікації наук, що була запропонована ще Аристотелем, риторика була 

частиною творчої філософії (тобто система наук складалася з вступу до 

філософії (логіка), теоретичної філософії, практичної філософії та творчої 

філософії [46, с.96]). У цьому ракурсі творчий характер ораторської 

діяльності якнайкраще виражає її специфіку, однозначно ж виміряти 

результативність творчості, а також зафіксувати її закони досить 

проблематично. Тому вважаємо більш доречним у межах риторичного знання
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говорити не про закони, а про певні тактики, методики, які підвищують 

ймовірність успіху ораторської промови.

Тим не менш, у доробку Г.М. Сагач в українській науковій думці 

наприкінці XX ст. загалом було відображено стан розвитку риторики як 

певної науки. Зокрема, українська дослідниця пише про тс, що сьогодні в 

риториці теорії, строго кажучи, немає [191, с.61], а все більше зростання 

інтересу до неї тягне за собою низку проблем „...методологічного характеру: 

статус сучасної риторики, її стосунки з іншими науками, об'єкт і предмет 

дослідження тощо” [191, с.60]. Своєрідність риторичної науки Г.М. Сагач 

вбачає в таких пунктах: 1) риторика - комплексна наука [191, с.64]; 2) 

універсалізм риторики, який виявляється в тому, що риторика існує не заради 

риторики, а є технологією, моделлю, каркасом, який можна наповнити будь- 

яким предметним змістом; риторика розвиває в людині цілу систему 

особистісних якостей; риторика необхідна в будь-якій професії [191, с.68-69]; 

3) риторика є прикладною наукою за своєю направленістю [191, с.69]; 4) 

системність риторики [191, с.71]; 5) тісний зв'язок з категорією морального, 

адже поза етосом риторика руйнується, вироджуючись в демагогію, 

балаканину [191, с.71]. Тобто специфіка риторики навіть на сучасному етапі 

загалом відбиває ті принципи й поняття (виховання слова, ідеал „суспільної 

людини”, риторичний ідеал тощо), які були описані вище при формуванні 

риторики за часів Стародавньої Греції.

У межах питання про зв'язок риторики з іншими науками Г.М. Сагач 

розглядає й зв'язок риторики з логікою. На її думку, хоча ці науки мають 

спільний аспект дослідження, разом з тим кожна з них є відносно 

незалежною і самостійною галуззю науки: „Зокрема, якщо предметом логіки 

є усе мислення в цілому (різні його види, форми), закони мислення, то 

предмет риторики - вербальне мислення й ті закони, котрі забезпечують 

ефективність даного виду мислення. Крім того, якщо в центрі уваги логіки 

перебуває теорія доказу, то риторику цікавить процес аргументації (не в
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теоретичному, а прагматичному аспекті) і, перш за все, така функція цього 

процесу, як переконання" [191. с.65].

На нашу думку, у вищезазначеному співвідношенні логіки й риторики 

враховані далеко не всі його аспекти та складові. Більше того, те, що 

зафіксоване як предмет логіки та риторики навряд чи можна вважати 

остаточним. Адже логіка також початково мала справу саме з вербальним 

мисленням, так само, як і риторика. Тому слід говорити про те, що вербальне 

мислення є скоріше об'єктом дослідження як логіки, так і риторики. Хоча у 

роботах науковців XXI ст. розглядається вже візуальне мислення (наприклад, 

[67]), візуальні аргументи (наприклад, [267]). Просто у цьому спільному 

об'єкті дослідження логіка концентрувалася передусім на аспекті 

обгрунтування, а риторика - на аспекті переконання.

У XX ст. спостерігався бурхливий розвиток різноманітних логічних 

теорій: класична логіка [144; 295); багатозначна логіка [23; 148; 265); 

модальна логіка [209; 263] тощо. Вони хоча й охоплювали різноманітні типи 

міркувань, не лише математичні, проте все одно логіка приблизно в середині 

XX ст. постала в образі суворої теоретичної формалізованої дисципліни, що 

все більше віддалялася від реальних комунікативних ситуацій. Значні успіхи 

цієї царини в напрямку її математизації призвели до того, що логіка, як 

відмічав відомий науковець Г.Х фон Врігт, зрештою стала наукою й 

перестала бути філософією. Це виявилося в тому, що завдяки потужному 

формальному апарату логіка знайшла своє застосування в інформатиці, 

когнітології, різноманітних математичних дослідженнях тощо [36, с.89].

Як зазначалось у [119, с. 160], поняття „образ логіки" було 

запропоноване І.Н. Гріфцовою в контексті осмислення місця й ролі логіки в 

культурі кінця XX ст. та появи неформальної логіки. Вона підкреслює, що 

образ теоретичної логіки сформувався під впливом програм логіцизму та 

формалізму, точніше образ формальної логіки перетворився на образ 

формалістської логіки й у результаті: „...логіка як така ототожнюється з 

образом теоретичної логіки цього періоду; робиться висновок про
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непотрібність, некорисність „логічних мудрувань" за межами професійної 

теоретичної логічної та фізико-математичної діяльності; логіка, що 

розуміється таким чином, опиняється надто далекою від реальної 

життєдіяльності конкретних людей. ... Образ сучасної теоретичної логіки 

сприяє тому, що логіка потрапляє в коло дисциплін, які опиняються 

непотрібними для більшості людей, що працюють у гуманітарній царині, 

включаючи журналістів, політиків, соціальних працівників, іноді навіть 

юристів. Логіка тлумачиться як наука, що має право на існування, але лише в 

якості спеціальної галузі аналізу для невеликої групи людей - логіків. 

Поняття про логіку замикається на уявленні: логіка для логіки і логіків" [47, 

с. 62-63].

Звичайно, що про зв'язок такої логіки з риторикою говорити не 

доводиться. Однак той проект „нової риторики", який презентували X. 

Перельман та Л. Ольбрехтс-Титека у праці „Нова риторика: трактат з 

аргументації" (1958 р.) [289] завдяки критиці формальної логіки й зверненні 

до риторики в тлумаченні Аристотеля, з одного боку, став підгрунтям 

неформального підходу в межах логічного знання, а з іншого - стимулював 

подальший бурхливий розвиток риторики [82, с.37]. Адже для останньої XIX 

ст. і навіть початок XX ст. були періодом занепаду. Єдине, що підтримувало 

цю дисципліну в ті часи, було її викладання у вузах. Один із французьких 

журналів у 1836 р. писав про те, що якби ця дисципліна не входила до 

навчальних планів, то вона давно б припинила своє існування [171, с.27].

Критика формальної логіки у „новій риториці" полягала в тому, що 

логічні числення, як продукт осмислення математичних типів міркувань, все 

далі відмежовуються від реальних процесів спілкування між людьми. Логіки 

зовсім не цікавляться питаннями вибору тих чи інших аксіом, правил 

перетворення тощо. Однак у комунікативних процесах все більшу значимість 

набувають саме аргументативні процедури, які й роблять висловлювання 

оратора переконливими, такими, що будуть сприйняті аудиторією [289, р.ІЗ- 

14]. Відомий сучасний представник неформального підходу в теорії
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аргументації Ф.Х. ван Єємерен також вказує на досить обмежені можливості 

формальної логіки стосовно дослідження аргументативних процесів: „Не слід 

вважати само собою зрозумілим, що будь-яка людина, яка висуває аргумент, 

автоматично намагається логічно вивести висновок із засновків. Однак, у тій 

чи іншій мірі, вона прагне перенесення прийнятності з скспліцитного 

засновку на точку зору. В даному випадку формальна логіка мало чим може 

допомогти. Сучасні логіки, навіть якщо вони займаються розвитком 

альтернативних систем, таких як немонотонна логіка і логіка міркувань за 

замовчуванням, майже одностайні в стурбованості щодо формальної 

правильності, а не реально існуючого зв'язку між засновками і висновками" 

[252, р.19].

Сама назва проекту „нова риторика”, точніше, неориторика 

використовувалася як назва нового історичного етапу в розвитку риторики як 

пауки. Однак, на нашу думку, па сьогоднішній день більш доречним є термін 

„сучасна риторика”, а термін „нова риторика” у грунтовному ,Довіднику з 

теорії аргументації” закріплено саме за доробком X. Перельмана [255, р.257]. 

Подальші розробки в галузі, започаткованій X. Перельманом, репрезентують 

якраз напрям аргументативної риторики [87, с.15]. З іншого боку, концепції 

Р. Барта [17], групи р [171] та іп., що репрезентують, так би мовити, напрям 

лінгвістичної риторики, не заперечують досягнення класичної риторики, а 

пропонують переосмислити їх з точки зору того, як ті чи інші мовленнєві 

конструкції обумовлюють вплив повідомлення на аудиторію. Щодо 

виокремлення в межах сучасної риторики двох головних напрямів з 

умовними назвами „аргументативна” риторика та „лінгвістична” риторика, 

то такий поділ, як зазначалося у [85, с.49] базується в тому числі й на думці 

А.А. Івіна, який писав: „Риторику як дослідження техніки переконання іноді 

називають також теорією аргументації. Ця нова назва в певному сенсі більш 

вдала. Вона дозволяє уникнути плутанини між риторикою як аналізом 

способів переконання і риторикою як лінгвістичною дисципліною, що 

займається вивченням виразних можливостей природної мови" [65, с.41
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Подібна характеристика риторики на сучасному етапі її розвитку 

зайвий раз засвідчує, що у цієї дисципліни відсутнє концептуальне ядро, яке 

б охоплювало різноманітні теоретичні побудови в цій галузі. Загалом, 

враховуючи традиції визначення риторики, її предметом варто вважати 

публічний виступ оратора перед аудиторією. Тоді цю дисципліну можна 

розглядати як таку, що вивчає способи підготовки та виголошення 

ораторської промови з метою впливу на слухачів [86, с.11]. Вплив тут 

тлумачиться досить широко. Здебільшого мається на увазі саме переконання 

оратором аудиторії. Відповідно у межах даної роботи одним з головних 

завдань риторики вважатимемо розгляд способів такої побудови публічної 

промови, які призведуть у результаті до прийняття слухачами положень 

оратора.

Щодо самого терміна „аргументативна риторика”, ми зазначали [119, 

C.I82J, що в праці Н.А. Безмепової він був застосований винятково до 

концепції X. Перельмана, коли подавалася типологія нсориторики у 

франкомовній традиції [22, с.120]. Вище вказувалося, що на сьогоднішній 

день за доробком бельгійських дослідників закріпилась назва „нова 

риторика" [255. р.257]. Тому, на нашу думку, під аргумента™ вною 

риторикою слід розуміти дослідження проблем аргументації в риторичному 

ракурсі, які були стимульовані працею X. Перельмана та Л. Ольбрсхтс- 

Титеки й які концентруються на виявленні переконуючих компонентів 

публічних виступів.

Разом з тим, навіть досить широке тлумачення риторики, яке 

реалізується в проекті Великої риторики (Big Rhetoric), як було 

продемонстровано у [119, с.255-256], все одно обертається навколо категорії 

переконання. Термін „велика риторика" виник внаслідок так званого 

„риторичного повороту”, ідею якого висловив відомий філософ Р. Рорті в 

1984 р. на Симпозіумі з риторики гуманітарних наук в Айові, а згодом Г. 

Саймонс та інші дослідники [298, p.vii] означили цей поворот як все більше 

зростання інтересу до мистецтва риторики. Йдеться про тс, що навіть у
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науковому дискурсі увага перемикається з власне суворої побудови доведень 

до того, як він формується фігурами та тропами, а також необхідністю 

адапгувати аргументи до цілей, аудиторій та обставин. Вони вказують на те, 

що така риторика дослідження (rhetoric of inquiry) побудована на концепціях 

риторики як вивчення того, як слід сперечатися й використовувати мову в 

тих ситуаціях і пошуках, коли не йдеться про доведення в строгому значенні 

цього терміна [298, р.6]. Як пише Е. Шіаппа, розуміння риторичної теорії 

розширюється завдяки тому, що будь-яке використання мови (символів) є 

риторичним, оскільки воно є переконуючим, а будь-яке переконуюча дія є 

риторичною [297, р.261]. Наукові пошуки в межах широкого тлумачення 

риторики відображено у впливовому журналі „Філософія і риторика" [290].

Таким чином, проблема наукового статусу риторики та предмет її 

дослідження продовжують активно обговорювати на сучасному етапі. Г.М. 

Сагач підкреслювала зокрема і те, що сам термін „риторика" ніколи в історії 

не відзначався однозначним тлумаченням [191, с.61]. Значною мірою цс 

пов'язане в тому числі й з практикою викладання цієї дисципліни. Як 

відмічалося у [119, с.163], на пострадянському просторі наявна навчальна 

література, в якій риторика розглядається в градиції Аристотеля як 

мистецтво переконання ([1, с.5]; [65, с.4]; [124, с.273]; [130, с. 13]; [164, с.З]; 

[215, с.5] та ін.). В.П. Москвін, наприклад, підкреслює, що в сучасній 

філології риторика не має одностайного визначення [164, с.44]. Сам він 

пов'язує аргументативну риторику з класичною риторикою (зрозуміло, в 

тому тлумаченні, яке було задане в працях Аристотеля, а в XX ст. - з „новою 

риторикою" X. Перельмана). Побудова концепції сучасної аргументативної 

риторики, на думку В.П. Москвіна, передбачає вирішення трьох завдань: по- 

перше, це систематизація риторичних фігур, пов'язаних з цариною 

переконання й аргументації; по-друге, це побудова номенклатури 

психологічних прийомів і опис орієнтовно до лінгвістики на цій підставі 

механізмів психологічного впливу; по-третє, погрібно визначити той мінімум 

знань з логіки, що необхідний для побудови такої концепції [164, с.24].
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Ми вже зазначали [119, с.163], що в українському просторі сучасні 

дослідники також підкреслюють проблематичність наукового статусу 

риторики. В.Ю. Крикун зокрема пропонує розглядати риторику як науку про 

„...засоби переконання в умовах масової комунікації” [129, с.3()2]. Подібне 

тлумачення риторики фокусує увагу на її ключовому понятті переконання. 

Воно постає як мета ораторської діяльності на противагу красномовству 

заради красномовства. Однак фіксація цього поняття в якості головного 

автоматично не знімає всіх утруднень у визначенні риторики, адже саме 

може витлумачуватися принаймні в трьох аспектах, які проте постають у 

тісній взаємодії в теорії риторики. В.Ю. Крикун пише: „...оратор через 

переконання як процес, прагне сформувати у аудиторії переконання як 

максимальний рівень довіри людини до певної думки, на базі чого виникає 

переконання як тверда, міцно усталена думка, елемент нашого світогляду” 

[129, C.3O2J. А.Є. Копверський відмічає, що риторика в значенні, яке не 

пов'язане з поняттям „переконання”, постає як „...розділ лінгвістики, який 

вивчає вплив па слухача засобами інтенціонального, направленого мовлення" 

1124, с.275]. Предметом вивчення такої лінгвістичної риторики є літературні 

тексти, в яких увага приділяється тим прийомам, що викликають певні 

почутгя в читацькій аудиторії.

У контексті самої проблеми визначення риторики варто підкреслити 

думку А.Є. Конверського про те, що в первісному значенні риторика 

зводилася до техніки переконання [125, с.378]. Відповідно до цього, він 

визначає риторику „...як вид інтелектуальної діяльності, який формує 

переконання у співрозмовника чи аудиторії засобами мовленнєвого впливу” 

[125, с.377]. У такому ракурсі риторика в її аристотслівському розумінні 

включається в аргументацію, але не вичерпує її. Формування переконання не 

зводиться до логічних процедур, а включає в себе процедури іншого 

характеру (долучення до традицій, здорового глузду, інтуїції тощо). Якщо 

розглядати формування переконання під таким кутом зору, тоді стає 
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зрозумілим, що „нову риторику", яка відроджується з 60-х рр. XX ст., стали 

називати „теорією аргументації" [125, с.379].

Проге, вище вказувалось, що термін „нова риторика" закріплений за 

доробком X. Перельмана, тому сучасна теорія аргументації не може бути 

зведена до „нової риторики", яка є лише однією з концепцій зазначеної 

теорії. Щоправда, хоча на сучасному етапі теорія аргументації як 

міждисциплінарна царина досліджень досить бурхливо розвивається, проте 

не можна говорити про її існування у вигляді самостійної науки [235, с.64]. 

Відомий представник цієї царини Ф.Х. ван Єємерен, описуючи сучасний стан 

теорії аргументації, зазначав: «Дослідження аргументації поки не призвело 

до створення загальноприйнятої теорії. Сучасний стан теорії цього мистецтва 

характеризується співіснуванням різних підходів, які значно відрізняються за 

ступенем концептуалізації, охопленням проблем і глибиною їхньої 

теоретичної розробки, хоча всі сучасні підходи перебувають під значним 

впливом античної і посткласичної риторики та діалектики" [252, р. 12]. Тобто 

теорія аргументації і риторика, хоча і пов'язані між собою, разом з тим, не 

можуть бути зведені одна до одної.

Загалом проблематичність визначення риторики як науки, що 

супроводжує цю царину знання протягом всього її історичного розвитку аж 

до сьогодення, особливо відбивається на освітянській складовій 

взаємозв'язку логіки та риторики, адже тягне за собою питання щодо 

витлумачення риторики як навчальної дисципліни логічного циклу. З одного 

боку, В.К). Крикун розглядає риторику як науку „...про засоби ефективного 

переконання в умовах комунікаційної практики людини" [130, с. 12]. Такий 

підхід, на його думку, дозволяє зосередити головну увагу на переконанні як 

меті ораторської діяльності на відміну від суто естетичного задоволення від 

мовлення оратора. Тобто концептуальним ядром риторики як дисципліни 

логічного циклу постає витлумачення її в річищі ідей Аристотеля. З іншого 

боку, п'ятичлепний каркас риторики, як моделі ораторської діяльності, 

виявляється досить продуктивним у структурному наповненні сучасних 
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курсів з цієї дисципліни. У сучасній навчальній літературі [86; 130] розгляд 

п’яти розділів риторики є основою цього курсу, а зв'язок з логікою диктує 

спрямованість на першочергове виокремлення тих риторичних засобів, які 

забезпечують переконливість аргументації, яку вибудовує оратор у своїй 

промові.

Зарубіжні дослідники, а саме представники прагма-діалектики, яка 

досить активно використовує риторику в розробках аргументативної 

проблематики, також відмічають принаймні подвійне її розуміння. Зокрема, 

Ф.Х. ван Єємерен і П. Хоутлосер вказують на розрізнення між філософсько 

орієнтованою переконуючою риторикою та риторикою декоративною, 

белетристичною [57, с.10]. До свого підходу щодо вивчення аргументації 

вони залучають риторику як „...теоретичне дослідження різноманітних видів 

практичних технік переконання" [57, с.11].

Актуалізація ж проблеми визначення логіки як науки відбулася 

переважно завдяки становленню неформальної логіки, яку почали 

розробляти на американському континенті в 70-х рр. XX ст. канадські 

науковці Р. Джонсон і Е. Блер. Загалом ідея неформальної логіки, як пише 

І.Н. Гріфцова, „...народилась, за визнанням самих її засновників, із 

незадоволеності як викладачів, так і студентів курсами формальної логіки, 

що не дають, на їхню думку, методів, адекватних задачам аналізу 

повсякденних міркувань" [48, с.168]. Тому неформальна логіка, як відмічає 

К. Тіндейл, прагне привести „...принципи логіки у відповідність з практикою 

повсякденних міркувань" [308. р.8-9]. Р. Джонсон і Е. Блер в огляді 

неформальної логіки пропонують таке її визначення: „Неформальна логіка 

означає напрям логіки, завдання якої полягають у розвитку не-формальних 

стандартів, критеріїв, процедур аналізу, інтерпретації, оцінки, критики й 

конструювання аргументації в повсякденному дискурсі" [275, р.94]. При 

цьому вони зауважують, що „неформальний" означає: но-перше, відмову від 

поняття логічної форми як головного поняття формальної дедуктивної 
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логіки, а по-друге, відмову від правильності (validity) як головної оцінки 

міркувань у формальній логіці [275, р.94].

Відповідно представники цього напряму в логіці розробляють інші 

критерії високоякісних (good) міркувань. Наприклад. Р. Джонсон і Е. Блер 

запропонували систему RAS, яка складається з трьох критеріїв: 

релевантність, прийнятність, достатність [276]; Г. Кехен виділяв умови 

переконливого міркування (cogent reasoning) [278]; Д. Ґічкок писав про набір 

так званих „критичних запитань”, позитивні відповіді на які свідчать про те, 

що аргумент є високоякісним (good) [270] тощо.

Питання щодо витлумачення неформальної логіки розглядалось у 

статті [118] у двох аспектах. По-перше, підкреслювалась думка відомих 

фахівців з .Довідника з теорії аргументації” про те, що термін „неформальна 

логіка” не можна віднести до чітко окресленого напряму досліджень. 

Йдеться про низку альтернативних до формальної логіки концепцій, що 

розробляють методи аналізу й оцінки аргументацій, які здійснюються 

природною мовою в різноманітних контекстах. Тому варто говорити про 

внесок окремих представників неформальної логіки в розвиток теорії 

аргументації [255. р.374].

По-друге, зазначалось [118, с.69-70], що на сучасному етапі вже не 

спостерігається різке протиставлення формальної і неформальної логіки. Як 

зафіксовано у фундаментальному „Довіднику з теорії аргументації” [255], 

знецінення формальних підходів було характерне для робіт С. Тулміна [309], 

X. Перельмана та Л. Ольбрехтс-Титеки [289], що не заважало насправді 

їхньому подальшому розвитку. Більше того, в теоретичних побудовах, а 

також в аналізі й оцінці аргументації досить складно розмежувати власне 

формальні підходи й ті, що не є такими [255, р.ЗО2]. На думку провідних 

науковців, сам термін „формальний” передбачає 5 тлумачень. Лише одне з 

них, що апелює до платонівських форм, не буде характерним для 

формальних теорій. Для кваліфікації системи як формальної в слабкому 

варіанті достатньо врахування регулятивного значення терміна 
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„формальний". Більшість же логічних теорій формальні в усіх чотирьох 

значеннях (лінгвістичному, регулятивному, апріорному та логічному) [255, 

р.303-304]. Інший відомий дослідник JI. Грорке [267] також вказує на досить 

складні взаємовідносини між формальною та неформальною логікою. 

Історично остання була запропонована як альтернатива щодо формальної 

логіки, і це було обумовлене переважно запитами освіти. На думку відомого 

фахівця, термін „неформальний" фокусує увагу на дослідженнях 

аргументації, іцо виражені природною мовою, на противагу формальним 

мовам. Проте це не означає відсутності зв'язку між формальною та 

неформальною логікою, більше того не досягнуто консенсусу щодо того, як 

„...краще проводити дослідження таких аргументацій, і представники 

неформальної логіки часто використовують формальні методи аналізу (або 

змішують формальні й неформальні методи)" [267].

Таким чином, у результаті подальшої копцептуалізації логіки та 

риторики в XX ст. на сьогоднішній день сучасне логічне знання постає в 

єдності формальної і неформальної логік як наук, що встановлюють, 

відповідно, критерії правильних та високоякісних міркувань, а риторика 

постає як наука логічного циклу, що встановлює критерії переконливості 

ораторських промов. Саме такі визначення логіки й риторики, що здійснено 

не стільки через їх предмет, скільки через їхнє призначення, взято за основу 

дослідження складових взаємозв'язку логіки та риторики.

1.3. Методологія дослідження взаємозв'язку логіки та риторики

У наукових дослідженнях будь-якої проблематики найважливішим є 

визначення того методологічного інструментарію, який гарантуватиме як 

отримання результату, так і його вірогідність. Питання методології в аналізі 

проблеми взаємозв'язку логіки та риторики піднімалось у статті [116, с.96] й 

було встановлено, що методологічним підґрунтям дослідження цієї проблеми 

є тлумачення логіки в широкому сенсі як методології, а також ідеї мсрсології 
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та герменевтичної логіки, які екстрапольовано з вітчизняних досліджень 

юридичної аргументації.

У [116, с.93-94] підкреслювалась важливість розрізнення логіки в 

широкому та вузькому сенсах, яке проводилося О.Ю. Щербиною [233], у 

питанні відносно ролі логіки в юридичній аргументації. Йдеться про тс, що 

логіка в широкому сенсі виступає методологією (сукупністю підходів, 

способів, методів, прийомів, процедур) для аналізу юридичної аргументації, а 

логіка у вузькому сенсі (формальна логіка) є одним із методологічних 

підходів до її аналізу [233, с.40]. У такий спосіб певною мірою долається 

термінологічна плутанина, яка виникає внаслідок змішування понять підхід, 

метод, теорія. Даючи характеристику методу С.Б. Кримський зазначав, що 

він відрізняється від методики та техніки тим, що окрім власне процедурної 

частини включає також їх теоретичне усвідомлення та певні пізнавальні 

принципи. Тому метол як систематизований спосіб досягнення теоретичного 

чи практичного результату, усвідомлення специфіки досліджуваної 

предметної галузі знаходиться в єдності з певною теорією чи теоріями. З 

боку цієї єдності він виступає як методологічний підхід. Сама теорія може 

розширюватись у метод, адже його теоретичні принципи мають ідейно- 

пізнавальне значення, а усвідомлення закономірностей, що розкриваються 

теорією, може бути перекладене у правила дії [131, с.373]. Л використання 

ідей мереології в іншій вітчизняній роботі з проблематики юридичної 

аргументації за редакцією О.М. Юркевич обумовлене особливостями 

практичного мислення юриста, підгрунтям яких є характеристики висхідної 

множини. Йдеться про мереологічну множину, що постає як уявна емпірична 

множина: „У зв'язку з цим вважаємо доцільним звернення до мереології, а 

потім - й до герменевтичної логіки, що базуються на співвідношенні частини 

й цілого" [237, с.100]. Подальший розвиток ці ідеї отримали в роботі О.М. 

Юркевич „Герменевтична логіка" [238].

Вибір методологічного інструментарію, який використовується в 

юридичній аргументації, для подальшого дослідження проблеми
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взаємозв'язку логіки та риторики виправданий тісною взаємодією 

аргументації в галузі права з теорією аргументації загалом, що постає у двох 

чинниках. По-перше, як зазначала відомий фахівець з аргументації у галузі 

права Е.Т. Фетеріс, теоретики аргументації вважають юридичну 

аргументацію не тільки важливою цариною досліджень, але й важливою 

цариною застосування ідей, які розробляються в теорії аргументації [258, 

р.201 ]. По-друге, інший відомий дослідник Ф.Х. ван Єємерен підкреслював 

зворотній зв'язок цієї взаємодії, а саме, що відповіді фахівців з юридичної 

аргументації на важливі питання цієї галузі сприяють розвитку загальної 

теорії аргументації [252, р.23].

Екстраполяція тлумачення логіки в широкому сенсі як методології, а 

також ідей мереології й герменевтичної логіки на дослідження проблеми 

взаємозв'язку логіки та риторики веде до того, що логіка загалом виступає як 

методологія, з одного боку, а з іншого - ідеї мереології як окремого 

методологічного інструментарію використовуються для аналізу самої логіки 

та її зв'язку з риторикою [116, с.94]. Адже специфіка розвитку риторики й 

відсутність чіткого концептуального ядра не дає можливості цій царині 

виступати методологією в дослідженні даної проблематики.

Серед ідей мереології, що розроблялись О.М. ІОркевич стосовно 

юридичної аргументації, важливими для дослідження взаємозв'язку логіки та 

риторики є такі [116, с.94]: по-перше, абстрактно-часткові поняття, які 

„...відображають такі частини мисленнєвих предметів, як аспекти, сторони, 

риси, моменти та ін." [237, с.103]; по-друге, мереологічний аналіз як перехід 

від цілого до частин, що „...прояснює склад предмета, уточнює й конкретизує 

кількість і якість елементів" [237, с.106], при цьому зворотній перехід слід 

розглядати як мереологічну інтеграцію, яку складно асоціювати із синтезом; 

по-третє, такі види мереологічного визначення, як аналітичне визначення, що 

„...містить опис або просте перерахування складових частин цілого 

предмета" [237, с.108], та сутнісне визначення, що „...постає у виявленні 
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начальної сутності предмета як головної (визначальної та змістовної) його 

частини" [237, с.109].

У зв'язку з вищезазначеними ідеями мереології, які виступають в 

якості методологічного інструментарію, можна говорити про те, що саме 

поняття взаємозв'язку логіки та риторики постає як абстрактно-часткове, в 

межах якого йдеться скоріше не про аспекти, а про складові цього 

взаємозв'язку. Мереологічний аналіз цього поняття разом із аналітичним та 

сутнісним видами мереологічного визначення дозволяє встановити такі дві 

визначальні складові взаємозв'язку логіки та риторики, як аргументативна й 

освітянська. Варто зазначити також, що оскільки множина цих складових 

постає як мереологічна, то для неї характерною буде нечіткість її меж [237, 

с.101] й асиметрія інтеграції та дезінтеграції [237, с.106]. Нечіткість меж 

множини складових взаємозв'язку логіки та риторики виявляється в тому, 

що, з одного боку, навряд чи можна говорити про її вичерпність, а з іншого - 

й аргументативна, й освітянська складові асимілюють у собі інші аспекти 

цього взаємозв'язку. Асиметрія ж інтеграції та дезінтеграції зазначених 

складових виявляється в тому, що взаємозв'язок логіки та риторики постає в 

аргументами вн і й і освітянській складових як визначальних та змістовних, 

проте їхня інтеграція навряд чи дозволить повністю охопити суть цього 

взаємозв'язку [116, с.94].

У монографії [119] ми розглядали ретроспективу взаємозв'язку логіки 

та риторики крізь призму трьох аспектів: аргументативного, освітянського та 

наукознавчого. Аргументативний аспект постає в єдності двох складових: 

обґрунтування та переконання. У теоретичному осмисленні процесів 

аргументації, що останнім часом досить активно здійснюється 

представниками логіко-риторичного знання, обгрунтування виступає як 

логічна процедура через її нормативний характер, оскільки фіксуються 

правила, дотримання яких забезпечує логічну коректність міркувань. 

Переконання як риторична характеристика означає, що оратору потрібно 

обрати такий спосіб обґрунтування, який вплине на аудиторію. У 
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переконуючій складовій, на відміну від логічної, важко говорити про 

нормативність як правильність, як це зафіксоване зокрема в формальній 

логіці, в риториці йдеться про ефективність. Історична ретроспектива 

розвитку логіки і риторики зокрема засвідчує, що логіка опікувалася 

переважно тим, яким чином певна думка обгрунтовується (в строго 

логічному сенсі це відбувається лише в дедуктивних міркуваннях) або 

підтверджується (з точки зору логіки, це слабкіша процедура порівняно з 

дедукцією) іншими думками, а риторика тим, які чинники разом з наведеним 

обґрунтуванням зумовлюють вплив певної думки на слухачів [119, с.5].

Освітянський аспект взаємозв'язку логіки та риторики полягає в тому, 

що протягом багатьох століть ці дисципліни вивчалися в закладах освіти. 

Відповідні навчальні курси, з одного боку, висвітлювали рівень теоретичних 

розробок у певний історичний період розвитку людства, а з іншого 

репрезентували „технічний" бік зазначених дисциплін як мистецтва 

побудови аргументації та виголошення промов, на що зазначені дисципліни 

переважно й були орієнтовані [119, с.5-6], яскравим прикладом чого є 

зокрема середньовічні диспути.

У другій половині XX ст. внаслідок бурхливого розвитку логіки й 

риторики поступово виокремлюється і третій аспект у проблемі їхнього 

взаємозв'язку, який можна охарактеризувати як наукознавчий. У більшій мірі 

цей аспект стосується риторики, ніж логіки, оскільки науковий статус 

риторики навіть на сьогоднішній день перебуває під сумнівом, особливо 

зважаючи на величезну кількість різноманітних тренінгів з ораторського 

мистецтва, які покликані розвинути навички публічних промов, переконання 

співрозмовників. Для логіки ця проблема актуалізувалась завдяки розвитку 

неформальних досліджень проблематики аргументації: з одного боку, в 

контексті власне теоретичних розробок, а з іншого боку, розвитку та 

викладання логіки як навчальної дисципліни, а більшою мірою в контексті 

таких дисциплін логічного циклу, як, наприклад, еристика, критичне 

мислення тощо [119, с.6].
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Зважаючи на ретроспективу взаємозв'язку логіки й риторики та 

вищенаведений методологічний інструментарій, можемо уточнити 

співвідношення аспектів дослідження самої проблеми взаємозв'язку 

зазначених дисциплін, що було зроблене у [116, с.95]. Насамперед у цьому 

взаємозв'язку виокремлено дві складові аргумснтативну й освітянську, що 

мають сутнісне значення, з одного боку, а з іншого - підпорядковують собі 

інші складові та аспекти. Аргументативна складова асимілює в собі не лише 

обґрунтування (власне логічну характеристику) і переконання (власне 

риторичну характеристику), але й наукознавчий аспект. Цей аспект зачіпає 

не тільки меншою мірою логіку (проте, як фіксувалося вище, сучасний стан 

розвитку логіки характеризується втратою визначеності, адже не існує єдиної 

відповіді зокрема на таке важливе питання: який предмет логіки як науки 

[233, с.22-23]), більшою ж риторику, оскільки її науковий статус залишається 

під сумнівом, але й теорію аргументації загалом, в якій зарубіжні дослідники 

виділяють логічний, діалектичний та риторичний підходи до аргументації, 

наприклад [268, s.97-99]; [308, р.4-7]. У фундаментальному .Довіднику з 

теорії аргументації" зазначається, що значна частина термінології, яка 

використовується у сучасних підходах до аналізу аргументативної 

проблематики натхненна такими класичними дисциплінами, як діалектика, 

логіка та риторика [255, р.52].

Аргументативна складова досить яскраво демонструє взаємозв'язок 

логіки та риторики, оскільки в ній йдеться про спільний об'єкт дослідження, 

яким початково було вербальне мислення, а згодом аргументація як певна 

інтелектуальна діяльність, що спрямована на захист людиною своїх 

положень. Л.Г. Комаха з цього приводу пише: „Аргументація асимілює не 

лише логіку („техніку мислення"), але й мистецтво підкорювати думку, 

почуття і волю індивіда („техніка переконання")" [120, с. 12]. Ядро цієї 

діяльності утворюють міркування, що власне й є предметом логіки як науки. 

Тобто логіку цікавить насамперед перехід від засновків міркування, які 

виражають відоме знання, до висновку, який виражає нове знання. Завданням 
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логіки є встановлення правил, що визначають коректність такого переходу. 

Риторику цікавить насамперед переконливість тих чи інших міркувань, які 

застосовує оратор для впливу на аудиторію [116, с.95].

Питання щодо співвідношення міркування та переконання активно 

обговорюється сучасними дослідниками [64; 125; 142 та ін.]. Зокрема Е.Н. 

Лісанюк пише про те, що ці поняття характеризують об'єкт та предмет 

більшості концепцій аргументації. Створення системних моделей 

аргументації стає можливим годі, коли ці два аспекти намагаються поєднати 

в одну концепцію. Головна відмінність між міркуванням та переконанням 

полягає в тому, що міркування постає як інтелектуальна діяльність, в якій 

„...з одних тверджень, або засновків, переходять до іншого, або висновку" 

1142, с.48]. Переконання постає як цілеспрямований процес, метою якого є 

„...якісна зміна в корпусі знань, думок, цінностей, інтенцій тощо агента, що 

відбувається під впливом самого агенту, а також факторів, зовнішніх 

відносно нього. Не дивлячись на тс, що переконання, як і міркування, також 

можна подати як мисленнєвий процес переходу від однієї думки до іншої, й у 

цьому випадку метою переконання можна вважати отримання нової думки на 

підставі думок, що були наявні раніше, наріжним каменем міркування, тим 

не менш, виступає сам перехід" [142, с. 48-49]. Оскільки в самому загальному 

вигляді предметом логіки вважається міркування, а предметом риторики 

переконання, тоді зафіксовані вище відмінності між міркуванням та 

переконанням можна розглядати як такі, що засвідчують й відмінності між 

логікою та риторикою. Аргументація ж, як нише Е.Н. Лісанюк, являє собою 

„...інтелектуальну діяльність, що включає в себе міркування й переконання" 

[142, с.58]. При цьому міркування стосовно аргументації розуміється, з 

одного боку, як аргумент і форма здійснення переконання, а з іншого - 

відповідність міркування певним критеріям виступає умовою ефективності 

переконання [142, с.58].

У доробку Д.В. Зайцева також спостерігаємо поєднання міркування і 

переконання у тому визначенні аргументації, яке він пропонує: 
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„Аргументація це знакова діяльність, спрямована на переконання суб'єкта за 

допомоги спеціальних міркувань" [64, с.7]. Разом з тим, він підкреслює й 

відмінності в тлумаченні міркувань у логіці та теорії аргументації, адже 

логіка як наука вивчає міркування, а в теорії аргументації вони виступають 

не стільки об'єктом дослідження, скільки засобом зміни позиції 

співрозмовника [62, с.201]. Для міркувань в аргументації важливим є, як 

пише Д.В. Зайцев, їхня переконливість, вони „...завжди залишають місце для 

незгоди, для конгрміркування. Таким чином, коректність міркувань в 

аргументації відходить на другий план, а в риторичній аргументації - ще 

далі. Першорядну важливість набуває ефективність аргументації, яка в свою 

чергу залежить від того, чи відбулась й у якій мірі зміна позицій учасників 

аргументативної взаємодії” [63, с.64]. У [119, с.213-214] підкреслювалась 

думка Д.В. Зайцева щодо ефективності, як такої характеристики 

аргументації, яка свідчить про те, що для теорії, яка прагне осмислити 

подібні феномени, важливим стає не тільки опис чималого емпіричного 

матеріалу, який складають промови переконуючого характеру, чи 

встановлення обов'язкових правил, скільки розробки рекомендацій для 

побудови переконливої аргументації. Він називає такий підхід до побудови 

теорій продуктивним [60, с.11] й у межах осмислення аргументативної 

проблематики відносить до нього риторичні та діалектичні теорії 

аргументації [60, с. 13].

Сучасний український фахівець А.Є. Конверський визначає 

аргументацію і риторику як види інтелектуальної діяльності, завдяки якій 

формується переконання в істинності певного положення, а також 

визначається його оцінка, та теоретична і практична доцільність як для 

самого автора, так і для співрозмовника чи аудиторії (аргументація) та 

формується переконання у співрозмовника чи аудиторії засобами 

мовленнєвого впливу (риторика) [125, с.376-377]. Тобто при розгляді 

аргументації та риторики як певних видів діяльності ключовою категорією 
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виступає переконання як „...володіння знанням, яке для людини є стратегією, 

конкретним планом теоретичної та практичної діяльності” [125, с.375].

На нашу думку, в ракурсі проблеми взаємозв'язку логіки та риторики 

вищенаведене визначення переконання потребує уточнення, що може бути 

здійснене через розгляд переконання в єдності процесу і результату. Процес 

переконання відбувається під час публічного виступу або виголошення 

промови оратором шляхом обгрунтування (логос) та застосування 

риторичних засобів (етос і пафос), у результаті якого в аудиторії формується 

знання теоретичного характеру чи намір певним чином діяти. При цьому сам 

процес переконання має комплексний характер в тому сенсі, що риторичні 

засоби не є просто певним прикрашанням, що ніби „навішується” на 

логічний скелет промови, а чинниками, які також мають аргументативну 

природу, хоча здебільшого вона й не підпадає під ознаки суто логічного 

обгрунтування.

Таким чином, аргументативна складова взаємозв'язку логіки та 

риторики асимілює в собі аспекти обгрунтування і переконання при розгляді 

самої аргументації як діяльності, наукознавчий аспект при розгляді власне 

предмету логіки і риторики як певних наук, а також застосовний аспект, що 

виявляється в поєднанні логічних та риторичних чинників при розгляді 

окремих концептів зазначених наук, наприклад: риторична фігура, аргумент 

до авторитету, аргументація в гомілетиці, схема аргументації в галузі 

штучного інтелекту та добування аргументів тощо.

Освітянська складова взаємозв'язку логіки та риторики також асимілює 

в собі як наукознавчий аспект, так і чинники обгрунтування й переконання 

[116, с.95]. Наукознавчий аспект цієї складової постає насамперед в 

тлумаченні зазначених дисциплін як навчальних курсів, які спрямовані на 

розвиток комунікативних компетентностей майбутніх фахівців будь-якої 

царини діяльності. Мається на увазі структурна побудова і змістовне 

наповнення логіки та дисциплін логічного циклу, до яких якраз і слід 

відносити риторику як мистецтво переконання. Навіть якщо курс риторики 
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викладається фахівцями-філологами, все одно містить матеріал, що 

означається як „логічна культура оратора”, яка передбачає розгляд логічних 

законів, логічних доказів тощо (наприклад [1, с.164-167]).

У [116, с.95] зазначалося, що поява неформальної логіки як окремого 

напряму сучасного логічного знання в 70-х роках XX ст. якраз і була 

пов'язана насамперед з практикою освіти. Значні успіхи формальної логіки 

завдяки застосуванню методу формалізації втілились у низку логічних 

теорій, побудованих за суворими правилами. Однак питання про 

прийнятність вихідних положень при цьому перебувала поза компетенцією 

формальної логіки. У результаті чого подібні теорії залишились далекими від 

реальних процесів спілкування, суперечки, переконання тощо. Яскравим 

прикладом переорієнтації тогочасної логіки на повсякденну практику 

міркувань є підручник Г. Кехена „Логіка і сучасна риторика" [278]. З іншого 

боку, він демонструє також і те, що в аналізі і побудові переконливих 

міркувань (cogent reasoning) логіка та риторика тісно пов'язані. У передмові 

до десятого видання зокрема зазначається, що хоча Г. Кехен написав низку 

книжок, саме ця була його улюбленою, оскільки допомагала людям критично 

мислити про світ і ті рішення, які вони приймають. Специфіка його підходу 

полягала в практичному застосуванні принципів логіки до аналізу міркувань 

з політичних та соціальних тем, а не в математичній структурі логіки. Тому в 

книзі дуже мало формальної логіки, хоча сам автор писав багато текстів саме 

з формальної логіки. Сьогодні такий підхід відомий під назвою „критичне 

мислення”, а в 1971 році, коли світ побачило перше видання, ним 

користувалися викладачі філософії, і книга сприяла популяризації цього руху 

[278, p.viii].

У сучасному освітньому просторі України навчальні курси з логіки та 

дисциплін логічного циклу мають досить важливе значення, що 

підкреслювалося зокрема у [102; 112; 117], оскільки спрямовані на розвиток 

комунікативних компетентностей, без чого важко говорити про формування 

фахівців будь-яких царин діяльності. На нашу думку, ядром таких 
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навчальних дисциплін, як логіка, риторика, еристика, критичне мислення 

тощо має бути саме вчення про аргументацію в єдності аспектів 

обґрунтування та переконання. При цьому варто наголосити, все ж гаки, на 

першості логіки в цьому ряду, адже знання її законів важливе і в ораторській 

практиці, і в різноманітних суперечках, і в критичній оцінці текстів [116, 

с.95-96].

Таким чином, освітянська складова взаємозв'язку логіки та риторики 

також асимілює в собі як аспекти обгрунтування і переконання при розгляді 

конкретних прийомів у відповідних навчальних курсах, так і наукознавчий 

аспект при визначенні логіки та риторики як навчальних дисциплін. Що 

стосується застосовного аспекту, який, як ми бачили вище, входить до 

аргументативної складової, то в освітянській складовій взаємозв'язку логіки і 

риторики виділити його окремо доволі складно, оскільки вся ця складова 

загалом є застосовною в тому сенсі, що логіка і риторика як навчальні 

дисципліни реалізують їхні теоретичні здобутки як певних наук.

Загалом у контексті взаємозв'язку логіки та риторики виникає потреба 

уточнення понять „теоретичний", „практичний", „прикладний" (щодо цього 

терміна одразу зазначимо, що вважаємо більш доречним замість 

„прикладний” використовувати термін „застосовний”). Хоча в логіці ніби 

було проведене розрізнення між ними, а саме: теоретична логіка розробляє 

суто наукові принципи міркувань; практична логіка досліджує міркування, 

пов'язані з мотивацією, плануванням діяльності; прикладна логіка розробляє 

засоби застосування результатів теоретичної логіки [210, с.632], тим не 

менш, 1.11. Гріфцова пише, що подібне витлумачення практичної логіки 

відбувається у вузькому сенсі, тоді як інший підхід передбачає трактування 

практичної логіки як прикладної (Applied Logic), й у цьому сенсі навіть 

найабстрактніша логічна система може виявитися практичною, якщо її 

моделі знайдуть відповідну інтерпретацію в конкретній галузі знання. Вона 

розглядає більш широке тлумачення практичної логіки, яке насправді не 

виключає сенсу її як прикладної дисципліни, проте концентрується в першу 
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чергу на тій ролі, яку логіка як наука і навчальна дисципліна здатна 

відігравати в житті суспільства й окремої людини [47, с.11].

На нашу думку, уточнення понять „теоретичний", „практичний" та 

„застосовний" щодо дослідження проблеми взаємозв'язку логіки та риторики 

полягає в тому, що у теоретичному аспекті вибудовуються теорії логічного 

обгрунтування та риторичного переконання в аргументації; у практичному 

аспекті в широкому сенсі логікою і риторикою як науками та навчальними 

дисциплінами розглядаються аргументації в різних типах дискурсів; у 

практичному аспекті у вузькому сенсі аналізується практична аргументація 

на противагу теоретичній; застосовний же аспект передбачає використання 

теоретичних положень логіки та риторики у подальших дослідженнях 

окремих концептів аргументації.

Розгляд аргументативної й освітянської складових взаємозв'язку логіки 

та риторики веде до того, що з точки зору практичного аспекту в широкому 

сенсі ці складові є однопорядковими. Оскільки розвиток цих дисциплін в 

минулому й особливо на сучасному етапі зрештою обумовлюється запитами 

того чи іншого суспільства на фахівців, які вміють аргументувати свої 

положення, критикувати положення опонентів, переконувати аудиторію під 

час публічних виступів, суспільних дискусій, громадських слухань тощо. 

Система освіти, особливо вищої, повинна бути зорієнтована в тому числі на 

розвиток й удосконалення вищезазначених компетентностей [116, с.96].

Варто підкреслити, що якраз практична орієнтованість складових 

взаємозв'язку логіки та риторики ще раз засвідчує можливість застосування 

ідей мереології та герменевтичної логіки як методологічного інструментарію 

для дослідження цієї проблеми взаємозв'язку. Вище зазначалось, що 

початково розробка такої методології пропонувалась у зв'язку з 

особливостями практичного мислення юриста. На відміну від теоретичного 

мислення, практичне ґрунтується на відношенні частини і цілого [237, с.99]. 

Таким чином, бачимо подвійність практичної характеристики в широкому 

сенсі: з одного боку, аргументативна та освітянська складові взаємозв'язку
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логіки та риторики орієнтовані передусім на суспільну практику, а з іншого 

саме виділення цих складових базується на відношенні частини і цілого, що 

характеризує практичне мислення [116, с.96].

Отже, методологічним підґрунтям дослідження взаємозв'язку логіки та 

риторики виступають тлумачення логіки в широкому сенсі як методології, а 

також ідеї мереології та герменевтичної логіки, які екстрапольовано з 

вітчизняних досліджень юридичної аргументації (праці О.Ю. Щербини [233; 

234], О.М. Юркевич [237; 238]). У результаті застосування цього 

інструментарію саме поняття взаємозв'язку логіки і риторики розглядається 

як абстрактно-часткове, в межах якого внаслідок мсрсологічного аналізу 

разом з мереологічними визначеннями встановлено аргументативну й 

освітянську складові взаємозв'язку логіки та риторики як визначальні й 

змістовні, що підпорядковують собі інші аспекти цього взаємозв'язку 

(обґрунтовуючий, переконуючий, наукознавчий, застосовний).

Висновки до Розділу 1

Проведений розгляд концептуалізації понять ,логіка" та „риторика" в 

історії філософської думки свідчить про те, що початково ці науки мали 

спільний об'єкт дослідження, яким є вербальне мислення, а згодом 

аргументація як специфічний вид діяльності, що поєднує в собі чинники 

обґрунтування та переконання. При цьому логіка як наука фокусувалась саме 

на формі міркувань (початкова вихідна абстракція логіки) як переході від 

засновків до висновку, який досить точно було визначено в межах 

формальної логіки в XX ст. через поняття відношення логічного слідування 

на рівні семантики чи поняття формальної вивідності на рівні синтаксису. У 

риториці міркування (логос) поставали як засіб переконання аудиторії поряд 

з етосом і пафосом у тому концептуальному каркасі риторики, який 

базувався саме на модусах переконання. Інший п’ятичленний каркас 

риторики, який базувався на моделі ораторської діяльності, розглядав
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витончені промови, які орієнтуються не обов'язково на переконання; в межах 

цього каркасу увага концентрується більше на словесному вираженні, власне 

красномовстві.

Разом з тим, на сьогоднішній день сучасне логічне знання постає в 

єдності формальної та неформальної логік як наук, що встановлюють, 

відповідно, критерії правильних та високоякісних міркувань, а риторика 

постає як наука логічного циклу, що встановлює критерії переконливості 

ораторських промов. Саме такі витлумачення логіки й риторики, що 

здійснено не стільки через їх предмет, скільки через їхнє призначення, 

максимально можливим чином враховують здобутки сучасних розробок у 

цих галузях і взяті за основу подальшого дослідження складових 

взаємозв'язку логіки й риторики.

В якості методологічного підгрунтя дослідження проблеми 

взаємозв'язку логіки та риторики з царини вітчизняних розробок юридичної 

аргументації екстрапольовано тлумачення логіки в широкому сенсі як 

методології та ідеї мереології й герменевтичної логіки. У результаті 

застосування такого методологічного інструментарію саме поняття 

взаємозв'язку логіки та риторики запропоновано розглядати як абстрактно- 

часткове з характерними для мереологічної множини ознаками нечіткості й 

асиметрії інтеграції та дезінтеграції. Завдяки мсрсологічному аналізу цього 

поняття разом із аналітичним та сутнісним видами мереологічного 

визначення виокремлено такі дві визначальні складові взаємозв'язку логіки 

та риторики, як аргументативиа й освітянська. Нечіткість меж мереологічної 

множини складових взаємозв'язку логіки та риторики постає в двох аспектах: 

по-перше, навряд чи можна говорити про її вичерпність, а по-друге, обидві 

складові підпорядковують собі інші аспекти цього взаємозв'язку 

(обгрунтовуючий, переконуючий, наукознавчий, застосовний). Щодо іншої 

характерної ознаки мереологічної множини - асиметрії інтеграції та 

дезінтеграції, то стосовно зазначених складових вона виявляється в тому, що 

взаємозв'язок логіки та риторики постає в аргументативній та освітянській 
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складових як визначальних та змістовних, проте їхня інтеграція навряд чи 

дозволить повністю охопити суть цього взаємозв'язку.

Аргументативна складова взаємозв'язку логіки та риторики охоплює 

чинники обґрунтування, переконання, а також наукознавчий і застосовний 

аспекти. Обґрунтовуючий та переконуючий аспекти постають у розгляді 

самої аргументації як діяльності; наукознавчий аспект - у розгляді власне 

предмету логіки й риторики як певних наук; застосовний аспект - у розгляді 

окремих концептів аргументації в поєднанні логічних та риторичних 

характеристик.

Освітянська складова взаємозв'язку логіки та риторики також охоплює 

чинники обґрунтування, переконання, а також наукознавчий аспект. 

Обґрунтовуючий та переконуючий аспекти постають у розгляді конкретних 

прийомів у відповідних навчальних курсах; наукознавчий аспект - у 

визначенні логіки та риторики як навчальних дисциплін, які спрямовані па 

розвиток комунікативних компетентностей майбутніх фахівців будь-якої 

царини діяльності. Застосовний аспект в освітянській складовій 

взаємозв'язку логіки та риторики окремо не виділяється, оскільки вся ця 

складова загалом є застосовною в тому сенсі, що логіка та риторика як 

навчальні дисципліни використовують їхні теоретичні положення як певних 

наук.

У контексті аспектів взаємозв'язку логіки та риторики проведене 

уточнення понять „теоретичний", „практичний” і „застосовний", яке полягає 

в тому, що теоретичний аспект означає власне побудову теорій логічного 

обґрунтування та риторичного переконання в аргументації; практичний 

аспект у широкому сенсі - розгляд аргументацій у різних типах дискурсів; 

практичний аспект у вузькому сенсі - розгляд практичної аргументації на 

відміну від теоретичної; застосовний аспект - власне використання теорії 

логіки та риторики у подальших дослідженнях окремих концептів 

аргументації.
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Фіксація практичного аспекту у взаємозв'язку логіки та риторики в 

широкому сенсі веде до того, що аргументативна й освітянська складові 

цього взаємозв'язку постають як однопорядкові. Адже розвиток цих царин 

наукового знання, які проте мають практичне спрямування, обумовлюється 

насамперед запитами суспільства на фахівців, які володіють навичками 

аналізу та побудови міркувань, що можуть бути ефективно застосовані в 

реальних комунікативних ситуаціях, в політичному, правовому, 

повсякденному та інших тинах дискурсів. Відповідно система освіти повинна 

бути зорієнтована в тому числі на розвиток й удосконалення таких 

комунікативних компетентностей. Цс дає підстави стверджувати подвійність 

практичної характеристики в широкому сенсі: з одного боку, аргументативна 

та освітянська складові взаємозв'язку логіки та риторики тісно пов'язані з 

суспільною практикою, а з іншого - саме виокремлення цих складових 

базується на відношенні частини й цілого, що характеризує практичне 

мислення й здійснюється на базі методологічних ідей мсрсології.
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РОЗДІЛ 2. АРГУМЕНТАТИВИА Й ОСВІТЯНСЬКА СКЛАДОВІ 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЛОГІКИ ТА РИТОРИКИ В АНТИЧНОСТІ

Метою даного розділу є встановлення специфіки аргументативної 

складової взаємозв'язку логіки та риторики у період формування зазначених 

наук через розгляд цього взаємозв'язку у видатних античних концепціях 

(насамперед Аристотеля і Цицерона); специфіки освітянської складової 

взаємозв'язку логіки та риторики в античну епоху від практики софістичного 

навчання до формування канону семи „вільних мистецтв".

2.1. Логіка й риторика: формування наук про аргументацію

У ракурсі аргументативної складової взаємозв'язку логіки та риторики 

важливе значення має співвідношення логіки, риторики й діалектики в епоху 

формування цих дисциплін, оскільки саме ці дисципліни вивчають 

міркування як засоби отримання істинного знання, переконання аудиторії, 

обговорення протилежних положень у бесідах, що було доволі чітко 

концентуалізовано в творчому доробку видатного давньогрецького філософа 

Аристотеля, тому потребує більш докладного розгляду в межах дослідження 

проблеми взаємозв'язку логіки та риторики.

Вище вже було акцентовано увагу на тому, що Аристотель визначає 

риторику як: „...здатність знаходити можливі способи переконання відносно 

кожного даного предмету" [12. с.751] і підкреслює, що таким предметом не 

займається жодна інша наука. По суті його „Риторика" була і залишається 

зразковою працею з цієї дисципліни. До неї так чи інакше апелюють видатні 

представники риторичної думки і минулих часів, і сучасності. У статті К. 

Рапа, що присвячена „Риториці" Аристотеля, підкреслюється той факт, що 

нажал ь філософи наступних часів майже не звертались до цієї роботи 

Стагиріта: „Таким чином, протягом двох тисячоліть інтерпретація 

Аристотслівської риторики стала матеріалом історії риторики, а не 
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філософії" [292]. Ситуація змінилася лише протягом останніх десятиліть. 

„Риторика" Аристотеля має велике значення насамперед для логіки та теорії 

аргументації, оскільки його теорія риторичних аргументів є, так би мовити, 

застосовним аспектом його теорії силогізму.

У трактаті „Риторика" вже закріплюється уявлення про так званий 

„риторичний трикутник", вершинами якого є оратор, промова й аудиторія, на 

грунті того, що Стагиріт фіксує три види способів переконання: „Стосовно 

способів переконання, що даються виступом, то їх іри види: одні з них 

залежать від характеру промовця, другі - від того чи іншого настрою 

слухача, треті - від самої промови. Ці останні полягають у справжньому або 

позірному доведенні" [12, с.752]. Таким чином, модуси переконання: етос 

(характер оратора), пафос (настрій, емоції слухачів), логос (сама промова в її 

„технічній" побудові) утворюють концептуальний каркас риторики саме як 

мистецтва переконання.

Логос, тобто засоби переконання, що пов'язані з самою промовою, 

Аристотель розкриває таким чином: „...сама промова переконує нас в тому 

випадку, коли оратор виводить дійсну або позірну істину із доводів, що є у 

наявності для кожного даного питання" [12, с.753]. Етос як модус 

переконання Стагиріт описує таким чином: „[Доведення досягається] за 

допомоги моральнісного характеру [промовця] в тому випадку, коли промова 

виголошується так, що викликає довіру до людини, яка її виголошує, тому 

що взагалі ми більше й скоріше віримо людям хорошим, у тих же випадках, 

де немає нічого ясного і де є місце ваганням, — і поготів..." [12, с.753]. З 

приводу пафосу як модусу переконання Аристотель пише: “Доведення 

залежить від самих слухачів, коли останні зворушуються завдяки промові, 

тому що ми приймаємо різноманітні рішення під впливом задоволення чи 

незадоволення, любові чи ненависті" [12, с.753].

Стагиріт пропонує певну типологію ораторських промов, яку 

проводить з усією можливою ретельністю та увагою. Він виділяє три види 

ораторських промов: дорадчі, судові та спідсйктичні (урочисті, похвальні).
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Аристотель розглядає чотири критерії для розрізнення промов: справа, час, 

мета, прийоми [12, с.763-765; 803-804]. Це можна представити у вигляді 

таблиці:

Таблиця

Види ораторських промов у „Риториці” Аристотеля

№ Критерій Дорадчі Судові Епідейктичні

1. справа схиляти чи

відхиляти

звинувачувати чи

виправдовувати

хвалити чи

ганьбити

2. час майбутній минулий теперішній

3. мета корисне або 

шкідливе

справедливе або 

несправедливе

прекрасне або 

потворне

4. прийоми приклади, тому 

іцо в промовах 

йдеться про 

майбутнє, але 

припущення 

робляться на 

основі минулого

ентимеми. тому 

що минуле через 

свою неясність 

особливо 

погребує вказівки 

на причину та 

доведення

перебільшення, 

тому що оратор 

мас справу з 

діяннями, що 

визнані 

беззастережно; 

він повинен лише 

представити їх у 

всій величі та 

красі

Таблицю було складено на підставі думок Аристотеля щодо критеріїв розрізнення 

видів промов [12, с.763-765; 803-804] і висвітлено у [86, с.129].

Як видно з цієї таблиці, саме дорадчі та судові промови з цієї типології 

використовують міркування (приклади та ентимеми) як прийоми 

переконання.

Стагиріт також докладно описує структуру промови, яка повинна 

містити такі основні компоненти: вступ, оповідання, доведення, завершення 

[12, с.986-987]. Крім того, Аристотель розглядає й інші важливі питання 

риторики: поняття стилю, метафори, жарту; аналізує пристрасті [86, с.1 ЗО].
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Зокрема, поняття стилю досить тісно пов'язане з переконанням аудиторії. Як 

писав Стагиріт, найбільш точним є стиль промови, що звернений до одного 

судді, в ньому найменше риторики. Загалом стиль судових промов більш 

точний, ніж тих промов, які виголошують у народних зборах. Адже чим 

більший натовп, тим недоречнішим с все точне й воно справляс негативне 

враження [12, с.985].

Таким чином, “Риторика" Аристотеля є єдиною грунтовною й 

систематичною роботою з цієї дисципліни, що збереглася з часів 

Стародавньої Греції й не втратила своєї актуальності до нашого часу [86, 

с.1 ЗО]. Як відмічали А.С. Ахманов і Ф.А.Пстровський: „"Риторика" 

Аристотеля визначила той шлях, яким пішло більшість пізніших спеціалістів 

аж до нашого часу, зокрема у викладі питання про поділ красномовства на 

судове, дорадче і показове, або зображувальне" [15, с.209].

У логіку давньогрецький філософ зробив значний внесок насамперед 

тим, що власне заснував цю науку. Започаткованій ним дисципліні 

Аристотель присвячує кілька праць. Пізніше логічні праці Стагиріта були 

об'єднані Андроніком Родоським у збірку „Органон" (знаряддя, інструмент). 

Ця назва дуже вдало підкреслює характер логіки. Як відмічає Г.В. Гриненко, 

логіка „...вважалась необхідним знаряддям пізнання в усіх філософських 

напрямах. Сам Аристотель вважав логіку не самостійною наукою, а 

обов'язковим вступом до всіх наук (пропедевтикою)" [46, с.98]. До 

„Органону" ввійшли такі праці: „Перша аналітика", „Друга аналітика", 

„Топіка”, „Про софістичні спростування", „Про витлумачення", „Категорії". 

Як бачимо, „Риторика" не належить до праць логічного характеру. Г.В. 

Гриненко відносить її до творчої філософії [46, с.96]. Суто логічними 

працями Аристотеля вважаються „Аналітики". А.О. Маковельський писав: 

„"Аналітики перша і друга" - головний класичний твір Аристотеля з логіки, з 

яких перша викладає силогістику Аристотеля, а друга - вчення про 

доведення" [150, с.86]. „Топіку" і „Про софістичні спростування" можна 

віднести до дисциплін логічного циклу. Сам же Стагиріт підкреслював 
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тісний взаємозв'язок між риторикою (,.Риторика”) і діалектикою („Топіка”) 

[12, с.754]. Як зазначалося у [89, с.142], логічне вчення Аристотеля було 

достатньо висвітлене у літературі іце за часів Радянського Союзу як у 

монографіях, присвячених безпосередньо Стагиріту, так й у загальних 

роботах з історії логіки. Відмітимо, зокрема праці А.С. Ахманова [14], Р.К. 

Луканіна [147], А.О. Маковельського [150], З.Н. Мікеладзе [157], П.С. 

Попова та Н.І. Стяжкіна [181], М.В. Поповича [182]. Однак у них питанням 

про взаємозв'язок логіки та риторики приділялося не дуже багато уваги. 

Спробуємо реконструювати погляди Аристотеля саме на взаємозв'язок цих 

дисциплін.

Стосовно співвідношення логіки, діалектики та риторики насамперед 

варто підкреслити думку Стагиріта про те, що в основу і діалектичних 

обговорень, і ораторських промов покладені силогізми та наведення, які є 

предметом вивчення логіки як науки. На початку „Другої аналітики” 

Аристотель пише: „Будь-яке навчання і будь-яке засноване на роздумах 

вчення виходить з раніше наявного знання. Це стає очевидним при розгляді 

будь-якого [навчання і вчення], адже і математичні науки, і кожне з інших 

мистецтв набувають саме таким шляхом. Подібним чином стоїть справа і з 

[діалектичними] доводами, що наводять через силогізм або наведення, адже й 

тс, й інше повчає внаслідок того, що вже знають: у першому випадку 

приймають [засновки] ніби від знаючих, а в другому загальне доводять на 

підставі того, що очевидне часткове. Таким чином переконують і знавці 

красномовства - або завдяки прикладам, які суть наведення, або завдяки 

ептимемам, які суть саме силогізми" [7, с.257]. Діалектику Аристотель 

розглядає як певне мистецтво ведення бесіди, коли шукаються перші начала 

якоїсь науки, особливо філософії [10, с.351]. Справа в тому, що 

інструментарій логіки може бути застосований тоді, коли вже відомі певні 

істинні положення. Адже і на сьогоднішній день логіка, як формальна наука, 

не вирішує питання про істинність або хибність складників силогізму. її 

покликання в тому, щоб зафіксувати такі форми міркувань, які з 
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необхідністю з істини ведуть до істини. Якщо у софістів логіка виступала 

скоріше знаряддям риторики як способу отримання перемоги над 

співрозмовниками, то Аристотель робить логіку певним знаряддям наукового 

знання, зокрема філософії. Тобто відтепер розробляються засоби для 

теоретичної сфери, в якій якраз і мас відзначатися філософ, теоретик, 

мислитель. Софістів же у царині логіки цікавили насамперед логічні 

помилки, за допомоги яких можна було співрозмовників вводити в оману й 

сі верджувати власну перевагу [92, с.46].

У своїй роботі „Топіка" Аристотель викладає діалектику й 

характеризує її як мистецтво, „...за допомоги якого ми здатні будемо з 

правдоподібного робити висновки про будь-яку передбачувану проблему і не 

впадати у протиріччя, коли ми самі відстоюємо яке-небудь положення” [10, 

с.349]. На думку Стагиріта, користь від цього мистецтва виявляється у таких 

напрямах: „...для вправи, для усних бесід, для філософських знань. 

...Дослідження корисне ще для пізнання перших начал будь-якої науки. Бо 

виходячи з начал, притаманних лише даній науці, не можна говорити що- 

небудь про ті начала, оскільки вони перші начала для всіх наук. Тому їх 

необхідно розбирати на підставі правдоподібних положень у кожному 

окремому випадку, а це й є [задача], властива діалектиці, або найбільш 

близька до неї. Оскільки, будучи способом дослідження, вона прокладає 

шлях до начал всіх учень” [10, с.351 ]. В усіх цих сферах ми маємо справу не з 

істинними положеннями, а лише з правдоподібними. Можливість отримання 

істинних знань вивчає аналітика (логіка). Саме вона фіксує способи 

доведения, тобто побудови міркувань з положень необхідного характеру. 

Аристотель для визначення подібних процедур використовує також терміни 

„науковий силогізм” і „наведення” [88, с.194]. Розрізнення цих двох способів 

доведення Аристотель теж подає в „Топіці”: „Наведення - [спосіб] більш 

переконливий і більш очевидний і для чуттєвого сприйняття більш 

доступний і такий, іцо застосовує більшість людей. Силогізм же — [спосіб]
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більш непереборний і більш дієвий проти тих, хто схильний сперечатися'* 

[10, с.362].

Власне силогістиці Стагиріт присвячує свої „Аналітики". У „Першій 

аналітиці" подане таке визначення силогізму: „...силогізм же є мовлення, в 

якому, якщо щось припущено, то з необхідністю випливає дещо відмінне від 

покладеного в силу того, що покладене є" [9, с.120]. На думку Аристотеля [9, 

с.123], поняття „силогізм" є більш широким, ніж поняття „доведення", 

оскільки будь-яке доведення є силогізмом, однак не кожний силогізм є 

доведенням. При описі структури силогізму Стагиріт використовує певні 

символи для позначення термінів силогізму: „...якщо А висловлюється про 

всі Б, а Б - про всі В, то А необхідно висловлюється про всі В” [9, с.123]. 

Саме через це Аристотеля й прийнято вважати фундатором формальної 

логіки.

Втім, ані діалектика, ані риторика не мають справу з такими 

доведеннями. Вони не є також науками з чітко встановленим предметом. У 

[88, с.194] підкреслювалось положення Аристотеля про те, що діалектика та 

риторика є лише методами пошуку доказів, покликаних переконати 

аудиторію. Діалектика як способи доведення розглядає силогізм і наведення. 

Риторика - ентимему і приклад: „...коли на основі багатьох подібних 

випадків роблять висновок про наявність якогось факту, то такий висновок 

там [у „Топіці” - Н.К.] називається наведенням, тут [у „Риториці" - Н.К.]- 

прикладом. Якщо ж з наявності якогось факту роблять висновок, що завжди 

або більшою частиною наслідком наявності цього факту є наявність іншого 

факту, що відмінний від першого, то такий висновок називається там 

силогізмом, тут - ентимемою” [12, с.755]. Аристотель підкреслює, що 

кожний спосіб має свої переваги. Проте, на його думку, переконливішими є 

промови, в яких багато ентимем: „Прикладами слід користуватися в тому 

випадку, коли не маєш ентимем для доведення, адже для того, щоб 

перекопати, вимагається [яке-небудь] доведення..." [12, с.901]. Традиційно 

ентимему розглядають як скорочений силогізм. Стагиріт дає своє пояснення
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використання подібних способів міркувань в ораторських промовах. 

Загальновідомі положення немає потреби наводити в промові, адже їх додає 

сам слухач [12, с.758]. Саме тому оратори застосовують не силогізми, а 

ентимеми. Однак її специфіка як риторичного силогізму [111] виявляється не 

лише в цьому. Тлумачення ентимеми як логічно незавершеного силогізму 

закріпилося, як відмічає К.Рап, завдяки коментаторам творів Аристотеля. 

Відмінності між ентимемою та силогізмом глибші: по-перше, засновки 

ентимеми не мають характер необхідного знання, можливим є протилежне 

тлумачення, а по-друге, аудиторія оратора характеризується певною 

інтелектуальною недостатністю, вона не є так добре підготовленою, як 

діалектики: „Тому ентимема не повинна бути такою ж точною як наукова 

демонстрація і повинна бути коротшою, ніж звичайні діалектичні аргументи" 

[292].

Дійсно, особливості ораторської діяльності на відміну від діалектичної 

або наукової полягають у тому, що оскільки оратор звертається до багатьох 

людей, які можуть і не мати відповідних знань, тому він мусить спиратися на 

якісь загальні положення, які поділяє дана аудиторія. З іншого боку, як пише 

А.І. Мігунов, оратор не запитує про прийнятність цих положень, як це 

робиться у діалектичних обговореннях: „Це не буде науковим силогізмом, 

оскільки засновки не необхідні й наукові істини; цс не буде діалектичним 

силогізмом, оскільки не задається запитання, немає бесіди. Це буде 

риторичний силогізм, ентимема" [154, с.158].

Серед прикладів Аристотель розрізняє два види: факти, які вже 

трапилися, і факти, які оратор сам вигадує [12, с.899]. Звичайно, легше 

вигадати певні приклади, однак корисніше наводити вже тс, що колись було. 

Якщо ж в арсеналі оратора є як ентимеми, так і приклади, тоді останніми 

варто користуватися як свідченнями і наводити їх наприкінці ентимем: „Тому 

необхідно буває навести багато прикладів тому, хто розміщує їх на початку, а 

хто розміщує їх в кінці, для того достатньо одного [прикладу], адже свідок, 

що заслуговує довіри, буває корисним навіть у тому випадку, коли він один" 
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[12, с.901]. Дійсно, в першому випадку може виникнути питання про те, а чи 

достатньо наведено окремих випадків для підтвердження якоїсь загальної 

думки.

Ентимеми у риториці Аристотель поділяє на загальні й часткові, які 

стосуються окремих наук. Тут є можливим перехід від риторики до сфери 

науки, коли оратор разом зі своєю аудиторією поступово переходить у 

царину наукового обговорення. Аналіз міркувань Стагиріта в цьому напрямі 

дає можливість А.І. Мігунову зробити висновок про те, що „...міркування 

Аристотеля описує шлях вчителя, який для учня виступає спочатку як 

звичайний оратор, що спирається в своїх міркуваннях і поясненнях на 

знання, наявне в учня. Але вчитель на відміну від звичайного оратора 

підбирає засновки з належною обачністю, поступово формуючи для слухачів 

і разом зі слухачами мову науки, якою потім формулює основні положення 

цієї науки і будує вже наукове міркування” [154, с. 164].

Загальні ентимеми базуються на „загальних місцях" або топах. Тут 

можна бути знавцем, на думку Аристотеля, не маючи спеціальних знань. 

Топи є загальними для будь-яких міркувань, чи то про справедливість, чи то 

про явища природи тощо. Таким чином, вони є способом вибору доведень 

[88, с.194].

У вже згадуваній статті К. Рапа дасться такс визначення топів: „...це 

аргументативна схема, яка дає можливість діалектично або риторично 

тлумачити аргумент для отримання висновку" [292]. Функції топів, на думку 

Аристотеля, полягають у тому, що насамперед оратору потрібно підшукати 

такий топ, який призначений для отримання висновку, а потім вже 

застосувати його і для тлумачення засновків. Сам термін „топ", скоріше за 

все, походить від мнемотехнічного способу запам'ятовування („техніка 

місць"), який теж активно розроблявся в Античності. Опис цієї техніки 

знаходимо у Марка Туллія Цицерона в його творі „Про оратора" [224, с.201]. 

Сутність її полягає в тому, що в розумі слід тримати картину яких-небудь 

„місць" і розташовувати по цих „місцях" образи предметів, які слід 
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запам'ятати. Напевно, так само варто користуватися і топами для пошуку тих 

же ентимем. У „Топіці” Аристотель для вдосконалення в мистецтві 

діалектики рекомендує: „...при наведенні доводів варто мати напоготові 

начала і знати напам'ять засновки, адже, так само як і в мистецтві 

запам'ятовування одні лише встановлені топи одразу ж викликають у пам'яті 

суть справи, так само і топи [у міркуваннях] сприяють більшому вмінню 

робити висновки..." [10, с.529-530].

Взагалі Сгагиріт розрізняє два види ентимем в ораторських промовах. 

Це показові і викривальні ентимеми: „Показова ентимема є силогізм, 

побудований на основі засновків, що визнаються [супротивником], а 

ентимема викривальна є силогізм з засновками, що не визнаються 

[супротивником]” [12, с.911-912]. У другій книзі своєї „Риторики” Стагиріт 

наводить топи, які використовуються у показових ентимемах. Всього їх 

можна нарахувати 28. Крім того, він показує ще 8 топів для позірних 

ентимем [89, с.147]. Позірна ентимема, на його думку, подібна до позірного 

силогізму. Вони використовуються переважно у софістичних промовах. 

Відмітною рисою позірних міркувань є те, що дещо приймається, хоча воно 

таким не є. З цього приводу Аристотель пише: „Ще один [тон полягає у 

визнанні] причиною того, що не є причина, наприклад, [якщо що-небудь 

визнається причиною] на тому грунті, що трапилось одночасно з даною 

річчю або після неї: „після цього” приймається у сенсі „внаслідок цього", і 

особливо у справах державних..." [12, с.931-932]. Слід підкреслити, що в 

логіці ця помилка так і називається „після цього, отже, з цієї причини” 

(наприклад: [221, с. 135-136]).

Крім наведення Аристотелем топів для ентимем на користь певних 

положень, він наводить також і способи руйнування ентимем, тобто джерела 

для спростування думок опонента. Стагиріт пише, що силогізм можна 

заперечити двома способами: побудувати протилежний силогізм або зробити 

заперечення [12, с.934]. Для побудови протилежних силогізмів можна 

використовувати ті самі топи, що й для побудови самих силогізмів. Адже в 
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цьому пункті риторика дуже схожа з діалектикою: правдоподібні положення 

протилежні одне одному. Аристотель відмічає, що для того, щоб проблема чи 

положення мали діалектичний характер, потрібно, щоб проблема містила 

чітко означену альтернативу, тоді як у положенні альтернатива мається на 

увазі [7, с.260]. Крім того, у „Топіці” він визначає поняття „теза'’, яке мас 

важливе значення в тому числі й для риторики, а також встановлює його 

взаємозв'язок з поняттям „проблема": „...теза є проблемою, але не кожна 

проблема є тезою, тому що деякі проблеми такі, що у нас немає стосовно них 

визначеної думки — ні за, ні проти. А те, що і теза - проблема, це ясно, адже зі 

сказаного необхідно випливає, що стосовно тези або більшість розходиться в 

думці з мудрими, або всередині кожної сторони думки розходяться, тому що 

теза є припущення, яке не узгоджується з загальноприйнятим. Майже всі 

діалектичні проблеми називають тепер тезами. Однак не має жодного 

значення, як їх називають, адже ми їх так розрізняємо не тому, що бажаємо 

придумати найменування, а для того, щоб не залишилися непоміченими для 

нас відмінності, що між ними є" [10, с.361 ].

Топи, на основі яких будуються діалектичні положення і проблеми, 

Стагиріт поділяє на чотири групи: визначення, власне, рід, те, що привходить 

[10, с.352]. Саме з них можна отримати докази [88, с.195]. Окрім того, він 

виділяє також діалектичні засоби для побудови міркувань: прийняття 

положень, вміння розбирати значення імен, знаходження відмінностей і 

розгляд схожості [10, с.362]. Стосовно того, про що можуть бути 

сформульовані діалектичні проблеми чи положення, у [88. с.195] 

підкреслювалася така думка Аристотеля: „Насправді, жодна розумна людина 

не запропонує у вигляді положення тс, що нікому не здається правильним, і 

не запропонує у вигляді проблеми те, що є очевидним всім або більшості 

людей. Адже останнє не викликало б жодного нерозуміння, а перше б ніхто 

не стверджував" [10, с.358-359]. У трактаті „Риторика" знаходимо подібну 

думку: „Так само робить і діалектика; це мистецтво не робить висновків з 

чого завгодно (адже і божевільним щось здасться переконливим), але тільки з 
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того, що потребує обговорення; подібно до цього і риторика має справу з 

питаннями, які зазвичай є предметом узгодження для людей” [12, с.756].

Крім того, у „Риториці", як і в „Топіці", заперечення можна робити 

чотирма способами: з самого предмета, з подібного йому, з протилежного, з 

предметів, які вже обговорювалися [12, с.934]. Після цього Стагиріт 

систематизує ентимеми за їхніми джерелами і показує, як їх можна 

зруйнувати. Чотири джерела - це правдоподібність, приклад, доведення, 

ознака [12, с.935]. Заперечення перших двох видів ентимем є можливим 

через те, що вони не є необхідними. Вони можуть бути правдоподібними, 

однак якщо вдасться знайти тс, що не узгоджується з прикладом 

(контрприклад), тоді ентимема вважається зруйнованою. Якщо ж такий 

контрприклад важко знайти, тоді слід акцентувати увагу на відмінностях 

даної ситуації від подібної. Стосовно ж ознаки, то вона не дає ґрунту для 

силогізму. Це є зрозумілим, як пише Стагиріт, з аналітики. А ентимеми. 

джерелом яких є доведення, не можуть бути зруйновані в такий спосіб. 

Залишається доводити, що те, про що йдеться в ентимемі, не має місця [12, 

с.937].

У контексті дослідження проблеми взаємозв'язку логіки та риторики 

варто особливо підкреслити думку Аристотеля про однаковість тих засобів, 

які використовують у доведенні та спростуванні: „І ентимеми, які можна 

зруйнувати, не являють собою якогось особливого виду ентимеми, адже 

очевидно, що руйнує ентимему людина, яка довела що-небудь або зробила 

якесь заперечення, а [її супротивники], навпаки, доводять зворотне, як, 

наприклад, якщо [перша] довела, що щось було, друга [намагається довести], 

що цього не було, або якщо [перша довела], що чогось не було, друга 

[доводить], що що-небудь було. Таким чином у цьому, звісно, немає 

відмінностей, адже й та, й інша користуються одними й тими ж [засобами], [а 

саме], вони наводять ентимеми для доведення того, що що-небудь не є чи є; 

заперечення ж не є ентимемою, але, як [ми пояснили] у „Топіці”, воно являє 

собою виголошення якоїсь думки, з якої буде очевидно, що [супротивник] не 
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зробив висновку [за правилами силогізму], або якщо він визнав яке-небудь 

хибне положення [за істинне]” [12, с.937-938].

Це дало підстави стверджувати у [111, с.88] відмінності між науковим 

силогізмом як предметом аналітики (логіки) і діалектичним силогізмом 

(ентимсмою) як предметом діалектики (риторики). Перший стосується 

необхідно істинних речей і зруйнувати його неможливо, а інші - речей 

правдоподібних. Тому вони можуть однаково застосовуватися як для 

обгрунтування „за”, так і „проти”. їх можливо зруйнувати, або, принаймні, 

заперечити.

Для риторики як практичної дисципліни велике значення мас ще й така 

робота Аристотеля, як “Про софістичні спростування”. В ній Стагиріт 

намагається певним чином систематизувати захисні прийоми проти софістів 

[86, с.1 ЗО]. Р.К. Луканін, наприклад, відмічав: „Головним завданням, яке 

Аристотель поставив собі в роботі „Про софістичні спростування”, було 

розкриття сутності різноманітних помилок, однак не будь-яких, а тих, які ми 

робимо через порушення правил діалектики” [147, с.243]. Дійсно, розробка 

захисних прийомів передбачає систематизацію хитрощів, якими 

користувалися софісти для побудови позірних доведень. Стагиріт поділяє 

софістичні прийомі па дві великі групи: ті, що залежать від словесного 

виразу, й ті, що не залежать від мовних способів виразу думки. Перша група 

містить 6 видів помилок, а друга - 7. Серед видів помилок другої групи, що 

не залежать від мовних способів виразу думки, Аристотель розглядає 

зокрема такі, які пізніше в латинській традиції отримали назви „а dicto 

sekundum mid ad dictum simplicifer” („від сказаного умовно до сказаного 

безумовно”), „ignoratio elcnchi” („довід, який не має відношення до предмету 

обговорення”), „petitio ргіпсіріі” („випередження основи”), „post hoc ergo 

propter hoc” („після цього, отже, з цієї причини”). Наприклад, щодо першого 

виду помилок Стагиріт пише: „Адже якщо дещо справедливе в певному 

випадку й ось таким чином, то це не означає, що воно взагалі справедливе” 

[8,с.583].



92

У контексті з'ясування питання про взаємозв'язок логіки та риторики 

заслуговує на увагу думка Аристотеля щодо спростування доказів: „...докази, 

що наводять шляхом міркувань, розкриваються їхнім спростуванням, а 

позірні докази - розрізненням. Оскільки, в свою чергу, одні докази, що 

наводять шляхом міркувань, мають правильний висновок, а інші - хибний, то 

докази, хибні за своїм засновком, можна розкривати подвійно, а саме 

спростовуючи один із засновків або доводячи, що висновок невірний. Докази 

ж, хибні за своїми засновками, можна розкрити, тільки спростовуючи один з 

цих засновків, адже висновок - правильний. Тому, коли хочуть розкрити 

[софістичний] доказ, слід насамперед дивитися, чи наведений він шляхом 

міркування, чи без нього, потім, чи правильний висновок, чи хибний, щоб 

розкрити або проводячи розрізнення, або спростовуючи [засновок]..." [8, 

с.571]. Цей фрагмент зокрема є додатковим аргументом на користь того, що 

наукові силогізми (предмет логіки) являють собою доведення (правильне 

міркування з точки зору логіки з істинними засновками), тому не можуть 

бути спростовані. Діалектичні і риторичні силогізми в їх позірному варіанті 

(адже діалектика і риторика мають справу як з дійсним, так і позірним) 

постають або як неправильні міркування, або як міркування з хибними 

засновками.

Хоча в концепції Аристотеля можна виявити саме аргументативну 

складову взаємозв'язку логіки та риторики, однак оскільки з моменту свого 

формування риторика постала не стільки як наука, скільки як органічний 

компонент практики навчання, тому Стагиріт не міг не замислитися над 

проблемами освіти оратора. У цьому аспекті він вказує недоліки викладання 

риторики софістами. На його думку, сутність їхнього навчання зводиться або 

до вивчення готових риторичних промов, або до вивчення промов, в яких 

вдало поставлені запитання з метою наведення аргументів „за" і „проти”. 

Таке навчання є хоча і швидким, але неефективним. Оскільки, но суті, 

перелається не саме мистецтво, а лише його продукт [8, с.593].
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Завершуючи аналіз творчості Аристотеля щодо питання про 

взаємозв'язки логіки та риторики, зафіксуємо більш чітко відмінності між 

різними типами силогізму залежно від ситуацій спілкування, в яких вони 

застосовуються (про що згадувалося зокрема у [89, с.146; 96, с.20]), за такими 

параметрами: мста або царина застосування, характер засновків (істинні чи 

правдоподібні положення), склад (повний чи неповний силогізм), 

необхідність згоди співрозмовника із засновками. Щодо останнього 

параметру, то відкрито вимагається згода співрозмовника лише в 

діалектичних силогізмах, тому саме вони є характерною ознакою діалогу. 

Наукові силогізми також можуть застосовуватися в бесідах компетентних у 

справі учасників, хоча їхнє справжнє призначення - царина наукових 

пошуків необхідних істин філософами, теоретиками. Риторичні силогізми 

застосовуються в публічних виступах, і завданням оратора є пошук спільних 

з аудиторією положень, оскільки далеко не завжди слухачі мають спеціальні 

знання стосовно предмета промови. Орієнтація софістичних та сристичних 

силогізмів на співрозмовників обумовлена лише тим, що за їх допомоги 

намагаються ввести в оману завдяки тому, що насправді хибні твердження 

видаються за істинні або правдоподібні. Підсумок дослідження різних видів 

силогізму в творчості Аристотеля з точки зору їхнього місця та ролі в діалозі 

з урахуванням вищезазначених параметрів наведено в таблиці:

Таблиця

Специфіка видів силогізму в роботах Аристотеля

Вид 

силогізму

Мета Засновки Наявність 

всіх 

засновків 

та 

висновку

Інші характерні

ознаки

Науковий Знання в

межах 

конкретних

Необхідно 

істинні 

положення

Повний 

силогізм

Згода співрозмовника 

не передбачається, 

оскільки науковий
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Таблицю було складено на підставі узагальнення думок Аристотеля щодо

дисциплін. силогізм має 

примусовий характер.

Діалектичи 

ий

1) вправи;

2) усні 

бесіди;

3) філософ 

ське 

знання;

4) пізнання 

перших 

начал будь- 

якої науки.

Правдоподіб 

ні, а не 

істинні 

положення

Повний 

силогізм

Відбір засновків 

відбувається через 

згоду 

співрозмовника, 

тобто співрозмовник 

сам формулює 

засновки як відповіді 

на запитання у 

діалозі; джерела їх - 

„загальні місця”, 

топи.

Риторични 

й 

(ентимема)

Переконай 

ня, 

односторон 

ній вплив 

оратора на 

аудиторію.

Правдоподіб

ні

положення

Неповний 

силогізм; 

як правило, 

опускаєтьс 

я засновок 

загального 

характеру

Передбачається, що 

слухачі заздалегідь 

згодні з засновками, 

які явно не 

формулюються; 

джерела їх - „загальні 

місця”, топи.

Софістичн 

ий

Позірна 

мудрість

Положення, 

які здаються 

правдоподіб 

ними, але не 

є такими.

Може бути 

як повним, 

так і 

неповним.

Вводять в оману 

співрозмовника й 

стверджують власну 

перевагу промовця.

Еристични 

й

Позірна 

перемога

особливостей різних видів силогізму [8; 9; 10; 12] і висвітлено у [119. с.36-37].

З наведеної таблиці видно, що сферою перетину діалектики та 

риторики є тоніка як джерело пошуку аргументів у спілкуванні фахівців, що 

обговорюють положення правдоподібного характеру, або в зверненні оратора
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до аудиторії, коли він шукає пункти згоди зі слухачами. Крім того, власне 

логічною частиною всіх цих процесів є встановлення таких форм міркувань, 

які за умови прийняття засновків з необхідністю ведуть до прийняття 

висновку.

Загалом, теорія риторики, яку створив Аристотель, не набула широкого 

розповсюдження в освітянській практиці. У риторичних школах періоду 

елінізму використовувалися посібники, що здебільшого мали ті недоліки, які 

були вказані Стагирітом стосовно софістичних способів навчання 

ораторському мистецтву. Причиною цього, напевно, був її теоретичний 

характер, адже, як писав М.Л. Гаспаров, система риторики Аристотеля 

„...вчила скоріше досліджувати промови, ніж їх складати, була засобом 

науки, а не школи...” [37, с.12]. Згодом ця система освіти була успадкована 

Римом, і Цицерон вказував на те, що більшість представників латинських 

риторичних шкіл не знайомі з роботами Аристотеля: „Тим, що ритору 

невідомий філософ, з яким самі філософи, окрім дуже небагатьох, не знайомі, 

я, звичайно, не здивований. Однак вибачити це не можна. Адже Аристотель 

повинен був би привернути не тільки самими предметами, які він відкрив і 

про які він говорить, але й неймовірним свого мовлення багатством і 

солодкістю" [226, C.57J.

Як бачимо, риторика в період класичного слінства мала переважно 

практичний характер, оскільки була знаряддям політичної боротьби, 

застосовувалась у судових справах. Логіка ж, що мала також „технічний” 

характер й спочатку поставала скоріше як метод, перетворюється в окрему 

науку. Разом із тим, цариною і логіки, й риторики виступала все одно саме 

практика аргументації, тобто захист своєї позиції й спростування позицій 

опонентів. Слід підкреслити, що подібною практикою широко 

послуговувалися й видатні філософи. У період же елінізму філософія й 

риторика все більше відходять одна від одної. Як зазначав М.Л. Гаспаров у 

[37, с. 14], осередком ораторського мистецтва були риторичні школи, в яких 

готували ораторів, які здатні говорити на будь-яку тему без спеціальних
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знань та належної підготовки. Філософські ж школи цієї епохи по-різному 

ставились до риторики. Розгляд цього ставлення надав можливість у [86, 

с.133-134] зачепити питання в тому числі й про взаємозв'язок логіки та 

риторики в зазначений період. Академіки деякий час, наслідуючи свого 

вчителя Платона, відхиляли риторику. Однак з того моменту, як в Академії 

починає панувати скептицизм, її представники вже широко використовують 

риторичні прийоми. Зокрема йдеться про прийом, сутність якого полягає в 

тому, іцо оратор говорить і „за", і „проги" щодо будь-якого предмету, 

завдяки цьому веде слухачів до потрібних йому висновків. Застосування 

філософом Карнсадом такого прийому зробило його відомим оратором (див. 

Додаток Б, приклад 3).

Загалом скептицизм оформлюється як певна філософська школа 

наприкінці IV ст. до н.е. А в III ст. до н.е. скептичні філософські уявлення 

проникають в Академію, що була заснована Платоном. Як писав А.О. 

Маковсльський [150, с.200], філософське вчення давньогрецького 

скептицизму можна звести до двох головних положень. По-перше, не існує 

самоочевидних істин. Оскільки існують розходження в думках стосовно того, 

що людина сприймає або про що мислить. А по-друге, не існує істин, які 

встановлюються шляхом доведення. Адже будь-яке доведення або потрапляє 

в коло, або виходить із сумнівних, нсдовсдсних положень.

Найбільш повно філософія скептицизму викладена в роботах Секста 

Емпірика. Зокрема друга книга його праці „Проти вчених" спрямована якраз 

проти риторів. Головна думка полягає в тому, що риторики не існує. 

Доведення її розгортається через те, що Секст Емпірик наводить найбільш 

відомі визначення риторики (Платона та Аристотеля) і показує їхню 

неспроможність. Загалом його міркування, не тільки стосовно риторики, але 

й інших наук, будуються за такою схемою. Наприклад, риторика є наукою 

про хорошу промову або наукою про впливове переконання. Далі він пише, 

що „...треба перекопувати суддів тим чи іншим способом всупереч дійсності 

й викликати гнів або співчуття. А цс не є істинним, і тому воно неосяжне.
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Отже, стосовно цього не може бути опанування. А разом з тим виходить і те, 

що не існує жодної риторики" [192, с.124].

Тобто обґрунтування неприйнятності тези про риторику ведеться через 

припущення про те, що якщо риторика є, тоді вона повинна бути першим або 

другим. Але ні першого, ні другого немає. Отже, немає і риторики. Потім 

таким же чином Секст Емпірик демонструє, що риторики немає і тому, що у 

неї немає мети. Розглядаються різні варіанти мети (переконання, вибір слів, 

користь, перемога тощо) і доводиться, що жодної з них риторика не досягає 

[192, с.133-138]. Слід підкреслити, що багато положень, не лише стосовно 

риторики, філософ-сксптик спростовує саме в такий спосіб.

З точки зору логіки основу міркувань Секста Емпірика складає 

заперечувальний модус умовно-категоричного міркування (modus lol lens). У 

сучасних побудовах він є основою гіпотетико-дедуктивного методу 

міркувань у діалозі, сутність якого полягає в тому, що гіпотеза 

спростовується на підставі хибності наслідків, що отримують з неї [190, 

с.271].

У контексті суперечки про те, чим власне є риторика - наукою чи 

мистецтвом - доволі цікавою є думка Секста Емпірика з приводу фактору 

природного обдарування в ораторстві. Він зокрема пише: „...можна вже в 

оточуючому нас житті бачити багато таких, які хоча й говорять прекрасно в 

суді й у народних зборах, але незнайомі з науковими приписами риторики. І 

навпаки, якщо ті, хто робив багато вправ і значно працював над науковим 

змістом риторики, виявляються нездатними виступати в суді й на площі, то 

не можна стверджувати, що риторика є науковим методом. Однак всьому 

світу відомо, що прихильники софістики, надто майстерні в риторичній 

техніці, на площі виявляються мовчазнішими за риб. Отже, ніхто не буває 

оратором завдяки одній лише науці" [192, с.125].

В іншій своїй відомій роботі „Три книги Пірронових положень" Секст 

Емпірик показує те, що доведення взагалі не існує, завдяки послідовному 

відкиданню того, що охоплено в самому цьому понятті: „...доведення є 
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міркування, яке шляхом виводу через визнані засновки неочевидного 

висновку, що виявляється” [193, с.289]. Зокрема, простий категоричний 

силогізм Аристотеля і п'ять видів силогізмів „діалектиків” (умовні та 

гіпотетичні, які були систематизовані представниками стоїчної філософської 

школи [52, с.270-271]), с надлишковими [193, с.292-295], тому не можна 

говорити про послідовність виводу висновку із засновків. Загалом відомий 

скептик зауважує: „Якщо є імовірними міркування про доведення (нехай 

вони будуть такими), а також імовірні й напади на доведення, що були 

висловлені, то необхідно утримуватися від судження і про доведення, 

говорячи, що доведення не більше існує, ніж не існує” [193, с.ЗОО-ЗО1 ].

Щодо вищезазначених положень скептиків П.С. Попов і Н.І.Стяжкін 

писали, що скептичний метод аргументації незмінно полягав у тому, що теза 

і антитеза однаково ймовірні й однаково спростовні в тому сенсі, що й теза 

не може бути виправдана, так само й антитеза виявляється неспроможною. 

Тому вони обидві хибні й можна тільки сумніватися в можливості існування 

істинних аподиктичних суджень [181, с.114]. Разом із тим, А.О. 

Маковельський відмічав, що скептики ніби заперечували значимість логічних 

форм, однак самі користувалися цими логічними формами й тим самим 

надавали їм доказової сили [ 150. с. 198].

Ораторська ж промова розробляється тоді, коли ми маємо справу зі 

спірним питанням. Однак, на думку Секста Емпірика, в такому випадку ми 

також приходимо до апорії. Адже, наводячи аргументацію на користь різних 

точок зору, спірність не вирішується, а ще більше заплутується. Тут 

античний скептик згадує суперечку між Кораком і юнаком, що вивчав у 

нього риторику (див. Додаток Б. приклад 1). Щоправда, аргументація 

наведена така (див. Додаток Б, приклад 2), яка була в суперечці між 

Протагором та Еватлом [192, с. 140-141]. Прослухавши одного й другого 

учасника процесу, судді, як пише Секст Емпірик, ще більше зайшли в глухий 

кут унаслідок однакової значущості риторичних промов і просто вигнали 

обох з суду.
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Таким чином, у скептицизмі через їхні сумніви щодо самої можливості 

побудови доведення навряд чи можна говорити про розробку логіки в тому 

сенсі, як тлумачив її Аристотель. У Сгагиріта аналітика розглядалась у тому 

числі й як вчення про доведення. Тобто він намагався встановити форми 

міркувань, які з необхідністю від істини ведуть до істини. Софісти, як і 

скептики, теж відмовлялись від об'єктивної істини, однак вважали, що кожна 

думка може бути обгрунтована. Завдяки цьому вона може із слабкої 

перетворитися на сильну. Отже, оратор у своїй промові може надати 

слухачам переконливі думки. Виявляється, що розробка логіки можлива у 

випадку визнання її інструментом пошуку істини (підхід Аристотеля) або у 

випадку визнання її способом обґрунтування будь-якої думки (підхід 

софістів). У скептицизмі потреба й у логіці, й у риториці, так би мовити, 

відпадає, адже доведення взагалі не можна будувати, а спірне питання в 

ораторських промовах ще більше заплутується.

У контексті дослідження проблеми взаємозв'язку логіки та риторики 

серед еліністичних філософських шкіл підкреслимо доробок представників 

стоїчної школи, які зробили значний внесок у розвиток логіки як науки, не 

заперечуючи при цьому риторику. Більше того, риторика подається в їхньому 

вченні у систематичному вигляді. Хоча Цицерон пізніше іронізував з 

приводу системи риторики стоїків. М.Л. Гаспаров зазначав: „...на практиці 

всі промови стоїків, які були сповнені діалектичних тонкощів і незвичних 

парадоксів, свідомо запобігали збудження сильних почуттів, не могли мати 

жодного успіху у публіки; а з приводу спроб стоїчних філософів створити 

власну систему теоретичної риторики навіть делікатний Цицерон говорив, 

що хороший оратор скоріше оніміє, ніж буде слідувати риторикам Клеанфа і 

Хризіпа” [37, с.15].

Як ми бачили вище, стоїки виходили з внутрішньої єдності риторики та 

діалектики. Риторика є наукою витончено говорити за допомогою міркувань, 

а діалектика - наукою правильно сперечатися за допомогою міркувань у 

вигляді запитань та відповідей [52, с.260]. Крім того, вони дотримувались 
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аристотелівського поділу промов на політичні, судові й урочисті; сама ж 

ораторська промова, на їхню думку, складається із вступу, оповідання, 

заперечення й завершення. Щодо загальної структури риторики, то стоїки 

виділяли чотири частини: винахід, виклад, побудова й виконання [86, с. 134J.

Оскільки для риторики важливим є словесне оформлення думки, то 

стоїки фіксували п'ять критеріїв такого оформлення (,достоїнств промови"): 

правильність, ясність, стислість, доречність, краса. Слід підкреслити, що 

правильність, ясність, доречність і пишномовність залишились критеріями й 

до сьогоднішнього дня [39, с.39]. А стислість (сутність якої полягає в тому, 

щоб застосовувати у промові лише такі вирази, які необхідні для розуміння 

предмета) була введена стоїками напевно через те, що вони підкреслювали 

тісний взаємозв'язок риторики та діалектики. Вони використовували поняття 

„згорнуте міркування", яке „...введене для того, щоб у довгих поєднаннях 

суджень не виголошувати малий засновок і висновок, коли вони довгі, а 

коротко говорити: „Перше є, отже, і друге є"" [52, с.270].

У діалектиці стоїки докладно розробили способи побудови міркувань, в 

яких враховується лише взаємозв'язок між простими висловлюваннями, а 

їхня внутрішня структура не береться до уваги. Тобто в основу побудови 

доведень покладені не категоричні висловлювання (якими переважно 

займався Аристотель), а гіпотетичні (умовні або розділові). Варто зазначити, 

що в діалектиці найбільш корисним, на думку стоїків, є якраз частина, яка 

стосується міркувань. Міркування складається з таких частин: більшого 

засновку, меншого засновку та висновку. Як писав Діоген Лаертський, 

Хризіп розробив п'ять способів міркувань, які не потребують вказівки па 

предмет (в сучасній термінології с правильними за формою) [52, с.270-271 ]:

(1) „Якщо є перше, тоді є друге; але перше є, отже, і друге є".

(2) „Якщо є перше, тоді є друге; але другого немає, отже, і першого 

немає".

(3) „Ні перше і друге разом, але друге (перше), отже, не перше (друге)".

(4) „Або перше, або друге, але перше (друге), отже, не друге (перше)".
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(5) „Або перше, або друге, але не перше (друге), отже, друге (перше)”.

Пізніше ці способи були названі таким чином: (1) і (2) - умовно- 

категоричні міркування (modus ponens і modus lollens), (4) і (5) - розділово- 

категоричні (modus ponendo tollens і modus tollendo ponens), a (3) може бути 

зведений до (4).

Сучасні реконструкції взаємозв'язку перипатетичних та стоїчних учень 

про логіку дають змогу дослідникам констатувати, що хоча в Стагиріта 

відсутні систематичні розробки про гіпотетичний силогізм, однак „...в 

античності не тільки не вбачали принципової різниці між логічними 

численнями перипатетиків і стоїків, але сприймали їх як єдину логічну 

систему" [204, с.196].

Аналіз вищенаведеного матеріалу дає підстави стверджувати, що логіка 

у Стародавній Греції постала як система знань про різноманітні види 

правильних міркувань, які виступають засобами як пошуку істини у 

філософії (аналітика), так і обговорення положень правдоподібного 

характеру в бесідах (діалектика). Риторика як наука про ораторські промови 

також розглядала міркування як один із засобів переконання аудиторії. 

Власне, розробка вчення про міркування якраз і виражає аргументативну 

складову взаємозв'язку логіки та риторики. Найбільш яскраво це постає в 

топіці як сукупності „місць", з яких і оратори, й учасники суперечок 

добували доведення.

За часів Стародавнього Риму логіка й риторика тісно співпрацювали, 

що обумовлювалося в тому числі й особливостями тогочасної культурної 

ситуації. Зокрема П.С. Попов і 11.1. Стяжкіп відмічали: „Форми суспільного 

життя республіканського Риму привели до широкого і різнобічного 

застосовування ораторського мистецтва. Справа в тому, що риторика рано 

ввійшла в практику політичної та суспільної діяльності старого Риму, й 

завдяки цьому термінологічно закріпилися деякі логічні поняття. Ці поняття 

зберегли своє значення до наших днів, а точність латинської мови й практика 

її використання доставили щось цінне в плані систематизації" [181, с.124].
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Розглянемо докладніше взаємозв'язок логіки та риторики в доробку відомого 

давньоримського оратора і філософа Марка Туллія Цицерона, який залишив 

після себе як чималу кількість ораторських промов, гак і теоретичні твори, 

присвячені риториці: “Брут" [223], “Оратор" [225], “Про оратора" [224] та ін.

Однією з ранніх робіт Цицерона з риторики є „Топіка" [226]. У вступі 

відомий оратор відмічає, що знає роботу Аристотеля, однак багато риторів її 

не знають. Предметом топіки, на думку Цицерона, є пошук доведень. Він 

також відмічає, що заслуга Аристотеля полягає в тому, що він заснував і 

діалектику, і топіку. Діалектика отримала свій подальший розвиток у стоїків. 

А топіка залишилась без належної уваги з боку філософів. Хоча у мистецтві 

суперечки обидві мають дуже важливе значення [226, с.57-58; 88, с.195]. 

Топи у Цицерона, як й у Аристотеля, це „місця", „сховища доведень": „Отже, 

можна визначити, що місце є сховищем доведень, а доведення є міркування, 

що річ сумнівну робить достовірною" [226, с.58]. Види доведень Цицерон 

поділяє на дві групи: ті, що пов'язані з предметом міркування, і ті, що не 

пов'язані, тобто такі, що беруться зовні [88. с.196].

Топи, що пов'язані з предметом міркування, в свою чергу, 

давньоримський оратор поділяє на чотири групи: „у цілому", „у частинах", „у 

позначенні", „пов'язані з питанням". Перша група, яку Цицерон називає „у 

цілому", є визначенням. Тоді міркування може бути побудоване через 

силогізм, наприклад: „Право громадське є справедливість, встановлена серед 

співгромадян для охорони майна; знання цієї справедливості корисне; отже, 

наука про громадське право корисна" [226, с.58]. Таким чином, визначення 

може бути розгорнуте у міркування [88, с. 196].

Цицерон також підкреслює, що досить часто в своїх промовах оратори 

користуються порівняннями замість визначень. Звичайно, можна говорити, 

що „юність є цвіт віку, а старість - захід життя” [226, с.63], проте, все ж таки, 

не варто постійно відступати від загальноприйнятих правил іменування 

речей. Підкреслимо, що на сьогоднішній день у навчальних курсах з логіки 

сформульоване окреме правило щодо операції визначення, яке не допускає 
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наявність у ньому метафор та образних порівнянь [122, с.187-188]. Разом з 

тим, в ораторських промовах часто використовується саме такий спосіб 

харак терне гики предметів. Порушення правила логіки в публічних виступах 

можна розглядати як прийом впливу на слухачів, який покликаний 

привернути увагу до того, що виголошує оратор [88, с.196].

Взагалі щодо співвідношення визначення й обгрунтування 

(аргументації, доведення) певних положень, то тут є певні цікаві моменти. 

Таке питання, щоправда в контексті дослідження роботи іншого автора, 

ставить Л.Г. Тоноян: „Визначення й аргументація, на перший погляд, мало 

пов'язані й навіть можуть виключати одне одного: якщо с визначення - не 

потрібна аргументація, немає визначення - без аргументації, суперечки не 

обійтися. Дійсно, якщо у мене, наприклад, є готове визначення, тоді про що 

мені сперечатися й що аргументувати? Готове визначення свідчить про те, 

що я перестала шукати відповідь па запитання, вивчати проблему, яка мене 

цікавить. Все сказане.... А коли визначення ще немає і ми його шукаємо, тоді 

й потрібна аргументація" [206, с.242]. З іншого боку, в діалозі визначення 

здебільшого є відправним пунктом бесіди. У багатьох діалогах Платона 

(наприклад [177, с.157-169]) саме так і відбувався пошук істини. Спочатку 

давалося визначення якомусь поняттю, а потім завдяки запитанням Сократа 

виявлялося, що воно не є прийнятним (наприклад, визначення доброчесності 

у [176, с.586-588]). В ораторських промовах визначення теж може бути 

відправним пунктом, коли оратор пропонує слухачам свою позицію (у 

вигляді визначення), а потім, враховуючи можливі заперечення з боку 

слухачів, обгрунтовує її. Таким чином, на нашу думку, в діалозі операції 

визначення й обгрунтування виявляються пов'язаними між собою. Тим 

більше, що Л.Г. Тоноян залишає практично відкритими запитання: .Дати 

визначення - чи означає це прийти до єдиної думки? Коли слід давати 

визначення - на початку чи в кінці суперечки?" [206, с.242].

Повертаючись до топіки Цицерона, фіксуємо, що він більше всього 

різновидів топів розрізняє в групі „пов'язаних з питанням" [88, с. 196-197].
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Зокрема, майже вся діалектика, на його думку, вміщується у трьох способах 

побудови міркувань, що базуються на топі „супутнє, попереднє, протилежне" 

з цієї групи. Перші два в сучасній логіці є умовно-категоричними 

міркуваннями за стверджувальним (modus ponens) та заперечувальним 

(modus tollens) модусами, а третій - модусами розділово-категоричних 

міркувань: „Така побудова доведення, коли, прийнявши перше 

висловлювання, ти отримуєш те, що з ним пов'язане, діалектики називають 

першим способом умовиводу. Коли ти заперечуєш те, що пов'язане, щоб 

заперечити й те. з чим воно пов'язане, це називають другим способом 

умовиводу. Нарешті, коли заперечуєш поєднання висловлювань і приймаєш 

одне або декілька з них, щоб заперечити залишок, - це називають третім 

способом умовиводу" [226, с.68-69]. Цей спосіб передбачає декілька 

різновидів, серед яких Цицерон наводить 7, хоча може здатися, що їх 6:

(1) „Якщо перше, тоді друге; перше, і, отже, друге".

(2) „Якщо перше, тоді друге; не друге, і, отже, не перше”.

(3) „Ні перше і друге („заперечення поєднання"); перше, і, отже, не 

друге".

(4) „Або перше, або друге; перше, і, отже, не друге".

(5) „Або перше, або друге; не перше, і, отже, друге".

(6) „Хибно, що і перше, і друге; але перше, отже, не друге”.

(7) „Хибно, що і перше, і друге; але не перше, отже, друге” [226, с.69].

Щодо (4) і (5) способу Цицерон вказує, що в першому засновку обидва 

висловлювання не можуть бути істинними (тобто має застосовуватися строга 

диз'юнкція в сучасній термінології). Особливо актуально це для (4) способу, 

адже у випадку нестрого!' диз'юнкції міркування перестає бути формально 

правильним. А от однаковими видаються (3) і (6) спосіб.

Сучасні реконструкції цих міркувань [205 та ін.] мають дещо інший 

вигляд. Це дає привід для більш уважного прочитання текстів минулих часів 

і наводить на думку, що побудова доведень через „роз’єднання 

висловлювань" (топ „протилежне") повинна враховувати смисл того, як 
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співвідносяться між собою альтернативи в першому засновку. Наприклад, 

ретельне дослідження Л.Г.Тоноян історії диз'юнкції, в тому числі і 7 

способів гіпотетичних міркувань стоїків (яких Цицерон називає діалектиками 

[226, с.69]) приводить до висновку, що різне застосування роз'єднувальної 

зв'язки відповідає різним логічним сполучникам, а „переклад виразів з 

роз'єднувальним смислом на мову символічної логіки буде більш 

адекватним, якщо ми будемо враховувати, як співвідносяться між собою 

альтернативи - контрарно, субконграрно чи контрадикторно" [205, с.157]. У 

роботі також відмічається, що розкриття „таємниці" 7-го модусу ще 

попереду. Адже, у варіанті Цицерона він не є правильним.

Таким чином, можна провести такі паралелі у викладі правил і 

прийомів топіки Аристотелем і Цицероном, що було здійснено у [88, с.197]. 

А саме: перша група топів - це визначення. Окрім власне визначення сюди 

належить і топ „у частинах" Цицерона. Друга група - це розгляд різних 

застосувань певних виразів (у Аристотеля вміння розбирати значення імен, 

у Цицерона - „у позначенні"). Третя група - власне побудова міркувань (у 

Аристотеля - знаходження відмінностей і розгляд схожості, у Цицерона - 

топи групи „пов'язаних з питанням").

Подальший розвиток вчення про пошуки доведень знаходимо в діалозі 

Цицерона „Про оратора" [224], яке викладають два головні персонажі діалог}' 

- Марк Антоній і Ліциній Красс. Перша ланка поділу доказів виглядає так 

само, як і в „Топіці" самого Цицерона і „Риториці" Аристотеля. Тобто засоби 

доведення поділяються на дві групи: ті, які оратору надає справа, і ті. які 

оратор підбирає сам. У Аристотеля це були „петехпічпі" і „технічні" способи 

переконання [12, с.752].

У [119, с.50-51] підкреслювалось, що виклад джерел доведень Марком 

Антонієм не відрізняється якоюсь систематичністю, він просто їх 

перераховує з відповідними прикладами. Насамперед предмет міркування 

може братися в цілому, частиною, назвою або будь-яким іншим чином: 

„Якщо предмет береться в цілому, то його смисл мас бути розкритим у 
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визначенні... Якщо береться частина предмета, то смисл розкривається за 

допомогою розподілу... Якщо береться назва предмету, то слід міркувати, як 

Карбон: „Якщо консул є радником, що дає поради батьківщині, тоді що, як не 

це, зробив Опімій!" Якщо ж береться щось ще стосовно предмета, то сховищ 

і джерел доведень тут буде велика кількість. Адже ми будемо шукати і 

придатні випадки, і родові, і видові, і схожі, і відмінні, і протилежні, і 

співвідносні, і відповідні, і як би попередні, і суперечливі, будемо 

досліджувати причинний зв'язок речей і наслідки, що випливають з причин, 

будемо шукати приклади і більш важливі, і рівноцінні, і менш важливі" [224, 

с.162-163]. Марк Антоній відмічає важливість знання того, куди звернутися і 

звідки взяти готові доведення, однак застерігає від того, що у гонитві за 

струмочками можна не побачити саме джерело. Тобто користь від цього 

очевидна на початкових етапах навчання, однак у реальному житті все 

набагато складніше. Розробка доказів у викладі Ліцинія Красса [224, с.226- 

228] виглядає більш систематично. Насамперед ораторська промова може 

стосуватися або конкретного запитання, визначеного часом і особами, або 

загального запитання. Перші поділяються на судові, дорадчі та похвальні. 

Саме так викладається шкільна риторика. Однак будь-яке запитання може 

бути зведене до загального, теоретичного або практичного. Тобто до 

пізнання якогось предмета або до того, як треба вчиняти. Слід підкреслити, 

що поділ запитань ораторських промов на конкретні й загальні приймається і 

Марком Антонієм. Він, так само, як і Ліциній Красс, теж відмічає відносність 

подібного поділу.

Міркування щодо теоретичного запитання мають три випадки: 

встановлення, визначення і наслідок [224, с.227]. Встановлення досліджує 

наявність якогось предмета. Визначення розкриває сутність кожної речі. 

Наслідок шукає, що із чого слідує. Зафіксуємо це у вигляді таблиць:



107

Таблиця

'Гони встановлення

№ Вид Приклад

1. Сутність предмета „Чи від природи у людей право, чи за 

згодою?"

2. Походження „Чому великі вчені не погоджуються між 

собою у найважливіших питаннях?"

3. Зміна „Невже у людини може зникнути 

доброчесність чи перетворитися на 

розбещеність?”

Таблицю було складено на підставі аналізу топів встановлення у Цицерона [224, 

с.227] і висвітлено у [119, с.511.

Таблиця

Топи визначення

№ Вид Приклад

1. Загальноприйнятість 

(„тс, що закладене у 

всезагальній 

свідомості")

„Чи тотожна справедливість з користю 

більшості?”

2. Характерність „Чи властиве красиве мовлення лише оратору 

чи воно доступне й іншим”?

3. Розподіл на частини „Скільки є видів бажаного? чи не 

нараховується їх три: благо тілесне, благо 

духовне і благо стороннє?"

4. Прикмети Образ скнари, хвалька тощо.

Таблицю було складено на підставі аналізу топів визначення у Цицерона [224, 

с.227-228] і висвітлено у fl 19, с.52].
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Таблиця

Топи наслідку

Рід Вид Приклад

Просте 

міркування

Бажане і 

небажане

„Чи потрібно прагнути до почестей?", 

„Чи варто запобігати бідності?”

Справедливе і 

несправедливе

„Чи справедливо метатися за образи навіть 

близьким?”

Гідне і ганебне „Чи гідно заради слави йти на смерть?”

Міркування із 

порівняння

Тотожні чи 

різні певні 

поняття

„Боягузтво і страх”, „Цар і тиран”, 

„Приятель і друг”.

„ЩО 3 двох 

краще”

„Чи повинні мудреці керуватися думкою 

кращих людей чи схваленням народу?"

Таблицю було складено на підставі аналізу топів наслідку у Цицерона [224, с.228] і

висвітлено у [119. с.52].

Таблиця

Топи для міркувань, що пов'язані з практичним запитанням

№ Вид Приклади

1. Міркування про 

належне (що 

правильно, а що - ні; 

як слід вчиняти, а як 

— не слід)

Матеріал - весь арсенал чеснот і пороків

2. Збудження душевних 

почуттів та їхнє 

заспокоєння і 

припинення

Умовляння, осуд, розрада, співчуття тощо

Таблицю було складено на підставі аналізу тонів для міркувань, що стосуються

практичних питань, у Цицерона [224. с.228] і висвітлено у [119, с.52].
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Щодо порівняння класифікації топів Марка Антонія і власної Ліциній 

Красс підкреслює: „...після розбору цих видів і способів усіх міркувань, не 

має, звичайно, жодного значення, якщо наш розподіл дещо відрізняється від 

розподілу Антонія; адже в наших розборах складові частини одні й ті самі, 

тільки розподілені й розміщені вони дещо по-різному" [224, с.228].

Детальний розгляд „місць'* в роботі „Про оратора'* зумовлений 

насамперед тим, що саме в частині розробки доведень можна говорити про 

точки перетину логіки й риторики. Якщо уважно проаналізувати наведені 

таблиці, то можна дійти таких висновків [119, с.53]. Насамперед деякі топи 

ніби повторюються у різних категоріях. З точки зору логіки топ „сутності 

предмета'* із встановлення можна відрізнити від топу „загальноприйнятості** 

із визначення як реальні та номінальні дефініції. Як відмічається у роботі 

А.Є.Конверського. „реальною дефініцією називають визначення, яке 

ототожнює, розрізняє, будує, виділяє предмет. ...номінальною дефініцією 

називають визначення, за допомогою якого розкривається, уточнюється, 

вводиться значення термінів** [122, с.180]. Тобто однією із функцій 

номінальної дефініції є якраз уточнення значення терміну, який вже 

вживається. Або іншими словами, наскільки відповідає „те, що закладене у 

всезагальній свідомості** певному предмету.

Що ж до власне міркувань, які можуть бути побудовані з того чи 

іншого топу, то у викладі Марка Антонія конкретні приклади побудовано у 

вигляді тих міркувань, які Цицерон наводив ще в своїй „Топіці". А саме топ 

„розподіл на частини" використовується у розділово-категоричному 

міркуванні: „Для блага республіки потрібно було або підкоритися сенат}', або 

запровадити іншу законодавчу раду, або діяти на власний розсуд; 

запроваджувати іншу раду було б пихато, діяти на власний розсуд - нахабно; 

тому потрібно було слідувати рішенню сенату" [224, с.162]. Це яскравий 

приклад занеречувально-стверджувального модусу розділово-категоричного 

міркування.
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Наведемо ще приклад міркування у викладі Марка Антонія, який може 

бути реконструйований до стверджувального модусу умовно-категоричного: 

„Якщо ми повинні дорожити тими, хто піклується про державу, то в першу 

чергу ми повинні дорожити, звичайно, полководцями, завдяки турботам, 

мужності й відважності яких дотримується і наше благополуччя та гідність 

влади” [224, с.163].

У відновленому вигляді це міркування матиме такий вигляд [119, с.54]:

1- й засновок'. Якщо ми повинні дорожити тими, хто піклується про 

державу, то ми повинні дорожити полководцями.

2- й засновок: Полководці піклуються про державу.

Висновок: Отже, ми повинні дорожити полководцями.

Тобто міркування в ораторських промовах будуються такими шляхами: 

простий категоричний силогізм, умовно-категоричне та розділово- 

категоричне міркування (або категоричний та гіпотетичний силогізми). З 

огляду на цс класифікація топів могла мати інший вигляд. Однак, через 

„дріб'язковість” цих питань, вони докладно і не опрацьовуються в діалозі 

„Про оратора”. Точніше, персонажі вважають, що розуму оратора достатньо 

для вирішення цих питань в кожному конкретному випадку при підготовці до 

промови: „А якого роду доведення пасують до якого ролу справ, це 

вирішують не приписи витонченої науки, а самий звичайний здоровий глузд” 

[224, с.164].

У [86, с. 136-137] зазначалось, що Цицерон у своєму іншому творі 

“Оратор” [225, с.339] характеризує турботи ідеального оратора таким чином: 

”що сказати”, “де сказати”, "як сказати”. "Що сказати” означає винахід 

матеріалу. Тут оратор, на його думку, мас керуватись розумом. Оскільки 

мова йде про ідеального оратора, то звичайно, що він буде знати, звідки 

взяти доводи. В політичних або судових промовах, якої б конкретно теми 

вони не стосувалися, необхідно з'ясувати три пункти: чи мав місце вчинок, 

як його визначити, як його оцінити. Для вирішення першого питання оратору 

потрібно навести доведення, для другого - визначення, для третього 



поняття „правоти і неправоти". При цьому справжньому оратору варто 

відволікатися від конкретних осіб і обставин, тобто міркувати над „загальним 

питанням". Саме в цьому пункті можна знайти точки примирення риторики і 

філософії, на думку Цицерона, адже „таким шляхом Аристотель розвивав у 

молодих людей не тільки витонченість міркування, потрібну філософам, але 

й повноту засобів, потрібну риторам, щоб багато та пишно говорити за і 

проти. Він же вказав нам „місця" - так він це називає - як би прикмети тих 

доводів, на основі яких можна розвинути промову і за і проти" [225, с.340]. 

“Де сказати" означає розташування матеріалу й полягає в тому, що сильні 

аргументи треба ставити на початку та в кінці, а слабкі - посередині. “Як 

сказати" стосується як самого викладу, так і виголошення промови. Для 

вдалого виголошення оратор повинен володіти голосом, обличчям та рухами. 

Разом із тим, головною рисою, що відрізняє справжнього оратора, є словесне 

вираження (виклад). Тому саме в цьому пункті Цицерон говорить про 

схожість грецького терміну “pfjTcop" та латинського “eloquens" [225, с.343]. 

Він також розробляє теорію трьох стилів, при виборі якого слід керуватись 

доречністю. Взагалі ідеальний оратор - це “такий оратор, який вміє говорити 

про низьке просто, про високе поважно й про середнє помірно” [225, с.350].

Всі правила ораторського мистецтва стали наслідком спостережень над 

способами, якими користувалися видатні оратори більшою мірою несвідомо. 

Це і дає привід іронізувати персонажам цицеронівських творів над 

„дріб'язковістю" наявних систематизацій риторики: „Але хто, питається, і 

без того не розуміє, що неможливо говорити, перш ніж не затямиш і не 

запам'ятаєш, про що треба говорити, і в яких словах, і в якому порядку" [224, 

с.146]. Напевно, що саме відсутність філософського підгрунтя в підготовці 

ораторів у риторичних школах і дало поштовх Цицерону наполягати на 

необхідності філософської освіти для справжнього оратора. Разом з тим, 

філософія, хоча і найважливіша, але частина освіти оратора. З приводу 

можливого поєднання риторики та філософії Цицерон пише: “Якщо мова йде 

про тс, що насправді прекрасне, то пальма першості належить тому, хто і 
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вчений, і красномовний. Якщо ми погодимось називати його і оратором, і 

філософом, то й сперечатися нема про що. Якщо ж ці два поняття розділити, 

то філософи опиняться нижче ораторів, тому що досконалий оратор володіє 

всіма знаннями філософів, а філософ далеко не завжди володіє 

красномовством оратора; і дуже шкода, що філософи цим нехтують, бо воно, 

думається, могло б слугувати завершенню їх освіти" [224, с.233]. Тому в 

цілому давню суперечку між риторикою та філософією Цицерон вирішує, все 

ж гаки, на користь риторики, а його філософія є філософією під знаком 

риторики [2, с.351].

У зв'язку з цим можна говорити про відмінності в розумінні риторики 

та її місця серед інших дисциплін Аристотелем і Цицероном [89, с. 149-150]. 

Концепція риторики Стагиріта є осмислення філософом практичної 

значущості ораторського мистецтва. Тоді як концепція риторики Цицерона 

це скоріше осмислення оратором її теоретичної значущості. Тобто риторика 

нс с „чистою" умоспоглядальною наукою, однак являє собою практично 

корисну систематизацію ораторського досвіду.

Таким чином, у концепції Цицерона аргументативна складова 

взаємозв'язку логіки та риторики постає насамперед у топіці, що являє собою 

джерела пошуку доведень і для тих міркувань, якими користуються 

філософи, і для ораторських промов. При цьому відбувається систематизація 

самих способів міркувань, що є завданням логіки (діалектики у Цицерона). 

Тобто царина аналітики Аристотеля переважно як теорії простого 

категоричного силогізму була поповнена умовними та гіпотетичними 

силогізмами, які розроблялися представниками стоїчної філософської школи. 

Акцент же Цицерона на тому, що для оратора головним є словесне 

вираження в п'ятичленному каркасі риторики, закладає підґрунтя розуміння 

риторики не тільки як мистецтва переконання (Аристотель), але й як 

мистецтва мовлення. Адже саме мовлення, словесне вираження, постає 

головною характеристикою оратора, а не винахід, розташування чи навіть 

виголошення, хоча усім цим оратор також володіє [225, с.343].
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2.2. Логіка й риторика в системі античної освіти

Становлення логіки та риторики як наук в античну епоху було тісно 

пов'язане з практикою освіти. Л.Г. Комаха з цього приводу пише: „Оратори, 

учителі риторики, укладачі промов цс важливі персони давньогрецької 

гуманітарної культури. Своєю діяльністю вони оформлюють практичну 

риторику, що закономірно переростає в теоретичну риторику, досить близьку 

до філософії і, зрештою, до логіки. Діалектика як мистецтво суперечки, 

„зустріч” протилежних думок, спочатку також вписана в практичну і 

теоретичну риторику, але потім сприяє розгляду проблеми протилежностей в 

більш абстрактній філософській формі*' [120, с.22]. Учителями практичної 

риторики в ті часи були софісти, що навчали тих, хто бажав досягти успіху в 

суспільній діяльності. Передумови такої успішної діяльності складали не 

лише хист до публічних виступів, мистецтво виголошення промов, але й 

вміння обгрунтовувати власні думки, критикувати положення 

співрозмовників, вести суперечку. При цьому мистецтво переконувати у 

софістів було насамперед дієвим засобом утвердження власної переваги над 

співрозмовниками, тому їх можна вважати виразниками індивідуалізму [79, 

с.57].

Відомий давньогрецький філософ Протагор сформулював тезу, яка 

виражала софістичну програму й обумовила значну увагу до різних варіантів 

мистецтва слова: “про будь-який предмет можна висловити два судження, 

протилежних одне одному" [цит. за 127, с.8]. Як писав М.Л. Гаспаров, для 

того, щоб навчити переконливості, навчити перетворювати слабку думку па 

сильну, в Античності існувало два мистецтва: „...діалектика, мистецтво 

міркувати, і риторика, мистецтво говорити; перша зверталась до розуму 

слухачів, друга - до почуття. Той, хто вміло володів обома мистецтвами, міг 

переконати будь-якого супротивника і домоїтися перемоги своєї думки: а в 

цьому і полягає мета ідеальної „суспільної людини”, що бере участь у 

державних справах” [37, с.9-10].
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Багато фахівців з історії логіки та риторики відзначали, що діяльність 

софістів була різноплановою . Зокрема, С.І. Соболевський писав: „всі софісти 

вчили „майстерно говорити”, але одні з них займались переважно 

теоретичною і практичною розробкою загальних правил риторики, інші 

навчали учнів складанню і виголошенню політичних та судових промов, 

треті вчили вести суперечки...” [196, с.227]. Е.Н. Корнілова вказувала на 

сфери діяльності софістів таким чином: „Зацікавившись „людським”, софісти 

вперше систематизували поняття лінгвістики, логіки, риторики, етики й, 

нарешті, теорії державного устрою" [127, с.7]. П.С. Попов та Н.І. Стяжкин з 

цього приводу писали: „софістами культивувалося мистецтво красномовства 

(риторика), мистецтво суперечки (еристика) і мистецтво доведення 

(діалектика)” [181, с.14].

Повертаючись до Протагора, як одного з фундаторів школи софістики, 

варто підкреслити, що він вперше у своїх заняттях, за свідченнями Діогена 

Ласртського [52, с.348-349], скористався методом захисту протилежних 

точок зору. Такий метод „за і проти” вважається одним із самих ефективних 

у риториці. Адже оратор прямо не нав'язує свою тезу аудиторії, а пропонує 

аргументи „за" і „проти" певного положення, ніби повертаючи предмет 

промови різними сторонами і намагаючись підвести його під різні категорії. 

Слухачам здасться, що вони самі роблять вибір, зваживши всі аргументи. 

Однак, як правило, це оратор підводить аудиторію до потрібних йому 

висновків. Крім того, Протагор перший влаштував змагання в суперечках і 

запропонував хитрощі для їх учасників, а також став застосовувати спосіб 

ведення бесіди, яким пізніше прославився Сократ, коли співрозмовнику 

ставилися запитання, щоб показати помилковість його відповідей. Софісти 

відомі ще й винаходом таких запитань, будь-яка відповідь на які веде до 

пастки. Наприклад, запитання „Чи перестав ти бити свого батька?” [52, 

с.133]. Тобто формою подібних запитань вимагається відповідь „так" або 

„ні”, але якщо слідувати таким правилам, то людина опиняється в 

невигідному становищі [92, с.46].
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У [92, с.46-47] було акцентовано увагу на тому, що відомий історик 

логіки А.О. Маковельський вважав, що до логічної проблематики софісти 

звернулись через розробку риторики: „Розробляючи теорію красномовства, 

софісти не могли не зачепити питань логіки, розглядаючи їх під кутом зору 

техніки суперечки” [150, с.51]. Далі він вказує на тс, що так звані „загальні 

місця” („топи”), яким присвячена робота Аристотеля „Топіка”, якраз і 

розробляли софісти. Справа в тому, що для досягнення переконання 

аудиторії оратору потрібно було надати предмету промови такого вигляду, 

до якого звикли слухачі в повсякденному житті. Топи якраз і відігравали роль 

загальних категорій, під які оратор намагався підвести сумнівний предмет 

промови. Підтвердження думки про те, що для софістів на першому місці 

була, все ж таки, риторика, а не логіка, знаходимо також у роботі А.С. 

Ахманова: „Якби софістам вдалося створити науку логіки, вона, очевидно, 

була б підкорена риториці, і мала б приблизно ті самі риси, які притаманні 

ранній логічній роботі Аристотеля „Топіка”, що присвячена так званим 

діалектичним міркуванням” [14, с.31]. Насправді ж, на думку А.С. Ахманова, 

народження логіки як окремої науки в Стародавній Греції відбулося не з 

потреб риторики, а насамперед з погреб наукового пізнання. Хоча логіка 

використовувалася не тільки в царині теоретичного пізнання, але й у 

практичному житті, у політичних і судових суперечках [92, с.47].

Загалом риторика, логіка та еристика (мистецтво суперечки) у софістів 

були спрямовані на практику. Адже їхньою кінцевою метою було навчання 

молодих людей з тим, щоб потім вони могли застосувати отримані знання в 

суспільному житті [92, с.48]. Як відомо, іноді учні застосовували набуті 

навички проти своїх вчителів. Показовою в цьому плані с суперечки між 

Протагором та його учнем Еватлом (див. Додаток Б, приклад 2) і Кораком та 

Тісієм (див. Додаток Б, приклад 1). Вони є яскравою демонстрацією того, як 

софістам вдавалось поєднувати логічні, еристичні та риторичні знання і 

навички па захист своєї позиції в цілком конкретних практичних випадках. 

Виявляється, що в одній і тій самій ситуації можна навести обгрунтування 
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протилежних точок зору залежно від інтересів оратора. При цьому способи 

міркувань (що в подальшому стало предметом дослідження логіки як науки) 

також однакові. У цьому ракурсі цікавим є. те, що в сучасних умовах при 

викладанні навчальних курсів з логіки, риторики, еристики тощо найбільший 

інтерес викликають якраз конкретні засоби переконання аудиторії, захисту 

своєї позиції та критики опонентів, ніж загальні філософські підвалини цих 

дисциплін [92, с.49], що відображене у літературі більш популярного 

характеру, наприклад [26; 134; 245 та ін.].

Таким чином, освітянська складова взаємозв'язку логіки та риторики в 

софістичному навчанні засвідчує інструментальний характер логіки не тільки 

у взаємозв'язку саме цих дисциплін, але й у зв'язку логіки та еристики. А 

саме: з одного боку, логіка постає знаряддям риторики, впливу оратора на 

аудиторію, а з іншого - знаряддям мистецтва проведення суперечок, в яких 

софіст перемагав своїх співрозмовників.

Окрім софістичного погляду на місце риторики серед дисциплін в 

Античності існувала й інша позиція щодо цього питання. Вперше яскраво 

вона була репрезентована Сократом, а потім Платоном. Сократ вважав, що 

риторика непотрібна в тому сенсі, що її засоби не в змозі врятувати хибну 

думку проти істинної. Як свідчать діалоги Платона (залишаємо за межами 

даного дослідження питання про тс, наскільки платонівський Сократ дійсно 

виражав ідеї Сократа), Сократ намагається чітко розрізнити поняття віри й 

знання. Софістична риторика, на його думку, спрямована часто на 

формування віри без знання: „...перед всіма іншими мистецтвами ритор і 

риторика перебувають у такому ж виграшному становищі. Бо нічого не треба 

знати про саму справу, треба тільки знайти якісь засоби переконування, щоб 

видатися невігласам більшим знавцем, ніж ті, хто справді знає" [177, с.167]. 

А справжнім оратором може вважатися лише та людина, яка чітко знає 

предмет промови й прагне до вищого блага: „Бо коли риторика двоїста, то 

одна її частина є підлабузнюванням, ганебною балаканиною для народу, а 

друга прекрасна, яка прагне до того, аби душі громадян стали чимкращими, 
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і яка завжди захищатиме в промовах те, що справді найкраще, незалежно від 

того, приємно це буде слухачам чи ні..." [177, с.211; 86, с.124-125].

З іншого боку, ті бесіди, які проводив Сократ, являли собою розвиток 

саме практики суперечки. Загалом же мистецтвом ведення суперечок 

займається еристика. У ті часи вона була сферою застосування софістики. 

Цим мистецтвам Сократ протиставляв діалектику - мистецтво ведення 

бесіди, метою якої було досягнення істинного знання. Майстер еристики або 

софістики, як правило, за будь-яку ціну намагався відстояти свою позицію і 

заперечити іншу думку. При цьому він не дуже турбувався про те, чи будуть 

його положення виражати істину [86, с.125].

Софістичній риториці Платон у діалозі "Федр" [178] протиставляє 

справжнє красномовство. Тут уже можна побачити осмислення риторичного 

трикутника: оратор - промова - аудиторія. Платон вустами Сократа каже про 

те, що, по-перше, для ритора, який впливає па душі слухачів, важливим є 

знання природи душі [178, с.ЗЗО]. По-друге, важливим є також знання 

властивостей кожного з видів промов, як вони впливають на того чи іншого 

слухача [178, с.331]. По-третє, Платон пише й про доречність, що стосується 

як моменту виступу перед аудиторією (оратор повинен знати, коли слід 

виступати, а коли слід утриматись), так і засобів підвищення впливовості 

свого виступу (коли слід застосувати стислість, жалісливість, запальність 

тощо) [178, с.332]. Щодо членування промови, то тут виділяються такі 

частини: вступ, розповідь із вміщеними в ній свідченнями, докази, 

правдоподібні висновки 1178, с.327]. Однак головне, чим повинен володіти 

ритор, - це знання. Мистецтво пізнання складається, па думку Платона, з 

двох частин: вміння звести до однієї загальної ідеї всі розрізнені поняття і 

вміння розділити все на види: „Перед тим, як пізнати істину щодо будь-якого 

предмета, про який хтось говорить або пише, треба докладно визначити його 

суть. Після визначення слід знов-таки поділити все це на види аж до 

неподільного" [178, с.337]. Таке мистецтво у діалозі "Федр" називається ще 

діалектикою [86, с. 126-127]. В сучасних курсах логіки зафіксовані Платоном 
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операції являють собою логічні операції над поняттями (визначення, поділ, 

класифікація).

Цікавим є те, що завершується діалог тим, що Сократ характеризує 

Ісократа, якого він вважає талановитішим за інших ораторів, як людину, 

котрій від природи властива любов до мудрості. На думку Сократа, не буде 

нічого дивного в тому, що Ісократ з часом перевершить інших у мистецтві 

складання промов [178, с.338-339]. З такою характеристикою цілком 

погоджується відомий давньоримський оратор і філософ Марк Туллій 

Цицерон: „Великий оратор і чудовий вчитель, він [Ісократ - Н.К.] цурався 

відкритих виступів у суді, але в чотирьох стінах своєї школи він завоював 

такої слави, якої, на мою думку, після нього не досягнув ніхто. Він і сам 

прекрасно написав багато творів, й інших цьому навчив" [223, с.261].

У [119, с.20-22] підкреслювалися положення Т.А. Мілер, яка провела 

докладний порівняльний аналіз похвальної промови Горгія „Єлена" й 

енкоміїв Ісократа „Єлена", „Бусирис”, „Евагор" і встановила відмінності в 

підході до створення промов софістами та Ісократом. Оскільки ці промови 

похвального (епідейктичного в термінології Аристотеля) жанру писалися 

авторами не на замовлення, а як певні взірці, то но них можна судити про 

техніку даного жанру в цілому. Насамперед софістичний спосіб ораторської 

промови, на думку Т.А. Мілер, можна позначити терміном „співвіднесення": 

„...співвіднесення одиничного, окремого з загальним, цілим, а також 

предметів один з одним, їхнє протиставлення і співпокладання" [158. с.61]. 

Варто підкреслити, що прийоми протиставлення та співпокладання 

ґрунтуються па розрізненні двох груп топів: якості та кількості.

У сучасних побудовах топи кількості здебільшого використовуються 

для обгрунтування прийнятності дії, яку роблять всі люди, тоді як топи якості 

використовуються для обґрунтування виняткової дії. У. Еко відмічає, що при 

зіставленні ці тони здаються суперечливими, але якщо розглядати їх окремо, 

то вони виглядають досить переконливо: „У нашому повсякденному житті, 

як у політичній пропаганді, так і в релігійній проповіді, в рекламі й у 
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щоденному мовленні, ми користуємося і нас переконують за допомоги 

взаємовиключних доводів: „Немає таких, хто робив би інакше, і ти вчиняй 

так само" — і навпаки: „Усі роблять гак, і вчинити по-іншому - це єдиний 

спосіб не походити на інших”" [236, с.127].

Особливість же софістичного підходу полягала в тому, що світ в очах 

оратора поставав роз'єднаним і кожна частина була ізольована від інших. У 

софіста Горгія це „гра" контрастами, з якої можна було вивести все, що 

завгодно, головним було підшукати ряд опозицій. У Ісократа, писала Т.А. 

Мілер, бачимо інший підхід: „...світ, який він зображує, не розірваний на 

частини, а підкорений єдиному началу за принципом ієрархічної градації 

меншого і більшого..." [158, с.78]. Звідси випливали рекомендації щодо 

похвальних промов взагалі [158, с.87-88], зокрема для створення власне 

похвали потрібно було висвітлювати лише чесноти певної особи, тобто 

діяння й властивості особи, які найбільше відповідали благ)'. Для цього слід 

використовувати прийом перебільшення, про який Аристотель [12, с.804] 

писав як про головний прийом епідейктичних промов. Все. що не 

узгоджувалось з цією нормою, потрібно було опускати.

Ще однією важливою думкою Т.А. Мілер є положення про відмінності 

ораторства як прозаїчного жанру від поезії, яка також дуже шанувалася в ті 

часи. У найбільш загальному вигляді ці відмінності полягають у тому, що 

поет приділяє увагу одиничному, а оратор - одиничному на фоні загального. 

Більш точно: „Як і поету, оратору потрібний спільний знаменник, до якого 

можна привести розрізнені факти. Для епічного поета такою зв'язувальною 

лапкою слугує світ богів, для оратора - загальні поняття та категорії, до яких 

зводиться множина однорідних явищ" [158, с.90]. У цьому пункті можна 

бачити не лише відмінності ораторської прози від поезії, але й відмінності 

ораторської практики від філософії. Адже філософа цікавить насамперед 

загальне. Тобто оратор приділяє увагу одиничному на фоні загального, тоді 

як філософ - загальному, а поет - одиничному.
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С.С. Авєрінцев також відмічав, що відмінності між філософом і 

оратором полягають у тому, що для філософа характерна глибина, а для 

ритора - широта: „Адже ритор - дилетант у вищому смислі цього слова: його 

справа - не „єдине”, але „все”...” [2, с.359]. На думку ж Т.А. Мілер, оратору 

вдавалося досягти ілюзії глибини: „Користуючись прийомом парного 

зображення, оратор міг на вибір розкривати різні аспекти предмета, 

занурювати його в різні ситуації, не відновлюючи послідовної смужки подій, 

а ніби повертаючи об’єкт до слухача то одним боком, то іншим, у результаті 

чого виникала ілюзія глобальності за відсутності повноти фактів” [158, с.92].

Таким чином, розгляд взаємозв'язку логіки та риторики в софістичній 

практиці навчання свідчить про важливість освітянської складової в ньому, 

адже прагнення озброїти учнів дієвими засобами переконання, захисту своєї 

позиції сприяло розвитку зазначених дисциплін і як певних наук, 

орієнтованих па дослідження різноманітних аргументативних процесів. 

Виявляється, що сама побудова міркувань (власне предмет логіки) є 

вирішальною і для успішного виступу перед аудиторією (предмет риторики), 

і для здобуття перемоги в суперечках (предмет еристики). Для філософії 

правильна побудова міркувань також є важливою на шляху досягнення 

істинного знання.

У Стародавньому Римі шкільна освіта складалася з трьох ступенів. 

Нижчим ступенем була школа літератора, середнім - школа граматика, 

вищим - школа ритора. У літератора вчилися читати, писати і рахувати. У 

граматика вивчали класичних письменників. У ритора молоді люди 

оволодівали красномовством, щоб потім па практиці застосовувати отримані 

знання [86, с.138]. Тобто у риторичній школі здобували саме вишу освіту: „З 

неї виходив оратор, здатний брати участь у судових процесах - у 

прокурорській та в адвокатській ролі. Випускник риторської школи міг 

зробити політичну кар'єру, міг стати викладачем майбутніх риторів, що 

задовольняло честолюбні прагнення та забезпечувало хороший прибуток” 

[227, с.335-336].
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Основними видами вправ у давньоримських риторичних школах за 

традицією, що склалася ще в епоху елінізму, були декламації. Ритор Сенека 

Старший склав збірку найбільш вдалих уривків з декламацій по вигаданих 

справах (“Контроверсії”), які він почув протягом свого життя. У [86, с.138] 

було наведено такий приклад з цієї збірки: «Чоловік подорожує; його 

дружину схиляє до перелюбу іноземний купець; вона його відхиляє. Купець 

помер і залишив їй все своє багатство, написавши у заповіті: “знайшов її 

цнотливою". Чоловік, повернувшись, звинувачує дружину в перелюбі: “Він 

називає її цнотливою, я - розпусною; кому ви більше повірите, земляку чи 

чужинцю, чоловіку чи коханцю? До чого ж дійшла аморальність наших 

часів: чужа людина свідчить за дружину перед чоловіком”. Але захисник 

дружини міг ефектно заперечити: “Вона прекрасна? в цьому винна природа. 

Одинока? винний чоловік. Її спокушали? винний спокусник. Вона його 

відхилила? бачимо її цнотливість. Отримала спадок? бачимо її щастя. 

Прийняла його? бачимо її розум”» [цит. за 44, с.518].

Цей приклад свідчить і про те, що зміни в політичному житті 

Стародавнього Риму насправді не дуже позначилися на судовому 

красномовстві, на відміну від інших видів ораторського мистецтва. Як 

зазначав М.Л. Гаспаров, значення політичного красномовства знизилось, 

урочистого - зросло, а судове красномовство продовжувало процвітати [37, 

с.65]. О.Ю. Щербина з приводу зв'язку логіки, риторики та юриспруденції 

пише: „Формування римського права, його роль у політичному розвитку 

Римської імперії виступило тим каталізатором, який запускає процеси 

створення власного стилю юридичного мислення. Відповідно формуються й 

специфічні правові міркування...” [233, с. 103].

Насправді, розквіт судового красномовства яскраво демонструє тісний 

зв'язок логіки та риторики і в аргументативному, і в освітянському аспектах. 

З одного боку, контроверсії, як вид декламацій у риторичних школах, були 

доволі складними вправами: „Це були вправи у доводах, що спростовують чи 

захищають якесь положення у фіктивних цивільних чи кримінальних 
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процесах; оратори тут демонструють витонченість у винаході дотепних і 

свіжих аргументів захисту чи звинувачення, в способі їхньої диспозиції, у 

цікавому мотивуванні розглядуваного казусу’* [135, с.138]. З іншого боку, як 

відмічали дослідники риторики Стародавнього Риму, хоча за часів імперії 

тематика контровсрсій вже далеко відходить від реального життя, разом із 

тим, подібні вправи все одно залишались корисними в підготовці майбутніх 

ораторів, у тренуванні практичної риторики [37, с.66; 135, с.140].

У контексті розгляду взаємозв'язків логіки та риторики в системі 

античної освіти особливе значення має праця “Дванадцять книг риторичних 

повчань” (“Institutio oratorc”) відомого ритора Марка Фабія Квінтіліана. Вона 

є самим докладним із риторичних курсів, що зберігся з часів Стародавнього 

Риму і, як писали Т.І. Кузнецова та І.П. Стрєльнікова, являє собою збірку 

висновків теоретиків ораторського мистецтва й узагальнення власного 20- 

річного досвіду викладача риторики та судового адвоката [135, с.175]. У 

передмові до курсу Квінтіліан наголошує на тому, що справжнім оратором 

може бути лише моральна людина. Хоча філософи й оголосили, так би 

мовити, монополію на виклад правил того, як чесно й справедливо жити, 

однак справжній оратор повинен володіти всіма цими рисами. Тобто, 

ідеальний образ оратора складається зі знань, моральності та вміння красиво 

говорити: „...нехай буде оратор таким, щоб його справедливо можна було б 

назвати й мудрецем; не тільки досконалим у норовах (адже цього, на мою 

думку, хоча інші думають інакше, ще недостатньо), але й досконалим і в усіх 

знаннях, у всіх якостях, потрібних для красномовства” [72, с. VIII].

Оскільки робота Квінтіліана являє собою докладний риторичний курс, 

вона дає уявлення про риторику як про систему. Відомий дослідник М.Л. 

Гаспаров саме її обирає для реконструкції античної риторики. Тим більше, 

що на прикладі судового красномовства, якому й присвячено курс 

Квінтіліана, можна побачити пізнавальні методи риторики. Допоки людина 

має справу з речами, які не викликають сумнівів, риторика їй не потрібна. 

Риторичний процес, відмічав М.Л. Гаспаров, починається „...як тільки серед 
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несумнівних явищ опиняється сумнівне, воно потребує обговорення - чи з 

самим собою чи з іншими особами” [39, с.28].

Сумнівні явища, які підлягають обговоренню, називають запитаннями. 

Такі випадки Квінтіліан поділяє на дві групи: невизначені й визначені. 

Нсвизначсні запитання дають можливість говорити про явища й у .добрий”, 

й у „поганий” бік („за” і „проти”), уникаючи будь-якої конкретизації (щодо 

особи, часу, місця тощо). Визначені ж запитання містять у собі всі конкретні 

обставини. Квінтіліан відмічає, що перший вид запитань у латинській 

традиції називається „propositum”, а другий - „causae” [72, с.188-189]. Ці 

види запитань пов'язані між собою: будь-яке часткове містить у собі загальне 

(„як розбирати Катону, чи потрібно йому одружуватися з Марцією, якщо він 

не переконається, що одружуватися потрібно?").

У судових промовах розбираються конкретні запитання, „справи”. 

Щодо змісту справи, то запитання поділяються на 4 типи, які називаються 

„статусами”. М.Л. Гаспаров підкреслював: „Вчення про статуси розроблене 

було насамперед у судовому красномовстві, яке давало найбільш конкретний 

матеріал, але воно легко поширюється й на інші види красномовства, й на 

більш абстрактні роди запитань, охоплюючи в кінцевому рахунку все коло 

людського пізнання” [39, с.29]. Цими статусами є такі: статус встановлення 

(„чи є справа?"), статус визначення („в чому вона полягає?"), статус оцінки 

(„якою вона є?”) й статус відводу („чи є звинувачення законним?”).

Слід підкреслити, що залежно від того, як виступає оратор (захищає чи 

звинувачує), Квінтіліан накреслює різні методи побудови промови. Для 

захисника в більшості випадків достатньо вибрати одну лінію захисту: 

„вчинок не мав місця” (статус встановлення), „вчинок мав місце, але був 

ненавмисним" (статус визначення), „вчинок мав місце і був навмисним, але 

має виправдання" (статус оцінки), „вчинок мав місце, був навмисним, не має 

виправдання, але звинувачення незаконне" (статус відводу). Тобто перехід до 

кожного наступного статусу означає те, що не має можливості заперечити 

попередній. Хоча лінії захист}' можна й комбінувати: „...якщо я вбив його, то 
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вбив по праву: але я не вбивав його. Для чого слугує перше висловлювання, 

коли наступне істинне? Вони шкодять одне одному, й обидва втрачають до 

себе довіру. Якщо останнє несумнівне, то його одного й триматися слід; а 

коли не зовсім покладаєшся на нього, тоді й те, й інше використовувати 

можна. Адже один тим, а другий іншим способом переконується: і той, хто 

повірив справі, може визнати її за правильну, а хто не переконається у 

справедливості, той, можливо, й у самій справі засумнівається. У таких 

випадках погрібно наслідувати приклад тих, хто цілить: для вправної руки 

досить однієї стріли, а для невправної слід пустити багато, сподіваючись на 

випадкову вдачу” [72, с.306-307].

Якщо ж оратор звинувачує, тоді йому потрібно довести всі чотири 

пункти для того, щоб виграти. В сучасній теорії аргументації це правило 

називається „тягар доведення” і вимагає, щоб людина, яка висунула певну 

тезу, аргументувала її. Більше того, відомий фахівець Ф.С. Хепкеманс 

підкреслює, що відповідно до цієї вимоги головні доводи того, хто 

звинувачує, які доводять провину звинуваченого, повинні розглядатися як 

незалежні, адже успіх його аргументації загалом залежить від правильності 

кожної зі складових частин [300. р. 104]. Вона також відмічає, що заслуга 

Квіптіліана, на відміну від інших представників античної риторики, полягала 

в тому, що він розрізнив обов'язки оратора у випадках захисту й 

звинувачення [300, р.103, 127-128].

Залежно від того, який статус обирався оратором для побудови 

промови, проводилася реконструкція сумнівного явища, а потім 

пропонувалася слухачам. Для успіху промови важливим було те, щоб 

картина була якомога більш правдоподібною. Вчення про статуси, на думку 

М.Л. Гаспарова, утворювало аналітичну частину першого розділу риторики - 

інвенції. Паралельною була синтетична частина - топіка [39, с.ЗЗ]. „Loci” 

(„топи”, „місця”) були джерелами матеріалу при реконструкції спірного 

пункту, при побудові доведень.
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Щодо встановлення видів доведень, які можуть використовуватися у 

промовах, то Квінтіліан (як і Аристотель) поділяє їх насамперед на дві великі 

групи: „неш гучні” і „штучні” [72, с.315]. Перша група є переконливою сама 

по собі й не потребує якихось зусиль з боку оратора, ними потрібно просто 

користуватися. Друга група поділяється на такі види: „ознаки" (signa), власне 

доводи (argumenta), приклади (exempla) [72, с.341]. Ознаки перебувають ніби 

на межі нештучних і штучних доведень.

У контексті проблеми взаємозв'язку логіки та риторики особливий 

інтерес викликає розробка Квінтіліаном власне доводів ораторської промови. 

Він використовує щодо цього поняття термін „аргумент” і визначає його 

таким чином: „...аргумент є спосіб доводити одне через інше, й сумнівне 

стверджувати через несумнівне: те й потрібне, щоб у кожній справі були такі 

обставини, які не вимагали б підтвердження” [72, с.344-345]. За відоме й 

вірне, до чого можна апелювати при побудові доведення, приймаються такі 

пункти: (1) дані чуттєвого сприйняття („ознаки”); (2) загальноприйняті 

думки; (3) те, що приписане законами; (4) те, з чим згодний суперник.

Джерела доведень у цілому Квінтіліан поділяє на дві групи: від особи й 

від справи. Перша група нараховує принаймні одинадцять джерел: порода, 

народ, батьківщина, стать, вік, виховання й навчання, статура, майно, стан, 

душевні якості, ремесло [72, с.348-350]. При цьому, на думку Квінтіліана, 

особливу увагу треба звертати на попередні вчинки й висловлювання особи. 

Щодо статі як джерела доведення, то давньоримський оратор наводить такий 

приклад: „Крадіжку й грабіж легше передбачити в чоловікові, а отруту в 

жінці” [72, с.348].

Група доводів від справи передбачає такі запитання: для чого, де, коли, 

як, завдяки чому зроблено вчинок [72, с.351 ]. Ця група має багато різновидів. 

Зокрема, розглянемо позицію Квінтіліана щодо аргументів від визначення та 

розділення. На його думку, визначення можна давати двома шляхами: 

загальними словами (у сучасних курсах з логіки це визначення через 

найближчий рід та видову ознаку) і перерахуванням частин. Прикладом може 
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бути два визначення риторики: (1) „риторика є наукою витончено говорити" і 

(2) „риторика є наукою правильно знаходити, розташовувати й викладати 

думки, при твердій пам’яті та благопристойному виголошенні" [72, с.355- 

356]. Як ми бачили вище, такі самі види визначень фіксував і Цицерон у 

своїй „Топіці".

Аргументи від розділення дають можливість довести, що всі частини 

висловлювання є хибними або що одна з них є прийнятною. Однак Квінтіліан 

зауважує, що в таких випадках слід дуже ретельно продумувати рід, адже 

якщо буде пропущено хоча б один із видів, тоді ця схема не буде 

спрацьовувати, а „...вся промова сміхом закінчиться" [72, с.358]. Тобто хід 

міркування полягає в тому, що оратор перераховує альтернативи, а потім 

шляхом відкидання залишає одну прийнятну або шляхом відкидання всіх 

спростовує загальну думку. При цьому, дійсно, важливим є врахування всіх 

альтернатив. Інакше може статися, що прийнятною буде та альтернатива, яка 

не була врахована.

Приклади у промові покликані підтверджувати позицію оратора. Щодо 

визначення прикладу Квінтіліаном, то воно збігається із визначенням 

Аристотеля. Тобто приклад є висловлюванням про справжню подію або про 

подію, яка вважається справжньою [72, с.369]. Крім того, майже таку саму 

силу, що й приклади, мас уподібнення, особливо коли його виводять з 

однакових обставин. Проте Квінтіліан застерігає, що слід уважно дивитись на 

ступінь подібності. Треба бути обережним і тоді, коли ставлять запитання за 

методом Сократа. Інакше можна опинитись у пастці, як це трапилось з 

дружиною Ксенофонта. На запитання про те, якби в її сусідки золото, сукня 

були б кращими, ніж у неї, то які б вона хотіла мати? Дружина відповіла, що 

сусідки. Тоді їй поставили запитання про те, а якби чоловік сусідки був би 

кращим, ніж її, то кого б вона забажала? „Тут дружина Ксенофонта 

почервоніла, і не без причини; адже погано відповідала, що бажає краще 

мати чуже золото, ніж своє, оскільки це ганебно. А якби відповідала, що 

бажає, щоб золото її було такс саме, як у сусідки, то могла б відповісти без 
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порушення скромності, що вона чоловіка свого вважає таким добрим, якого 

краще бути не може...” [72, с.377].

Щодо використання доводів, то Квінтіліан дає такі рекомендації [72, 

с.381-384]. По-перше, аргумент повинен бути достовірним. По-друге, сильні 

доводи слід викладати окремо, а слабкі в сукупності. Разом з тим, не слід 

прагнути до якомога більшої кількості доводів, адже, на думку 

давньоримського ритора, це може викликати підозру в судді щодо того, що 

сам оратор не дуже вірить своїм аргументам, якщо намагається всіма 

способами збільшити їхню кількість. Стосовно викладу слабких доводів у 

сукупності, то мається на увазі, наприклад, тс, що коли причиною злочину 

був гнів, то слід підсилити цей довід поясненням, наскільки ця пристрасть є 

невгамовною в душах людей.

Як було зазначено вище, Квінтіліан чітко розмежовує доведення й 

спростування в ораторських промовах. Хоча джерела доводів в обох 

випадках однакові. При побудові спростування мистецтво оратора полягає в 

тому, щоб знайти в промові супротивника: (1) щось суперечливе, або (2) те, 

що не стосується справи, або (3) щось неймовірне, або (4) щось зайве, або (5) 

навіть те, що сприяє наміру самого оратора [72, с.394]. Саме вказівка на ці 

пункти, по суті, руйнує аргументацію іншого оратора. При побудові власної 

промови також потрібно уважно дивитись на тс, щоб супротивник не зміг 

знайти вищевказані „слабкі” сторони аргументації.

Послідовність же розташування доведення й спростування в промові 

залежить від того, чи виступає оратор як обвинувач чи як захисник. У 

першому випадку спочатку слід наводити свої доводи, потім спростовувати 

заперечення. В другому - починати слід зі спростування [72, с.404].

У будь-якому випадку доведення й спростування як частини 

ораторської промови передбачають побудову певних міркувань, коли 

сумнівне обґрунтовується через несумнівне. У цьому пункті Квінтіліан 

дотримується прийнятого ще Аристотелем розрізнення між силогізмом та 

ентимемою. Тобто силогізм містить у собі всі частини, а в ентимемі один із 
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засновків лише мається на увазі [72, с.405]. Крім того, давньоримський ритор 

також підкреслює відмінності між діалектикою і риторикою стосовно видів 

міркувань. Змагання діалектиків характеризуються тим, що відбуваються в 

колі вчених і завдяки ретельному розгляду вони доходять до істини: „Тому й 

привласнюють собі мистецтво чи науку знаходити та розглядати істину" [72, 

с.407]. Ораторські ж промови спрямовані на широкий загал людей, які в 

багатьох випадках не належать до кола вчених. Тому оратори повинні 

керуватися тими знаннями, які наявні в слухачів, відкривати їм істину через 

принесення задоволення, виклик відповідних пристрастей. Звідси приходимо 

до того, що красномовство вимагає витонченості.

Саме за цей пункт відповідав третій розділ риторики - елокуція 

(словесне вираження). Квінтіліан, як і Цицерон, вважає, що в прикрашанні 

промови може виявитися ораторська майстерність у повній мірі: 

„Витонченістю і красою мовлення оратор відрізняє й сам себе; в інших 

частинах шукає він схвалення вчених, а в цій похвали загальнонародної" [73, 

с.50].

Ядро елокуції утворює вчення про тропи та фігури. Слід відзначити, 

що Квінтіліан певною мірою намагається розрізнити ці способи прикрашання 

промови. У загальному вигляді це розрізнення зберігається в риториці й па 

сучасному етапі. Відмітною ознакою тропів є тс, що одні слова замінюють на 

інші. Фігури можуть утворюватися словами у їхніх власних значеннях [73, 

с.124]. Вони поділяються на дві групи: фігури думки і фігури слова на 

підставі того, що в першій і'рупі зі зміною поєднання слів змінюється й 

смисл, а другій - пі. Фігурами думки є, наприклад, запитання, які ставлять не 

для того, аби отримати відповідь, а для переконання тих, до кого звертаються 

[73, с.129]. Фігури слова виступають здебільшого засобами привертання 

уваги [73, с.152]. Головним критерієм відбору фігур, на думку Квінтіліана, є 

доречність. Коли ж не триматися міри, тоді замість прикрашання промови 

буде зворотній ефект [73, с.164].
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Загалом мета риторичного курсу Квінтіліана полягала в тому, щоб 

зробити з вихованця „...мудрого римлянина, який би явив у собі справжнього 

державного діяча" [73, с.429-430]. Тобто витонченим у промовах, на думку 

давньоримського ритора, може бути лише чесна людина, яка має точні 

поняття про справедливе. Таким чином, у своєму курсі давньоримський 

ритор, крім власне питань ораторської майстерності щодо підготовки та 

виголошення промови, розглядає також питання взаємозв'язку риторики з 

філософією. Постійною турботою оратора повинна буги моральність. А ці 

питання традиційно належали до царини філософії. Разом з тим, Квінтіліан 

підкреслює, що в його наміри не входить зробити з вихованця філософа, який 

веде усамітнений спосіб життя й не займається громадськими справами. 

Оскільки насправді важко назвати філософів, які б здобули слави в судах і 

народних зборах [73, с.429].

Більше того, якщо згадати традиційний поділ філософії на фізику, 

стику та діалектику (логіку), то всі ці частини входять до компетенції оратора 

[73, с.431]. У контексті даної роботи найбільший інтерес викликає позиція 

Квінтіліана щодо взаємозв'язку риторики та діалектики. Користь останньої, 

на його думку, полягає в тому, що вона формує навички точних визначень 

речей, розрізнення їх між собою, вирішення двозначностей, розділення й 

пояснення або змішування й затемнення предметів, викриття хиби, 

скорочення або розширення в словах своїх думок [73, с.431]. Звичайно, 

учням не слід використовувати всі ці прийоми одразу, вони повинні знати їх 

для того, щоб у разі потреби вибрати необхідні засоби. Така „змагальна" 

діалектика, як її називає Квінтіліан [73, с.432], потрібна майбутньому оратору 

для відпрацювання різноманітних прийомів, адже в судових промовах 

діалектика не застосовується в стислому вигляді. Тим більше, що завданням 

діалектичних міркувань, як було показано вище, є пошук істини. Якщо ж всі 

сили оратора в судових промовах будуть спрямовані на дотримання точності 

й стислості, то це буде лише шкодити мистецтву слова. А сам оратор буде 

подібний до тих, хто „...в звичайних змаганнях показують дивовижну 
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гостроту й спритність: коли ж знадобиться, залишивши хитрощі, 

запропонувати промову важливу й безупинну, тоді уподібнюються тим 

малим тваринам, які у вузьких місцях зручно ухиляються, а на відкритому 

полі стають здобиччю мисливця” [73, с.432].

Слід підкреслити, що значимість філософських шкіл для розвитку 

риторики Квінтіліан оцінює через їхні погляди на діалектику. Зокрема, він 

називає академіків з їхнім методом „за” і „проти”, оскільки такі змагання 

найбільше підходять до судових вправ. Крім того, з Академії вийшло багато 

видатних ораторів. Перипатетики також сприяли розвитку красномовства, 

особливо їхні традиції пропонувати різні завдання для змагань. Стоїки, хоча 

й не висунули видатних ораторів, однак сприяли розвитку мистецтва 

доведення [73, с.436-437]. Проте оратору, який прагне досягти високої 

майстерності, на думку Квінтіліана, не варто схилятися до якоїсь однієї 

філософської школи, а брати собі за приклад тих, хто здобув славу в 

красномовстві [73, с.437].

Таким чином, специфіка освітянської складової взаємозв'язку логіки та 

риторики в античну епоху полягала в тому, що покликанням цих навчальних 

дисциплін було надання учням системи знань про способи побудови 

доведень, правильних міркувань, які виступають знаряддям як філософії в її 

пошуках істини, так і в ораторських промовах для переконання аудиторії. 

Разом з тим, у розглянутих риторичних курсах спостерігаємо поступове 

зміщення з боку каркасу логосу, етосу і пафосу, як чинників переконання, у 

бік каркасу розділів риторики, як осмислення етапів ораторської діяльності, з 

ухилом на словесне вираження, мистецтво говорити витончено, яке має 

відрізняти справжнього оратора. Щоправда, зазначені зміни в теоретичному 

аспекті взаємозв'язку логіки та риторики особливо не позначились на 

практичному аспекті в широкому сенсі, адже загалом у риторичних курсах 

прописувались стратегії побудови аргументацій насамперед у судових 

промовах залежно від ролі, в який виступав оратор. Тобто розташування 

матеріалу в промові визначалось тим, чи виступав оратор як обвинувач чи як 
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захисник. Хоча джерела аргументів доведення й спростування були 

однаковими, проте оратору слід було вказувати слабкі місця в аргументації 

супротивника для її руйнування, з одного боку, а з іншого — прагнути 

уникнення їх у власній аргументації. Загалом у зазначений історичний період 

логіка й риторика тісно пов'язані як дисципліни, що досліджують практику 

аргументації та систематизують різноманітні способи, які роблять 

аргументацію успішною.

Висновки до розділу 2

Проведений розгляд взаємозв'язку логіки та риторики в епоху 

Античності дає змогу встановити його особливості в аргументативній і 

освітянській складових. Специфіка аргументативної складової постає 

насамперед у тлумаченні логіки та риторики як таких царип наукового 

знання, що спрямовані на практику аргументації, їй у тлумаченні топіки як 

джерела пошуку різноманітних аргументів. Специфіка освітянської складової 

постає насамперед у тлумаченні логіки й риторики як навчальних дисциплін, 

що спрямовані на формулювання стратегій аргументації залежно від тієї ролі, 

в якій виступав оратор.

Дослідження становлення логіки та риторики як царин наукового 

знання засвідчує, що воно обумовлювалось теоретичним осмисленням в 

концепціях античних філософів специфіки різноманітних комунікативних 

практик. У творчому доробку Аристотеля було зафіксовано спільні й відмінні 

риси не тільки логіки та риторики, але й діалектики та еристики. Оскільки 

спільним для усіх цих дисциплін є ті знаряддя, якими вони послуговуються, 

тобто міркування як силогізм та наведення, то в його концепції підкреслено 

особливості наукових силогізмів (логіка), ентимем як риторичних силогізмів, 

діалектичних та еристичних силогізмів як з боку їхніх складників, так і 

залежно від ситуації спілкування, мети та ролі її учасників. Відмінності між 

логікою, риторикою, діалектикою та еристикою полягають у тому, що в 
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логіці як царині наукового знання силогізм є не стільки засобом, скільки 

власне предметом дослідження, тоді як в інших царинах відповідні види 

силогізмів є засобами досяі нення мети ораторами, діалектиками, учасниками 

суперечок. Разом із тим, силогізм як предмет вивчення аналітики (логіки) є 

також засобом пошуку істини в філософії, адже тільки науковий силогізм 

уможливлює досягнення необхідно істинного знання.

В античних концепціях розробка логіки можлива у випадку визнання її 

інструментом пошуку істини (підхід Аристотеля) або у випадку визнання її 

способом обґрунтування будь-якої думки (підхід софістів). У скептицизмі 

потреба й у логіці, й у риториці відпадає, адже доведення взагалі не можна 

будувати, а спірне питання в ораторських промовах ще більше заплутується. 

Хоча софісти, як і скептики, також відмовлялись від об'єктивної істини, 

однак вважали, що кожна думка може бути обґрунтована, завдяки чому може 

із слабкої перетворитися па сильну, й оратор у своїй промові може надати 

слухачам переконливі думки.

Загалом логіка в античну епоху постала як система знань про 

різноманітні види правильних міркувань, які виступають засобами як пошуку 

істини у філософії (аналітика), так і обговорення положень правдоподібного 

характеру в бесідах (діалектика). Риторика як наука про ораторські промови 

також розглядала міркування як один із засобів переконання аудиторії. Тому 

розробка вчення про міркування є виразом насамперед аргументативної 

складової взаємозв'язку логіки та риторики, що постає в єдності аспектів 

обґрунтування й переконання. Разом із тим, були зафіксовані й відмінності 

між науковими силогізмами як предметом аналітики (логіки) і діалектичними 

силогізмами (ентимемами) як предметом діалектики (риторики). Наукові 

силогізми стосуються необхідно істинних речей, являють собою доведення 

(правильні міркування з точки зору логіки з істинними засновками), тому не 

можуть бути спростовані. Діалектичні і риторичні силогізми стосуються 

речей правдоподібних, тому можуть однаково використовуватися як для 

обґрунтування „за”, так і „проти”, а в позірних варіантах (адже діалектика і 
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риторика мають справу як з дійсним, так і позірним) постають або як 

неправильні міркування, або як міркування з хибними засновками, які можна 

руйнувати або заперечувати.

Аргументативна складова взаємозв’язку логіки та риторики найбільш 

яскраво виявилася в топіці як джерелах пошуку аргументів у спілкуванні 

фахівців, що обговорюють положення правдоподібного характеру 

(діалектика), або в зверненні оратора до аудиторії, коли він шукає пункти 

згоди зі слухачами (риторика). У концепціях Аристотеля і Цицерона топіка 

охоплювала загалом три групи таких джерел: визначення; розгляд різних 

застосувань тих чи інших виразів; власне побудова міркувань. У межах 

третьої групи топів відбувається систематизація тих способів міркувань, які 

за умови прийняття засновків з необхідністю ведуть до прийняття висновку, 

що є завданням логіки (аналітики в Аристотеля, в подальшому - діалектики у 

стоїків та Цицерона). Тобто царина аналітики Аристотеля переважно як 

теорії простого категоричного силогізму була поповнена умовними та 

гіпотетичними силогізмами, які розроблялися представниками стоїчної 

філософської школи.

Освітянська складова взаємозв'язку логіки та риторики в софістичному 

навчанні виявилася в тому, що логіка постає знаряддям як власне риторики, 

впливу оратора на аудиторію, так і еристики, мистецтва проведення 

суперечок. Такий інструментальний характер логіки надавав можливості 

оратору, залежно від його інтересів, обгрунтовувати протилежні точки зору. 

У подальших риторичних курсах підкреслювалось значення такої діалектики 

(логіки) для тренування майбутніх ораторів у мистецтві розробки 

аргументації в різноманітних промовах як доведення своєї позиції, так і 

спростування позицій інших учасників спілкування, адже джерела аргументів 

в обох випадках однакові. Разом із тим, вказувалось і на відмінності між 

діалектикою і риторикою з боку специфіки аудиторії, тобто діалектика в 

явному вигляді використовується серед компетентних співрозмовників, які 

шукають істину в процесі спілкування, тоді як ораторські промови 
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спрямовані на широкий загал людей, які в багатьох випадках не належать до 

кола вчених. Тому оратори повинні керуватися тими знаннями, які наявні в 

слухачів, відкривати їм істину через принесення задоволення, що може бути 

досягнутим завдяки витонченості мовлення. Відповідно в теоретичному 

аспекті відбувається переорієнтація з витлумачення риторики через модуси 

переконання (логос, етос і пафос) на розуміння її в єдності п'яти розділів, які 

теоретично осмислюють етапи діяльності оратора, з наголосом на 

словесному вираженні, елокуції, оскільки саме оперування різноманітними 

риторичними засобами (фігурами й тропами) уможливлює досягнення 

витонченості промови.



135

РОЗДІЛ 3. АРГУМЕНТАТИВИА Й ОСВІТЯНСЬКА СКЛАДОВІ 

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ЛОГІКИ ТА РИТОРИКИ ВІД ЕПОХИ 

СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ДО XX ст.

Мстою даного розділу є встановлення специфіки аргументативної й 

освітянської складових взаємозв'язку логіки та риторики, починаючи з епохи 

Середньовіччя і до початку XX ст. на підставі дослідження літератури 

переважно навчального характеру, тобто, по суті, підручників з логіки та 

риторики спочатку як частин семи „вільних мистецтв” (робота Ісідора 

Севільського), а потім й як окремих дисциплін (роботи Алкуїна, А. Арно і П. 

Ніколя, Б. Ламі, Ф. Прокоповича тощо).

3.1. Логіка й ри торика в середньовічній та ренесансній освіті

Загалом в епоху Середньовіччя риторика постає як гомілетика, яку С.Д. 

Абрамович та М.Ю. Чікарькова визначають таким чином: „Гомілетика - це 

християнська риторика, зосереджена на тлумаченні Біблії через проповідь чи 

повчальну бесіду” [1, с.51]. Логіка цього періоду також була захоплена, як 

писав Г.Х. фон Врігт, проясненням та інтерпретацією логосу християнських 

священних книг [36, с.82].

У межах даної роботи проблему взаємозв'язку логіки та риторики в 

епоху Середньовіччя розглянемо не на мистецтві проповіді, тим більше, що, 

як відмічав М.Л. Гаспаров [38, с.97], воно розвивалося доволі хаотично, а 

перші нормативні твори з гомілетики з'явилися лише в ХПІ-ХІV ст., а через 

взаємозв'язок цих дисциплін у системі тогочасної освіти.

Одним із шляхів формування середньовічної культури виступила якраз 

та система освіти, яка склалася ще за часів Римської імперії. Як зазначає Л.А. 

Харитонов, римська освіта була доволі педантичною й більш зорієнтованою 

па практику. А риторика як вищий ступінь освіти „...продовжувала існувати 

до кінця античності, причому в останні століття найбільш освіченими 
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людьми римського суспільства були саме ритори - вчителі риторики” [217, 

с.186]. У контексті даного дослідження цікавим є розгляд риторики та 

діалектики (логіки) в роботі „першого енциклопедиста” епохи Середньовіччя 

Ісідора Севільського „Етимології, або Начала”, яка є викладом відомих на ті 

часи наук та мистецтв. Як відмічають дослідники: „...починаючи з VII ст., ця 

програма стає традиційною для середньовічної освіти, а посилання на Ісідора 

як авторитета в галузі шкільних наук загальними для монастирських шкіл” 

[151, с.476-477].

У [100, с.24] підкреслювалося розрізнення науки і мистецтва, яке Ісідор 

проводить на початку своєї роботи. На його думку, наука веде свою назву від 

знання, а мистецтво - від майстерності: „Адже коли щось розбирається в 

[необхідно] істинних судженнях, то це буде наука, коли ж щось трактується 

як правдоподібне й сумнівне, то це отримає ім’я мистецтва" [66, с.7]. Тому 

спочатку йде риторика (після граматики, яка, звичайно, є першим „вільним 

мистецтвом”), а потім логіка: .Друга - риторика, яка через красу і велич 

красномовства вважається цілком необхідною у справах громадських. Третя 

- діалектика, що називається логікою, яка завдяки витонченим міркуванням 

відділяє істинне від хибного” [66, с.7].

Такий порядок викладу зумовлюється, напевно, тим, що риторика в 

тлумаченні єпископа Севільського більше тяжіє до мистецтва, а логіка - до 

науки. Варто підкреслити також і те, що діалектика і логіка у нього не 

розрізняються й під діалектикою він має на увазі те, що Аристотель називав 

аналітикою (логікою). М.В. Попович підкреслював, що важливе для 

Стагиріта розрізнення між логікою-діалектикою і логікою-апалітикою було 

втрачене вже римськими перекладачами грецьких логічних творів [182, 

с.239].

У контексті взаємозв'язку логіки та риторики особливий інтерес 

викликає другий розділ риторики, в якому Ісідор подає вчення про частини 

ораторської промови, риторичні силогізми, доведення та спростування [100, 

с.26]. Частин промови виділено чотири: (1) вступ, (2) оповідання, (3) 
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аргументація, (4) висновки: „Перша з них збуджує дух слухача, друга 

розгортає суть справи, третя викликає довіру за допомогою доводів, четверта 

містить кінець усієї промови” [66, с.72]. При цьому аргументацію Ісідор 

розділяє на обгрунтування оратором власної позиції та спростування доводів 

опонентів. Власне аргументацією, як пише єпископ Севільський, є тс, що 

греки називали силогізмом: „Грецькою він називається силогізмом, а 

латиною - доведенням (argumentation Названий же доведенням, оскільки він 

- як би мовлення ясного (argutus) розуму, за допомогою якого ми 

правдоподібним чином прагнемо до нового знання (inventum)” [66. с.72-73]. 

Структура силогізму містить такі самі компоненти, як і в Аристотеля: 

більший засновок, менший засновок і висновок. Ісідор підкреслює, що 

силогізмами користуються не лише ритори, але в більшій мірі діалектики. 

Він поділяє їх на два роди: вивід і міркування. Вивід - це власне силогізм, 

коли через несумпівні речі людина домагається згоди або філософів, або 

риторів, або взагалі співрозмовників. Міркування виступає як „...мовлення, 

завдяки якому засвідчується те, про що запитання” [66, с.73]. Міркування, в 

свою чергу, Ісідор поділяє на ентимему (неповний силогізм) та епихейрему 

(складний силогізм).

У [100, с.27] підкреслювалася думка Л.А Харитонова щодо 

відмінностей у тлумаченні діалектичних та риторичних силогізмів 

Аристотелем та Ісідором. Аристотель чітко розмежовує науковий силогізм, 

який будується з істинних засновків та діалектичний силогізм, який 

будується з правдоподібних положень. Риторичний силогізм є ніби 

різновидом діалектичного, тільки поданий у скороченому вигляді. Л.А. 

Харитонов у коментарях до „Етимологій” Ісідора зазначає, що для 

останнього „...існує відмінність „риторичного” і „діалектичного” 

(філософського), причому відмінність тут не в істинності або 

правдоподібності, як в Аристотеля, а у функціональності — в тому, хто, де і 

навіщо використовує ці прийоми. Тому всі риторичні фігури порівняно з 

діалектичними (логічними) більш широкі, менш суворі, але більш красиві й 
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краще діють на неосвічену публіку" [217, с.258]. Що ж стосується власне 

форм риторичних та діалектичних силогізмів, то різниці тут немає.

Доведення й спростування як частини промови характеризуються тим, 

на думку Ісідора, що стосуються речей, які не просто є правдоподібними, але 

такими, що приймаються за істинні. У цьому полягає їхня відмінність від 

тези (thesis), оскільки остання хоча й містить у собі обговорення обох боків 

справи, однак постає скоріше як роздуми про неясну річ або умовлянням на 

користь однієї сторони [66, с.76-77]. Крім того, доведення й спростування в 

Ісідора пов'язані між собою [100, с.27-28]. Спростовувати положення 

співрозмовника можна двома шляхами: викриттям неналежного (негідного 

або некорисного) і хиби. Негідне виявляється у промовах (коли стверджують, 

що хтось говорив щось ганебне чи таке, що не відповідає авторитету) або у 

справах (коли стверджують, що хтось зробив щось невідповідне благочестю 

чи своєму імені або положенню). Хиба ж має три різновиди: неймовірне, 

неможливе, суперечливе. Ісідор пише: „Цс розділення в протилежному 

випадку може виступити видозміненим доведенням, <щоб ми вибудовували 

всі дії відповідно гідному, корисному, правдоподібному, можливому, 

несунеречливому або в протилежність негідному, некорисному, 

малоправдоподібпому, неможливому, суперечливому:*" [66, с.77].

Аналіз способів побудови спростування (і як протилежність 

доведення) в Ісідора дає можливість говорити про те, що власне логічними 

способами є три останні, тобто ті, що стосуються хиби. Перші ж два 

(неналежне як негідне або некорисне) в сучасних побудовах розглядається як 

різновиди аргументів ad hominem, які не стосуються суті справи, а 

спрямовані проти людини, яка висунула обгрунтування певної точки зору 

[100, с.28].

Після розгляду трьох розділів риторики (інвенції, диспозиції, елокуції) 

Ісідор пише про діалектику і відмічає, що діалектика йде за риторикою, хоча 

в багатьох випадках вони виступають разом [100, с.29-30]. Для демонстрації 

відмінностей між риторикою та діалектикою Ісідор наводить відомий 
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приклад Барона, у якого ці мистецтва як розкрита долоня людини й кулак. 

Діалектика призначена для тих, хто міркує про речі більш прямо, а риторика 

- більш красномовно. Перша потрібна в школах і в роботі вчених, а друга - 

на форумах [66, с.88]. По суті, тут повторюються ті відмінності між логікою 

(аналітикою) та риторикою, які були вказані ще Аристотелем. Мистецтво 

діалектики повністю розкривається, на думку Ісідора, в діалектичних 

силогізмах. Він наводить фігури і модуси простого категоричного та 

гіпотетичного силогізмів [66, с.96-102]. При цьому окремо структуру 

діалектичних силогізмів Ісідор не розглядає, оскільки вона була подана в 

главах, які були присвячені риторичним силогізмам. Вчення про категоричні 

силогізми він викладає за Аристотелем, а про гіпотетичні - за стоїками. 

Наводить три фігури категоричних силогізмів: 9 модусів першої фігури, 4 

модуси другої фігури і 6 модусів третьої фігури. Модусів гіпотетичних 

силогізмів - 7. Джерелом матеріалу про гіпотетичні силогізми була для 

Ісідора, як він сам вказує, книга Марія Вікторина. Марій Вікторин, який 

загалом вмішував логіку в структуру риторики [284, р.5], відтворює ті 7 

модусів, що були вказані Цицероном. Крім того, Ісідор наводить у 

скороченому вигляді книгу Марія Вікторина, що присвячена визначенню. Він 

вказує па те, що філософи зазвичай дають визначення тим речам, які вони 

описують. Способів же визначень існує 15. У цій главі, як і в інших главах, 

Ісідор подає характеристику кожного виду визначення разом із прикладом. 

Іноді подає також деякі коментарі, наприклад, щодо такого виду визначення, 

як опис, єпископ Севільський відмічає, що він більше пасує ораторам через 

свою докладність, ніж діалектикам, оскільки дає можливість зіставити річ і з 

хорошими, і з поганими [66, с. 103]. Загалом виклад матеріалу про види 

визначень, на думку Ісідора, потрібний для того, щоб їх знати, адже вони 

використовуються разом з доводами. Тобто вчення про визначення є ніби 

містком до топіки, „...яка є оселею доводів, джерелом смислів і началом 

промов” [66, с.105].
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Саму ж топіку єпископ Севільський визначає таким чином: „Топіка є 

наукою винаходу доводів (argumenta)” [66, с.105]. Класифікація доводів у 

нього складається з трьох груп [99, с.28; 100, с.ЗО]. Перша група - це доводи, 

які містяться у самій справі. їх три різновиди: від цілого, від частин, від 

знаку. Доводом від цілого є визначення, коли його дають щодо того, про що 

запитується. Іншими словами, одиничні випадки підводять під загальні на 

грунті визначення. Доводом від частин користуються при захисті, коли, як 

пише Ісідор, або заперечують вчинок, або стверджують його законність. У 

цьому пункті бачимо взаємозв'язок системи доводів і системи статусів. Рух 

від одного статусу до іншого може бути джерелом доводів. Доводом від 

знаку є його побудова на смислі імені якоїсь речі. Тобто теж визначення, 

тільки номінальне. Хоча сам Ісідор не проводить чіткого розрізнення між 

реальними і номінальними визначеннями. Другу групу доводів утворюють 

„довільні" доводи, тобто ті доводи, які беруть шляхом виводу з інших. 

Власне ці доводи (Ісідор нараховує їх 14) постають у вигляді ентимем, які 

можуть бути відновлені до повних силогізмів. При цьому більшість 

прикладів єпископ Севільський наводить з Вергілія, деякі - з промов 

Цицерона. Візьмемо ,довід від роду": „Жінка - зрадливого й ненадійного 

роду". Йдеться про те, що положення „Дідона зрадлива й ненадійна" у 

Вергілія доводиться посиланням на рід: ,Дідона жінка, а всі жінки зрадливі 

й ненадійні" [66, с.106, 274]. Третя група - це „зовнішні" доводи, тобто 

свідчення: „Свідченням взагалі є те. що навіює довіру за допомоги деякої 

зовнішньої речі" [66. с.108]. Одним із різновидів доводів цієї групи є 

свідчення людини. Однак далеко не кожна людина може навіяти довіру. На 

думку Ісідора такою людиною є чесна людина.

Слід відмітити, що Ісідор досить високо цінує топіку [100, с.ЗІ]. 

Порівняно з античним періодом у розвитку логіки та риторики можна 

сказати, що в Аристотеля вчення про топіку було досить громіздким і 

неясним, ніби він лише підступався до нього. У Цицерона класифікація топів 

теж виглядає не зовсім систематичною. Зосередження Квінтіліана на 
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судовому красномовстві певною мірою дало змогу систематизувати і вчення 

про топи, і вчення про статуси. Хоча загалом Ісідор продовжує традицію 

Цицерона в тлумаченні гопіки, згідно з якою вона виступає як джерело 

пошуку аргументів для ораторських промов, тобто звернення до „загальних 

місць'’, які являють собою загальноприйняті думки на предмети. Про 

значення топіки єпископ Севільський пише: „Топіка повинна зберігатися у 

пам'яті ораторів, [філософів-]діалектиків, поетів і юристів, оскільки надає їм 

доводи. Коли щось доводиться окремо, це стосується риторів, поетів і 

юристів, а коли сперечаються про загальне, то це, очевидно, належить 

філософам. ...Адже думка, як би вона не поверталася, в які б міркування не 

заглиблювалася, неминуче потрапляє в один з вищеназваних видів*' [66, 

с.109]. У зв'язку з цим слід підкреслити думку Л.А. Харитонова про те, що 

для Ісідора саме топіка, а не силогістика, є вищим досягненням логіки. 

Топіка виступає як „...мистецтво ораторської мнемотехніки, поєднане зі 

списком стратегій аргументації" [217, с.273].

Таким чином, особливості підходу Ісідора Севільського, що було 

зафіксовано у [99, с.28-30; 100, с.31], полягають у тому, що діалектика 

ототожнюється з логікою, а порядок викладу дисциплін йде від риторики до 

діалектики (логіки). Топіка ж фактично завершує його книгу про риторику та 

діалектику. Хоча вчення про „загальні місця” традиційно належить першому 

розділу риторики про винахід матеріалу, однак Ісідор вважає це вчення тим, 

що поєднує риторику та діалектику й є однаково корисним у царинах 

ораторства, філософії, поезії, юриспруденції.

У [86, с.155; 101, с.32] зазначалось, що піднесення інтелектуального 

життя в Західній Європі розпочинається з епохи Каролінгського 

відродження. Загалом в епоху Середньовіччя центрами культури були 

переважно монастирі, при яких створювались школи. В школах викладались 

„сім вільних мистецтв", що поділялись на „тривіум”, до складу якого якраз 

входили риторика й діалектика, та „квадривіум”. Саме ці „вільні мистецтва" з 

деякими варіаціями складали усталений зміст тогочасної освіти [35, с.198].
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За часів імператора Карла Великого було створено придворну школу, 

яку очолив його радник з питань культури та освіти Алкуїн Йоркський. Як 

підкреслювалось у [101, с.32], дослідники середньовічної філософії та 

культури відмічають, з одного боку, значний внесок імператора в 

освітянський рух, а з іншого внесок Алкуїна, який, по суті, заклав основи 

майбутнього Паризького університету. Е. Жильсон, наприклад, пише про те, 

що велич Алкуїна полягала більше в його діяльності в галузі освіти, ніж в 

його творах: „Другорядний екзегет і теолог, посередній поет, він залишив 

досить скромну спадщину в галузі вивчення вільних мистецтв... Справжня 

велич Алкуїна пов'язана з його особистістю й цивілізаторською діяльністю, а 

не з його книгами" [59, с. 144-145]. Щодо ролі Алкуїна в освітній системі, то 

можна погодитись і з проведеними Н.А. Рубцовою паралелями між ним і 

Цицероном: „...обидва вони вирішували просвітницькі завдання 

пристосування сучасної кожному з них аудиторії до попередньої риторичної 

культури: Цицерон, переосмислюючи й інтерпретуючи грецьку традицію для 

римлян, Алкуїн - римську традицію для варварів" [189, с.245; 101, с.37].

У контексті дослідження взаємозв'язку логіки та риторики досить 

цікавою є праця Алкуїна Иоркського “Риторика" (“Діалог мудрішого короля 

Карла й Альбіна, вчителя, про риторику й чесноти") насамперед з огляду па її 

практичний аспект у широкому значенні, оскільки інтерес імператора Карла 

до правил риторики обумовлений важливістю їх у державних справах: 

„...сила цього мистецтва найповніше виявляється в питаннях державних. А 

як ти добре знаєш, з огляду на царські заняття та двірські турботи ми 

постійно обертаємося навколо питань такого ролу й безглуздо було б не 

знати правил мистецтва, в яке мимоволі затягують нас справи повсякденні" 

[5, с.191]. Практичне значення риторики демонструється також двома 

прикладами софізмів, які наводить Алкуїн. Показовим у цьому аспекті є те, 

що Карл легко погоджується з тим, що він - людина, а Алкуїн - ні 

(міркування можна подати таким чином: „Карл і Алкуїн — це різне. Карл - 

людина. Отже, Алкуїн - не людина"), однак у нього викликає обурення тс. 
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що він - „три склади" (міркування можна подати таким чином: „Карл 

людина. Людина містить три склади. Отже, Карл - це три склади") [5, с.214- 

215]. Наведені приклади покликані продемонструвати Карлу винахідливість 

софістів, а також те, наскільки треба бути уважним, погоджуючись з 

першими припущеннями [101, с.32, 37].

Разом з тим, ці приклади ще раз свідчать про нейтральність риторики і 

діалектики саме як тих мистецтв, методів, технік, які дозволяють як 

спростовувати, гак і відстоювати певні думки. Незважаючи на те, що 

християнська риторика більше зосереджена власне на питаннях „що", а не 

„як" (цс фіксував М.Л. Гаспаров як одну з головних відмінностей між 

античною та християнською риториками [38, с.99]), проте тієї майстерності, 

вправності, якої навчали в античній риторичній традиції, достатньо для того, 

щоб скористатися її арсеналом в розробці тих питань, які відтепер наповнені 

змістом християнського віровчення. Па користь цього свідчить і розгляд у 

роботі Алкуїна прикладу аналогії, якій повинні довіряти через тс, що 

Квінтіліан, який використав цю аналогію, був послідовним у своєму 

мистецтві риторики, хоча й не був християнином [5, с.210]. З іншого боку, 

цей арсенал був необхідним й у державотворчій діяльності, тому Алкуїн і 

викладав у бесіді з Карлом основи риторики для „справ повсякденних”.

У контексті проблеми взаємозв'язку логіки та риторики важливим є 

виклад Алкуїном частин ораторської промови, яких виділено шість: вступ 

(exordium), оповідання (narratio), розчленування запитання (partitio, тобто 

вказівка на те, в чому оратор згодний з супротивником, а що заперечує), 

підтвердження (confirmatio), спростування (reprehensio), завершения 

(conclusio) [5, с.202]. При цьому варто докладніше зупинитися саме на тих 

частинах промови, які стосуються доведення і спростування (як зазначалось 

у [103], під доведенням мається на увазі підтвердження (confirmatio)). Алкуїн 

подає такі визначення: ,Доведення - це таке наведення доказів, яке дозволяє 

нашій стороні в суперечці викликати довіру й набути вагу. Доведення 

будується двома способами: від осіб і від обставин" [5, с.206; 242, 24];
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„спростування - це доведення, що послаблює або знижує докази 

супротивника. Спростування береться з тих самих пунктів, що й докази, адже 

майже будь-яка річ може бути обгрунтована тим же, чим і спростована’* [5, 

с.212; 242, 32]. Це останнє положення про те, що доведення і спростування 

будується з одних джерел, є досить важливим й може бути продемонстроване 

прикладами Алкуїна [5] у таблицях:

Таблиця

Приклади аргументів від осіб позивача та захисника

№ Період життя 

особи,яку 

звинувачують

Аргументи позивача Аргументи захисника

1. Минуле Ганьба минулого життя 

відповідача або його 

задатків, або схильностей, 

або норову, або вчинків. 

Вказівка на те, що 

відповідач вже робив 

подібні злочини, яким при 

цьому він був нахабним та 

жорстоким. Головне - 

применшити впливовість 

відповідача.

1. Вказівка на чесність і 

вірність відповідача 

державі, батькам, рідним, 

друзям. Головне - впевнено 

виставляти хороші вчинки 

відповідача. Злочин вчинив 

не через жадібність або 

злість або зрадництво, а 

випадково через незнання 

чи на чиєсь умовляння.

2. Якщо в минулому були 

нечесні вчинки,то цс 

зумовлене нерозумністю 

через вік.

2. Теперішнє Якщо в минулому нема за 

що дорікнути відповідача, 

тоді треба вказати, що 

раніше не було видно 

справжнього характеру

Якщо минуле ганебне

життя не можна 

прикрасити промовою, тоді

треба наголосити на 

теперішньому, на тому, що
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Таблицю було складено на підставі прикладів Алкуїна [5, с.207-208] і висвітлено у 

[101, с.34].

відповідача, а тепер він 

проявився. Тому не 

теперішній злочин треба 

вимірювати минулим 

життям, а минуле життя 

викривати в світлі 

теперішнього злочину.

йдеться тільки про злочин, 

а не про життя й схильності 

в цілому.

Наведені приклади аргументів від осіб свідчать про те, що в риториці 

важливими є не лише джерела їхнього винаходу, але й вказівка стратегій 

застосування: якщо звернення до минулого не дас бажаного результату 

позивачу чи захиснику, тоді потрібно розробляти теперішнє.

Таблиця

Приклади аргументів від обставин позивача та захисника

№ Назва аргументу Приклад позивача Приклад захисника

1. „Співпокладання":

кожне 

припущення

спростовується.

„Якщо відповідач постає 

перед судом зі страхом, 

то страх - свідчення 

його вини, і його слід 

звинувачувати; якщо без 

страху, значить, він 

безчесний , і його слід 

звинувачувати".

„Якщо відповідач постає 

перед судом зі страхом, 

його не треба 

звинувачувати, адже він 

чесна людина; якщо без 

страху, значить, він 

впевнений, що невинний, 

і тому його теж не слід 

звинувачувати".

2. „Перерахування":

з багатьох

наведених

„Оскільки у тебе є цей 

кінь, значить, ти його 

або купив, або отримав

Можна сказати, що кінь 

був захоплений у ворога.
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Таблиця є виправленим варіантом у пункті 1 порівняно з [101, с.35], складена на 

підставі прикладів Ллкуїна [5. с.212].

варіантів тільки 

один доводять 3 

необхідністю.

у спадок, або в 

подарунок; якщо цс не 

так, значить, ти мусив 

його вкрасти”.

Приклади аргументу „співпокладання" Ллкуїна (у [103, с.49] 

підкреслювалось, що «співпокладання» - „per conplexionemn”, можливо „per 

complexionem” - , дилема”, як у Цицерона [249, 44]) за формою нагадують 

міркування Аристотеля з його „Риторики”: „Одна жриця не дозволяла своєму 

сипу виголошувати політичні промови, говорячи: „Якщо ти будеш говорити 

справедливе, тебе зненавидять люди, а якщо несправедливе боги”. Але 

[можна також сказати, що] потрібно виголошувати такі промови, адже якщо 

ти будеш говорити справедливе, тебе любитимуть боги, якщо несправедливе 

- люди” [12, с.921]. Докладний аналіз цього аргументу наведено в Додатку 

В.

Загалом розглянуті вище приклади аргументів у Алкуїна дають 

можливість говорити про те, що аргументи від обставин являють собою 

розгортання топів, які були виділені в античній риториці. Зокрема, топ 

„співпокладання” розгортається в дилему (умовно-розділове міркування), а 

топ „перерахування" - в запсрсчувально-ствсрджувальний модус розділово- 

категоричного міркування. Алкуїн вказує також на те, що безумовні 

доведення можуть будуватися й у вигляді простого умовиводу: „Ви говорите, 

що я вчинив це тут, а я був у цей час за морем. Тому я не тільки не міг 

вчинити того, про що ви говорите, але й не міг вчинити" [5, с.209]. Таким 

чином, побудова доведень в ораторських промовах здійснюється у вигляді 

категоричних або гіпотетичних силогізмів [101, с.35].

Окрім таких способів доведення Алкуїн говорить також про аргументи 

індуктивні („inductionem”, насправді про аналогію) та дедуктивні 

(„ratiocinationem”) [242, 29]. Хоча й відмічає при цьому, що вони належать 
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скоріше діалектиці, ніж риториці [5, с.209]. Зіставлення цих двох способів 

веде до того, що дедуктивний аргумент є фрагментом промови, яку можна 

навести в суперечці, аналогію ж використовують у діалозі. Зокрема 

дедуктивний аргумент складається з таких частин: твердження, 

обґрунтування, додатковий засновок з додатковим обгрунтуванням і 

висновок. У [101, с.36] розглядався приклад такого доведення проти думки 

тих, хто вважає, що світом керує випадок, а не розум, який наводить Алкуїн:

Твердження: „Порядок кращий там, де керує розум, ніж там, де 

його немає”.

Обґрунтування: .Дім, що керується порядком і розумом, 

облаштований в усіх відношеннях краще дому, що керується без них”.

Додатковий засновок: „Немає кращого порядку, ніж порядок 

світобудови”.

Додаткове обгрунтування: „Про розумне керування світобудовою 

свідчать схід і захід зірок, щорічне дозрівання плодів, коло пор року й 

днів”.

Висновок: „Оскільки порядок краще там, де керує розум, ніж там. 

де його немає, й оскільки немає кращого порядку, ніж порядок 

світобудови, отже, й світ керується розумом” [5, С.21 1].

Цей приклад, як і більшість інших. Алкуїн запозичує з робіт Цицерона. 

Видатний римський оратор [249. 67] вважав таку п'ятикомпонентну 

структуру дедуктивного аргументу (propositio, approbatio, assumptio, 

assumptionis approbatio, complexio) більш прийнятною, ніж традиційну - 

більший засновок, менший засновок, висновок. З іншого боку, обґрунтування 

твердження й додаткове обгрунтування можна поєднати з твердженням і 

додатковим засновком, тобто вони не завжди є необхідними у процесах 

аргументації.

Таким чином, розгляд специфіки риторики Алкуїна Иоркського дав 

змогу в [101. с.37-38] зробити висновок про те, що взаємозв'язок риторики та 

логіки (діалектики) постає в розробці власне аргументативної проблематики. 
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тобто таких частин ораторської промови, як доведення й спростування, 

аргументи для яких можуть братися з одних джерел. При цьому підкреслимо 

практичний характер освітянської складової цього взаємозв'язку, адже 

„...винахід, розташування, виклад, пам'ять і виголошення покращуються 

наполегливою практикою й посиленими вправами і часто навички майже 

замінюють обдарування. У будь-якому мистецтві звичка робити вправи 

виховує впевненість і твердість, без яких мистецтво нічого не варте" [5, 

с.219]. У такий спосіб насамперед формувалися навички підготовки до 

суперечок.

Розвиток і вдосконалення подібних навичок відбувався в нових 

освітніх закладах - університетах, які остаточно сформувалися в епоху 

пізнього Середньовіччя [101, с.38] й фактично не мали аналогів у попередній 

історії. Як відмічають Дж. Реале і Д. Антисері, „такого роду корпоративних 

формацій і вільних асоціацій учнів і наставників з їх привілеями, 

встановленими програмами, дипломами, званнями, - не знала античність ні 

на заході, ні на сході" [188, с.87].

Формами викладання в середньовічних університетах були: лекція, що 

згодом постала як специфічний вид ораторського мистецтва, і семінар 

(диспут) як специфічний вид суперечки. Підтвердженням того, що лекція 

стала особливою формою публічного викладу навчального матеріалу, є 

зокрема прийнятий у Паризькому університеті “Статут про методи читання 

лекцій" (1355 р.), в якому зазначено: “Були використані два методи читання 

книг (лекцій) з вільних мистецтв. За першого методу магістри філософії 

швидко говорять зі своїх кафедр, так що розум слухачів може сприйняти ці 

промови, але рука не може записати їх. За другого методу магістри говорять 

повільно... На основі ретельної перевірки й взаємного порівняння цих двох 

способів перший з них був визнаний найкращим... Тому ми всі, як один, 

магістри мистецтва, як ті, що чигають лекції, так і ті, що не чигають, 

спеціально були викликані для цього і прийняли таку постанову: Всі лектори 

повинні користуватись першим методом читання з мстою найбільш повного 
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розвитку їх (студентів) здібностей, тобто викладати вказаним способом, хоча 

б ніхто не міг записати за нами... Відповідно до цього методу повинні 

відбуватись всі бесіди й обговорення в університеті” [цит. за: 160, с.152-153]. 

У семінарах (диспутах) процедура обговорення, як відмічав Ф.Ч. Коплстон 

[126, с.184], була такою: спочатку формулювалась проблема, потім 

пропонувались різноманітні рішення її з відповідним обгрунтуванням і 

студент давав відповідь, а в кінці подавав своє рішення викладач.

Сучасні реконструкції диспутів [139; 140; 312 та ін.] дають можливість 

говорити про їхню виняткову роль в організації середньовічного суспільства. 

Відмітною рисою середньовічних диспутів була насамперед раціональна 

основа спілкування між членами наукового співтовариства: „У процесі 

диспуту стиралися соціально-ієрархічні межі всередині науково-освітньої 

спільноти, й участь у цій комунікативній процедурі могла в один момент 

піднести або скинути учасника” [140, с.212]. Видова специфіка диспутів 

зумовлювалась у тому числі й факультетами, на яких вони відбувались.

У контексті даного дослідження слід особливо підкреслити такий вид 

середньовічного диспуту, як спеціально логічний диспут, або гра в приписи. 

Е.Н. Лісанюк відмічає, що дослідники середньовічного логічного доробку 

остаточно не вирішили питання про те, як оцінювати такі диспути. Більше 

того, незрозуміло, чи були вони реальними, чи цс просто витончені логічні 

задачі. У спеціально логічних диспутах на учасника покладався обов'язок 

захищати часто хибну тезу (хоча по ходу диспуту вона могла виявитися й 

істинною). Потрібно було поєднати правила побудови логічних міркувань з 

прийняттям хибної тези. Е.Н. Лісанюк зокрема пише: „Середньовічний 

логічний диспут як логічна задача втілював у собі теоретичні результати, 

отримані в інших жанрах середньовічної логіки: у теорії логічного виводу 

(силогістика й теорія консеквенцій), у теорії властивостей термінів (логічна 

семантика й теорія супозицій), у вченні про пошуки термінів і аргументів для 

міркувань (топіка), у вченні про помилки в міркуваннях, в методиці 
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постановки й вирішення логічних задач (софізми та логічні парадокси) тощо" 

[140, с.217].

Спеціальний логічний диспут мас виняткове значення для розвитку 

саме теорії аргументації, оскільки зорієнтований на пошуки найбільш 

вдалого спростування певної тези [312, р.5]. Головним був не пошук істини, а 

пошук аргументативних ходів, які дозволяли опоненту поставити „пастку”, а 

пропоненту її уникнути. У XIII ст. жанр логічних трактатів такого типу був 

доволі розповсюдженим.

Отже, в епоху Середньовіччя риторика та діалектика (логіка) були 

основними загальноосвітніми дисциплінами й входили до складу тривіуму 

початкового ступеню освіти. При цьому, як ми бачили на прикладі творів 

Ісідора та Алкуїна, відбулося успадкування цих дисциплін з попередньої 

епохи розвитку людства. Хоча риторика і базується відтепер на новому змісті 

християнському віровченні, все одно „технічний” бік ораторського 

мистецтва (склад риторики як певної царини знання, членування промови 

тощо) залишається актуальним. Діалектична або логічна складова риторики 

(форми міркувань) також вважається досить важливою. Щоправда, згодом 

логіка починає тлумачитись більше як наука, що може розвиватися 

безвідносно до комунікативної практики, публічних виступів оратора перед 

аудиторією.

Варто підкреслити також і те, що зв'язок логіки та риторики в цей 

період все ще залишається досить тісним. Особливо яскраво він постає в 

топіці, де розроблялися, з одного боку, види міркувань як для доведення 

своєї позиції, так і спростування позиції інших учасників спілкування (власне 

логічна складова аргументативного процесу), а з іншого - пропонувались 

стратегії застосування топів для пропонента та опонента. В освітянській 

практиці саме середньовічний диспут був тим осередком, в якому досить 

тісно співпрацювали риторика і логіка.

В епоху Відродження виникає гуманізм як конкретне історичне явище, 

представники цього руху „...вбачали свій життєвий та історико-культурний 
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ідеал в античній спадщині, утверджували новий світогляд, що 

характеризувався вірою в людину та її можливості; сприйняттям природи, з 

одного боку, як об’єкта естетичної насолоди, а з другого - використання її в 

практичних цілях” [210. с.135]. Людина виходить на перше місце як саме 

досконале створіння Бога: „Людина, як і Бог, с творцем, й у цьому її найвище 

призначення” [46, с.250]. Ідеалом цього періоду є ідеал „універсальної 

людини”, яка „все” вміє і пробує себе у „всьому” [2, с.357]. Такий 

„індивідуалізм” суггєво вплинув на формування філософії Нового часу. З 

цього приводу відмітимо думку ще одного відомого дослідника ренесансної 

епохи Л.М. Баткіна: „Індивід Відродження вперше зводив різні культури, не 

співпадаючи повністю з жодною з них, тим самим ставав деміургом, 

виробляв свою суб’єктивність - лише в міру великої й плідної скованості 

духовним матеріалом, над яким він, здавалося б, панував" [19, с.173].

Насправді людині „вдалося” стати деміургом в епоху Нового часу, коли 

були закладені основи сучасної цивілізації. Ключовими факторами цього 

процесу є те, що людина стає суб'єктом. М. Гайдеггер з цього приводу писав: 

„Людина стає точкою відліку для сущого як такого” [216, с.48]. На іншому 

полюсі перебуває світ як об’єкт, світ як картина. Таке суб’єкт-об’єктне 

відношення робить можливим новоєвропейську науку. Особливістю науки є 

насамперед використання експериментального методу. Відтепер 

обгрунтування спирається не на висловлювання авторитетів, а на те, що 

людина відкрила в досліді природи сама і що вона за потребою може 

повторити, продемонструвати іншим. Г.В. Гриненко з приводу того, що 

спочатку якісний стрибок відбувся саме у розвитку природничих наук, для 

яких важливим с тс, що їхні досягнення використовуються на практиці, 

пише: „Якщо раніше наукові відкриття частіше за все слугували для 

„задоволення цікавості вчених”, то тепер вони все більше стали отримувати 

практичне застосування - для розробки на їх базі технічних приладів, що 

підвищують ефективність виробництва” [46, с.289].
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Повертаючись до характерних ознак епохи Відродження, підкреслимо 

думку Л.М. Брагіної про те, що головною формулою цієї культури стало 

поняття “stadia humanitatis” [25, с. 102]. Л.М. Баткін писав, що воно означає: 

„старанне вивчення всього, що складає цілісність людського духу" [20. с.48]. 

Важливими компонентами “stadia humanitatis” були риторика і філософія. 

Досить яскраво на грунті нової формули зв'язок між цими дисциплінами 

постає, як відмічала Л.М. Брагіна, в доробку відомого гуманіста Колюччо 

Салюта ті: „філософія - королева наук”, риторика - найвизначніша з 

мистецтв, „те саме (мистецтво), яке прикрашає й возвеличує всі інші науки, 

як спекулятивні, так і практичні” [25. с.103]. Учень К.Салютаті - Леонардо 

Бруні - визначав “stadia humanitatis" таким чином: “пізнання тих речей, які 

стосуються життя і звичаїв і які вдосконалюють та прикрашають людину" 

[цит. за 20, с.48]. У своїй праці „Про наукові й літературні заняття" він 

відмічав необхідність читання ораторів для здобуття належної освіти: “У 

ораторів ми навчимося вихваляти благодіяння і проклинати злодіяння, 

підбадьорювати, переконувати, хвилювати, страшити. Хоча все це роблять і 

філософи, однак (не знаю, яким чином) саме у владі оратора викликати гнів, 

милосердя, збудженість і пригніченість душі. Далі, особливими знаряддями 

ораторів є словесні прикраси й образність думок, що осяюіоть промову, ніби 

зірки, і роблять її чарівною; їх ми і запозичимо у ораторів для письма та 

розмови й обернемо на свою користь, коли цього буде вимагати справа. 

Зрештою, візьмемо у них словесне багатство, силу висловлювання й, у якості 

зброї, як я б сказав, всю життєву силу і могутність мовлення” [27, с.333-334].

Подібні уявлення можна вважати підґрунтям того, що й у взаємозв'язку 

логіки та риторики відтепер остання виходить на перший план. Яскравим 

свідченням цього є праця іншого відомого гуманіста Лоренцо Вали 

„Діалектика” („Перекопування діалектики та філософії”) [34]. Для 

зіставлення діалектики та риторики Л. Вала спочатку встановлює предмет та 

місце кожної з дисциплін. Па його думку, діалектика розглядає 

підтвердження та спростування. Однак вони є частиною винаходу, тобто 
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першого розділу риторики. Діалектика використовує силогізм, а риторика, 

окрім силогізму, використовує ще ентимему, епихейрему та індукцію. 

Діалектик використовує силогізми без прикрас, а оратори намагаються 

залучити весь риторичний інструментарій, щоб доведення було 

захоплюючим [113, с.246]. Л. Вала писав: „Оскільки оратор прагне не тільки 

вчити, як це робить діалектик, але також приносити задоволення й ще 

захоплювати, що має для перемоги іноді більше значення, ніж саме 

доведення. Однак він не завжди прагне виключно до перемоги і не завжди 

виступає на судових процесах, але також прагне до того, щоб апелювати до 

совісті й переконувати в тому, що стосується необхідності прагнути до 

правильного блаженного життя, а також - щоб відвернути від дій ганебних і 

некорисних, виносячи похвалу й ганьбу тому, що на них заслуговує" [34, 

с.351]. Виявляється, що діалектика і риторика - як одяг, який людина міняє 

залежно від місця перебування. Промови діалектика мають приватний 

характер, а оратор виступає перед широкою публікою.

З огляду на це, Л. Вала вважав, що риторика є складною наукою, 

доступною далеко не всім. Оратор повинний мати високі моральні якості, 

мати великий досвід у багатьох справах, знати багато матеріалу напам'ять, 

володіти наукою спілкування з душами слухачів. Особливо ж він повинний 

бути майстерним у способах виразу, що складає предмет слокуції (сам 

гуманіст пише про елоквенцію, „високу й досконалу", яка за традицією 

виступала частиною елокуції) [113, с.246]. Щодо діалектики, то Л. Вала 

відмічав: „...жодна інша наука не здається мені більш короткою й більш 

легкою, ніж діалектика, яка слугує іншим, значнішим дисциплінам, і яку 

хтось зможе вивчити хіба що протягом місяців, тоді як граматику - протягом 

років" [34, с.352].

Відомий гуманіст розглядав також питання щодо співвідношення 

діалектики та логіки. Згідно думок Аристотеля, що підтверджує й Боецій, 

діалектика є здатністю будувати висновок через можливе, а логіка - через 

необхідне. Хоча, на думку Л. Вали, і перша, і друга мають на мсті правильні 
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способи міркування, через що їх і називають „методом”. Відповідно є 

абсолютно безглуздим виводити визначення діалектики з двох слів: „діа” і 

„логос” - „мовлення двох” чи „розум двох” [34, с.361-362].

Важливими є також визначення Л. Вали таких понять, як „аргумент" та 

„аргументація”. Крім того, певний інтерес викликає також тлумачення 

силогізму, його структури, а також способів використання силогізмів 

ораторами [113, с.246]. Визначення аргументу відомий гуманіст бере у 

Цицерона з його „Топіки”, однак сам термін „місце” („топ”) перекладає як 

„аргумент”. Аргументація ж є „виразом аргументу”, яким у власному 

значенні є силогізм, коли робиться висновок з необхідністю, та епихейрема, 

коли висновок робиться правдоподібним чином [34, с.362-363].

Щодо силогізму [113, с.246], то відомий гуманіст пропонує таке 

визначення: „силогізм є словесним виразом необхідного доведення чи 

необхідного аргументу, що складається з трьох частин, які є засновок, 

схвалення, висновок" [34. с.363]. Звичайна ж структура силогізму, що йде ще 

від перипатетиків, - більший засновок, менший засновок, висновок - це 

данина звичці. Замість традиційного силогізму: „Будь-яка людина є 

твариною, Сократ - людина, отже, Сократ є твариною” можна будувати 

такий силогізм: „Сократ є людиною, будь-яка ж людина є твариною, отже, 

Сократ є твариною”. Тим більше, що цей другий спосіб побудови силогізму 

значно зменшує можливість побудови софізмів. Л. Вала ілюструє це таким 

прикладом: „...ти запитаєш мене (з численної кількості прикладів виберу 

один): „Чи володієш ти тим, що втратив?” — „Ні, не володію" - дам відповідь 

я. „Ну а тим, що ти не втратив?” — „Звичайно, - дам відповідь я, - цим я 

володію”. Тоді ти запитаєш: „Ти не втратив перське царство, отже, ти їм 

володієш”. Якби ти почав так: „Ти не втратив перське царство”, то для омани 

не було б зовсім місця" [34. с.366]. Цей приклад відомого гуманіста є 

варіацією до найвідомішого античного софізму „Рогатий”, який приписують 

мегарській школі: „Те, що ти не втрачав, то в тебе є. Роги ти не втрачав. 

Отже, ти маєш роги” [150, с.60].
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Крім того, Л. Вала [34, с.366] демонструє ще два способи побудови 

силогізмів, які, на його думку, варто залишити риториці, щоб не 

переобтяжувати діалектику [113, с.246]. Підсумуємо наведені відомим 

гуманістом способи побудови силогізмів у таблиці:

Таблиця

Способи побудови силогізмів у Л. Вали

Структура 

силогізму

Приклад Примітки

Більший 

засновок - 

менший 

засновок - 

висновок.

Будь-яка людина є твариною.

Сократ є людиною.

Отже, Сократ є твариною.

Звичайний 

силогізм для 

діалектики, що 

йде ще від 

перипатетиків.

Менший 

засновок - 

більший 

засновок - 

висновок.

Сократ є людиною.

Будь-яка людина є твариною.

Отже, Сократ є твариною.

Значно зменшує 

можливість 

побудови 

софізмів типу 

„Рогатий”.

Менший 

засновок - 

висновок - 

більший 

засновок.

Як чужинець, ти піднявся на міський 

мур.

Ти повинний бути засуджений до 

смертної кари.

Існує закон, що чужинець, який 

підіймається на міський мур, повинний 

бути засуджений до смертної кари.

Використовується 

риторикою.

Висновок - 

менший 

засновок 

більший 

засновок.

Як чужинець ти повинний бути 

засуджений до емер гної кари. 

Ти піднявся на міський мур.

Закон того чужинця, який підіймається 

на міський мур, засуджує до смертної

Використовується 

риторикою.
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кари.

Таблицю було складено на підставі прикладів Л. Вала [34. с.366] і висвітлено у 

[119, с.94-95).

Варто підкреслити, що в двох останніх „риторичних" способах 

побудови силогізмів Л. Вали більший засновок замикає міркування і є, по 

суті, тим „місцем” (топом), під яке слід підвести аргументацію [113, с.246]. 

Щодо звичайного силогізму, то, на думку відомого гуманіста, у 

повсякденному спілкуванні, коли використовується звичайна мова, а також в 

ораторській практиці вони застосовуються досить рідко [34, с.367].

Певне „підкорення” логіки риториці в ренесансний період 

спостерігаємо й у роботі .Діалектика" П'єра Раме (Петра Рамуса). Bona 

складалася з двох частин: „Винахід” і „Судження”. У цілому діалектика, на 

думку Раме, являє собою мистецтво правильно дискутувати. „Винахід” 

розглядає окремі частини висловлювання, а „Судження” показує способи та 

види їхнього розташування. О.-С.-Ж. Нкодія відмічає, що висловлювання у 

Раме складається з термінів, і він віддає перевагу слову „аргумент” замість 

„місце” („топ”) [169, с.245]. (Вище ми бачили, що Лоренцо Вала так само 

перекладав термін „топ” як аргумент). Завданням винаходу є пошук зв'язку, 

що поєднує два аргументи у висловлюванні. Завданням силогізму, на думку 

Раме, є прояснення незрозумілого відношення між аргументами: „Ми 

звертаємося до силогізму, коли перед нами стоїть деяке висловлювання, 

структура елементів чи термінів якого нам безпосередньо незрозуміла. Для 

з'ясування суті висловлювання ми перетворюємо це висловлювання у 

запитання й, оперуючи, таким чином, завдяки мистецтву винаходу, 

знаходимо середній аргумент, що пов'язує обидва терміни запитання” [169, 

с.255-256]. Раме розрізняє два види силогізму: простий і складний. Серед 

останніх виділяються умовно-категоричні та розділово-категоричні 

силогізми. У творчості Раме спостерігаємо, з одного боку, ототожнення 

логіки і діалектики [128, с. 14], а з іншого - чітке розмежування діалектики і 

риторики. С.Г. Секундант з цього приводу пише: „Предметом діалектики є 
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розум (ratio), предметом риторики - промова (oratio). Риторика досліджує 

тільки мовну форму і включає в себе два розділи: вчення про стиль 

(elocution) і декламації (pronuntiatio). Діалектика ж включає в себе 

теоретичну частину (ars), яка розпадається на два розділи: invention (винахід 

аргументів) і disposition, або judicium (виклад і перевірка логічних зв'язків 

поняття), а також практичну частину - exercitation (прикладна логіка)" [194, 

с.666].

У контексті встановлення взаємозв'язку між логікою та риторикою 

.Діалектика" Раме є цікавою насамперед через те, що він використовує 

багато прикладів не тільки з філософії, але переважно з риторики та поезії. 

Однак при цьому діалектика загалом у нього не перетворюється в риторику. 

Як пише О.-С.-Ж. Нкодія: „У той час як перші гуманісти користуються 

логікою чисто в риторичних цілях, Рамус користується риторикою, щоб 

вчити логіці" [ 169, с.261J.

Таким чином, у ренесансних концепціях діалектика постає як 

дисципліна, що вивчає правильні способи міркувань, й підкоряється 

риториці, оскільки в ораторській практиці й у повсякденному спілкуванні 

звичайні силогізми застосовуються досить рідко. Таке зміщення акцентів у 

бік риторики відбувається через те, що діалектика як метол побудови 

доведення та спростування є складовою інвенції як частини риторики.

3.2. Логіка й риторика в XVII-XIX ст.

У період формування філософії Нового часу відбувається 

переосмислення місця й ролі логіки та риторики і як наук, і як навчальних 

дисциплін. Досить цікавими в ракурсі співвідношення цих двох наук є думки 

одного із засновників філософії Нового часу англійського філософа Френсіса 

Бейкона [32]. Він вважає, що риторика, як і логіка, — це наука наук. Тому їх 

слід вивчати на високому рівні, а не початковому. З огляду на це Ф. Бейкон 

був незадоволений наявною системою освіти й намагався її реформувати. Він 
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писав: „Є звичкою (хоча, на мою думку, цілком даремно) якомога раніше 

змушувати учнів вивчати логіку і риторику - науки, які без сумніву 

підходять дорослим людям, а не дітям та юнакам. Адже ці дві науки, якщо 

правильно оцінювати речі, належать до числа важких наук; це науки наук, 

тому що одна з них вивчає судження, а інша - засоби їхнього застосування; 

вони дають правила і норми того, як слід розташувати і викладати матеріал. 

Тому вимагати, щоб недосвідчені й нерозвинуті розуми (які ще не набули 

навіть того, що Цицерон називав „матеріалом” і „запасом” (suppelex), тобто 

фактичними знаннями) почали свій розвиток з цих наук, рівносильне 

бажанню навчити зважувати, вимірювати й приборкувати вітер; і звичайно, 

таке прагнення може призвести тільки до повної втрати цими науками 

їхнього справжнього значення і можливостей (в дійсності великих і досить 

широких) і виродженню першої з них у дитячу софістику, а другої - в смішну 

декламацію або в кращому випадку до втрати ними значної частини свого 

авторитету" [32, с.152].

Така традиція раннього вивчення логіки і риторики, на думку Ф. 

Бейкона, призводить до непотрібної схематизації зазначених курсів. У 

результаті спостерігається розрив між вправами, що спрямовані на розвиток 

пам'яті, і вправами, що розвивають творчі здібності учнів. Особливо яскраво 

цс виявляється у риториці, як підкреслювалося у [88, с.193]. З одного боку, 

повністю підготовлені промови не залишають місця винахідливості, а з 

іншого - експромти не сприяють розвитку пам'яті [32, с.152]. Подібні 

тенденції ведуть до того, що освіта все більше відмежовується від потреб 

реального життя. Англійський філософ справедливо підкреслює, що в 

ораторській практиці слід користуватися, як правило, двома способами: й 

попередніми нотатками, й імпровізаціями. Ф. Бейкон зауважує: „У своїх 

вправах слід постійно прагнути до того, щоб все (наскільки це можливо) 

максимально відповідало тому, що відбувається у реальному житті, в іншому 

випадку така діяльність буде не розвивати здібності людського розуму, а 

лише псувати їх і спрямовувати хибним шляхом" [32, с.153].
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Англійський філософ відмічає, що та частина філософії, яка присвячена 

логіці, не дуже подобається багатьом людям, однак тим не менш вона має 

значення саме як знаряддя для розуму. Він поділяє логіку на чотири частини 

залежно від мети кожної з них. А саме: (1) мистецтво дослідження, або 

відкриття; (2) мистецтво оцінки, або судження; (3) мистецтво „зберігання", 

або пам'яті; (4) мистецтво висловлювання, або повідомлення. Оскільки 

людина або знаходить те, що шукала, або виносить судження про те, що 

знайшла, або запам'ятовує те, про що винесла судження, або передає іншим 

те, що запам'ятала [32. с.293]. Слід зазначити, що такий поділ узгоджується з 

поділом Петра Рамуса щодо діалектики та риторики.

Мистецтво відкриття Ф. Бейкон поділяє на винахід мистецтв (або наук) 

і винахід доказів. Перше, на його думку, ще зовсім не створене. Саме в цьому 

розділі розробляється експериментальний метод, за допомогою якого можна 

буде здобувати нове знання. Щодо мистецтва винаходу доказів, то 

англійський філософ поділяє його на дві частини: промптуарій і топіку [88, 

с.197]. Він відмічає, що це мистецтво не займається у строгому значенні 

„винаходом" доказів, оскільки вчить не виявляти невідоме, а здобувати з 

пам'яті чи звертатися до того, що вже було відомо. Подібний розподіл 

обумовлений ще й тим, що топіка як мистецтво постановки запитань вказує 

нам шлях дослідження, а промптуарій рекомендує заздалегідь скласти й за 

потребою використовувати докази, які найчастіше зустрічаються. Важливим 

є також те, що топіку Ф.Бейкон розглядає в розділі, який присвячено логіці, а 

промптуарій - переважно у розділі, який присвячено риториці: „Адже ця 

частина науки має таке ж відношення до логіки, як і до риторики; тому ми 

вирішили тільки побіжно торкнутися її в логіці, віднісши докладний її 

розгляд у відділ риторики" [32, с.312].

Промптуарій навряд чи можна вважати частиною науки, на думку Ф. 

Бейкона, бо в такому випадку метою є не набуття знань, а використання вже 

наявних. Успіх па цьому шляху гарантує старанність. Англійський філософ 

спирається на думки давніх вчителів красномовства (Цицерона та ін.) про тс. 
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що старанний оратор повинен мати заздалегідь продумані „загальні місця” на 

будь-який випадок, для ствердження або спростування будь-якої тези [88, 

с.197-198].

Крім того, Ф. Бейкон вважає вдалою думку Аристотеля з роботи „Про 

софістичні спростування”, що спрямована проти софістів, коли він критикує 

їхні методи навчання, адже софісти у більшості випадків вчиняли як чоботар, 

який замість навчання шити черевики виставляє вже готові. Проте зовсім 

відмовлялися від попередніх „заготовок” теж не варто, адже „...якби цей 

чоботар взагалі не мав у своїй майстерні черевиків і шив би їх тільки на 

замовлення, він би став зовсім бідним і мав би дуже мало покупців” [32, 

с.311-312].

У цілому Ф.Бейкон віддає належне тому, як розробили топіку 

Аристотель і Цицерон. Він вважає, що в своїх працях з риторики вони 

перевершили самих себе. Тому теорія і практика ораторського мистецтва 

навряд чи потребує подальшого розвитку. Розробка риторики може полягати 

у складанні різноманітних збірок, насамперед збірок „загальних місць”, які 

будуть помічниками у створенні ораторських промов [88, с.198]. 

Англійський філософ відмічає, що ще Цицерон мав на увазі подібну збірку 

„загальних місць”, які заздалегідь обдумані й апробовані. Проте не варто 

обмежуватися лише юридичною практикою, потрібно врахувати „загальні 

місця” для будь-яких суперечок. Тобто для: (1) доведення і спростування; (2) 

переконання в істинності чи хибності будь-якої думки; (3) похвали чи ганьби 

будь-чого [32, с.371-372].

Ф. Бейкон наводить декілька прикладів таких місць, які він називає 

„антитезами речей”. Для зручності їхнього застосування він формулює їх у 

вигляді сентенцій „за" і „проти” (всього наведено 47 тем з такими 

сентенціями). Залежно від обставин з них можна побудувати доведення будь- 

якої довжини. Наведемо приклад сентенцій теми „наука” у вигляді таблиці:
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Таблиця

Наука у сентенціях „за" і

За"

Якби були написані книги про все, 

враховуючи найдрібніші факти, то, 

напевно, не було б більше жодної 

потреби у досвіді.

Читання - цс бесіда з мудрецями, дія 

ж - це зустріч з дурнями.

Не варто вважати некорисними ті 

науки, які самі по собі не мають 

жодного практичного застосування, 

але сприяють розвитку гостроти і 

впорядкованості думки.

проти”

„Проти" 

В університетах вчать вірити. 

Яка наука коли-небудь навчила 

використовувати науку своєчасно? 

Мудрість, що ґрунтується на 

правилах, і мудрість, що набута 

досвідом, цілком протилежні одна 

одній, отже, людина, що володіє 

однією з них не здатна засвоїти іншу. 

Часто наука приносить цілком 

сумнівну користь, щоб не сказати 

жодної.

Майже всі вчені відрізняються тим, 

що з будь-якого факту завжди 

виводять лише те. що вони знають, і 

не вміють відкрити в ньому того, що 

вони не знають.

Таблицю було складено на підставі прикладу Ф. Бейкона [32, с.384-385] і 

висвітлено у [88, с.198; 119. с.99].

У [88, с.198-199] відзначалося, що Ф.Бейкон розглядає топіку як 

загальну й часткову. В загальній топіці акцент у нього зміщується саме на 

дослідницьку частину. На думку англійського філософа, вона має важливе 

значення не тільки й не стільки в аргументації, що зорієнтована на інших, 

скільки при обдумуванні проблем: „...сутність її зводиться не тільки до того, 

що вона пропонує або радить, що ми повинні стверджувати чи заявляти, але 

насамперед до того, що ми повинні досліджувати і про що запитувати. А 

розумне питання - це вже добра половина знання" [32, с.313]. За такого 

розуміння топіки вона відіграє роль вказівника шляху. Адже чим точніше 



162

будуть поставлені питання, тим легше буде знайти відповіді на них. Тобто, як 

пише Ф.Бейкон, ті місця, які допомагають здобувати знання з нашого 

інтелекту, допомагають і здобувати їх у бесідах зі знавцями, з одного боку, а 

з іншого - при виборі книг, в яких ми хочемо знайти відповіді на наші 

запитання. Часткова топіка більше слугує мсті пошуку знань, ніж загальна. 

Тому вона і потребує детальної розробки. Але, на думку Ф. Бейкона, тут 

важко давати загальні рекомендації, адже часткова топіка пов'язана з 

окремими науками й змінюється з відкриттями в цих сферах: „...люди 

повинні змінювати часткову топіку і разом з помітними успіхами, що 

досягнуто в дослідженні, невпинно створювати нову й нову топіку, якщо 

тільки вони хочуть піднятися до вершин знань'" [32, с.318].

Зіставлення концепцій топіки античної та Ф. Бейкона, яке було 

здійснене у [88, с.199], дає можливість зробити висновок про те, що топіка 

Аристотеля і Цицерона була „місцем зустрічі” логіки і риторики, 

зорієнтована першочергово на співрозмовника, на тс, чи вдасться його 

переконати. З одного боку, значну роль у виборі того чи іншого топу мало 

вміння утворювати поняття для встановлення предмету промови. З іншого - 

це вміння будувати міркування для обгрунтування своєї точки зору. У 

концепції ж Ф. Бейкона топіка як мистецтво пошуку відповідей на запитання 

належить до логіки. За риторикою залишається промптуарій як сукупність 

„загальних місць”.

Таким чином, розвиток топіки від Античності до Нового часу 

здійснювався початково від „загальних місць”, які були підгрунтям у 

пошуках оратором доводів для переконання співрозмовників, до постановки 

все більш окремих запитань, що відтепер уже стали підгрунтям орієнтації 

діяльності дослідника. Виявляється, що для істини в науці через її 

емпіричний характер не потрібні риторичні нашарування. Пройшовши 

процедуру позбавлення від „примар" людського роду, яким Ф. Бейкон 

приділяв велику увагу в своїх роботах [32, с.322-326], взявши па озброєння 
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експериментальний метод, людина здатна відкривати істини й у неї вже 

немає потреби в переконанні.

Слід підкреслити, що особливості філософії Нового часу виявляються й 

у тому, що насправді погреба в риториці як мистецтві переконання не зовсім 

відпадає. За нею залишається шлях уяви, волі, афсктів. Сфера ж розуму цс 

прерогатива логіки. Вже Аристотель ставив риторику не тільки поруч з 

діалектикою, але й поруч з політикою та етикою. Сила красномовства 

погрібна годі, коли воно наближує майбутнє для нас або коли яскраво описує 

те, що недоступне чуттєвому сприйняттю (доброчесність, благо тощо). Ф. 

Бейкон відмічає, що якби наші афскти були цілком підкорені розуму, тоді й 

не було б потреби в переконанні, достатньо було б знайомства з фактами. 

Красномовство потрібне як „союзник" розуму для протидії афектам. Саме 

воно може переконати уяву відволіктися від афектів і стати на бік розуму, 

оскільки робить наочним образи тієї ж доброчесності та блага. Англійський 

філософ пише: „Коли ж красномовство силою переконання наближує до нас 

віддалене майбутнє, роблячи його чітким і ясним, ніби воно перебуває у нас 

перед очима, тоді уява переходить на бік розуму, і цей останній одержує 

перемогу" [32, с.353]. Тобто мета риторики полягає в тому, щоб „...заповнити 

уяву такими образами й уявленнями, які б допомагали діяльності розуму, а 

не пригнічували його” [32, с.351 ].

Для риторики важливим є її орієнтація на певну аудиторію. Саме в 

цьому пункті Ф. Бейкон вбачає відмінності між діалектикою і риторикою. 

Адже докази, що розробляються в діалектиці, є загальними, а способи 

переконання, що розробляються в риториці, повинні змінюватися залежно 

від характеру аудиторії. Тобто оратор повинний вміти говорити про одне й тс 

саме з різними людьми, підбираючи при цьому відповідні способи виразу 

думки. Англійський філософ вважає, що доцільно було б провести розробку 

теми „мудрість окремої промови”. Правда, подібні моменти, на думку Ф. 

Бейкона [32, с.354], є скоріше доповненнями, а не органічними частинами 

самої науки й належать до ..промптуарія", тобто до накопичення матеріалу та 
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способів виразу. Напевно через це подібні розробки й не здійснювались 

представниками новоєвропейської філософії.

Як зазначалося у [86, с.164], для представників філософії Нового часу 

характерним було встановлення й обгрунтування тих способів доведення, які 

переважно використовуються в математичних науках. Показовою в цьому 

плані є робота французького філософа Блеза Паскаля “Про геометричний 

розум". Він розрізняє два шляхи, за допомогою яких людина сприймає 

думки. Це шлях розуму й шлях волі: “Розумна здатність більш природна, 

адже ніколи не слід погоджуватися ні з чим, окрім доведених істин, але 

частіше звертаються до волі, не дивлячись на її протиприродність, адже все, 

що доступне людям, майже завжди викликає довіру не за рахунок доведень, 

але завдяки привабливості" [172, с.90]. Французький філософ підкреслює 

важливість знання аудиторії для досягнення переконання, а не тільки 

предмету промови: „Отже, у чому б не полягав предмет переконання, вся 

справа в людині, яку слід переконати: потрібно дізнатися, якими с її розум і 

серце, які принципи вона поділяє, що любить, а потім і в самому предметі 

переконання для більшої привабливості виділити його зв'язки з 

загальновизнаними принципами чи речами, здатними викликати насолоду. 

Так що мистецтво переконання полягає у вмінні бути приємним, а рівно і 

застосовувати сильні доводи..." [172, с.93].

Як пише О.І. Хома, мистецтво переконання Б. Паскаль розглядає саме 

як мистецтво: „...деякий симбіоз індивідуального натхнення й 

надіндивідуальних канонів, а не як строгу логіку, що піддається 

методологічному викладу" [219, с.419]. Точніше мистецтво переконання, на 

думку французького філософа, можна подати як сукупність методично 

вивірених процедур, що складаються із дефініцій, аксіом, доведень. Б. 

Паскаль прагне обмежитися мінімумом правил. Він пропонує правила щодо 

кожного компоненту (всього 8 правил, але серед них виділяється 5 

необхідних). В такий спосіб доведення постає як грунтовне й безсумнівне. 
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найбільш наближене до геометрії [86, с.164]. Наведемо ці правила у вигляді 

таблиці:

Таблиця

Правила мистецтва переконання за Б. Паскалем

Компоненти Необхідні правила Правила, що не є 

необхідними (тобто 

недотримання яких не 

веде до помилок)

Дефініції 1. Не залишати без дефініцій темні 

або двозначні терміни.

2. Використовувати в дефініціях 

тільки цілком відомі або вже 

пояснені терміни.

Не визначати цілком 

відомі слова.

Аксіоми Брати в аксіомах тільки цілком 

очевидні істини.

Не брати без 

дослідження жодної 

аксіоми, навіть цілком 

очевидної й простої.

Доведення 1. Доводити всі висловлювання, 

використовуючи аксіоми, очевидні 

самі по собі, або висловлювання, 

вже доведені чи прийняті.

2. Завжди ставити визначення на 

місце термінів, що визначаються, 

аби уникнути двозначностей.

Не доводити нічого, що 

саме по собі є 

очевидним.

Таблицю було складено на підставі аналізу правил мистецтва переконання Б.

Паскаля [172, с.96-99] й висвітлено у [119, с.102].

Б. Паскаль відмічає [172, с.102-104], що зазвичай логіка претендує на 

формулювання правил, які стосуються міркувань. Однак, на його думку, 

насправді представниками цієї дисципліни придумано дуже багато правил, 

які не тільки не прояснюють шлях міркувань, а ще більше затемнюють його.
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Правила повинні бути простими й природними, як у геометрів. Все 

витончене лише ускладнює процес осягнення істини.

Загалом максима простоти, точності й ясності у цей період стає 

визначальною для наукових побудов. Звідси спостерігаємо тяжіння до 

формулювання таких правил, які б найбільш повною мірою узгоджувались з 

цією настановою. У Б. Паскаля це виявилось у правилах мистецтва 

переконання. Раніше, у Р. Декарта це виявилось у правилах для керівництва 

розуму [51, с.260].

Серед праць досліджуваного періоду варто особливо відмітити такі дві 

роботи французьких авторів, як .Логіка, або Мистецтво мислити" Антуана 

Арно та П'єра Ніколя [13] (перше видання 1662 р.) і „Риторика, або 

Мистецтво мовлення" Бернара Ламі [138] (перше видання 1675 р.). їхній 

розгляд дозволить зрозуміти взаємозв'язок між логікою та риторикою, який 

вбачався в XVII ст. Вибір цих двох робіт для аналізу зумовлений зокрема й 

тим, що як пише Е.Л. Пастернак: „Оскільки перші видання „Риторики", 

подібно до перших видань „Логіки" і „Граматики" Пор-Рояля, вийшли 

анонімно, то авторство „Риторики" було приписане „панам з Пор-Рояля". Так 

називали пор-рояльських вчених, авторів наукових і богословських праць, 

позначаючи цим збірним ім'ям напрям у науці, що явно простежувався" [173, 

с.55].

У передмові до своєї роботи А. Арио і П. Ніколь відмічають труднощі, 

з якими стикається викладання логіки, та недоліки наявних посібників з цієї 

дисципліни, що підкреслювалося у [106, с.278]. Зокрема: „...як свідчить 

досвід, з тисячі молодих людей, що вивчали логіку, не знайдеться й десятка 

тих, хто через півроку після закінчення курсу пригадає з неї хоча б малу 

частину" [13, с.17]. На їхню думку, логіка слугує інструментом для інших 

наук, тому вони наводять приклади з риторики, етики, фізики, метафізики, 

геометрії, повсякденного спілкування. Якщо ж обмежитися традиційними 

прикладами, тоді учні замикаються в межах самої логіки й не бачать 

можливостей застосування цього мистецтва на практиці. Цс веде до того, що 
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вони „...раді викинути її з голови як науку безглузду й некорисну" [13, с.18]. 

Французькі автори визначають логіку як мистецтво вірно скеровувати розум 

у пізнанні речей [13, с.24]. Оскільки є чотири дії розуму, то й книга 

складається з чотирьох частин. Перша присвячена ідеям, друга - судженням, 

третя умовиводам і четверта методу.

Думки людей тісно пов'язані з мовою, адже навіть наодинці людина 

все одно обгортає їх словами, тому, як пишуть А. Арно і П. Ніколь, у логіці 

необхідно розглядати ідеї, поєднані зі словами, і слова, поєднані з ідеями. В 

цьому аспекті досить відчутний вплив середньовічного тривіуму [106, с.278]. 

Крім того, французькі автори намагаються вказати засоби, які б дозволили 

уникати плутанини в думках через невизначеність слів. Вони докладно 

описують операцію визначення, що стосується речей та імен. Найкращим 

способом уникнення невизначеності слів є створення нової мови, в якій за 

кожним словом буде закріплена лише та ідея, з якою ми хочемо його 

пов'язати. У наявних мовах слід розрізняти реальні та номінальні 

визначення. Відмінності між ними виявляються в трьох пунктах [13, с.65-66]. 

По-перше, визначення імен довільні, а визначення речей ні. По-друге, 

довільність визначення імен веде до того, що з ними не можна сперечатися. 

Людина просто повідомляє про те, що за певним звуком вона закріплює 

певну ідею. По-третє, оскільки з визначенням імен не сперечаються, то вони 

можуть виступати началами. Визначення речей не є началами, вони є 

положеннями. Якщо ж вони не є ясними, тоді потребують доведення і не 

можуть братися за безумовно істинні.

Подібні пояснення погрібні для того, щоб уникнути двох поширених 

помилок, яких зазвичай припускаються філософи. Одна з них полягає в тому, 

що змішуються визначення речей і визначення імен, коли першим 

приписують ті характеристики, які властиві лише другим, й визначення речей 

беруть за начала, з якими не можна сперечатися, хоча насправді вони є 

хибними. Інша помилка полягає в тому, що філософи луже рідко дають 
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визначення з метою уникнення неясності. Тому більшість їхніх суперечок є 

лише суперечками про слова [13, с.67].

Загальні рекомендації французьких авторів щодо визначень імен 

зводяться до того, що (1) не слід давати визначення кожному слову; (2) не 

слід змінювати вже прийняті визначення; (3) при визначенні слова не слід 

надавати йому смисл, далекий від його звичайного використання [13, с.68- 

70]. Разом з тим, як зазначалося у [106, с.278] насправді визначення імен є 

довільними лише для окремої людини: „...адже кожній людині дозволено для 

виразу ідеї скористатися тим звуком, який їй сподобається, тільки б вона 

попередила, що означає у неї цей звук. Але оскільки, будучи хазяями своєї 

мови, люди не мають влади розпоряджатися мовою інших, кожний має право 

скласти свій власний словник, однак ніхто не має права нав'язувати його 

іншим або ж витлумачувати те, що вони говорять, згідно тих особливих 

значень, які він надав різним словам" [13, с.71]. Звідси випливає, що у 

випадку роз'яснення загальноприйнятого смислу визначення вже не є 

довільними та незалежними. Вони повинні, як відмічають А. Арно та П. 

Ніколь, виражати якщо не істину речей, то хоча б істину використання слів. 

Тобто якщо визначення не виражає особливостей використання слова, тоді 

воно є хибним. На перший погляд може здатися, що такі визначення слів є 

компетенцією виключно граматики [13, с.71]. Однак французькі автори 

вважають за потрібне зробити декілька важливих зауважень щодо цього 

аспекту визначення слів, які, в свою чергу, виражають відмінності між 

простим та фігуральним стилем і входять вже до компетенції риторики [106, 

с.278].

Насамперед мається на увазі, що зазвичай слова позначають більше, 

ніж це фіксується під час роз'яснення їхнього значення. Тобто крім основної 

ідеї слова здатні впливати на розум і викликати також інші ідеї, які 

французькі автори називають додатковими. Вони накреслюють два шляхи 

виникнення цих додаткових значень, один з яких пов'язаний з самими 

словами, а другий - з особливостями використання слів конкретними людьми 



169

в ситуаціях спілкування. У сучасній риториці цей шлях називають 

невербальними засобами комунікації. А. Арно і П. Ніколь відмічають, що в 

таких випадках додаткові ідеї поєднують зі словами люди, які їх 

виголошують, хоча вони й не пов'язані зі словами в їхньому звичайному 

використанні. Ці ідеї викликаються „...тоном голосу, виразом обличчя, 

жестами й іншими природними знаками..." [13, с.72]. При цьому, на їхню 

думку, тон голосу, наприклад, може значити не менше, ніж самі слова. Тобто 

в спілкуванні людина прагне не тільки того, щоб її слова були сприйняті 

розумом співрозмовника, але й впливу на його почуття [106, с.278-279]. З 

іншого боку, додаткові ідеї можуть бути пов'язані з самими словами, 

оскільки майже завжди виникають у слухачів незалежно від того, хто їх 

виголошує: „Тому серед виразів, що позначають, здавалося б, одне й те саме, 

одні образливі, інші похвальні, одні скромні, інші безсоромні, одні 

пристойні, інші непристойні..." [13, с.72]. Частково це пояснюється, па думку 

французьких авторів, відмінностями між іменниками та прикметниками. 

Мається на увазі, що слова цих частин мови позначають далеко не одне й те 

саме. Прикметники крім вказівки на певний недолік (наприклад: 

„неосвічений", „брехливий") несуть у собі ще й ідею зневаги, а іменники 

просто позначають річ такою, якою вона є. Може бути й зворотний випадок, 

коли слова несуть у собі якусь „пом'якшувальну" ідею [13, с.73]. У [94, с.71] 

підкреслювалось, що у цій концепції відтінки прикметників більше 

впливають на співрозмовників, ніж такі самі відтінки іменників.

Вибір подібних виразів характеризує фігуральний стиль на відміну від 

простого. Тобто фігуральний стиль, як зазначалося у [106, с.279] не просто 

позначає певні речі, як простий, але й виражає почуття людини, яка говорить, 

і тим самим закріплює все це в слухачів. Звідси випливає, як відмічають А. 

Арно і П. Ніколь, те, в яких випадках який стиль слід застосовувати. Якщо 

людина говорить про умоспоглядальні предмети, тоді слід використовувати 

простий стиль, а коли про предмети, що мають схвилювати слухачів, тоді 

слід обрати фігуральний стиль. Особливо цс стосується предметів 
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гомілетичних промов (хоча у французьких авторів відсутній цей термін): 

„...оскільки божественні істини сповіщаються не тільки для того, щоб їх 

знали, а для того, щоб їх приймали з любов’ю та благоговінням, 

благородний, піднесений та образний спосіб, яким їх викладали святі отці, 

без сумніву, підходить до них значно більше, ніж простий, позбавлений будь- 

яких фігур стиль схоластиків, тому що він не тільки дозволяє повідомити нам 

ці істини, але й передає почуття любові та благоговіння, з якими говорили 

про них отці" [13, с.74].

Щодо власне предмета логіки, то А. Арно і П. Ніколь розглядають всі 

види міркувань. Спочатку вони досліджують простий категоричний силогізм. 

Французькі автори докладно описують модуси всіх чотирьох фігур разом з 

правилами їхньої побудови [13, с.152-162]. Слід зазначити, що в цій роботі 

чітко розрізняється саме чотири фігури залежно від місця середнього 

терміну. Хоча автори й підкреслюють, так би мовити, „неприродність" 

четвертої фігури, однак все одно подають правила щодо неї.

Також у [106, с.279] підкреслювалося те, що А. Арно і П. Ніколь 

наводять численні приклади щодо кожного виду силогізму. При цьому вони 

роблять досить важливе зауваження, яке стосується насамперед проблем 

викладання логіки: „Не дивлячись па те, що логіці надають, можливо, 

набагато більше значення, ніж цс потрібно, і навіть стверджують, що вона 

цілком необхідна для здобуття знань, її, як це не дивно, викладають 

настільки недбало, що майже нічого не говорять про те, що може мати якесь 

застосування. Адже зазвичай у логіці подають тільки правила простих 

силогізмів, і майже всі силогізми подібного ґатунку, що наводять як 

приклади, побудовані з нсскладсних речень, настільки ясних, що нікому й не 

спадає на думку всерйоз включати їх в якесь міркування. Дійсно, хто таке 

чув, щоб хтось будував такі силогізми: „Будь-яка людина є твариною; Петро 

- людина; отже, Петро є твариною?"" [13, с.163]. Тому французькі автори 

вважають, що слід не просто давати правила, але й показувати можливості 

їхнього застосування особливо у складних випадках. Для вирішення питання 
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щодо правильності складного міркування треба звести його до простого, а 

потім подивитись, чи виконуються в ньому встановлені правила. Оскільки у 

більшості випадків розум може це зробити і без звичайних правил, то це, як 

пишуть А. Арно і П. Ніколь, наштовхнуло їх на думку про існування більш 

загальних правил. Саме вони й покладені в основу звичайних.

Французькі автори виділяють два таких загальних правила, які, в свою 

чергу, ґрунтуються на тому принципі, що засновки міркування повинні 

містити висновок. Ці головні правила щодо побудови силогізму 

сформульовано таким чином [ 13, с. 169-170]:

(1) Жодний термін у висновку не може бути більш загальним, ніж у 

засновках;

(2) Середній термін хоча б один раз має бути взятий як загальний.

А. Арно і П. Ніколь вважають, що знання цих правил разом зі знанням 

про обсяг та зміст термінів дають можливість встановлювати правильність чи 

помилковість „...будь-якого силогізму, не беручи до уваги, простий він чи 

складний, складений чи нескладений, і не звертаючи уваги ні на фігури, ні на 

модуси, на основі одного лише загального принципу: Одне з двох речень 

повинно містити висновок, а друге - показувати, що воно його містить" 113, 

с.170-171]. Саме цей принцип і має бути покладеним в обгрунтування 

сумнівних положень. Тобто якщо потрібно довести якесь неочевидне 

положення, то слід знайти більш відоме положення, що його підтверджує, а 

також ще одне положення, яке буде демонструвати, що це відоме положення 

дійсно містить у собі те, що потрібно довести. Здається, що така процедура 

дуже проста, але як шукати ці положення, з яких можна буде вивести інші 

положення? Тривалий час в історії риторики ці положення пропонувалось 

шукати в топіці [106, с.279]. Однак французькі автори заперечують взагалі 

користь „загальних місць" [13, с.188].

Окрім простого категоричного силогізму А. Арно і П. Ніколь 

розглядають також й інші основні форми міркувань. А саме: два види 

умовно-категоричних міркувань (modus ponens і modus tollcns), які вони 
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називають просто умовними; два види розділово-категоричних міркувань 

(modus tollendo ponens і modus ponendo tollens), які вони називають просто 

розділовими; один вид з'єднувального міркування; ентимеми; дилеми; 

епихейреми. Всі ці види міркувань автори ілюструють досить цікавими 

прикладами, а також показують, знову ж таки на прикладах, неправильні 

види подібних типів міркувань. Джерелом помилок у розділових міркуваннях 

досить часто є неправильний поділ, який здійснюють у першому засновку, 

коли він. як пишуть А. Арно і II. Ніколь, не є строгим, оскільки між 

протилежними частинами може бути середина. Вони наводять такий приклад 

розділово-категоричного міркування запсрсчувально-ствсрджувального виду 

з хибним висновком: „Потрібно або коритися государям в тому, що вони 

наказують всупереч закону Бога, або повставати проти них. Але не слід 

коритися їм у тому, що противне закону Бога. Отже, слід повставати проти 

них". Так само буде хибний й інший висновок у міркуванні з таким самим 

першим засновком: „Але проти них не слід повставати. Отже, слід коритися 

їм у тому, що противне закону Бога” [ 13, с. 177].

Як відмічалося вище, французькі автори неодноразово наголошують на 

тому, що міркування, якими людина користується для доведення, суттєво 

відрізняються від тих схем, які вивчають у „шкільній” логіці. Разом із тим 

вони демонструють, як повсякденні міркування можуть бути зведені до 

розроблених у логіці схем. Зокрема це стосується міркувань, які А. Арно і П. 

Ніколь називають силогізмом з умовним висновком. Порівняємо такий 

силогізм з повним силогізмом на прикладі, який наводять французькі автори, 

у вигляді таблиці:

Таблиця

Варіацій повного силогізму

Силогізм з умовним 

висновком

Повний силогізм

Якщо будь-який справжній 

друг повинен бути готовим віддати

Будь-який справжній друг 

повинен бути готовим віддати життя
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Таблицю було складено на підставі прикладів А. Арно і П. Ніколя [ІЗ, с. 178-179] і 

висвітлено у [119. с.109].

життя за свого друга. за своїх друзів.

то справжніх друзів дуже мало, Але дуже мало тих, хто готовий

оскільки дуже мало тих, хто віддати життя за своїх друзів.

був би на це здатний. Отже, справжніх друзів дуже

мало.

На думку А. Арно і П. Ніколя [13, с.179], силогізми з умовним 

висновком є ніби попереднім кроком до силогізмів з безумовним висновком. 

Однак перші способи міркувань досить поширені й природні, а їхня перевага 

полягає в тому, що вони відрізняються від шкільних доведень й люди їх 

краще сприймають.

Загалом спроба врахування тих, на кого спрямоване міркування, можна 

вважати ще однією відмітною рисою концепції французьких філософів. 

Особливо це стосується ентимем, коли в міркуванні пропущене те 

положення, яке є цілком ясним і загальновідомим. Автори „Логіки" 

підкреслюють, що в повсякденному житті людина дуже рідко наводить 

доведення в повному обсязі. Крім того, красу промови вони пов'язують зі 

здатністю викликати в розумі думку, багатшу за її вираз, тобто коли одного 

висловлювання достатньо для того, щоб помислити два [106, с.279]. А. Арно 

і П. Ніколь пишуть: „...пропуск одного з висловлювань лестить 

марнославству тих, до кого звертаються, оскільки при цьому в чомусь 

покладаються на їхній розум; окрім того, скорочуючи мовлення, його 

роблять більш виразним і більш живим. Без сумніву, наприклад, що якби 

вірш з „Медеї" Овідія, який містить цілком струнку ентимему: Я змогла тебе 

врятувати, то хіба не могла б я тебе згубити? - перетворити в доведення по 

всій формі: Той, хто може врятувати, може й згубити; я змогла тебе 

врятувати, отже, я можу тебе згубити, - то він втратив би всю свою 

привабливість" [13, с.182].
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У [106, с.279] зазначалося, що в сучасних дослідженнях, присвячених 

ентимемам, якраз підкреслюється саме те, що вони спрямовані на слухачів. 

А.І. Мігунов, наприклад, зауважує, що ентимемам немає місця в наукових 

доведеннях, оскільки в системі наукового знання наявні всі засновки й вони 

забезпечують перехід до істинних висновків. Місцем ентимеми с риторичний 

силогізм, коли оратор звертається до слухачів, виходячи зі спільного 

життєвого досвіду: „Ентимема з’являється за межами наукового знання, 

тобто коли виникає звернення до іншого і необхідність виходити з 

прийнятних для нього підстав" [154, с.163]. На користь того, що осередком 

ентимем є саме риторика, свідчить й тс, що у Британській енциклопедії 

ентимема включена у перелік риторичних фігур. А її часте застосування в 

ораторських промовах пояснюється тим, що навмисний пропуск засновку 

задає „драматичний ефект" [256; 154, с.149].

Щодо власне взаємозв'язку логіки й риторики, то особливість підходу 

А. Арно і П. Ніколя полягає в їхньому розгляді так званих „загальних місць" 

(топів). Вони відмічають, що суперечки стосуються переважно порядку 

викладу [106, с.279]. Оскільки топи виступають як певні загальні рубрики, 

під які можна підвести будь-які доводи, то виникає питання про те, що 

спочатку розглядати: власне топи, як матерію доведення, чи правила 

доведення? Схоластики спочатку викладають правила доведення, а потім 

„загальні місця”. П. Рамус пропонує спочатку розглядати топи, тобто 

матерію, а потім думати про те, як її розташувати. Французькі ж філософи 

вважають це питання взагалі неважливим. Важливим, на їхню думку, є 

питання про те, чи потрібно взагалі розглядати „загальні місця”? Хоча 

Аристотель, Цицерон, Квінтіліан та ін. велику увагу приділяли „мистецтву 

винаходу доведень" (топіці), однак загальний досвід суперечить цій думці: 

„Цьому можна взяти в свідки майже стільки ж людей, скільки пройшло 

звичайний курс занять і навчилось такому штучному методу винаходу 

доведень, що викладається в колежах. Чи є серед них хоч один, хто міг би 

щиро сказати, що, коли йому потрібно було розглянути якесь питання, він 
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роздумував про загальні місця і шукав у них необхідні йому доводи?" [13, 

с.188].

Постановка питань щодо необхідності розгляду тоніки взагалі веде 

французьких філософів до більш глибокого питання щодо специфіки 

мистецтва риторики та логіки як сукупності певних правил. Мається на увазі, 

що доведення, які вибудовує людина, можна, звичайно підвести під „загальні 

місця", однак шукає їх вона зовсім не таким методом [106, с.279]. А. Арно і

II. Ніколь посилаються в цьому аспекті на думку святого Августина щодо 

правил риторики взагалі: „Ми виявляємо, говорить він [Августин - Н.К.], що 

у міркуваннях красномовних людей дотримуються правил красномовства, 

хоча, розмірковуючи, вони не думають про ці правила, незалежно від того, 

знають вони їх чи не знають. Вони застосовують ці правила, тому що вони 

красномовні, а не користуються ними для того, щоб бути красномовними" 

[13, с.189]. Те саме стосується й правил топіки як мистецтва винаходу 

доведень. Отже, спостерігаючи за певними діями, в даному випадку 

ораторськими, можна зафіксувати певні правила, однак ці дії, на думку 

французьких авторів, ніколи не виконуються за допомоги цих правил. Тому 

користь від тоніки виявляється дуже невеликою. Адже з того моменту, як цей 

метод стали викладати в школах, минуло багато часу, а широкого 

застосування він так і не отримав.

Разом з тим, А. Арно і П. Ніколь, все ж таки, подають „загальні місця" 

для ознайомлення. Вони поділяють їх на „загальні місця" граматики, логіки 

та метафізики. Такий поділ був запропонований німецьким філософом 

Клаубергом. Поділи Цицерона та Квінтіліана французькі філософи вважають 

такими, що характерні для судових промов, на які вони власне й орієнтовані. 

Поділ же Рамуса надто заплутаний підрозділами. А. Арно і П. Ніколь 

називають і наводять приклади „загальних місць" граматики та метафізики, а 

щодо „загальних місць” логіки, то вони формулюють також загальноприйняті 

максими [13, с. 191-195]. Наведемо „загальні місця" різних царин знання в 

концепції французьких філософів у таблиці:
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Таблиця

„Загальні місця" А. Арно і П. Ніколя

Царина

знання

„Загальні місця"

Граматика 1. Етимологія.

2. Слова, утворені від одного кореня.

Логіка У загальному вигляді це визначення і поділ.

Загальноприйняті максими, що пов'язані з „загальними 

місцями":

1. Тс, що стверджується або заперечується відносно роду, 

стверджується і заперечується відносно виду.

2. Вилучаючи рід, вилучають також і вид.

3. Вилучаючи всі види, вилучають також і рід.

4. Якщо відносно якоїсь речі можна стверджувати або 

заперечувати загальну видову відмінність, то відносно неї 

можна стверджувати або заперечувати і вид.

5. Якщо відносно якоїсь речі можна ствреждувати або 

заперечувати відмітну властивість, то відносно неї можна 

стверджувати або заперечувати і вид.

6. Тс, що визначають, стверджують або заперечують і 

відносно того, стосовно чого визначення стверджують або 

заперечують.

Метафізика 1. Причини (кінцева, діюча, матеріальна, формальна).

2. Ціле і частини.

3. Протилежні терміни.

Таблицю було складено на підставі ..загальних місць", виділених А. Арно і П.

Ніколя [ІЗ, с.191-195]. і висвітлено у [119. с.112].

Розглянемо, наприклад, які міркування можна побудувати, виходячи з 

кінцевої причини як „загального місця" метафізики. На думку французьких 

авторів [13, с.192-193], кінцевою причиною виступає мета, і цілком природно 
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вибудовувати доведення саме з неї. Вони наводять принаймні три способи 

розробки мети як „загального місця". По-перше, можна показати 

недосконалість чогось (наприклад, промова погано створена, оскільки вона 

не переконує). По-друге, можна показати ймовірність того, що людина 

здійснила або здійснить певний вчинок, оскільки він відповідає її мсті. По- 

третє, можна показати, що не слід підозрювати людину в певному вчинку, 

оскільки він суперечив би її меті.

Окрему увагу французькі філософи приділяють софізмам, тобто 

неправильним умовиводам, оскільки, на їхню думку, приклади помилок 

справляють більше враження, ніж приклади для наслідування [13, с.195]. 

Насамперед вони поділяють усі софізми на дві великі групи. Перша група 

стосується міркувань з наукових питань, а друга - буденних розмов. У 

першій групі виділяють дев'ять головних софізмів, а саме: 1) доводити не те, 

що потрібно довести (ignoratio elenchi); 2) передбачати істинним те, що 

потрібно довести (випередження основи); 3) брати за причину тс, що не є 

причиною (non causa pro causa); 4) неповне перерахування; 5) судити про річ 

через те. що стосується її лише випадково (faliacia accidentis); 6) перехід від 

роз’єднувального смислу до з'єднувального або від з'єднувального - до 

роз'єднувального (faliacia compositionis, faliacia divisionis); 7) перехід від 

того, що істинне лише в деякому відношенні, до того, що істинне взагалі 

(secundum quid ad dictum simpliciter); 8) зловживання двозначністю слів; 9) 

робити загальний висновок на підставі недостатньої індукції.

Ця перша група софізмів стосується переважно наукової сфери, а також 

зустрічається в суперечках, спрямованих на пошук істини. Деякі з цих 

софізмів, як відмічають французькі автори, були виділені ще Аристотелем, 

однак сам він також вдавався до подібних хитрощів. Наприклад, перший вид 

помилок (ignoratio elenchi) є досить розповсюдженим, коли співрозмовнику 

приписують те. що є далеким від його думки, або виводять наслідки з його 

вчення, які він не визнає й заперечує. Тобто така помилка виникає у 

діалектичних бесідах у термінології Аристотеля. Адже відмітними ознаками 
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діалектики є пошук істини і необхідність спиратися лише на ті положення, 

які приймаються співрозмовником. Разом з тим А. Арно і П. Ніколь 

зауважують: „Було б добре, якби Аристотель потурбувався не тільки про те, 

щоб застерегти нас від цієї помилки, але й про те, щоб самому її запобігти. 

Адже неможливо приховати, що він спростовував деяких давніх філософів, 

неправильно викладаючи їхні думки" [13. с.196].

Хоча французькі філософи досить докладно описують кожний вид 

помилки з першої групи разом з підвидами, наводять багато цікавих 

прикладів, однак у контексті даної роботи більший інтерес викликає друга 

група помилок. На думку А. Арно і П. Ніколя [13, с.211], наукові питання, 

все ж таки, не є головною сферою застосування людського розуму, тому й 

помилки в ній не є досить загрозливими. Більш важливими є помилки, які 

людина припускається в своїх повсякденних міркуваннях, бесідах, помилки, 

які стосуються насамперед сфери моральності. Як видно з праці французьких 

філософів, друга група софізмів стосується переважно сфери риторики [106, 

с.279-280]. А. Арно і П. Ніколь поділяють цю групу софізмів на дві підгрупи: 

1) софізми самолюбства, особистого інтересу й пристрасті; 2) софізми, що 

породжуються самими предметами. Щодо першої підгрупи, то вони 

відмічають: „Якщо як слід розібратися, що звичайно змушує людей 

дотримуватися однієї думки, а не іншої, то виявиться, що цс не знання істини 

і не сила доводів, а узи самолюбства, особистого інтересу або пристрасті. Це 

тягар, який схиляє чашу ваг й, як правило, визначає наш вибір у випадку 

коливань..." [13, с.212]. Подібні софізми дуже часто зустрічаються у 

повсякденному житті. Здебільшого вони не пов'язані з логосом, вони 

належать сфері стосу або пафосу. А. Арно і П. Ніколь прагнуть виявити тс, 

що змушує людей триматися своїх думок у більшості випадків всупереч 

розуму. Вони досить ретельно виписують різновиди таких помилок, однак не 

вводять спеціальних термінів щодо їхнього позначення. Крім того, ці софізми 

виявляються взаємопов'язаними між собою. Зокрема, одна людина часто 

вважає істинним тс, що їй вигідно, а інша, маючи свій інтерес, міркує по- 
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іншому [13, с.212]. Найбільш помітною зміна в думках відбувається тоді, 

коли відбувається зміна в пристрастях. У подібних випадках так званим 

обґрунтуванням будуть приблизно такі умовиводи: „Я її кохаю, отже, це 

найрозумніша людина в світі" або „Я її ненавиджу, отже, ця людина 

нікчемна". Французькі філософи називають цс ілюзіями серця, коли людські 

пристрасті переносять на предмети пристрастей [13, с.213].

До ілюзій самолюбства, на думку А. Арно і П. Ніколя, належить те, що 

людина вважає себе правою, вважає, що їй відома істина. Звідси випливає: 1) 

коли інша людина не розділяє її думки, то вона помиляється; 2) якщо б думка 

людини була б неправильною, тоді сама б вона була людиною незнаючою, 

але ж це не так, отже, її думка є правильною; 3) звинувачення супротивників 

в упертості, адже вони не приймають думку цієї правої людини. У подібних 

випадках так званим обґрунтуванням будуть приблизно такі умовиводи: „Це 

думка, до якої я прийшов, це думка моєї страти, це думка, прийнятна для 

мене, отже, вона істинна" [13, с.215].

Зворотним боком самолюбства є те, що людина ревнива, заздрісна й 

злобна стосовно інших. Саме на цьому ґрунтується те, що людина схильна 

заперечувати думки інших, навіть не особливо заглиблюючись у суть їхніх 

доводів. У подібних випадках так званим обґрунтуванням будуть приблизно 

такі умовиводи: „Цс сказав не я, а інший, отже, воно хибне; ця книга 

написана не мною, отже, вона нікуди не годиться" [13. с.215]. Знання цих 

особливостей людської душі, дає можливість французьким філософам 

сформулювати важливе правило для того, щоб не вводити в оману 

співрозмовників і не ухилятися від істини: „Воно полягає в тому, щоб 

збуджувати в них як можна менше заздрості й ревнощів, говорячи про себе 

чи про предмети, які б могли викликати у них ці почуття" [13, с.216].

Всі вищенаведені софізми стосуються не логосу, в термінології 

Аристотеля, а етосу та пафосу. Тобто того, яким оратор постає перед 

аудиторією та тим, які почуття у неї він викликає. Французькі ж філософи 

застерігають від цих помилок, оскільки вони заважають застосуванню розуму 
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в повсякденних розмовах. Відповідно до культу розуму, так би мовити, вони 

дуже обережно оцінюють значимість суперечок. З одного боку, вони 

відкривають великі можливості як для того, щоб віднайти істину, так і для 

того, щоб переконати в ній інших. Оскільки зазвичай для розуму потрібний 

певний стимул, який би допомагав породжувати ідеї. А завдяки тим 

запереченням, які висловлюються в суперечках, можна легше віднайти 

неясності й зробити зусилля, щоб їх подолати. Тобто суперечки є корисними 

як певні вправи для розуму, якщо вони, звичайно, правильно проводяться. З 

іншого боку, цими вправами дуже часто зловживають, коли вважають за 

головне захистити свою думку за будь-яку ціну й спростувати думки 

співрозмовників. Якщо людина вирішила захищати свою думку до кінця, тоді 

вона вже не дивиться на те, істинними чи хибними є доводи, а на те, чи 

можуть вони переконати. Тому, вважають А. Арно і П. Ніколь, насправді 

дуже мало питань можна вирішити в суперечках і дуже рідко філософи 

досягають згоди: „Ось чому, якщо ми не навчилися завдяки тривалим 

вправам добре володіти собою, в суперечках дуже важко не випустити з 

уваги істину, адже мало які дії збуджують більше пристрастей" [13, с.219]. 

Таким чином, французькі філософи слідують традиції, сформованої ще за 

часів Античності, визнавати лише суперечки заради істини, оскільки тільки 

вони можуть бути позбавлені софізмів самолюбства, особистого інтересу та 

пристрастей.

Окрім прагнення в суперечках завжди не погоджуватися зі 

співрозмовником, небезпечною в пошуках істини є й інша крайність, яка 

полягає в тому, щоб нічого не заперечувати, а з усім погоджуватися, все 

схвалювати. Хоча подібна тактика, особливо при дворі, може привести до 

успіху, проте вона також затемнює істину й псує спочатку мовлення, а потім 

і розум [13, с.220].

Софізми, що породжуються самими предметами в буденних розмовах, 

по суті, є окремим проявом тих софізмів, що характерні для наукових 

міркувань. Крім того, як відмічають французькі філософи, багато з них 
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пов'язані зі сферою красномовства [106, с.280]. Люди досить рідко 

докладають зусиль для того, щоб чітко розмежувати істину й брехню, 

оскільки зазвичай сприймають лише те, що найбільше вражає. Якщо для 

оратора засоби прикрашання перетворюються в мету, тоді це може 

відволікти увагу від самих предметів. А. Арно і П. Ніколь вважають, що 

сутність красномовства: „...полягає в тому, щоб ясно мислити речі й 

виражати їх так, щоб донести до розуму слухачів живий та яскравий образ, 

який представляє не тільки речі самі по собі, але й почуття, яких зазнають, 

коли їх мислять. А на це здатні й люди, не особливо суворі в мові й такі, що 

допускають похибки в ритмічній побудові періодів” [13, с.224]. Риторичні 

фігури не тільки приховують у собі небезпеку брехні, але можуть і 

підштовхувати до неї, адже вона може бути навіть необхідною для 

правильності фігури. Тобто насправді різноманітні словесні прикраси не 

завжди здатні обґрунтувати якусь думку. Тому французькі філософи 

закликають тих, хто прагне красномовства, керуватися максимою про тс, що 

прекрасним є лише те, що істинне [13, с.226].

Найбільш розповсюдженими помилками є, на думку А. Арно і П. 

Ніколя, софізми авторитету та способу викладу. Такі способи переконання є 

настільки дієвими, що дуже рідко розум може встояти проти них [106, с.280]. 

Самі ж французькі філософи визнають лише авторитет вселенської церкви у 

питаннях віри. Софізми авторитету виникають тоді, коли людина міркує 

таким чином: „Цієї думки дотримувалась більшість філософів, отже, вона є 

вірною”; „Ця людина розважлива, отже, вона розумна й обізнана в усіх 

питаннях”; „У нього сто тисяч ліврів річного доходу, отже, він правий”; „Він 

знатного походження, отже, треба вірити, що він говорить правду” та ін. [13, 

с.230-231]. Тобто такі якості людини, як вік, знання, досвід, розум, 

кмітливість, скромність, пунктуальність, працелюбність тощо, дійсно 

заслуговують на те, щоб на них звернули увагу, однак цього може бути 

недостатньо для прийняття певної думки. Ще більшу небезпеку приховують 

у собі софізми способу викладу. Французькі філософи підкреслюють, що 
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потрібно „...судити про спосіб викладу по способу викладу, про суть - по 

суті, а не робити висновки про суть по способу викладу і про спосіб викладу 

- по суті. Людина не є правою, оскільки вона дає волю гніву, але правою, 

оскільки вона говорить істину, і навпаки, інша людина є правою, говорячи 

розважливо й чемно, але неправою, оскільки висловлює хибні думки” [ІЗ, 

с.233].

З іншого боку, А. Арно і П. Ніколь вважають, що потрібно, все ж таки, 

належним чином дбати про спосіб викладу. Мало бути правим, погрібно ще 

вміти переконувати інших у своїй правоті. Оскільки невідповідний спосіб 

викладу здатний відвернути людей від істини. Тому французькі філософи 

вважають правильний спосіб викладу найголовнішим приписом риторики: 

„...хоча це різні речі - бути неправим у способі викладу й бути неправим по 

суті, однак похибки у способі часто є більш грубими й більш серйозними, 

ніж помилки, що стосуються суті питання” [ІЗ, C.233J. Насправді 

невідповідний спосіб викладу означає, що людина покладається на власний 

авторитет, а враховуючи особливості людської природи, на яких грунтуються 

в тому числі й софізми самолюбства, іншим це рідко подобається [106, 

с.280].

Французькі філософи завершують свою „Логіку” вченням про метод. 

На їхню думку, цс найкорисніша й найважливіша її частина, яка розглядає 

доведення [106, с.280]. Зазвичай доведення складається не з одного 

аргументу, а являє собою низку міркувань, завдяки яким доводять істину. 

Для цього, вважають А. Арно і П. Ніколь [13, с.235], мало знати правила 

силогізмів (їх насправді люди рідко порушують), потрібно правильно 

розташовувати думки. Застосування методу здійснюється з однією з двох 

цілей: 1) відкриття істини, коли вона невідома; 2) донесення її до інших, коли 

вона вже відкрита. Тобто, на думку французьких філософів [13, с.242], існує 

два методи: 1) метод аналізу, розкладу, винаходу (d’invention) та 2) метод 

синтезу, додавання, доктрини.



183

Метод аналізу використовують для вирішення наукових питань. Якщо 

взяти, наприклад, питання щодо речей, то вони поділяються на чотири 

головних види: коли по діях шукають причини; коли по причинах шукають 

дії; коли по частинах шукають ціле; коли по цілому й якійсь частині шукають 

іншу частину [13, с.242-243]. Тобто пізнання речей відбувається шляхом 

пошуку відповідей на запитання з чітким усвідомленням того, що відомо, і 

того, що невідомо. А. Арно і П. Ніколь не пов'язують ці питання з топами, 

однак, на нашу думку, їх можна пов'язати з „загальними місцями” 

метафізики, про які вони писали в третій книзі своєї роботи. Разом з тим, 

наступні пояснення щодо особливостей методу аналізу дають можливість 

зрозуміти, чому французькі філософи не пов'язували пошук відповідей на 

запитання з використанням „загальних місць”.

Вони встановлюють чотири особливості методу аналізу. Перша 

особливість, яка характерна, па їхню думку, і для методу синтезу, полягає в 

тому, що потрібно робити перехід від більш відомого до менш відомого. Інші 

три особливості характеризують власне метод аналізу на відміну від методу 

синтезу: істину відкривають, виходячи з докладного розгляду самої речі, а не 

з більш загальних істин; ясні й очевидні положення висувають лише за 

необхідністю, не встановлюють їх у першу черг}'; аналіз - це ніби рух з 

долини в гору, а синтез навпаки, наприклад, якщо потрібно встановити 

невідому родослівну, то слід рухатися від сина до батька, а якщо потрібно 

викласти вже встановлену, то слід починати з прабатька і перераховувати 

його нащадків 113, с.246]. Стосовно ж рекомендацій щодо методу аналізу, то 

А. Арно і П. Ніколь вказують на ті правила, що були запропоновані відомим 

французьким філософом Ренс Декартом як правила для керівництва розуму, а 

саме: „Перше - ніколи не приймати за істинне нічого, що я не визнав би 

таким з очевидністю, тобто ретельно запобігати поспішності й упередження і 

включати в свої судження тільки те, що представляється моєму розуму 

настільки ясно й чітко, що жодним чином не може дати привід для сумніву. 

Друге - ділити кожне утруднення, яке розглядається мною, на стільки 
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частин, скільки вимагається, щоб їх краще вирішити. Третє - розташовувати 

свої думки в певному порядку, починаючи з предметів найпростіших і таких, 

що легко пізнаються, і сходити поволі, як по щаблях, до пізнання найбільш 

складних, припускаючи існування порядку навіть серед тих, які в 

природному ході речей не передують одне одному. І останнє робити всюди 

переліки настільки повні й огляди настільки всеохоплюючі, щоб бути 

певним, що нічого не пропущене" [51, с.260].

Сутність методу синтезу виявляється в тому, що виклад істин 

здійснюється від найзагальнішого і найпростішого до менш загального і 

більш складного. Прикладом такого методу є, на думку А. Арно і П. Ніколя, 

метод геометрів. Як було показано вище, Блез Паскаль [ 172] так само вважав 

метод геометрів взірцем для тих, хто прагне переконувати своїми промовами. 

Автори ,Логіки" наводять п'ять необхідних правил у викладі Б. Паскаля: для 

визначень, для аксіом, для доведеш». Значну увагу вони приділяють 

докладному розгляду цих правил. Щодо правил стосовно визначень 

(дефініцій), то А. Арно і П. Ніколь вважають, що завдяки визначенням можна 

вирішити багато суперечок, адже досить часто основу їх складає 

неоднозначність слів. Послідовне дотримання двох правил щодо дефініцій 

(визначати всі неясні та неоднозначні терміни; використовувати у 

визначеннях лише добре відомі чи вже роз'яснені терміни) дозволить 

уникнути подібних ситуацій. Хоча визначення є довільними, як показували 

французькі філософи у першій книзі своєї .Логіки" [13], однак цим не слід 

зловживати.

Що стосується аксіом, які повинні бути цілком очевидними 

твердженнями, то, на думку французьких філософів, далеко не завжди чітко 

розуміють, в чому полягає ясність та очевидність. Тобто ясність і очевидність 

положення не завжди випливає з того, що, з одного боку, його не 

заперечують, а з іншого — що воно потребує доведення, якщо його хтось 

заперечує. Виявляється, що ясним слід вважати те. що є таким для тих людей, 

хто уважно досліджує речі, тобто для людей, компетентних у справі. Як 
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пам'ятаємо, саме орієнтація на компетентних людей відрізняла ще у 

Аристотеля науковий силогізм від інших типів. Тим більше, що французькі 

філософи [13, с.255-256] згадують думку Стагиріта про те, що доведення 

стосується власне лише внутрішнього мовлення, а не зовнішнього, адже 

немає нічого, що було б доведено настільки переконливо, щоб цього не 

змогла заперечувати якась уперта людина, яка на словах заперечувала б те, в 

чому внутрішньо переконана.

Крім тою, А. Арно і II. Ніколь [13, с.258] пропонують чітко розрізняти 

такі операції, як пояснення та доведення. Сутність пояснення полягає в тому, 

що зміст аксіоми викладають іншими словами, щоб було зрозуміло; сутність 

доведення полягає в тому, що вводять новий середній термін, який не 

міститься в аксіомі в явному вигляді. Що стосується правил доведення, то у 

[106, с.280] підкреслювалось, що, на думку французьких філософів, воно 

буде істинним, якщо матерія доведення буде містити лише достовірне й 

безсумнівне, а його форма не буде містити помилок. Матерія доведення буде 

містити істину тоді, коли всі висунуті положення будуть: визначеннями слів; 

прийнятими аксіомами; раніше доведеними положеннями; безсумнівною 

побудовою тієї речі, про яку йдеться. Помилки ж у формі виникають 

здебільшого тоді, коли не помічають неоднозначності терміну (як правило, у 

середньому терміні силогізму). Інші помилки, на думку А. Арно і П. Ніколя 

настільки малоймовірні, що й не варто зупинятись на окремих правилах, 

інакше вони можуть тільки відволікти увагу від необхідних правил: 

„...геометри ніколи не піклуються про форму доведення й не думають про 

узгодження своїх доведень з правилами логіки, хоча вони їх не порушують: 

цс виходить саме по собі й цьому не потрібно вчитися” [13, с.263].

Метод геометрів стосується науки, знання, що грунтується на 

очевидності розуму, як пишуть А. Арно і П. Ніколь. Однак достовірне й 

очевидне знання може грунтуватися й на авторитеті тих, „...хто заслуговує на 

довіру, які засвідчують те. що для нас самих не є очевидним" [ІЗ, с.272]. 

Авторитет може бути божественним і людським. Віра в Бога не може 



186

вводити в оману. Тому французькі філософи й не розглядають докладно це 

питання. їхня увага зосереджується на людських авторитетах, адже така віра 

може вводити в оману. З іншого боку, віра завжди передбачає, так би мовити, 

розумну підставу. Відповідно французькі філософи пропонують рекомендації 

для розуму щодо віри в ті чи інші події: „Щоб винести судження про 

справжність деякої події й вирішити, чи варто в неї вірити, слід розглядати її 

не відокремлено, саму по собі, як розглядають положення геометрії, а беручи 

до уваї и всі супутні їй обставини, й внутрішні, й зовнішні. Внутрішніми 

обставинами є ті, які стосуються самого факту, а зовнішніми - ті, які 

стосуються людей, чиє свідчення змушує нас вірити в цей факт" [13, с.275].

У цьому аспекті А. Арно і П. Ніколь застерігають від застосування вже 

згадуваних „загальних місць". Вони вважають, що вони далеко не завжди є 

істинними, особливо якщо приєднати до них окремі обставини тих подій, що 

розглядаються. Тобто потрібно зважити ці окремі обставини з огляду на те, 

що є більш імовірним, і тоді вирішити питання щодо віри в цю окрему подію. 

Подібні рекомендації, звичайно, не можуть повністю застерегти від помилок, 

вони лише можуть „...передбачити найбільш грубі помилки й переконати 

розум не захоплюватися загальними місцями, які хоча й містять у собі певну 

долю істини, виявляються хибними в багатьох окремих випадках, що й 

слугує одним з головних джерел людських заблуджень" [13, с.284].

На думку французьких філософів, зважувати обставини потрібно не 

лише в тих питаннях, які стосуються минулих подій, але й майбутніх, 

точніше планування людиною своїх дій. Мотиви їх являють собою 

здебільшого страх і вигоду. Тобто міркування людей щодо майбутніх дій 

відбуваються зазвичай у такий спосіб: „...у цій справі прихована небезпека, 

отже, ця справа дурна; з цієї справи можна дістати вигоду, отже, ця справа 

хороша. Однак судити слід не по небезпеці і не по вигоді, а по тому, в якій 

пропорції вони знаходяться" [13, с.287].

Таким чином, покликання „Логіки" А. Арно і П. Ніколи полягало в 

тому, щоб запропонувати загальні правила, якими повинен керуватися 
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людський розум не тільки в науковій сфері, але й у повсякденному житті 

[106, с.280]. їхні зауваження щодо відірваності тогочасних курсів з логіки від 

реального жиггя й на сьогоднішній день звучать доволі актуально. А.Л. 

Субботін [201], наприклад, підкреслював, що „Логіка" А. Арно і П. Ніколя 

відіграла значну роль не тільки в розвитку логіки, але й у практиці її 

викладання. Майже два століття потому вона була ніби взірцем для 

написання посібників з логіки, що викладалася як загальноосвітня 

гуманітарна дисципліна. Саме гуманітарний характер та спрямованість на 

практику цієї праці є безсумнівною її заслугою: „Заняття відокремленою 

наукою як самоціллю приносять мало користі, проте сприяють порожній 

зарозумілості, тоді як людина насамперед повинна бути справедливою, 

неупередженою і розумною в усіх своїх міркуваннях, справах і вчинках. Для 

цього вона повинна бути освіченою, в тому числі знайома з логікою" [201, 

с.320]. Як зазначалося у [106, с.278], ці риси „Логіки", як позитивні, 

підкреслював також і А.О. Маковсльський [150]. Він відмічав, що 

правильність мислення і точність розуму потрібні не тільки в науках, але й в 

усіх сферах суспільного життя. Тому французькі філософи використали 

назву „Мистецтво мислити", а не „Мистецтво міркувати", як вказували їхні 

критики, оскільки логіка повинна дати правила для усіх дій розуму, якими 

людина користується в повсякденному житті. З цією ж мстою А. Арно і П. 

Ніколь широко застосовують приклади з різних наук: „Логіка не повинна 

замикатися в самій собі, її справа - слугувати інструментом для інших наук. 

...приписи логіки самі по собі надто крихкі й витончені, якщо не 

прив’язувати їх до чогось більш відчутного й цікавого" [150, с.318].

Таким чином, спроба застосування логіки, як її витлумачують А. Арно і 

П. Ніколь, в інших сферах знання та повсякденному спілкуванні дає 

можливість зафіксувати її взаємозв'язки з риторикою, сферою 

красномовства, в якій людина прагне переконувати й впливати на 

співрозмовників [106, с.280]. Ці взаємозв’язки виявляються у таких аспектах: 

по-перше, на рівні використання імен цс пов'язане з невербальними засобами 
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оратора, завдяки яким додаються так звані додаткові ідеї; по-друге, на рівні 

ентимем, які ніби залучають співрозмовника до обговорюваного питання 

завдяки тому, що він сам реконструює пропущений засновок; по-третє, на 

рівні софізмів переконливість певного положення визначається етосом або 

пафосом у багатьох випадках всупереч розуму; по-четверте, на рівні методів 

аналізу та синтезу, специфіка яких пов'язана з відкриттям (винаходом) істин 

(на відміну від традиційного в риториці методу «загальних місць», який 

французькі мислителі вважають некорисним) та донесенням їх до 

співрозмовників.

Як відмічалося вище, школа Пор-Рояля представлена також трактатом 

французького монаха Бернара Ламі „Риторика, або Мистецтво мовлення*' 

[138], який складається з п'яти книг. Власне риториці присвячена остання 

п'ята книга. У [107, с.17] підкреслювалось його визначення риторики не 

тільки як мистецтва красномовства, а й як мистецтва переконання. Вивчення 

цього мистецтва необхідне для того, щоб мовлення досягало своєї мсти, якою 

якраз і є переконання слухача. Б.Ламі наполягає на значимості риторики, 

адже ми переконуємо в будь-якій розмові: „Не існує іншого мистецтва, яке 

так часто використовувалося б в житті” [138, с.252]; „Предмет мистецтва 

переконання не має меж. Це мистецтво потрібне і в церкві, і в суді, і у всіх 

видах переговорів, і в простих бесідах. Одним словом, мста наша - протягом 

всього життя переконувати людей, з якими ми зустрічаємося, схиляти їх на 

свій бік" [138, с.254].

Французький монах дотримується традиційного розподілу риторики на 

п'ять розділів: винахід засобів для переконання, розташування їх, елокуція, 

запам'ятовування, виголошення. Розглядаючи перший розділ риторики, Б. 

Ламі якраз зачіпає питання щодо взаємозв'язку цієї дисципліни з логікою. Як 

було відмічено вище, загальною настановою Нового часу була насамперед 

ясність та очевидність як ознака істини. У зв'язку з цим французький монах 

пише про те, що для переконання оратором аудиторії необхідно 

продемонструвати, що істина, яка поки залишається сумнівною для слухачів. 
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випливає з безсумнівних положень [138, с.254]. Правила переходу від одних 

істин до інших подаються в логіці.

У повсякденному житті людський розум не гак часто зорієнтований на 

наукові істини, оскільки для цього необхідні певні зусилля. Припустимо, - 

пише Б. Ламі, - що нам дозволено говорити лише про тс, що ми знаємо. Тоді 

більшість ораторів змушені були б замовкнути [138, с.255]. Але для того, 

щоб шукати аргументи на користь певних положень у розмові, пропонуються 

різноманітні „загальні місця", що дають можливість міркувати на будь-яку 

тему людям, навіть не дуже обізнаним у предметі суперечки [107, с.17; 108, 

с.88]. Топіка як сукупність „загальних місць", на думку французького 

монаха, утворює частину логіки. Логіка, у свою чергу, є необхідною для 

оратора наукою: „Той, хто вважає, що, читаючи хороший посібник з 

риторики, він навчиться розумно міркувати про що завгодно, помиляється" 

[138, с.265].

У контексті проблеми взаємозв'язку логіки та риторики 

підкреслювалося, що ставлення Б. Ламі до топіки не є однозначним. З одного 

боку, як відмічає Е.Л. Пастернак, він разом з вченими Пор-Рояля і частково 

Б. Паскалем виступає проти перевантаження риторики, проти панування в 

пій методу „загальних місць" [173, с.51-52]. У людини, обізнаної в предметі 

промови, немає потреби звертатися до „загальних місць", адже вони не 

зможуть дати необхідних знань. З іншого боку, він вважає, що „загальні 

місця" дають можливість оратору розглянути предмет промови з різних 

точок зору. А це, в свою чергу, є досить корисним, адже тоді легше уявити 

собі, що можна сказати про даний предмет. Шкідливість тоніки полягає в 

тому, що звернення необізнаних людей до „загальних місць" може викликати 

ілюзію осягнення предмета, хоча насправді до суті вони не дістаються й 

задовольняються поверховістю [107, с.17].

Оскільки на предмет промови можна дивитись із різних боків, то Б. 

Ламі наводить приклади і загальних, що підходять до будь-якої теми, і 

окремих топів. Останні розмежовано по трьох родах: обдумування. 
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судження, демонстрація. Якщо уважно подивитись на ці окремі місця, то 

мова йде про три види красномовства, що були виділені ще Аристотелем. 

Наведемо „окремі місця” з риторики Б. Ламі в таблиці:

Таблиця

Окремі топи в „Риториці” Б. Ламі

Вид красномовства Топи

„Обдумування"

(дорадчс)

„вчиняти дію чи відмовитись", „доцільність чи 

безглуздість”, „корисність чи шкідливість”, 

„виправданість дії в цілому”.

„Судження"

(судове)

1) особа, яка здійснила вчинок: її наміри, здатності, 

воля, інтереси, можливості, сили;

2) визначення вчинку особи: природа вчинку;

3) оцінка вчинку: причини, закони, звичаї, забобони, 

установки, відповідності.

.Демонстрація"

(спідсйктичпс)

1) доброчесності:

- тілесні (терпіння, походження, виховання, здоров'я, 

сила, краса);

- духовні (мудрість, скромність, знання тощо);

- доброчесності долі (багатство, звання, пошана тощо);

2) пороки.

Таблицю було складено на підставі аналізу окремих топів у концепції Б. Ламі [138, 

с.258-259] і висвітлено у [ 107. с. 17; 119. с. 125-126].

Розгляд окремих топів з категорії „судження”, які утворюють основу 

судового красномовства, веде до античної системи статусів, що зайвий раз 

підкреслює взаємозв'язок системи топів і системи статусів. Складається 

враження, що Б. Ламі якось відсторонено викладає всі ці „місця”. Він і сам 

зауважує, що матеріалом для класифікації були спостереження інших людей. 

Завершуючи роздуми про метод „загальних місць”, Б. Ламі пише про те, що 

вони приводять до усвідомлення того моменту, що для встановлення істини 

потрібне лише одне сильне доведення. Тоді завдання мистецтва 
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красномовства полягає у „...вмінні відшукати це доведення й вивести його на 

світ" [138, с.260]. Якщо ж оратор обізнаний у предметі й вилучає з промови 

все, що ускладнює розуміння, тоді для тоніки мало що залишається [107, 

с.17].

Як підкреслювалося у [107, с.17-18], для французького монаха у 

риториці головним є істина: „Ми говоримо про те, як потрібно переконувати, 

але не вводити в оману, а оскільки переконати здатна лише одна істина, то 

розглянемо, як її можна знайти й пізнати" [138, с.264]. Для цього необхідним 

є знання логіки, про що Б. Ламі неодноразово пише у своєму трактаті. Оратор 

доволі часто мас справу не стільки з встановленням істини, скільки з 

викриттям помилок. Тобто йому слід уважно вислухати аргументи 

супротивників, які ніби не підлягають сумніву, для того, щоб пересвідчитися, 

чи дійсно вони виражають істину. Якщо в них наявні помилки, треба зробити 

їх очевидними. Увага оратора повинна бути сконцентрована па тих 

положеннях, з яких роблять висновки. Після того, як оратор пізнав істину, 

йому необхідно привернути увагу слухачів. Хоча в кожній людині 

закладений від природи потяг до істини, однак людський розум у більшості 

випадків не сконцентрований на істині, особливо якщо вона не співпадає з 

пристрастями душі. Навіть у випадках, коли люди слухають одухотвореного 

проповідника, слова доходять до них, однак істина схоплюється дуже важко. 

Як пише французький монах, вона ніби картинка, що з'являється перед 

людиною і тут же зникає [138, с.266]. Тому якщо оратор зможе захопити 

увагу слухачів, тоді й зможе досягги успіху, запорукою якого є застосування 

чималого арсеналу риторичних фігур і тропів. Цим риторичним засобам Б. 

Ламі присвячує другу книг}' своєї „Риторики".

Як пише французький монах, ораторська діяльність і діяльність 

філософа відрізняються насамперед у пункті переконання. Адже справжній 

оратор здатний не тільки перемогти супротивника, але й переконати його. 

Тоді як філософ хоча й у змозі перевершити співрозмовників, проте рідко 

переконує їх. Оскільки увага, освіта й зацікавленість слухачів філософа надає 
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їм можливості осягнути істину з вказаних вихідних положень. Б. Ламі 

відмічає: „Такому слухачу цілком достатньо бачити істину і слідувати за 

нею, й у нього зовсім немає погреби в якихось незвичайних прийомах, 

призначених для загострення його уваги. Звичайно ж, якби всі люди 

перебували в такому положенні, як і цей передбачуваний учень філософа, то 

в цьому дійсно не було б потреби. Однак не всі люди такі” [138, с.268]. 

Оратор же мусить усунути утруднення в осягненні істини, зробити її 

очевидною, а не просто повідомити її аудиторії. Тому таланту пізнання 

істини зазвичай недостатньо, потрібно ще вміння захоплювати увагу слухачів 

для концентрації їхнього розуму саме на істині. Тоді доведена істина здатна 

перемогти різноманітні сумніви з боку аудиторії. Тому в [107, с.18] 

підкреслювався висновок французького монаха про те, що наявні риторики, 

спрямовані на молодих людей, не в змозі досягти своєї мети. Адже 

оволодіння „мистецтвом досягнення сердець слухачів” є наслідком тривалого 

досвіду й роздумів про людський розум, бажання і недоступне молодим 

людям [138, с.270].

У другому розділі риторики (розташування) Б. Ламі пропонує таку 

структуру промови, що складається з чотирьох частин: вступ, виклад, 

обґрунтування своїх положень і спростування можливих заперечень, 

завершення. У контексті взаємозв'язку логіки та риторики досить важливими 

є положення французького монаха щодо вступу, який безпосередньо 

стосується переконання, та обґрунтування й спростування. Перша частина 

промови (вступ) покликана насамперед привернути аудиторію, особливо 

якщо вона далека від бажаного для оратора стану. Шляхом зміни його може 

бути повернення предмету промови до слухачів незвичним боком, для чого 

оратор мусить докласти всіх зусиль і продемонструвати всю майстерність. У 

[107, с.18] підкреслювалася думка Б. Ламі про те, що навчити цьому 

неможливо. Навіть якщо розробити різноманітні види вступів для всіх 

випадків, тоді вони стануть схожими і нудними. Оскільки предмет промови 

можна повернути перед слухачами будь-яким боком, звідси випливає, що
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вступ „...може бути придуманий лише після тривалих роздумів над усією 

промовою й визначення, з якої саме її частини його потрібно здобути. Тому 

вступ є останньою річчю, про яку слід думали, оскільки в ньому слід 

побачити весь предмет промови" [138, с.288].

Зв'язок з логікою другої частини ораторської промови (викладу) 

полягає у відповідності її вимогам стислості, ясності, правдоподібності. 

Третя ж частина (обгрунтування й спростування) найбільше пов'язана з 

логікою, оскільки має виконувати правила підтримки міркувань на користь 

істини й проти хиби. Б. Ламі наводить три правила, що, на його думку, 

можуть бути доповненням до логіки, яку читачі трактату, можливо, ще не 

вивчили. Ці правила сформульовано таким чином [138, с.291]:

(1) Слід розглянути предмет докладно й після цього обрати шлях для 

осягнення істини та виявлення омани.

(2) Вихідні положення, па яких базується міркування, повинні бути 

ясними.

(3) Висновки повинні бути пов'язані з вихідними положеннями: „У 

точному міркуванні початок і наслідки так тісно пов'язані, що слухач 

зобов'язаний погодитись з наслідком, оскільки вже прийняв початок, адже 

насправді обидва вони є одним цілим, і не можна погоджуватися з однією 

частиною, а з іншою ні”.

Аналіз цих правил [107, с.18] засвідчує, що власне логіці належить 

лише третє правило. Саме воно характерне для правильних міркувань, коли 

висновок логічно слідує із засновків. Перші два правила можна вважати 

загальною настановою для оратора в напрямі пізнання істини.

На відміну від наявних риторик, в яких рекомендувалося ставити 

сильні аргументи на початку, слабкі - в середину, а в кінці - один із 

найсильніших, французький монах вважає, що це взагалі не заслуговує на 

увагу [107, с.18]. Він пропонує такі положення щодо третьої частини 

ораторської промови: „Ті, кому відома таємниця красномовства, ніколи не 

стануть бавитися множиною доводів. Вони виберуть найкращий і будуть 



194

розвивати його в названій манері. Вони встановлять міцну основу для своїх 

міркувань і ясно доведуть їхню істинність. Вони покажуть зв'язок основи з 

наслідком. Вони приберуть всі перешкоди, які можуть заважати слухачу. 

Вони повторять доведення стільки разів, що їхнього розуміння запобігти не 

вдасться, і покажуть їх з усіх боків так, що не помітити їх буде неможливо, і 

вони запанують в розумі слухачів” [138, с.292].

Крім того, французький монах пише про те, що спростування не 

погребує окремих правил, оскільки якщо оратор розуміє, як виявити істину, 

то йому буде легко виявити помилки [138, с.292]. Як бачимо, в цьому пункті 

він підтримує попередників, які вважали, що доведення і спростування 

беруть з одних джерел.

Третьому розділу риторики - елокуції - Б. Ламі присвятив перші 

чотири книги свого трактату. Дійсно, протягом тривалого часу самоціллю 

риторичної практики було прикрашання промови (лінія Квінтіліана). 

Звичайно, що ця традиція вплинула на „Риторику” французького монаха 

[107, с.18-19]. Однак він не дуже захоплюється викладом тих же риторичних 

фігур і тропів. Як пише Е.Л. Пастернак, їхній перелік строго обмежений: 

„Читача може здивувати навмисна небагатослівність автора - він не вважає 

за потрібне писати про техніку відтворення тропів і фігур, обмежуючись 

строгим переліком і цитатами. ... Техніка побудови фігур за Ламі не 

піддається опису, точніше, не може бути описана як мистецтво, навички 

якого можна набути при навчанні. У дидактичній системі Ламі пріоритетним 

є пояснення суті й призначення тропів і фігур” [173, с.46-47].

Б. Ламі подає такі визначення риторичних засобів: тропи - це слова, 

„...використані в переносному значенні, ...застосування яких перевернуте чи 

змінене” [138, с.122], а фігури - це способи висловлювання, „...які 

позначають відображення пристрастей у мовленні, ...відмінні від звичайних 

та природних” [138, с.134]. На думку Б. Ламі, тропи слід використовувати в 

тих випадках, коли звичайні слова є недостатньо сильними для виразу думки. 

При цьому застосування тропів регулюється двома вимогами: (1) ясність, яка 
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полегшує розуміння промови, (2) співмірність з думкою, що висловлюється. 

Для використання ж фігур у промові існує три причини [138. с.134-136]. По- 

перше, коли людина перебуває під впливом тієї чи іншої пристрасті, тоді 

звичайних способів виразу недостатньо. По-друге, не можна захопити 

співрозмовника, якщо нсзахоплсний сам оратор. Для більшої дієвості 

промови в ній повинні бути знаки тих почуттів, які оратор хоче передати 

слухачам. По-третє, фігури є засобами для захисту душі. Тобто насправді це 

не звороти, що придумані риторами для прикрашання промови. На думку Ь. 

Ламі, фігур існує дуже багато, так само як і людських пристрастей. Крім 

того, кожна фігура може бути утворена великою кількістю способів [107, 

с.19].

У контексті питання щодо взаємозв'язку логіки та риторики в [107, 

с.19] особливо підкреслювалася думка Б. Ламі про те, що способи міркувань, 

які досліджуються логікою, є риторичними фігурами: „Оскільки у мене не 

було наміру перераховувати всі фігури, окрім тих, що звичайно 

використовуються ораторами, я навмисно не говорив про силогізми, 

ентимеми, дилеми та інші способи побудови умовиводів, які розглядаються 

логікою. Тим не менш це справжні фігури, погрібні для побудови промови у 

незвичайних умовах, тобто для переконання або руйнування переконань 

слухача. Такі умовиводи, або фігури, мають чудову силу, що полягає в 

пов'язуванні ясного і безперечного положення з іншим, неясним і спірним. У 

цьому випадку перше прояснює незрозумілість другого: оскільки обидва 

висловлювання тісно пов'язані і перше безперечне й ясне, то, відповідно, 

таким є і друге. Однак розпал пристрасті не може утримувати нас постійно у 

межах правил логіки" [138, с.153-154]. Ця думка є доволі оригінальною, адже 

в аспектах все більшого відмежування логіки від риторики, характерне в 

цілому для лінії Квінтіліана й яке загострилось у період Нового часу, було 

більше розповсюджене уявлення про те, що логіка має справу зі звичайними 

способами виразу, а риторика виступала як мистецтво переважно зайвого 

прикрашання промови.
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Французький монах завершує свою ..Риторику*' главою, в якій пояснює, 

чому в цьому трактаті нічого не говориться про проповіді. Насправді метою 

проповідей є повчання. Ь. Ламі пише про те, що він слідує традиції, яка йде 

ще від Античності, коли ораторські промови мали судовий, державний або 

похвальний характер. Для проповідей більш важливим є не тс, як говорити 

(цьому якраз навчає риторика), а що говорити. Тому навіть якщо читачі й 

очікували виклад „загальних місць" для проповідей, то легко зрозуміють, що 

для проповідників вони абсолютно некорисні [138, с.296]. Важко уявити собі, 

щоб проповідник навчав того, про що сам не знає [107, с.19].

Тим не менш Б. Ламі, все ж таки, зачіпає питання гомілстичного 

красномовства. Насамперед він поділяє проповіді на два види [138, с.297]. 

Перший вид проповідей був характерним для початкового етапу розвитку 

християнської церкви, коли гомілії („бесіди”, „повчання" у власному 

значенні) розтлумачували тексти Священного Писання або були спрямовані 

проти людських пороків. Для цього не потрібно було особливого мистецтва. 

Щоб навчитися такому типу проповідей, на думку французького монаха, 

достатньо почитати твори Іоанна Златоустого. За часів Б. Ламі був більше 

розповсюджений другий тин проповідей. Його сутність полягає в тому, що 

обирається один вірш зі Священного Писання, який підходить до теми. Потім 

називається предмет промови й розподіляється на три частини. Після цього 

або безпосередньо перед розподілом предмету читається „Ave Maria". Цей 

звичай, на думку французького монаха, склався недавно для того, щоб 

відділити католицькі проповіді від єретичних. Звичай же розподіляти 

предмет на гри частини йде від схоластики.

Б. Ламі подає шість загальних настанов для побудови проповіді [138, 

с.298-300], які охоплюють у цілому мистецтво риторики й у стислому вигляді 

можуть бути сформульовані таким чином:

(І) Тему проповіді слід обирати відповідно до часу, місця й духу тих, 

кому вона призначена.
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(2) На початку слід висловити загальну ідею, щоб привернути увагу 

слухачів і показати їм важливість того, про що буде мова.

(3) Все, чому хоче навчити проповідник, необхідно сформулювати в 

двох або трьох висловлюваннях, що мають зв'язок з темою промови.

(4) Вихідні положення у міркуваннях проповідника - цс уривки зі 

Священного писання та Отців Церкви, які, однак, не варто цитувати 

повністю, щоб не перевантажувати промови. Крім того, те, що було сказане 

раніше щодо досягнення істини, має місце і в проповідях, зокрема стосовно 

тропів та фігур, які можуть знадобитися для прояснення істини.

(5) Проповідь мас бути зрозумілою, тому слід уникати занадто 

витончених формулювань. А також потрібно розвивати кожне положення 

промови й у жодному разі не давати слухачам можливості додумуватися до 

істини самим, адже мета проповідника - нести Слово Боже.

(6) Проповідник повинний керуватися здоровим глуздом, оскільки його 

промову слухає не лише натовп, але й розумні люди. Слухачі повинні 

залишати проповідь з переконанням в осягненні істини, з чітким 

усвідомленням того, що їх захопило.

Таким чином, розгляд трактату „Риторика, або Мистецтво мовлення” 

французького монаха Б. Ламі дав змогу в [107, с.19] говорити про те, що 

визначення ним риторики як мистецтва переконання ставить у центр цієї 

дисципліни істину, яку оратор має осягнути та донести до слухачів. Однак 

враховуючи недосконалість людської природи (вплив пристрастей на 

людину), оратору потрібно не просто викладати істину, тобто демонструвати, 

що положення, які вилаються сумнівними, насправді випливають з 

безсумнівних тверджень, але й привертати уваг}' до того, що він виголошує. 

Крім того, було підкреслено думку Б. Ламі щодо того, що способи міркувань, 

які традиційно вивчаються логікою, насправді є риторичними фігурами, і 

тому між логікою та риторикою існує тісний взаємозв'язок не лише в топіці 

(вченні про „загальні місця”), яку французький монах відносить до логіки. 
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проте вважає її корисною для оратора, оскільки топи надають йому 

можливість розглянути предмет промови з різних боків.

Аналіз поглядів А. Арно, II. Ніколя та Б. Ламі веде до положення про 

певну єдність мистецтва мислення (логіка) і мистецтва мовлення (риторика) 

у школі Пор-Рояля. З одного боку, в ній ці обидві дисципліни були органічно 

вписані у загальний філософський контекст ідеалів епохи Нового часу щодо 

науковості знання. З іншого боку, автори розглянутих вище посібників не 

обмежувалися виключно науковою сферою, а вказували на користь логіки та 

риторики й у повсякденних комунікативних ситуаціях, на те, що звичайна 

людина має керуватися приписами цих дисциплін, якщо хоче розумно 

міркувати, пізнавати істину та переконувати в ній своїх співрозмовників.

Взаємозв'язок логіки та риторики у XVIII ст. розглянемо на прикладі 

тих курсів, які читав Феофан Прокопович у Києво-Могилянській академії. 

Загалом цей період в Україні характеризується піднесенням риторики як 

навчальної дисципліни: “У класі риторики студенти опановували мистецтво 

складання промов, які могли виголошуватися у найрізноманітніших 

випадках: на святах, зустрічах, прощаннях, святкуваннях іменин, весіллях, 

похоронах тощо. Крім того, вони вчилися мистецтва складати 

найрізноманітніші послання. Практичне застосування знавцями риторики 

відбувалося й під час різних судових розборів, суперечок тощо, коли було 

необхідно довести права тієї чи іншої сторони, кваліфіковано провести 

захист. Студенти, які добре опанували поетику та риторику, мали змогу 

поліпшити своє матеріальне становище за рахунок підробітків у багатих 

міщан” [199, с.514].

У [86, с.166-167] зазначалося, що в Києво-Могилянській академії 

студенти вивчали риторику протягом одного року. Кожний викладач, який 

читав даний курс, обов'язково писав власний підручник з цієї дисципліни. 

Більше того, якщо він у другий раз викладав риторику, то його підручник 

зазнавав значних змін. Це дає підставу дослідникам говорити про 

„...наявність якогось гласного чи негласного припису, що зобов'язував 
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викладачів до початку занять мати власний курс лекцій. Така традиція, що 

неухильно дотримувалась з року в рік. позитивно впливала на розвиток 

творчої думки викладачів і студентів, які наслідуючи представлені 

викладачами зразки, імітували їх, вчились складати власні промови, 

поздоровлення, панегірики, листи" [200, с.5].

Вищенаведена думка науковців дає змогу констатувати важливість 

риторики як навчальної дисципліни для розвитку творчих здібностей 

студентів, що виявляються насамперед у різноманітних комунікативних 

практиках. Інший відомий фахівець Г.М. Сагач відзначає, що риторика 

„...була найбільш популярним предметом, бо мала практичне застосування: 

студенти створювали ораторські промови, орації, були бажаними учасниками 

багатьох урочистих громадських та церковних подій" [191, с.36]. 

В.Д.Литвинов також пише: “І теоретичні настанови, і практичні поради 

спрямовували па виховання в пайкоротший термін дійового, практичного 

оратора, який розумів би потреби і запити слухачів, був здатний виступити 

перед будь-якою аудиторією. Ця традиція виявилася сталою і збереглася аж 

до початку XIX ст.” [143, с.662-663].

Одним із відомих професорів Києво-Могилянської академії початку 

XVIII ст. був Феофан Прокопович. Збереглися його курси логіки (фрагмент) 

та риторики. Курс риторики, який викладався в 1706 р., надрукований під 

назвою „Про риторичне мистецтво" [184]. Курс логіки [185] був прочитаний 

мислителем у 1707 р. У контексті даної роботи найбільший інтерес викликає 

книжка V цього курсу: „Про закони і правила належного ведення диспуту, 

перед яким обгрунтовується все мистецтво [діалектики]". Ф. Прокопович 

вважає, що повинні бути встановлені певні закони, яких слід дотримуватися 

тим, хто бере участь у диспуті з метою виявлення істини. Він дає таке 

визначення диспуту: ,Диспут, як показує сама назва, є нічим іншим, як 

розв'язанням питання про те, яка з двох суперечливих думок є істинною, 

коли філософи або інші спеціалісти розглядають міцність основи кожної з 

них і принципи, на які вони спираються, вступивши у розмову" [185, с. 10].
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Це визначення диспуту передбачає такі характерні ознаки [110. с.259]. 

По-перше, обов'язковими учасниками диспуту є дві особи: одна доводить, її 

обов'язком є будувати силогізми, ентимеми та інші аргументи, а друга 

відповідає, її обов'язком є спростовувати докази (у сучасних теоріях ці особи 

називаються пропонснтом та опонентом). По-друге, Ф. Прокопович поділяє 

диспути за різними критеріями. Повний та неповний диспути він розрізняє на 

підставі участі пропонента та опонента, тобто в повному диспуті як один, так 

й інший пропонують свою аргументацію. Судовий та шкільний диспут — на 

підставі змагання, тобто в судовому диспуті наявна безперервна промова, а в 

шкільному - лише діалектичний силогізм без прикрас. Мистецтво діалектики 

стосується лише шкільних диспутів, судові ж є справою риторики [185, с.12].

Спільною вимогою для аргументатора й відповідача, на думку Ф. 

Прокоповича, є ясність мови. Тому в учених диспутах не варто 

користуватися надмірними словесними прикрасами, оскільки вони будуть 

скоріше затемнювати істину та логічний зв’язок аргументів. У цьому пункті 

досить гостро постає питання про риторику [110, с.260]. Адже на перший 

погляд може здатися, що мистецтво красномовства не є корисним. Ф. 

Прокопович вважає, що відмінності між риторикою та діалектикою 

полягають у їхніх завданнях: „...оратор намагається переконати слухачів не у 

сумнівній, а у певній і перевіреній істині. Отже, він повинен не стільки її 

доводити, скільки прикрашати і звеличувати, щоб завдяки цьому вона 

здавалася величнішою і прекраснішою і з необхідністю впливала на душі 

слухачів. Завдання ж діалектика полягає в тому, щоб відшукати невідоме 

через більш відоме" [185, с.23].

Якщо диспут проводиться у письмовій формі, то значну увагу, на 

думку Ф. Прокоповича [185, с.25], слід приділити порядку викладу думок. 

Існує три способи викладу: 1) спочатку власна думка з доведенням, потім 

заперечення інших; 2) думки й докази інших, потім власна; 3) спочатку 

викладають обидва протилежних судження, зважують значення кожного з 

них, передусім того, яке будуть заперечувати, а потім, яке береться під захист 
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разом із доводами. Саме третій спосіб український вчений вважає найбільш 

прийнятним. Багато античних та пізніших авторів вдавалися до цього 

способу. Іноді для викладу суперечки вдаються до діалогічної форми з 

дійсними або вигаданими особами. Однак цей спосіб, на думку Ф. 

Прокоповича, с менш зручним, хоча й вимагає значної майстерності [110, 

с.259].

Крім того, роздуми українського вченого, як підкреслювалося у [110, 

с.259], спрямовані також на те, чим відрізняються мистецтва, матерією яких є 

мова (граматика, риторика, діалектика), та яке місце вони займають серед 

інших мистецтв. Зокрема, наголошується на тому, що мстою риторики є 

переконання словом, а діалектики - уміння правильно й безпомилково вести 

диспут [185, с.28]. Загалом всі мистецтва Ф. Прокопович [185, с.ЗО] поділяє 

за трьома підставами: речі, яких стосується мистецтво; мета; ступінь 

важливості. Щодо першої підстави, як вже зазначалось вище, то граматика, 

риторика і діалектика належать до мовних мистецтв. За другою підставою 

риторика та діалектика належать до практичних мистецтв, які мають 

відношення до інтелекту. За третьою підставою риторика і діалектика 

належать до нижчих вільних мистецтв.

Далі Ф. Прокопович пише про те, що діалектика поділяється зазвичай 

на теоретичну і практичну. Для доведення того, що теоретична діалектика є 

справжнім мистецтвом, український вчений використовує силогізм [185, 

с.ЗЗ]. Більший засновок полягає в тому, що те, чому відповідає визначення 

мистецтва, є мистецтвом. Менший засновок полягає в тому, що визначення 

мистецтва підходить до діалектики. Як зазначалося у [110, с.260], в цьому 

прикладі силогізм розгортається із топа, який стосується визначення, що 

було встановлене ще за античних часів.

Тобто в роботі Ф. Прокоповича не просто йде виклад знань про 

діалектику, але й розгортається аргументація щодо обґрунтування 

відповідних положень з використанням правил цієї дисципліни. Хоча саму 
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мету діалектики він тлумачить досить широко: і як вміння вести диспут, і як 

правильність операцій розуму [185, с.ЗЗ].

Подальшу аргументацію український вчений проводить таким чином, 

щоб заперечити можливі зауваження опонентів [110, с.260]. На його думку, 

більший засновок як розгортання визначення сумнівів не викликає. 

Заперечення можуть стосуватися меншого засновку про те, що визначення 

мистецтва підходить до діалектики. Тут Ф. Прокопович спростовує думки, 

які містились у творчості стоїків. Платона та Аристотеля. Розглянемо в якості 

прикладу спростування думки стоїків про те. що мистецтва є чеснотами, 

якими неможливо зловживати, а діалектикою часто зловживають, скажімо, 

коли намагаються обдурити співрозмовників. Своє заперечення цієї думки 

український вчений будує двома шляхами. По-перше: мистецтва є 

розумовими чеснотами, а не моральними категоріями. Тому якщо 

розсудливість намагаються застосувати для обдурення, тоді це вже не 

розсудливість, а хитрість, яка не міститься у розумі. По-друге: „...можна 

сказати, що ніхто неспроможний зловживати діалектикою, незалежно від 

того, чи істинними чи хибними аргументами він оперує. Бо якщо оперує 

істинними аргументами, то не зловживає, якщо хибними, то не додержується 

правил діалектики, але навчає хибам, яких діалектика вчить уникати або 

викривати їх" [185, с.35].

Слід підкреслити, що Ф. Прокопович свої положення щодо діалектики 

обгрунтовує саме в такий спосіб. Тобто спочатку наводить певну думку, а 

потім спростовує інші відомі положення. Зокрема це стосується того, що 

діалектика є практичною наукою й український вчений неодноразово 

відмічає, що завданням цієї дисципліни є «давати настанови щодо способу 

ведення диспуту" [185, с.39], „побудова методів ведення диспуту" [ 185, с.42], 

„краще керувати операціями розуму у веденні диспуту" [185, с.43], а 

об'єктом - „операції розуму, спрямовані на правильний хід диспуту” [185, 

с.49]. Такими операціями розуму, які утворюють метод дослідження або 

пізнання, на думку Ф. Прокоповича, є визначення, поділ і аргументація [110, 
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с.260]. Він пише про те, що ці операції можуть розглядатися й окремо, але 

між ними існує певний взаємозв'язок: „Визначення ж і поділ хоч і 

застосовуються для аргументації, проге і самі собою прислужуються методу 

пізнання, але не тільки йому. Аргументація сама собою є методом пізнання, 

але без визначення і поділу сама аргументація не є достатньою. Усі три 

способи пізнання можуть доповнювати один одного, бо після визначення 

предмета легше можна наводити докази про властивості того самого 

предмету, і коли я прагну до визначення речі, рідко роблю це без 

аргументації, хоч для утворення визначення користуюсь не зовсім тією 

аргументацією, для якої слід користуватись тим самим визначенням..." [185, 

с.52-53].

Український вчений вважає, що дисципліни тривіуму, хоча й мають 

справу з мовою, відрізняються між собою способом дослідження [110. с.259]. 

Граматика розглядає зовнішній бік мови, нормує її правильність, риторика 

розглядає внутрішній бік мови заради зовнішнього, щоб зробити її 

придатною для переконання, а діалектика - внутрішній бік мови, придатний 

для пізнання [185, с.50-51]. Призначення ж діалектики полягає в кращому й 

легшому надбанні знань, для чого вона й потрібна багатьом наукам. Хоча, як 

пише Ф. Прокопович, правильні силогізми можна навести проти будь-якої 

думки, яка є істинною, проте діалектика все одно с корисною, а якщо її 

настановами намагаються зловживати для заперечення істини й ствердження 

хибних думок, то це означає, що її правилами не користуються.

У [86, с.168] зазначалося, що в Києво-Могилянській академії існували 

певні традиції, які полягали в тому, що перед початком викладання курсу 

риторики професори виголошували вступні промови перед студентами. В 

них вони, як правило, торкались загальних питань риторики, а також 

демонстрували її користь у повсякденному житті. Свій риторичний курс Ф. 

Прокопович розпочинає з таких настанов студентам: „Молоді оратори! 

Поступивши до школи красномовства, знайте, що ви прагнете до такої 

почесної справи, яка сама по собі справді настільки корисна, що її належить 
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викладати не лише для вашого добра, а й на благо релігії і батьківщини. 

Вважаю, що при цьому не менш треба мені думати про мою галузь навчання, 

ніж вам про ваші здобутки. Бо це є та цариця душ, княгиня мистецтв, яку всі 

вибирають з уваги на достоїнство, численні бажають з огляду на користь, а 

лише деякі осягають, внаслідок нерівних сил таланту, так і із-за обсягу 

самого предмета, а про власні похвали цього останнього поговоримо ширше 

в самій праці” [ 184, с. 103].

Український вчений розглядає визначення риторики, які 

пропонувались різними античними авторами, і вважає найбільш вдалим те 

визначення, яке належить Квінтіліану. Тобто риторика - цс вміння добре 

говорити. Метою оратора, на думку українського ритора, є переконувати 

мовою, а завданням так складати промову, щоб вона переконувала слухачів 

[86, с.169]. Це положення Ф. Прокопович конкретизує наступним чином: 

„Аби досягти цього оратор повинен винаходити те, що найбільше сприяє 

справі: він повинен винайдене викласти у відповідному порядку, мас сам тс 

оформити добре підібраними словами, найкращими реченнями і формами 

речень і слів, обов'язково це все запам'ятати і, нарешті, виголосити усно, 

пристосовуючи до мови жести і рухи. Через те завдання оратора є, 

задовольнивши всі ці умови, винаходити, розкладати, мовно оформляти, 

охоплювати в пам'яті і виголошувати” [184, с.119-120].

На етапі підготовки до диспуту його учасники повинні ретельно вивчити 

певне питання. Ораторська ж промова також присвячена питанню, яке 

винесене на обговорення й яке оратор мусить розв'язати. Питання 

формується з двох суджень, одне з яких (в чому й полягає специфіка 

риторики) оратор і бере для доведення: „...виникає питання і два протилежні 

судження, які начебто ведуть суперечку між собою: одне з цих суджень 

захищає оратор у присутності судді, яким є слухач” [184, с.163]. Після 

висвітлення у своєму курсі риторики різноманітних місць (тонів), з яких 

оратор може здобути докази, Ф. Прокопович наголошує па тому, що для 

успіху промови замало знайти докази, їх потрібно ще грамотно викласти 
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[ 109, с.129; НО, с.259]. Цей „виклад", напевно, і являє собою аргументацію, 

яку український філософ називає доведенням: „Доведення — це виклад 

доказу; тут винайдений доказ подасться в певній формі слів і речень і вдало 

поєднується з твердженням, яке обгрунтовується" [ 184, с. 187].

У [110, с.259-260] підкреслювалася думка Ф. Прокоповича щодо 

відмінностей у способах викладу доказів діалектиками і риторами, яку він 

проводить у першому розділі курсу риторики, що відповідає за підбір 

матеріалу для промови. Адже стосовно самої справи, тобто обговорюваного 

питання, то завдання тих та інших збігаються. А саме: йдеться про те, що 

потрібно обгрунтувати певне судження, яке розв'язує питання. З одного боку, 

і діалектики, і ритори використовують силогізми або ентимеми для 

обгрунтування певного твердження. З іншого боку, діалектики як майстри 

диспутів, на думку українського науковця, мають дотримуватися чітко 

визначеного способу викладу, наприклад, висновок, яким є те судження, яке 

обгрунтовується, завжди мас стояти на останньому місці, засновки 

подаються, як правило, без підтвердження та ін. Для ораторів це не є 

обов'язковим. Більше того, спосіб ораторського доведення називається 

міркуванням. І воно у повному вигляді складається з п'яти частин: більшого 

засновку силогізму, його підтвердження, меншого засновку, його 

підтвердження, висновку. Тут Ф. Прокопович використовує відомий приклад 

Цицерона про те, що управління світом здійснюється за планом [184, с.188]. 

Крім того, зазначений спосіб викладу в ораторських промовах не є 

обов'язковим: компоненти можуть переставлятися місцями і навіть 

пропускатися, якщо вони добре відомі слухачам. Щодо ентимем, то 

український науковець вказує на досить популярний риторичний спосіб, який 

називається „зібранням або вигладженням ентимеми": висновок, міркування, 

обґрунтування міркування, прикрашання, період, в якому міститься все 

доведення [ 184, с. 190].

Про зв'язок операцій розуму, що викладались у діалектиці, український 

вчений пише і в курсі риторики [110, с.260-261 ]. Зокрема, у межах другого 
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розділу, який стосується розташування матеріалу, Ф. Прокопович вказує ще 

на специфіку таких форм, як дилема та індукція. При цьому він підкреслює, 

що їх застосовують насамперед в обгрунтуванні. Стосовно дилеми, або 

„рогатого силогізму", то український вчений застерігає від помилки, яка 

виникає внаслідок нсврахування всіх понять: „Але дуже пильно зауваж: ті 

два або більше видових понять треба брати так, щоб не було жодного іншого, 

крім них, бо інакше дилема буде смішною, якби, наприклад, Цицерон сказав: 

„Хто робить засідки на тебе? Чи народні трибуни чи військові?". З цієї 

дилеми не вийде нічого, крім сміху. Бо після грибунів залишаються ще 

сенатори і народ, що можуть готовити засідки на Цезаря” [184. с.234]. Тобто 

неправильний поділ поняття веде до такої помилки, яка в сучасній теорії 

аргументації називається „хибна дилема" [221, с.134]. Стосовно ж 

діалектичної індукції, коли з одиничних виводять загальне судження, то в 

ораторських промовах вона постає переважно як аналогія. Хоча сам Ф. 

Прокопович так її не називає, однак пише: „Але оратори не дотримуються 

цього закону, бо вони, звичайно, блискуче виводять одиничне судження з 

багатьох також одиничних такого самого або подібного роду" [184, с.234].

У [86, с.169] зазначалося, що та концепція риторики, яку пропонує 

український вчений, побудована за античними зразками, докладно висвітлює 

етапи ораторської діяльності та прагне певним чином поєднати традиції 

Аристотеля і Квінтіліана. Адже промова оратора повинна не тільки 

переконувати, показувати, що відповідь на важливі питання є правильною. 

Вона повинна також викликати почуття насолоди у слухачів. Завдання 

оратора полягає не тільки в тому, щоб інформувати, а й зворушити 

аудиторію. Тлумаченню почуттів присвячена ціла книжка в курсі риторики. 

Діяльність оратора оцінюється передусім тим, наскільки ефективною була 

його промова.

Отже, специфіка курсів діалектики та риторики в творах Ф. 

Прокоповича виявляється в тому [110, с.261], що діалектика тлумачиться 

українським вченим як мистецтво ведення диспуту, що є практичним 
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втіленням логіки, яка досліджує операції розуму або методи пізнання 

(визначення, поділ, аргументація). Правильне виконання подібних операцій 

спрямоване на те, іцоб досягти істинного знання в суперечці. Осередком 

діалектики та риторики виступає аргументація, специфіка побудови і викладу 

якої, на думку Ф. Прокоповича, зумовлена мстою кожної з цих дисциплін: 

досягнення істинного знання (логіка) і переконання мовою (риторика). 

Підкреслимо також, що обидва курси містять не лише теоретичні настанови 

зазначених дисциплін, але й демонстрацію наведених мистецтв на практиці, 

що набуває особливої актуальності в сучасних освітніх процесах.

Серед робіт XIX ст., як зазначалося у [119, с.142-148], для 

встановлення специфіки аргументативної складової взаємозв'язку логіки та 

риторики певний інтерес викликає робота „Еристика, або мистецтво 

сперечатися” („Eristische Dialektik, oder die Kunst, Recht zu behalten”) 

відомого німецького філософа Артура ІІІопепгауера, яка хоч і стосується 

саме еристики, однак певною мірою узагальнює ті прийоми впливу, що 

дають можливість за будь-яких умов перемогти в суперечці [231]. Як 

відмічає І.В. Хоменко: „Головний тип комунікації, який розглядає 

Шопенгауер, — це суперечка, метою якої завжди є не просто відстоювання 

своєї думки, переконання співрозмовника в її слушності, а саме перемога. Як 

бачимо, в цьому німецький філософ не підтримує точки зору Аристотеля. Він 

вважає, що природним для будь-якої людини є бажання виглядати завжди 

правою. У спорі сперечальник насамперед шукатиме помилку не в своїх 

міркуваннях, а в міркуваннях співрозмовника, і навряд чи одразу ж 

погодиться з критикою своєї позиції” [221, с.27].

А. Шопенгауер починає свою роботу з вказівки на тс, що логіка й 

діалектика тривалий час в історії філософської думки вживались як 

синоніми. Пізніше, особливо завдяки І. Канту, терміном діалектика” почали 

позначати софістичне мистецтво суперечки, а перевагу віддали терміну 

„логіка”. Дійсно, І. Кант у своїй роботі „Логіка. Посібник до лекцій” 

підкреслив: „У минулі часи діалектика вивчалась з великою старанністю.
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Мистецтво це під позірністю істини виставляло хибні основоположення і 

намагалося відповідно до них висловлювати примарні твердження про речі. 

У іреків діалектиками були адвокати та оратори, які могли схиляти народ до 

того, чого хотіли, оскільки його можна було запевнити в примарній 

позірності. Таким чином, діалектика тоді була мистецтвом позірності. У 

логіці також вона довго викладалася під назвою мистецтва суперечки, і вся 

логіка й філософія так само довго були культурою різних базік для 

видумування всіляких іюзірностей. Але нічого не може бути більш негідним 

для філософа, як культивування такого мистецтва. Тому в такому значенні 

воно мусить бути цілком відкинуте і замість нього скоріше повинна бути 

введена в логіку критика цієї позірності" [70, с.324-325].

Оскільки предметом роботи А. Шопенгауера є таке мистецтво ведення 

суперечок, в яких людина завжди залишатиметься правою [231, с.7] і 

головним є захист своєї правоти, то в еристичпій діалектиці дозволені будь- 

які прийоми. Тому потрібно знати усі хитрощі, які можуть бути застосовані 

проти нас. А за потребою вони можуть бути застосовані проти супротивника: 

„Діалектика ж необхідна тоді, коли ми праві для того, щоб ми могли 

захистити цю правоту, з цією метою необхідно знати всі некрасиві, штучні 

прийоми, щоб вміти відбивати їх, а навіть досить часто користуватися ними, 

щоб долати супротивника його ж власною зброєю" [231, с.16].

Сам автор вважає, що на цьому шляху майже нічого не зроблене 

попередниками [231, с.18]. Подальший виклад матеріалу в роботі 

здійснюється від вказівки на способи та шляхи спростування тези (адже 

будь-яка суперечка починається з того, що висувається певна теза, яка 

повинна бути спростована) до перерахування тих хитрощів (А. Шопенгауер 

наводить їх 34), які можуть бути застосовані в процесі спору.

Відомий німецький філософ пише про 2 способи спростування тези: ad 

rem та ad hominem. Сутність першого способу полягає в тому, що теза 

спростовується через вказівку па те, що її об'єктивна істинність не 

узгоджується з тим предметом, який розглядається. Другий спосіб стосується 
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відносної істинності тези. Тоді доводять, що вона суперечить іншим 

поглядам суперника, або демонструють неспроможність його аргументів. 

При цьому об’єктивна істинність тези залишається ніби за межами розгляду 

[231, с.19-20].

Шляхів спростування тези також існує 2: прямий і непрямий. Пряме 

спростування тези відбувається тоді, коли демонструють або невірність її 

основ, або ж приймають основи, однак показують, що теза не випливає з них. 

Як пише А. Шопенгауер, перший випадок стосується матерії, що міститься в 

основі тези, а другий - форми отримання висновку [231, с.21]. Непряме 

спростування тези здійснюється нападом на її наслідки через або інстанцію, 

або апагогію. Інстанція, по суті, означає контрприклад, коли скажімо 

демонструють такі предмети, які містяться у тезі або випливають з неї, однак 

щодо яких вона не може бути застосована. Апагогічний шлях спростування 

тези досить цікавий, оскільки може відбуватися як ad rem, так і ad hominem. 

Спочатку ніби погоджуються з тезою суперника, а потім або приводять її до 

абсурду через вказівку на протиріччя його висновку і тих істин, вірогідність 

яких для всіх очевидна (ad rem), або через протиріччя висновку та якогось 

іншого положення суперника (ad hominem) [231, с.21-22].

Щодо хитрощів у процесі суперечки, то відомий німецький філософ 

називає їх стратегічними вивертами порівняно з точно вивіреними ударами у 

фехтуванні. Така аналогія досить яскраво постає вже в першому прийомі, 

який виділяє А. Шопенгауер [231, с.23]. Він називає його розширенням, суть 

полягає в тому, щоб якомога більше розширити положення суперника. Це дає 

можливість збільшити поле дії для нападів. Захисним прийомом є точне 

встановлення предмету або обставин суперечки.

Загалом слід відмітити, що А. Шопенгауер хоча і вказав способи та 

шляхи спростування тези, що утворюють ніби скелет суперечки, однак 

прийоми досягнення перемоги подає несистематично шляхом простого 

переліку. Щоправда, він підкреслює, що кожний виверт може бути 

підведений під один з вищснавсдсних формальних способів [231, с.22].
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Однак у конкретних випадках буває досить важко розрізнити ad rem і ad 

hominem. Майстерність сперечальника виявлятиметься насамперед тоді, коли 

йому вдаться ad hominem видати за ad rem. Щоправда, сам німецький 

філософ, так би мовити, залишає за межами питання об'єктивної істинності 

(ad rem), адже його мста полягає в тому, щоб надати своєрідну зброю 

учасникам суперечки. Крім того, деякі прийоми стосуються саме 

спростування тези, а деякі її доведення, а також щодо окремих вивертів 

вказуються можливі захисні прийоми, як у попередньому прикладі. Хоча 

хитрощі у викладі А. Шопенгауера скоріше являють собою набір таких 

прийомів для учасника суперечки, які дозволять йому здобути перемогу 

безвідносно до того, чи виступає він пропонентом, чи опонентом.

Спроба ж систематизації прийомів впливу в суперечках за А. 

Шопенгауером [231 ] веде до таких головних, як: „ignoratio elenchi”, „petit io 

principii”, „argumentum ad hominem”, ,,ad personam”, ,,ad auditores”, ,,ad 

vcrccundiam”, ab utili”, „fallacia non causae ut causae” та прийом запитань, інші 

ж виступають певними варіаціями. Зокрема, прийом „ignoratio elenchi” 

виявляється в таких вивертах: вже згадуваний вище прийом „розширення” 

(№ 1), а також узагальнення положення супротивника, що надає більше 

можливостей для його спростування (№ 18); омонімія (№ 2), а також коли 

предмет, про який йдеться, допускає подвійне значення або ж подвійне 

застосування (№ 16); положення, що взяте у відносному сенсі розглядається 

як таке, що взяте загалом (№ 3), а також перебільшення тези (№ 20); надання 

можливості супротивнику вибору серед свої тези і протилежної тези, яка 

сформульована в такій формі, що прийняття її супротивником призведе до 

парадоксу (№ 12); підведення положення супротивника під категорію того, 

що вже відкинуте (№ 28); те, що є вірним у теорії, має бути вірним і на 

практиці (№ 29); набір беззмістовних слів, що збиває супротивника з 

пантелнку (№ 32); диверсія, тобто одразу починаємо говорити про щось інше 

(№ 17), при цьому чим далі це від теми розмови, тим безсоромніше її 

застосовують.
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Як відмічалося вище, всі прийоми належать до способу ,,ad hominem". 

Разом з тим, А. Шопенгауер окремо виділяє хитрість „argumentum ad 

hominem" (№ 15) і підкреслює, іцо нею слід користуватися при першій нагоді 

(№ 19). Тобто учасник суперечки може спростувати наведений проти нього 

подібний софістичний аргумент, демонструючи його позірність, однак 

„...достатньо паралізувати його зворотнім аргументом ad hominem" [231, 

с.40].

Цікавим також є розрізнення німецьким філософом прийомів 

„argumentum ad hominem" та ,,ad personam", яке виявляється в тому, що 

перша хитрість, все ж таки, не залишає остаточно предмет суперечки, 

оскільки стосується того, що говорив супротивник про нього, тоді як у 

другому випадку предмет цілком відходить на останній план. Разом з тим, А. 

Шопенгауер відмічає, що більшість людей досить часто будь-яким способом 

здійснюють напад па особу сперечальника, тобто застосовують прийом „ad 

personam" [231, с.57-58]. Слід зазначити, що тісно пов'язаним з цими 

прийомами є прийом ,,ad auditores" (№ 25), специфіка якого виявляється в 

тому, що учасник суперечки апелює до некомпетентних присутніх, які не в 

змозі встановити неприйнятність заперечення проти компетентного 

суперника. Важливо при цьому виставити положення такого суперника в 

кумедному вигляді.

Окрему увагу приділяє німецький філософ аргумент}' до авторитету - 

„ad verecundiam” (№ 26). Авторитети слід використовувати з огляду на 

знання суперника. Найкращий випадок - коли учасник суперечки має таке 

авторитетне джерело, з яким цілком погоджується суперник. Однак, 

зважаючи на схильність людей до подібних апеляцій, то: „...коли нам не 

вистачає дійсного авторитету, можна взяти тільки позірний і навести те, що 

сказане в зовсім іншому сенсі та за інших обставин. Більше за все мають 

вплив і більше значення ті авторитети, яких супротивник цілком не розуміє. 

... З авторитетами можна робити все, що завгодно, не тільки припускати 

натяжки, але навіть зовсім викривлювати смисл. У надзвичайних випадках 
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можна навіть цитувати авторитети власної уяви” [231, с.45]. А. Шопенгауер 

вважає подібну схильність більшості людей наслідком того, що насправді 

дуже мало людей здатні мислити самоетійно. Переважно йдеться про те, що 

людина просто повторює чужі думки. Особливо це стосується так званих 

загальновизнаних думок, які насправді висловили декілька людей, а інші 

просто підхопили. Здебільшого зброю у вигляді авторитетів застосовують 

недалекі люди. Проте обізнаній людині для перемоги над такими людьми не 

варто гребувати авторитетних джерел.

Ефективно вплинути на суперника та слухачів, на думку німецького 

філософа, можна за допомоги прийому, який здатний перевершити всі інші 

хитрощі. Йдеться про аргумент до вигоди (№ 31), оскільки учасник 

суперечки діє не стільки на розум, скільки на волю шляхом мотивації. 

Суперник дуже швидко відмовиться від свого цілком розумного положення, 

коли відчує загрозу своїм інтересам [231, C.54J.

А. Шопенгауер невтішно зауважує, що насправді досить мало людей 

здатні керуватися власним розумом у пізнанні істини (що вже виходить за 

межі логіки). Для переконання в істині німецький філософ пропонує просте 

правило: „...ми не повинні виводити самі висновки, але змусити це зробити 

того, кого хочемо переконати. Визнати це він зможе потім потайки, сам для 

себе і з тим більшою правдою. Тоді він легше погодиться з істиною, оскільки 

не буде соромитися того, що його переконали, а навпаки - буде пишатися 

тим, що пізнав істину сам і прийшов до такого переконання самотужки" [231, 

с.69].

Вищепаведене правило переконування має психологічний характер і 

разом з тим, у кінцевому підсумку, с способом „ad hominem” у класифікації 

того ж А. Шопенгауера. Оскільки подібні дії грунтуються на підкресленні 

значимості нашого співрозмовника, ми розраховуємо на те, що суперник 

здатний керуватися своїм власним розумом. Подібну думку зустрічаємо в 

„Риториці” Аристотеля, коли він писав про специфіку ептимеми як 

риторичного силогізму. Варто відмітити, що сам А. Шопенгауер не 
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звертається до цієї праці Стагиріта, він апелює до думок Аристотеля щодо 

розрізнення аналітики (логіки), діалектики, софістики, еристики [231, с.12- 

14].

Отже, в зазначений досить тривалий історичний період можемо 

констатувати, що логіка та риторика все ще залишаються важливими 

освітніми дисциплінами. Разом з тим, нові філософські ідеали ведуть до того, 

що логіка виступає все більше як метод досягнення і побудови наукового 

знання, в якому риторика як зайве прикрашання, як те, що може догоджати 

пристрастям, які тільки затьмарюють розум, виявляється непотрібною. 

Загалом максима простоти, точності й ясності у цей період стає 

визначальною для наукових побудов. Звідси спостерігаємо тяжіння до 

формулювання таких правил, які б найбільш повною мірою узгоджувались з 

цією настановою. З іншого боку, окремі аспекти тогочасних риторичних 

концепцій (зокрема думка Л. Валла про те, діалектика як метод побудови 

доведення та спростування є складовою частиною риторики; думка Б. Ламі 

про те, що способи міркувань у логіці постають як риторичні фігури тощо) є 

досить важливими характеристиками аргументативної складової 

взаємозв'язку логіки та риторики.

Висновки до Розділу З

Проведений розгляд взаємозв'язку логіки та риторики від 

середньовічної епохи до початку XX ст. дає змогу встановити його специфіку 

в аргументативній і освітянській складових. Специфіка аргументативної 

складової постає насамперед у топіці, яка, з одного боку, якраз і поєднує 

логіку та риторику в розгортанні міркувань з сумнівного питання, що 

вирішується шляхом підведення під безсумнівні положення, а з іншого 

характеризує винахід матеріалу ораторської промови з подальшим рухом у 

бік пізнання істини, що зрештою веде до заперечення користі методу 

„загальних місць” в новоєвропейській науці. Специфіка освітянської 



214

складової в зазначений період постає досить яскраво, оскільки тогочасні 

курси логіки й риторики висвітлювали рівень розвитку цих дисциплін від 

того, що було успадковане з античної епохи, до формулювання загальних 

правил для розуму, яким людина користується в різноманітних практиках від 

суперечок до пошуку істини.

В епоху Середньовіччя риторика та діалектика (логіка) були основними 

загальноосвітніми дисциплінами й входили до складу тривіуму - 

початкового ступеню освіти. При цьому відбулося успадкування цих 

дисциплін з попередньої епохи розвитку людства. Хоча риторика і базується 

відтепер на новому змісті християнському віровченні, все одно „технічний" 

бік ораторського мистецтва (склад риторики як певної царини знання, 

членування промови тощо) залишається актуальним. Діалектична або логічна 

складова риторики (форми міркувань) також вважається досить важливою. 

Щоправда, згодом логіка починає' тлумачитись більше як наука, що може 

розвиватися безвідносно до комунікативної практики, публічних виступів 

оратора перед аудиторією. У середньовічний період зв'язок логіки та 

риторики яскраво постає в топіці, де розроблялися, з одного боку, види 

міркувань як для доведення своєї позиції, так і спростування позиції інших 

учасників спілкування (власне логічна складова аргументативного процесу), 

а з іншого - пропонувались стратегії застосування топів для пропонента та 

опонента. В освітянській практиці середньовічний диспут був тим осередком, 

в якому досить тісно співпрацювали риторика і логіка.

У ренесансних концепціях діалектика постає як дисципліна, що вивчає 

правильні способи міркувань, завдяки чому її ще за античних часів вважали 

методом, однак перевага віддасться риториці, оскільки в повсякденному 

спілкуванні, в ораторській практиці звичайні силогізми застосовуються 

досить рідко. Зміщення акцентів у бік риторики відбувається через те, що 

діалектика як метод побудови доведення та спростування є складовою 

частиною риторики.
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В епоху Нового часу нові філософські ідеали ведуть до того, що логіка 

виступає все більше як метод досягнення і побудови наукового знання, в 

якому риторика як зайве прикрашання, як те, що може догоджати 

пристрастям, які тільки затьмарюють розум, виявляється непотрібною. У цей 

період максима простоти, точності й ясності стає визначальною для наукових 

побудов. Разом із тим, істина стає осередком і логіки, і риторики, проте 

недосконалість людської природи зумовлює те, що далеко не завжди людина 

захоплена істиною, тому арсенал риторики погрібний насамперед для того, 

що привернути увагу до неї. Покликанням логіки є розгляд операцій розуму з 

фіксацією правил, які скеровують його до пізнання істини. Покликанням 

риторики є донесення істини до співрозмовників.

Аргументативиа складова взаємозв'язку логіки та риторики у 

середньовічний і ренесансний період яскраво виявилася в топіці як 

сукупності „загальних місць”, що надавали оратору можливість поглянути на 

предмет промови з різних точок зору й обрати той варіант, який буде 

найбільш переконливим для його аудиторії. Крім того, в риторичних 

способах побудови силогізмів, на відміну від тих, що досліджувались 

діалектикою (логікою), більший засновок замикає міркування і є тим топом, 

під який слід підвести аргументацію. У період Нового часу топіка як частина 

логіки розглядалася як мистецтво пошуку відповідей на запитання, які 

орієнтують діяльність дослідника на його шляху до істини. Поступово 

значення топіки як методу „загальних місць” заперечується, оскільки в 

обізнаної людини немає потреби в зверненні до них, а звернення необізнаних 

людей до „загальних місць” може викликати у них лише ілюзію пізнання 

предмета. У школі Пор-Рояля розробляються методи аналізу та синтезу, 

специфіка яких пов'язана з відкриттям (винаходом) істин (логіка) і 

донесенням їх до співрозмовників (риторика).

Освітянська складова взаємозв'язку логіки та риторики виявилася в 

тому, що успадкований з античної епохи „технічний” бік цих мистецтв 

застосовується в нових комунікативних практиках, якими були державне 
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управління, проповіді, середньовічні диспути тощо. Як навчальні курси 

логіка та риторика орієнтовані на вдосконалення навичок створення промов 

різного характеру, необхідними частинами яких є аргументація в єдності 

доведення і спростування як логічних процедур, що мала на меті 

переконання аудиторії. Разом з тим. розробляються правила операцій розуму, 

якими повинна володіти людина для того, щоб пізнавати істину та доносити 

її до співрозмовників не лише в науковому дискурсі, але й інших типах 

спілкування. Тому логіка й риторика як навчальні дисципліни згодом 

розглядаються вже не як пропедевтичні курси, оскільки для їхнього 

осягнення потрібна певна база знань з інших наук, що утворюють „матерію", 

яку вписують у „форму" міркувань. Виклад цих дисциплін містив не лише 

теоретичні настанови, але й демонстрацію наведених мистецтв на практиці 

при аргументації конкретних положень. Крім того, увага приділялась 

систематизації софізмів, помилок, які заважають насамперед пізнанню 

істини, а також застосовуються в суперечках суто для досягнення перемоги. 

Все це покликане сприяти тому, щоб людина керувалась власним розумом, 

озброєним методами для осягнення істини та уникнення хиби.
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РОЗДІЛ 4. АРГУМЕНТАТИВНА Й ОСВІТЯНСЬКА СКЛАДОВІ 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЛОГІКИ ТА РИТОРИКИ В XX ст.

Метою даного розділу є встановлення специфіки аргументативної й 

освітянської складових взаємозв'язку логіки та риторики в XX ст. у 

концепціях „лінгвістичної" риторики, „аргументативної*' риторики й теорії 

аргументації загалом як міждисциплінарній царині досліджень, що охоплює 

низку підходів до вивчення аргументації, які досить тісно пов'язані саме з 

практикою освіти.

У контексті даного дослідження варто відмітити творчий доробок 

Сергія Інокентійовича Поварніна, який у 1918 р. видав книгу „Суперечка. 

Про теорію і практику суперечки" [180] (друге видання книги вийшло в 1923 

р. під назвою „Мистецтво суперечки"). Як відмічалося у [114, с.158], в історії 

як логіки, так і риторики наявна досить невелика кількість робіт 

систематичного характеру, присвячених власне мистецтву суперечок. Цс 

відмічав ще А. Шопенгауер [231, с.18-19]. С.І. Поварнін на початку XX ст. 

також писав про те, що теорія суперечок є нерозробленою в сучасній науці: 

„...немає книжок, які могли б дати хоча б деякі вказівки з теорії й техніки 

суперечки. „Еристика" Шопепгауера, що являє собою необроблепий набір 

випадково потрапленого до рук матеріалу, не зараховується" [180, с.471]. 

Підкреслимо, що ця книга, на жаль, тривалий час залишалася без належної 

уваги з боку науковців, до неї звернулися лише в 90-х рр. минулого століття.

У завершенні іншої свої роботи „Вступ до логіки" С.1. Поварнін подає 

коротку характеристику наявної літератури з логіки й підкреслює, що його 

праця „Суперечка. Про теорію і практику суперечки" орієнтована на тих, хто 

не знайомий з логікою як наукою. Вона являє собою спробу „...популярної 

розробки однієї з галузей практичної логіки" [179, с.61]. Тому робота 

складається з двох частин, перша з яких містить загальні положення 

суперечки разом з необхідними знаннями з логіки, іцо стосуються доведення 

(з огляду на подальший розвиток цієї проблематики більш доречним був би 
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термін ..аргументація"), у другій частині подаються хитрощі в суперечках 

[114, с.158].

С.1. Поварнін пише про те, що будь-яка суперечка складається з 

доведень, оскільки один з учасників намагається довести певну думку, а 

інший - довести, що вона помилкова. Ця думка називається тезою. Тому 

першим правилом суперечки є необхідність з'ясування тези. На думку 

відомого логіка, з'ясування тези передбачає встановлення: 1) того, чи всі 

слова та вирази тези є чітко зрозумілими (тобто треба вміти самому 

визначати поняття або мати під рукою готові визначення); 2) кількісних 

характеристик тези; 3) модальних характеристик тези [180, с.472-476]. Крім 

того, в суперечках дуже важливим є встановлення пункту розходження в 

думках, адже таких „місць" може бути декілька. Особливо це стосується 

юридичної практики суперечок. У [114, с.158] підкреслювалося, що С.І. 

Поварнін використовує термін „місця" в лапках. З огляду на попередній 

матеріал, стосовно юридичної практики більш точним було б застосування 

терміна „статуси", як це було ще за античних часів. Загалом відомий логік 

пише: „Теза - та думка, яка виділена із спірної думки; антитеза - думка, 

висунута на противагу тезі й, звичайно, така, що встановила пункт 

розходження. Боротьба між двома цими думками й утворює сутність 

найбільш важливих правильних суперечок" [180, с.480-481]. Для доведення 

істинності чи хибності тези застосовують „доводи" чи „основи" (С.І. 

Поварнін не користується терміном „аргумент"). Думки, що виражені в 

доводах, повинні вважатися вірними учасниками суперечки (тобто не лише 

тими, хто їх висуває, але й тими, на кого вони розраховані). Крім того, з них 

повинна випливати теза. Головною вимогою до аргументів є така ж, яка 

висувалася до тези: вони повинні бути зрозумілими та визначеними в 

кількісному та модальному аспектах [180, с. 476-477].

Відповідно до такого підгрунтя доведення, С.І. Поварнін вказує на три 

основні групи помилок: у тезі, в доводах, в „міркуванні" (тобто зв'язку між 

основами та тезою). Помилки в тезі означають, що учасники суперечки 
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доводять іншу думку, ніж та, що була заявлена в тезі. Помилки в доводах 

можна звести до двох: „хибний довід” і „довільний довід”. Помилки в 

„міркуванні” полягають у тому, що теза не випливає з доводів. Важливість 

логіки якраз і полягає в тому, що вона навчає виявленню помилок у 

„міркуванні” [114, с.158], що підтверджується відомим логіком: „Але загалом 

часто помилку знайти важко, якщо доведення складне. Іноді й відчуваєш, 

щось да не так, - а де помилка, визначити не можеш. Саме тут і допомагає 

знання логіки на практиці” [180, с.478].

У контексті проблеми взаємозв'язку логіки та риторики, як зазначалося 

у [114, с.158], досить цікавою є класифікація суперечок С.І. Поварніна. 

Насамперед він поділяє суперечки на два типи: через істинність думки і через 

доведення. Підставою такого поділу є результат вдалої суперечки. В 

першому випадку наслідком є встановлення того, що певна думка є істинною 

або що вона є помилковою. В другому випадку наслідком є встановлення 

того, що думка не виправдана або не спростована учасниками суперечки. С.І. 

Поварнін підкреслює: „...невдале доведення, взяте саме по собі, означає 

лише, що людина не змогла виправдати чи спростувати тезу, а істинності чи 

хибності тези не стосується зовсім” [180, с.482-483]. У суперечках через 

доведення антитеза не має особливого значення на відміну від першого 

випадку. Загалом же вибір виду суперечки за цією підставою належить 

опоненту, оскільки саме він висуває антитезу або наводить заперечення тези 

(суперечка через істинність думки) чи здійснює напад на доведення тези 

(суперечка через доведення). Серед інших видів суперечок важливою для 

цього дослідження є насамперед суперечка, що відбувається при слухачах. 

Відомий логік відмічає, що в таких випадках учасник мас пристосовуватися 

не стільки до супротивника, скільки до аудиторії. Здебільшого подібні 

суперечки перетворюються в суперечки для слухачів. С.І. Поварнін як 

приклад наводить передвиборчі зібрання, коли тільки дуже недалека людина 

може вважати, що представники політичних партій прагнуть переконати 

один одного [180. с.487]. Зрозуміло, що йдеться про переконання слухачів.
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Для досягнення успіху в подібних суперечках необхідно враховувати 

те, що відомий логік називає „психологією слухача” [114, с. 159; 115, с.81]. 

Варто пам’ятати, що насправді дуже мало людей вміють слухати, а навіть 

коли й слухають, то далеко не завжди чують, тобто цілком розуміють 

сперечальників, особливо якщо спілкування не торкається особистих 

інтересів слухачів. С.І. Поварнін пише: „Не говорю вже про промови. Мені 

довелося перевіряти на досвіді, скільки й що виніс слухач невеликої промови 

середнього оратора. Виявляється далеко не всі можуть відновити логічний 

хід її й дуже мало можуть вловити її головну думку, схопити її сутність” 

[180, с.488].

Залежно від мети відомий логік виділяє 5 видів суперечок: 1) заради 

перевірки думки; 2) заради переконання супротивника; 3) заради перемоги; 

4) заради самої суперечки; 5) заради вправи, гри. Останній вид був 

розповсюдженим у Стародавній Греції, в сучасних умовах майже не 

зустрічається. Варто підкреслити такс зауваження С.І. Поварніна: „...і в 

суперечці для переконання, і в суперечці для перемоги - сперечальники 

часто користуються не стільки логікою, не доводами розсудку, скільки 

засобами ораторської переконливості: значимістю тону, гострими словами, 

красою виразу, збудженням потрібних почуттів та ін. незліченними засобами 

могутнього ораторського мистецтва. Звичайно, про істину і логіку при цьому 

менше піклуються, ніж було б потрібно” [180, с.495]. Досить важливим 

розрізнення видів суперечок виявляється у питанні відбору доводів [114, 

с.159]. Стосовно переконання, як вже зазначалося вище, то слід відбирати ті 

аргументи, які будуть переконливими для супротивника або для аудиторії 

(коли йдеться про суперечку для слухачів). У суперечках для переконання, 

крім відбору певних аргументів, потрібно приділити особливу увагу викладу 

доведення. Як пише С.І. Поварнін, нажаль правило відповідності промови 

розумінню тих, на кого вона розрахована, майже не виконується [180, с.504].

У [114, с.159] особливо підкреслювалася думка С.І. Поварніна про 

комунікативну природу аргументації. Хоча сам автор майже не застосовує 
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термін „аргументація’*, а користується терміном „доведення" (розрізнення 

цих термінів було здійснене в середині XX ст. у доробку X. Перельмана 

[289]), проте розглядає саме процеси аргументації, що здійснюються в 

реальних комунікативних ситуаціях, якими є суперечки різного ґатунку 

(наукові, політичні, релігійні тощо). Цс й не дивно, адже на початку XX ст. 

аргументація не була предметом пильної уваги науковців ні в царині логіки, 

ні в царині риторики. Тільки в останній третині минулого століття 

дослідження аргументативної проблематики виходять на перший план. 

Комунікативний характер аргументації як виду інтелектуальної діяльності на 

сьогоднішній день підкреслюється багатьма дослідниками, в тому числі й 

українськими [120; 124; 129; 222; 233 та ін.].

Стосовно винаходу доводів, то С.І. Поварнін вважає, що тут не можна 

вказати жодних правил, адже все залежить від знань людини, її кмітливості 

тощо [114, с.159]. Проте у випадках частих суперечок з приводу певних тез 

слід збирати та запам'ятовувати всі доводи „за" та „проти" тези, а також 

заперечення проти останніх та захист доводів „за". Слабких доводів, тобто 

таких, проти яких можна знайти багато заперечень, слід уникати. Адже тут, 

як пише відомий логік, спрацює „психологія супротивника", коли він 

намагається нападати на слабкі місця в аргументації іншого учасника 

суперечки. При цьому сильні доводи можуть залишитися непомітними, не 

вразити співрозмовника [180, с.506-507]. Щодо доводів супротивника, то 

потрібно насамперед їх чітко з'ясувати, особливо, якщо їх декілька. 

Головним принципом тут залишається вміння слухати і читати (для 

письмових суперечок). А для визнання думки хибною мають бути виконані 

дві умови: по-перше, довід супротивника повинен бути істинним; по-друге, 

він повинен дійсно суперечити думці, що виражена в тезі. Тоді захист 

проводиться по цих двох напрямах: через напад на істинність доводу 

супротивника або через заперечення сумісності з думкою, яку відстоює 

учасник суперечки. При цьому варто придивитися до того, чи не суперечить 
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довід самій думці чи якомусь іншому твердженню співрозмовника, тоді є 

можливість нанесення так званого зворотного удару [180, с.508-510].

Відомий логік також розрізняє поняття „закінчення суперечки" та 

„завершення суперечки". Останнє передбачає те, що учасник відмовляється 

від своєї тези, його переконав співрозмовник. Тому насправді більшість 

суперечок лише закінчуються, але не завершуються одразу. Завершення 

може відбутися пізніше, після роздумів й визнання правоти супротивника. 

Хоча може бути й позірне завершення, коли в самій суперечці ніби вдалося 

переконати супротивника, однак потім він забуває доводи й знову 

повертається до своєї думки [180, с.521-523]. У [114. с.159] підкреслювалося, 

що в сучасній теорії аргументації в межах прагма-діалектики, яка активно 

розробляє поняття критичної дискусії (діалектична складова), правило 

завершення суперечки виділяється окремо. Це правило фіксує таку вимогу до 

раціональної суперечки, за якою пропопент має відмовитися від початкової 

точки зору, якщо йому не вдалося її захистити, а опонент зняти свої 

зауваження у випадку успішного захисту точки зору іншим учасником. 

Проте на практиці сперечальники часто залишаються при своїх думках, хоча 

й не озвучують це [55, с.178].

Друга частина роботи „Суперечка. Про теорію і практику суперечки" 

присвячена хитрощам [114, с.159-160]. Хитрість у суперечці С.І. Поварнін 

визначає як „...будь-який прийом, за допомоги якого хочуть полегшити 

суперечку для себе й ускладнити суперечку для супротивника" [180, с.523]. 

Загалом таких прийомів існує дуже багато. Тому перерахувати всі, на думку 

відомого логіка, неможливо. Проте для допомоги тим, хто бере участь у 

суперечках, він описує деякі з тих, що є найбільш важливими та частіше 

застосовуваними. Насамперед С.І. Поварнін пише про дозволені та 

недозволен! хитрості. До останніх він відносить зокрема всі прояви 

„паличних доводів" і підкреслює: „Суперечка - це боротьба двох думок, а не 

думки й дубини" [180, с.534]. Тому подібні прийоми погрібно завжди 

викривати, оскільки зазвичай продемонструвати їхню наявність нескладно.
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Як зазначалося у [114, с.160], окрему групу хитрощів утворюють 

психологічні прийоми, мета яких полягає в тому, щоб вивести 

співрозмовника з рівноваги, послабити роботу мислення. Адже коли увага не 

сконцентрована належним чином, людина схвильована, то вона сперечається 

і розмірковує значно гірше: „Не зайвим буде відмітити, що в ораторських 

промовах одним з найсильніших засобів, що відволікають увагу від думок та 

їх логічного зв'язку, - є пафос, вираз сильного емоційного підйому, рівно як 

надлишок вдалих тронів, фігур тощо. Перевірено на досвіді, що зазвичай 

слухач гірше за все засвоює та запам'ятовує смисл таких розділів промови” 

[180, с.540]. Стосовно психологічних прийомів, то С.І. Поварнін вважає, що 

їх не потрібно викривати, адже довести їхню наявність досить складно. 

Найкращим засобом тут буде по можливості не піддаватися їм [180, с.587]. 

Ці думки відомого логіка зайвий раз підтверджують, що психологічні 

аспекти суперечки в його концепції постають як риторичні, оскільки 

пов'язані з впливом на слухачів.

Велику увагу в своїй роботі відомий логік приділяє такому виду 

хитрощів, як софізми [114. с.160]. При цьому софізми виступають як 

помилки, що зроблені навмисно, тобто їхня природа не логічна, оскільки по 

суті помилки і софізми не розрізняються, а психологічна: помилки, па 

відміну від софізмів, зроблені ненавмисно. Тому софізмів існує стільки ж, 

скільки й помилок. С.І. Поварнін описує софізми, що пов'язані з тезою, з 

доводами (брехливі доводи, софізми довільного доводу) та софізми 

непослідовності або неправильного міркування. Софізми тези виявляються у 

різноманітних відступах від неї: „Можна цілком відкинути попередню тезу, 

можна тільки більш чи менш змінити її тощо. Але логічна суть буде одна 

відступ від завдання суперечки, відступ від тези” [180, с.546]. Великий вплив 

серед подібних софізмів мають ті, що переводять на точку зору користі чи 

шкоди. Тут відомий логік апелює до думки А. Шопенгауера [231, с.53-54], 

який також особливо відзначав цю хитрість [180, с.558]. Йдеться про те, що у 



224

подібних випадках учасник суперечки звертається переважно до волі, а не до 

розуму.

Софізмів щодо доводів взагалі дуже багато. Все, що характеризує 

підміну тези, стосується й доводів. Досить цікаві спостереження С.І. 

Поварніна можемо побачити відносно такого поширеного прийому, як 

аргумент до авторитету [114, с.160]. Точніше він вважає софізмом 

неправильне посилання на авторитет, оскільки досить часто у суперечках 

неможливо обійтися без таких доводів. Відомий логік пише: „Але слід 

пам'ятати дві умови правильного їх застосування: а) доводи ці правильно 

використані або за відсутності доводів по суті, - що буває досить часто, адже 

ми не можемо все знати, все випробувати самі й усе особисто перевірити; або 

ж для підкріплення доводів по суті. Саме по собі посилання на авторитет є 

лише більш чи менш імовірним (а не достовірним) доводом, б) По-друге, 

кожний авторитет — авторитет тільки в царині своєї спеціальності. Якщо 

таких царин декілька - тим для нього краще, звичайно. Але поза межами 

спеціальності він „звичайний смертний”, і посилання на нього в таких 

випадках - помилка або софізм" [ 180. с.572].

Софізми непослідовності також мають декілька видів, а саме: хибне 

узагальнення, підміна понять, багато запитань тощо. Досить цікавим постає 

так званий .дамський аргумент”, суть якого полягає в тому, що серед кількох 

можливих рішень береться саме безглузде, протиставляється думці, яку 

захищають, і пропонують супротивнику зробити вибір тільки серед цих двох 

положень. Хоча, як відмічає С.І. Поварнін, за вимогами логіки слід 

враховувати всі варіанти [180, с.583]. Крім того, назва аргументу зовсім не 

означає, що чоловіки ним не користуються навпаки. Проте рельєфно такий 

прийом постає саме у жінок [ 114, с. 160].

Відомий логік вважає, що обізнаність у різноманітних прийомах, якими 

користуються у суперечках, здатна убезпечити від них. Стосовно софізмів, то 

питання про те, чи потрібно їх викривати, є досить складним. С.І. Поварнін 

відмічає, що викриття софізму передбачає два аспекти: по-перше, потрібно
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вказати помилку, а по-друге - показати, що вона навмисна. Останній пункт 

торкається намірів, які довести важко, оскільки можна самому припуститися 

помилки „читання в серцях". Тому: „...значно краще і розумніше обмежитися 

тільки зазначенням помилки в міркуваннях супротивника, не входячи в 

обговорення навмисна вона чи ні” [180, с.586]. Крім того, відомий логік не 

погоджується з А. Шопенгауером [231, с.39-40] у тому, що на софізми 

найкраще відповідати софізмами. Все ж таки, софізми є досить сумнівними 

прийомами, тому можливість їхнього застосування залишається особистим 

вибором кожного учасника суперечки. Загалом покликання праці С.І. 

Поварніна „Суперечка. Про теорію і практику суперечки” полягає, так би 

мовити, в озброєнні тих, хто бажає брати участь у суперечках, оскільки 

знання і вміння швидко розпізнати хитрощі значно зменшує шанси тих, хто 

їх застосовує [114. с.160]. Відомий логік пропонує 5 головних настанов для 

бажаючих бути непереможепими софістами в суперечці: потрібно 

сперечатися тільки про тс, в чому добре обізнаний; у суперечках з софістами 

завжди бути напоготові, а по можливості уникати таких протистоянь; вміти 

охоплювати суперечку загалом, а не рухатися від аргументу до аргументу; 

бузи спокійним і повністю володіти собою; ретельно і чітко з'ясовувати тезу 

і головні доводи, як свої, так і супротивника [180, с.585].

Розгляд вищснавсдсного матеріалу засвідчує насамперед тс, що робота 

С.І. Поварніна, як він і сам зазначав, є прикладною логікою. Хоча вона має 

комплексний характер [114, с.160-161; 115, с.81-82], оскільки намагається 

максимально врахувати досить пов'язані між собою складники суперечки 

(логічні, психологічні, епістемічпі, комунікативні). Комунікативні аспекти 

суперечки, як було показано вище, полягають у тому, що слід враховувати 

насамперед тих, на кого спрямована аргументація учасників. Можна сказати, 

що це риторичні аспекти, адже йдеться про переконання. Однак, як ми 

бачили, здебільшого відомий логік не дуже прихильно ставився до риторики, 

хоча певною мірою визнавав могутність ораторського мистецтва, засобами 

якого можна досить легко увести співрозмовника від логіки аргументації.
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Напевно це пояснюється тим, що риторика тривалий час перебувала в 

занепаді й досить розповсюдженим було уявлення про те, що її турботою є 

виключно краса у промові, яка навіть важко запам'ятовується (наприклад, 

пафосні частини). Епістемічні складники виявляються насамперед у знанні 

предмету суперечки. Психологічні аспекти постають тісно переплетеними з 

риторичними: це і „психологія слухача”, і психологічні хитрощі. Ядром же 

концепції С.І. Поварніна є логічні аспекти, які виявляються передусім у 

структурних аспектах (складники доведення: теза, доводи, зв'язок між ними). 

Прикладний характер такої логіки постає в застосуванні логічних процедур у 

конкретних комунікативних феноменах, якими с суперечки.

Слід підкреслити винятковість цієї роботи С.І. Поварніна серед 

логічних праць початку XX ст. Адже логіки були захоплені тими 

можливостями, які відчинили перед нею збагачення математичними 

методами, які були використані в працях з логіки Дж. Булем [248], Г. Фреге 

[212] та іншими науковцями й на десятиліття обумовили бурхливий розвиток 

математичної логіки.

4.1. Логічні аспекти „лінгвістичної” риторики

Сучасна риторика і сучасна логіка мають яскраво виражений 

семіотичний характер [98, с.94]. „Відродження” риторики в XX ст. часто 

пов'язують з розвитком прагматики. Один із фундаторів семіотики Ч.У. 

Моріс вважав саме риторику попередницею прагматики: „З історичної точки 

зору, в якості ранньої обмеженої форми прагматики можна розглядати 

риторику...” [163, с.63]. Щоправда, у лінгвістиці подібне співвідношення 

трактують дещо іншим чином. Д. Франк, наприклад, зауважує, що переробка 

апарату риторики дасть можливість лінгвістичній прагматиці вийти з глухого 

кута. Для цього необхідно насамперед пристосувати систему понять, що 

орієнтована на монолог, до діалогу. На думку Д. Франк, риторика „...прагне 

виробити репертуар стратегій, комунікативних принципів і формальних 
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моделей застосування, що використовують промовці й слухачі, коли вони 

прагнуть ефективним й адекватним чином взаємодіяти між собою й досягати 

своїх комунікативних цілей (у різноманітних контекстах й обставинах)" [211, 

с.371].

З іншого боку, саме у царині семіотичних вимірів логіки й риторики 

можна бачити й різні завдання цих дисциплін [98, с.95-96]. Відомий фахівець 

у галузі семіотики У. Еко у своїй роботі „Відсутня структура. Вступ до 

семіології” (1968) відмічав, що семіологію (як загальну теорію знакових 

систем на відміну від семіотик, які вивчають окремі знакові системи) 

цікавить тільки лівий бік відомого семантичного трикутника Огдсна-Річардса 

[236, с.62, 64]:

Як пише А.С. Копверський: „Вершини трикутника репрезентують три 

різні системи: А, В. С. Взаємодія між цими системами забезпечує процес 

спілкування. А - символ (у природній мові насамперед слово); В - предмет, 

до якого належить символ (слово). Предмет, на який вказує символ, 

називають референтом, денотатом; С - посередник між символом і 

референтом. Цим посередником є думка, яку називають смислом, 

інформацією про предмет. Суцільні лінії трикутника вказують на реальні 

відношення між символом і предметом і водночас на те, що відношення між 
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символом і предметом виникли завдяки посередництву думки (смислу)" [122, 

с.51-52].

Хоча суперечку про відношення між знаком, смислом і денотатом 

навряд чи можна вважати завершеною, проте на думку У. Еко, дискусії про 

референт нс с предметом ссміології: „Наявність чи відсутність референта, а 

також його реальність чи нереальність несуттєві для вивчення символу, яким 

користується те чи інше суспільство, включаючи його в ті чи інші системи 

відношень. Семіологію не турбує, існують насправді єдинороги чи ні, цим 

питанням займається зоологія й історія культури, що вивчає роль 

фантастичних уявлень, властивих певному суспільству в певний час. але їй 

важливо зрозуміти, як у тому чи іншому контексті ряд звуків, що утворюють 

слово „єдиноріг", входячи в систему лінгвістичних конвенцій, набуває 

властиве йому значення й які образи народжує це слово в розумі адресата 

повідомлення, людини певних культурних навичок, що склалися в певний 

час" [236, с.64].

Дійсно, й логіку, й риторику, як і семіотику, не цікавить питання про 

існування єдинорогів. Однак друга частина зауваження У. Еко відносно 

семіології може бути застосована до риторики, але не до логіки. Таким 

чином, психологізм, відкинутий у логіці Г. Фреге [213; 214], Е. Гусерлем [50] 

та ін., не може бути повністю вилучений з риторики. Оскільки для оратора 

важливо в кінці кінців нав'язати свої думки аудиторії, й у такій ситуації 

навряд чи можливо знехтувати очікуваннями публіки [98, с.96].

Варто підкреслити також, що однією з найбільш характерних рис 

філософії XX ст. став „лінгвістичний поворот", тобто звернення філософії до 

мови як свого „сховища": .Лінгвістичний поворот у будь-якій своїй версії 

гайдеггерівський або вітгенштайнівській - неминуче веде до прагматики, 

політики, риторики, поетики використання мови" [175, с. 10]. Виявляється, 

що філософія знову звернулася до риторики, яка перебувала на іншому 

полюсі культури ще за часів Античності.
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Залишаючи поза межами даної роботи різні варіанти „лінгвістичного 

повороту”, звернемося до аналізу поглядів на риторику, що висловлювалися 

у царині структуралізму [90, с.32]. Оскільки саме вони суттєво позначились 

не тільки на сучасній філософії, але навіть більшою мірою на сучасній 

риториці. Вибір для такого аналізу концепцій риторики філософів Р.Барта й 

У.Еко та лінгвістів групи р зумовлений насамперед тим, що їхні розробки 

суттєво збагатили сучасну риторику, сприяли формуванню окремого напряму 

в її розвитку, а також засвідчили її відмінності від класичної риторики. Окрім 

того, саме структуралістські концепції найбільш яскраво демонструють 

семіотичний характер подібних побудов [83], пік яких припадає на 60-70-ті 

рр. XX ст., а коріння сягають ще робіт швейцарського лінгвіста Ф. де 

Сосюра, зокрема розрізнення ним двох боків знаку - те, що позначає, і 

позначеного [198, с.89]. Те, що позначає, виступає як формальний бік 

мовного знаку, а позначене — як змістовний. Власне лінгвістичним 

підгрунтям структуралістських риторичних концепцій слід вважати й поняття 

парадигми та синтагми, а також модель комунікації, яка була запропонована 

відомим лінгвістом і фахівцем у галузі семіотики Р.Якобсоном [239, с.197- 

204]. Стосовно семіотики він зокрема писав: "Я всіляко вітав розвиток 

семіотики, науки, що здатна продемонструвати специфіку мови на фоні всіх 

інших знакових систем і в той же час виявити інваріанти, які пов'язують 

мову зі спорідненими знаковими системами” [240, с.79.]

Відповідно саму неориторику, як відмічав В.М.Мейзерський, можна 

тлумачити досить широко: “Всього за десятиліття риторика, викладання якої 

в європейських університетах було остаточно згорнуто до кіпця XIX ст., 

перетворилась у міжнародний... та міждисциплінарний науковий напрям, що 

зорієнтований на інтеграцію лінгвістики, семіотики, герменевтики та 

текстології. Займаючись аналізом дискурсивних (мовленнєвих) практик, які 

утворюють експериментальне поле семантичних досліджень, які мають 

справу з процесами породження і функціонування смислу, риторика 

висвітлила ту обставину, що центральною проблемою гуманітарного знання 
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стала проблема сигніфікації як соціального та культурного феномена" [152, 

с.З].

Загалом погоджуючись з вищенаведеною думкою, підкреслимо й 

позицію А.І. Мігунова: „Риторика як мистецтво слова є, по суті, мистецтвом 

народження думки. Адже слово є там, де с думка, народжена словом" [155, 

с.21]. Таке тлумачення риторики стало можливим завдяки тому, що 

аргументативна проблематика, яка ще з античних часів входила до розуміння 

цієї дисципліни як мистецтва переконуючої промови, відійшла до теорії 

аргументації. З іншого боку, при осмисленні феноменів використання мови 

межа між семантикою і прагматикою розмивається, оскільки, як пише Л.І. 

Мігунов: „Сама реальність позбавлена смислу, смисл народжується в мові, 

коли ми намагаємося в своєму міркуванні розповісти світ, тобто розумом 

своїм намагаємося його віднайти" [155, с.22].

Специфіку структуралістського підходу в осягненні проблеми 

смислопороджсння, як підкреслювалося у [90, с.33-34], знаходимо в праці 

відомого французького філософа Р.Барта „Структуралізм як діяльність" [18]. 

Він наголошує на тому, що структуралізм слід витлумачувати саме як 

діяльність, тобто набір двох мисленнєвих операцій (членування та монтаж), 

результатом яких є реконструкція будь-якого об’єкту через його 

функціонування. Сутність членування полягає в тому, щоб виділити в об'єкті 

фрагменти, взаємне поєднання яких породжує деякий смисл. Наступна 

операція - монтаж - полягає в тому, щоб за виділеними фрагментами 

закріплюються правила їхнього взаємного поєднання. Як пише Р.Барт. 

„...об'єктом структуралізму є не людипа-посій пескіпчепої множини смислів, 

а людина-виробник смислів, таким чином, ніби людство прагне не до 

вичерпання смислового змісту знаків, але єдино до здійснення того акту, 

завдяки якому виробляються всі ці історично можливі, мінливі смисли. Ното 

significans, людина позначувальна, — такою повинна бути нова людина, яку 

шукає структуралізм" [18, с.259].
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Для сучасної риторики найбільш цікавою є робота Р.Барта „Риторика 

образу” [17], яка, з одного боку, реалізує вищезазначений загальний 

структуралістський підхід до даної галузі гуманітарного знання, а з іншого - 

накреслює перспективи подальшого розвитку риторики [90, с.34]. Предметом 

для аналізу відомий французький філософ обрав рекламний дискурс. Р.Барт 

відмічає, що у рекламі знаки як вербальні, так і невербальні, 

характеризуються найбільшою виразністю, оскільки позначене має бути 

якомога точно донесене до адресата [ 17, с.298; 86, с. 181 ].

У „Риториці образу” розглядається така реклама, що складається із 

зображення та підпису під ним. Р.Барт виділяє в її межах три повідомлення: 

мовне, іконічне без коду (“буквальне", денотативне) та іконічне з кодом 

(“символічне”, конотативне) [17, с.ЗОЗ]. Зокрема наявність мовного 

повідомлення в рекламному дискурсі заторкує таку цікаву проблему: як 

співвідносяться текст і зображення? Які функції викопує мовне повідомлення 

стосовно іконічних повідомлень? На думку Р.Барта, текст несе в собі дві 

функції - закріплення та зв'язування. Дійсно, дуже важко уявити собі 

рекламу без будь-якого тексту. При цьому функція закріплення є 

найважливішою. Справа в тому, що смисл іконічних повідомлень може бути 

неоднозначним, але до адресата він має дійти в тому вигляді, який важливий 

для промовця: „...текст цс втілене право виробника (і отже, суспільства) 

диктувати той чи інший погляд на зображення: „закріплення” смислу - це 

форма контролю над образом; воно протиставляє проективній силі 

зображення ідею відповідальності за користування повідомленням; 

протилежно до іконічних позпачувальпих, що володіють свободою, текст 

відіграє репресивну роль..." [17, с.306]. Щодо двох інших іконічних 

повідомлень - денотативного та конотативного - Р.Барт зауважує, що 

розрізнення їх є досить хитким. Денотативного зображення у чистому 

вигляді не існує. Функція цього зображення полягає в тому, щоб надати 

вигляд природності конотативному зображенню [17, с.ЗІ2]. Про риторику 

образу можна говорити відносно “символічного" повідомлення [86, с.181].
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Аналіз рекламного дискурсу, особливо зображення, засвідчує 

недостатність виділення лише денотативного рівня знаку, рівня позначеного 

[90, с.35]. Необхідно враховувати також і рівень конотації, тобто тих 

компонентів значення знака, які ніби супроводжують його денотативне 

значення і мають культурно-історичні, світоглядні, соціальні та інші 

нашарування, характерні для людського суспільства на певному етапі 

історичного розвитку [86, с.182]. У прикладі реклами італійської фірми 

Р.Барт описує конотації знаку „похід на ринок*' гаким чином: „...позначене 

“похід на ринок” у свою чергу передбачає наявність двох емоційно-ціннісних 

уявлень уявлення про свіжі продукти й про домашній спосіб їхнього 

приготування; позначенням у нашій рекламі слугує відкрита сумка, з якої, 

ніби з рогу достатку, на стіл висипає провізія. Щоб прочитати цей перший 

знак, цілком достатньо тих знань, які вироблені нашою, широко 

розповсюдженою цивілізацією, де “походи на ринок” протиставляються 

“харчуванню на швидку руку” (консерви, заморожені продукти), що 

характерне для цивілізації більш “механічного” типу” [17, с.299].

У [90, с.35-36] підкреслювалася думка Р.Барта про те, що риторика 

залежить від субстанції (звуки, жести, зображення, тощо), але з боку форми 

вона є універсальною. Це виявляється в тому, що риторичні фігури 

утворюються через формальні відношення між елементами. Наприклад, 

тропи, що розглядались ще в класичній риториці, екстраполюються 

французьким філософом із сфери словесного повідомлення на інші типи 

повідомлень. Однак створення універсальної риторики ще попереду. Подібні 

концепції, вважає Р.Барт, повинні враховувати принаймні два аспекти [17, 

с.316-317]. Перший аспект пов'язаний якраз із розробкою візуальної 

риторики. Мається на увазі певна залежність від субстанції, адже візуальний, 

звуковий та інший матеріал накладає свої відбитки на повідомлення. Другий 

аспект передбачає врахування численного доробку представників риторичної 

думки. У примітках до статті „Риторика образу” Р.Барт зокрема пише: 

„Класична риторика підлягає переосмисленню в структурних термінах (така 
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робота зараз проводиться); у результаті, ймовірно, можна буде побудувати 

загальну, або лінгвістичну риторику конотативних позначень, придатну для 

аналізу систем, побудованих з членороздільних звуків, образо творчого 

матеріалу, жестів тощо" [ 17, с.317].

Таким чином, членування як етап структуралістської діяльності в 

аналізі рекламного дискурсу постає у французького філософа через 

виділення трьох фрагментів рекламного повідомлення. Другий етап 

структуралізму — монтаж - виявляється у встановленні правил 

функціонування досліджуваного об’єкту [90, с.36]. Головною функцією 

мовного повідомлення, як зазначалося вище, с закріплення смислу 

полісемічних іконічних повідомлень у рекламі. Для визначення правил 

функціонування двох іконічних повідомлень Р.Барт використовує такі 

поняття лінгвістичного структуралізму, як „парадигма" і „синтагма". Знаки 

конотативних повідомлень можуть бути виражені у парадигматичних 

термінах як сукупність смислів у „театральних позах" без будь-якого 

контексту. Денотативні повідомлення забезпечують впливовість 

конотативних повідомлень через занурення конотаторів у синтагму денотації, 

тобто у простір, в якому конотатори пов'язуються між собою. Р.Барт пише: 

„...царина конотації є цариною системи; конотацію можна визначити лише в 

парадигматичних термінах; іконічна ж дснотація належить до царини 

синтагматики і пов'язує між собою елементи, що вилучені з системи: 

дискретні конотатори поєднуються, актуалізуються, „говорять" лише за 

допомогою денотативно!’ синтагми” [ 17, с.318].

Відомий вчений і письменник Умберто Еко в своїй роботі 

структуралістського періоду „Відсутня структура. Вступ до ссміології" [236] 

відмічає, що предметом риторики традиційно виступає переконуючий 

дискурс. При цьому поле такого дискурсу надзвичайно широке: від самих 

щирих переконань, які адресант намагається донести до адресата, до прямого 

обману [236, с.124-125]. У.Еко підкреслює той момент, що в сучасному 

просторі багато дискурсів не належать до аподиктичного типу, який був 
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виділений ще в епоху Античності й активно розроблявся в епоху Нового 

часу. В основу такого типу дискурсу покладалися дедуктивні способи 

обгрунтування, а в якості аргументів використовували безсумнівні 

твердження. На сьогоднішній день аподиктичними можна вважати хіба що 

деякі логічні системи, а більшість дискурсів виступають саме як 

переконуючі, що грунтуються далеко не на безсумнівних твердженнях і силі 

розуму [86, с.182].

Загалом особливості риторики виявляються в таких пунктах: “...з 

одного боку, риторика зосереджується на таких промовах, що якось по- 

новому (інформація) намагаються переконати слухача в тому, що він ще не 

знає; з іншого, вона домагається цього, виходячи з того, що вже якимось 

чином слухачу відомо і бажано, намагаючись довести йому, що 

запропоноване рішення необхідно випливає з цього знання і бажання” [236, 

с.128]. У.Еко вказує на те, що дослідження перекопуючих дискурсів, у тому 

числі й рекламного дискурсу, мас врахувати той інструментарій риторики, 

який був розроблений з часів Аристотеля до X.Перельмана [86, с.182-183]. У 

слухачів не повинно виникати жодних сумнівів щодо тієї аргументації, яка 

пропонується оратором на їхній розгляд. Тобто оратор повинен показати, що 

його положення спираються на такі аргументи, які відповідають способу 

мислення, у грунтовності якого слухачі заздалегідь впевнені [236, с.126].

У [86, с.183] підкреслювалася думка У.Еко про те, що перш ніж 

спробувати в чомусь переконати аудиторію, потрібно привернути її увагу. 

Для цього використовуються різноманітні риторичні фігури й тропи (сам 

автор зрештою зупиняється па терміні "тропи”). Особливо актуальним це є 

для рекламного дискурсу. Здебільшого тропи є способом емоційного впливу, 

головним завданням яких є якраз привертання уваги [236, с.127]. Вони 

можуть також робити більш виразною аргументацію оратора. Як і Р.Барт, 

У.Еко виділяє два виміри повідомлення в рекламному дискурсі: словесний і 

візуальний. Однак на відміну від французького філософа, він вважає, що 

відношення між текстом і образом може мати й більш складний характер.
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Мається на увазі, що хоча здебільшого образ дійсно є неоднозначним і 

припускає різні варіанти його тлумачення, а текст покликаний закріпити 

певне значення, іноді співвідношення між словесним і візуальним 

повідомленням може полягати в тому, наприклад, що образ відсилає до 

загальноприйнятого аргументу, а текст йому суперечить тощо. Відповідно 

У.Еко відмічає: “Одне із завдань дослідження риторики реклами в тому і 

полягає, щоб прослідкувати, як схрещуються риторичні рішення обох 

регістрів" [236. с.227].

Ідеологія в концепції У.Еко тлумачиться досить широко, однак, по суті, 

теж представляє собою сферу позначених. В рекламі зокрема ідеологія, яка 

стоїть за риторикою, є ідеологією споживання: “...ми закликаємо споживати 

товар X, тому що це в порядку речей, так чи інакше, ви щось споживаєте, а 

ми пропонуємо вам нашу продукцію замість чужої і робимо це тим способом, 

який вам добре відомий" [236, с.201]. У цьому якраз і виявляється та 

“суперечність" риторики, про яку писав відомий дослідник. Тобто 

переконання у чомусь новому можливе на грунті вже добре відомих знань і 

бажань [83, с.82].

Крім того, У.Еко підтримує думку Р.Барта про необхідність звернення 

до арсеналу класичної риторики принаймні для того, щоб найбільш повно 

представити систему риторичних фігур, прикладів та аргументів, в яку 

можна буде вписувати візуальні повідомлення, які використовуються в 

рекламі [86, с.184]. Тоді риторика постає вже не просто як „сховище 

застиглих форм", вона надає певний інструментарій аналізу переконливості 

різноманітних дискурсів [236, с.134-135], в яких наявні як вербальні, так і 

невербальні аспекти (реклами, кіно, телевізійного дискурсу, музики, 

архітектури тощо) [90. с.38].

Зокрема, у візуальній комунікації на прикладі реклами У. Еко розрізняє 

такі рівні: іконічний, іконографічний, рівень тропів, рівень топів, рівень 

ептимем [236, с.228-233]. Два перші рівні є даними безпосередньо, хоча 

реклама вводить певні специфічні типи тих же іконічних знаків, які мають 
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сильний емоційний вплив, провокують відповідні бажання. Рівень тропів, як 

пише У. Еко, містить візуальні еквіваленти словесних тропів: „У підсумку 

слід відмітити, що майже будь-який рекламний візуальний образ являє собою 

риторичну фігуру, яка при цьому починає домінувати, тобто це випадок 

антономазії. Окрім всього іншого, будь-яка окрема річ, будь-який 

зображений індивід, згідно антономазії, являє собою ще й свій рід або вид" 

1236, с.231]. Рівень топів, на думку відомого дослідника, містить дві рубрики, 

за якими розподілялись аргументи. З одного боку, маються на увазі 

передумови ентимем, а з іншого - загальні місця аргументації. Рівень 

ентимем являє собою рівень власне візуальної аргументації.

Стосовно специфіки візуальної аргументації в рекламі у 

вищезазначених рівнях підкреслимо таке положення У. Еко: „Як бачимо, для 

утворення ентимеми необхідна відповідна інтерпретація на рівні тропів, та 

сама антономазія, що мається на увазі, за якою „ця мама" опиняється „всіма 

мамами". Можна також сказати, що в багатьох випадках антономазія 

„зразково-показова мати" індукує поле топів, наприклад, „якщо еталонна 

мати діє таким чином, то чому б і тобі не діяти так само?", звідки 

народжується аргумент: „ця мати - зразок матерів - вона годує його 

продуктом X - чому б тобі не годувати його цим же продуктом?", в якому, як 

можна помітити, відсутній універсальний квантифікатор „усі"" [236. с.232- 

233].

Таким чином, особливістю концепцій Р.Барта і У.Еко є аналіз 

рекламного дискурсу через фундаментальне поняття риторики - поняття 

риторичної фігури, а також встановлення можливості екстраполяції 

механізмів переконливості мовленнєвих повідомлень на візуальні 

повідомлення. Крім того, зазначені концепції також постають певним 

поєднанням практичного аспекту взаємозв'язку логіки і риторики в 

широкому сенсі, оскільки присвячені рекламному дискурсу, та у вузькому 

сенсі, оскільки в межах цього дискурсу йдеться про практичну аргументацію, 

покликану сформувати намір щодо купівлі певного товару.



237

Структуралістське підгрунтя риторичних побудов досить яскраво 

виявляється в концепції загальної риторики групи ц. У роботі „Загальна 

риторика” [171] (1970 р.) лінгвісти Ж.Дюбуа, Ф.Еделін, Ж.-М.Клінкенберг, 

Ф.Менге, Ф.Пір, А.Трінон з Л'єжського університету (Бельгія) обрали 

літературу як об'єкт аналізу. На їхню думку, такий вибір зумовлений тим, що 

література - це насамперед особливе використання мови, а точніше, її 

перетворення. Відповідно завданням загальної риторики є аналіз подібних 

перетворень [171, с.53].

Л’єжці переосмислюють модель комунікації, що складається з 6 

чинників (адресант, адресат, повідомлення, контекст, контакт і код), яка була 

запропонована Р. Якобсоном [239, с.198]. Цю модель можна вважати 

уточненням відомого риторичного трикутника Аристотеля. З кожним з 

елементів цієї моделі пов'язана відповідна функція мови. Р.Якобсон 

наголошує па тому, що йдеться не про монополію, а про те, що в межах 

конкретного комунікативного акту ці функції мають певну ієрархію [239, 

с.198]. Зокрема функція, що спрямована на повідомлення, є поетичною 

функцією мови. Представники л’єжської школи запропонували замінити 

термін “поетична функція" терміном “риторична функція”, оскільки, на їхню 

думку, повідомлення не є окремим чинником комунікативного акту, як це 

було у Р. Якобсона: „Нам здасться, що видатний лінгвіст недостатньо точно 

провів аналіз мови, і як наслідок - „повідомлення" у нього опинилось в 

одному ряду з іншими факторами комунікативного акту. В дійсності ж 

повідомлення — це не що інше, як результат взаємодії п'яти основних 

факторів, а саме, адресанта і адресата, що входять у контакт через код з 

приводу референта” [171, с.54].

Для позначення змін, що стосуються будь-якого аспект}' мови, л’єжці 

використовують поняття метаболи [171, с.56]. Залежно від того, якого саме 

аспекту мови стосується перетворення, можна впорядкувати всі риторичні 

фігури. У цьому пункті слід відмітити, що протягом багатьох століть поняття 

риторичної фігури займало провідне місце у теоретичних побудовах. Ще за 
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часів класичної риторики були створені численні класифікації таких 

„відхилень" від звичайного способу виразу думки. Здобутком групи ц можна 

вважати якраз систематизацію риторичних операцій і фігур завдяки чіткому 

розрізненню видів подібних операцій і типів вихідних об'єктів.

Вихідними об'єктами перетворення можуть бути, з одного боку, план 

виразу/ план змісту (те, що позначає/ позначене у термінології 

структуралізму), а з іншого - слово/ речення. Відповідно утворюється чотири 

групи метабол: метаплазми, метасемеми, метатаксис і металогізми [171, с.66- 

67]. Метаплазми (морфологічні перетворення) змінюють звуковий або 

графічний вигляд слова чи одиниці більш низького рівня, тобто змінюється 

лише форма. Метасемеми (семантичні перетворення) замінюють одне слово 

на інше, тобто сутністю цієї операції є насамперед зміна смислу, а не лише 

форми. Метатаксис (синтаксичні перетворення) змінюють синтаксичну 

структуру речення. Металогізми змінюють логічну значимість фрази. їхня 

функція полягає у деформації референтної ситуації або контекст}'.

Видами риторичних операцій у л'єжців є субстаиційиі та реляційні 

[171, с.85-86]. Виходячи з назви, перший вид операцій змінює субстанцію 

одиниць і має два підвиди: скорочення та додавання. Операції скорочення 

викреслюють деякі одиниці в повідомленні, а операції додавання, відповідно, 

додають нові одиниці до тих. що вже існують. Реляційні ж операції змінюють 

лише лінійний порядок одиниць повідомлення.

У [90, с.39-40] зазначалося, що на перший погляд терміни, які 

використовують представники групи р (метаплазми, метасемеми, метатаксис, 

металогізми тощо), є певним перевантаженням й можуть стати приводом для 

ще одного закиду в бік „схоластичності" й непотрібності риторики як 

окремої галузі гуманітарного знання. Однак у попередніх риторичних 

побудовах не вдавалося так чітко систематизувати риторичні фігури. Це 

стало можливим на грунті застосування структуралістського підходу. 

Оскільки риторичні перетворення можуть стосуватись будь-якого аспекту 

мови, тому поняття метаболи виявляється головним поняттям риторики в 
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л'єжській школі. Вони підкреслюють: “Основним ефектом будь-якої 

метаболи є створення умов для сприйняття літературності (в широкому 

смислі слова) тексту, в якому вони присутні. Отже, метабола і є носієм тієї 

функції, яку Якобсон називає поетичною й яку ми вважаємо за краще 

позначити менш маркованим терміном риторичною функцією. Ця функція 

робить наголос на повідомленні як такому, на його формі, рівно як і на його 

змісті...” [171, с.266].

Представники льєжської школи для ілюстрації дії різноманітних 

метабол застосовують семантичний трикутник Огдена-Річардса (саме для 

того, щоб показати в якій сфері відбувається відхилення і що власне утворює 

певний вид метаболи). Загалом поняття “відхилення” є досить важливим для 

риторики, адже тропи ще з часів Квінтіліана визначались як вживання слів у 

непрямому значенні. Однак науковці групи р наголошують на тому, що 

головним для стилю, наприклад, є відношення норма/відхиленпя, а не просто 

відхилення. Відповідно риторична функція займає особливе місце серед 

інших функцій комунікації. Це виявляється зокрема в тому, що риторичні 

перетворення можуть стосуватись будь-якого аспекту мови. Хоча загальна 

риторика групи р являє собою проект фігуративних процесів на рівні мови, 

автори її відмічають загальпосеміотичпий статус риторики, оскільки 

риторичні фігури виявляються не лише в мовних повідомленнях [171, С.279- 

280].

Концепція риторики групи р яскраво засвідчує, що не варто, все ж таки, 

пов'язувати цю дисципліну виключно з прагматикою [98. с.94]. 

Представники л'єжської школи розглядають насамперед синтаксичні й 

семантичні аспекти дискурсу. Необхідно підкреслити, що логічна семіотика, 

на відміну від семіотичних концепцій риторики, аналізує формалізовані мови 

в різних аспектах їхнього функціонування. Риторика ж має справу з текстами 

природної мови. Група р, визначив риторику як множину операцій над 

мовою, якраз і спробувала дослідити синтаксичні й семантичні виміри 

риторичності тексту.
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У світлі проблем взаємозв'язку логіки та риторики особливої уваги 

заслуговують групи металогізмів і метасемем [91; 98, с.95]. Металогізми 

утворюються внаслідок зміни смислу на рівні речень. Відмітною 

особливістю цих фігур є їхня співвіднесеність з екстралінгвістичною 

реальністю. Автори „Загальної риторики" як приклад висловлювання, 

синтаксично правильного, але позбавленого смислу, наводять приклад Р. 

Карнапа: „Цезар - просте число". На їхню думку, логіків цікавлять подібні 

приклади тільки тому, іцо вони хочуть показати й з’ясувати, чого власне 

позбавлені такі висловлювання [171, с.236]. Однак для того, щоб говорити 

про їхню беззмістовність, необхідно спочатку винести деякі судження про 

реальність. Адже уявивши собі деякий можливий світ, в якому числа мають 

імена, ми вже не зможемо вважати висловлювання Р. Карнапа позбавленим 

смислу. Представники групи р з цього приводу пишуть: „На перший погляд 

всі риторичні висловлювання здаються двозначними. Вірно, що людина - 

очерет, тому що вона слабка, але цс й не вірно, оскільки людина - не 

рослина. Мало сказати, що ці висловлювання хибні; вони одночасно й 

істинні, й хибні, точніше, вони одночасно верифіковані й фальсифіковані. 

Логік має право вважати їх псевдонронозиціями. оскільки вони не 

задовольняють критерію істинності. Ці висловлювання не мають логічного 

„смислу”, але від цього не припиняють виражати різноманітні смисли, 

причому не нав'язують вибору між цими смислами і навіть забороняють 

робити його" [171, с.237-238]. Проте більш точно термін „псевдопропозиція" 

може бути віднесений не стільки до металогізмів, скільки до метасемем, 

тобто до тієї групи фігур, в якій зміни відбуваються на рівні слів і стосуються 

смислу (метафора, метонімія, синекдоха тощо). Представники групи р 

вважають, що коли виразити метасемеми у предикативній формі, то 

використання зв'язки приведе до протиріччя [171, с.239]. Наприклад, спроба 

підставити зв'язку „є" у відому метафору Б. Паскаля - „людина лише 

очерет..." - насправді буде означати, як було відмічено вище, „є і не є".
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Для виявлення механізмів утворення метасемем автори „Загальної 

риторики" використовують операції логічного (дерево = береза, чи дуб, чи 

верба...) та мереологічного (дерево = гілля, й листя, й коріння...) поділів і 

зсунення елементів у цих семантичних рядах. Вони описують дві принципово 

різні моделі семантичної дскомпозиції. Понятійна дскомпозиція або 

декомпозиція по типу Z базується на родо-видових відношеннях, має 

недистрибутивний характер: „...кожна складова ряду, будучи деревом, 

містить всі семи дерева плюс характерні для кожного виду специфічні 

ознаки. Частини пов'язані одна з одною відношенням логічного роз'єднання 

(сполучник або), й у цілому сукупність цих компонентів може бути названа 

декомпозицією по типу S" [171, с.184]. Предметна декомпозиція або 

дскомпозиція по типу П базується на відношеннях частина-цілс: „Отримані 

частини пов'язані відношенням логічного множення П (сполучник і), й ми 

будемо називати всю сукупність елементів декомпозицією но тину П. Суворо 

кажучи, відношенням логічного множення пов'язані висловлювання: (х є 

дерево) = (х має листя), (х має коріння), (х має стовбур) тощо. Така 

дскомпозиція має дистрибутивний характер у тому сенсі, що семи цілого 

нерівномірно розподіляються по його частинах (наприклад, ссма 

„забезпечення плавучості", що міститься у понятті „корабель", зберігається в 

понятті „кермо”, але не в понятті „каюта”)" [171. с.184].

Представники групи ц пов'язують ці типи декомпозиції з семантичним 

трикутником Огдсна-Річардса таким чином: „...у вершинах цього трикутника 

розташовані відповідно: позначення (які не є для нас цікавими, оскільки ми 

займаємося описом семантичних фігур), поняття (семантичний універсум, що 

інтерпретується по типу Z) і референт (нспсрстворсний матеріальний 

універсум, що сприймається по типу П” [171, с.185].

Слід підкреслити, що завдяки встановленню відношень між поняттями 

та застосуванню логічних операцій над цією формою думки автори 

„Загальної риторики” по-новому витлумачують співвідношення таких гропів, 

як метафора та метонімія. У теорії Р. Якобсона вопи різко протиставлялись, а 
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в цій системі виявляється, що метафора і метонімія належать до одного класу 

[171, с.214]. Представники групи ц приходять до того, що базовим 

механізмом утворення цих метасемем є механізм утворення синекдохи. 

Зважаючи на вихідні субстапційні операції (скорочення та додавання) і типи 

декомпозиції (Z та II), отримуємо чотири види синекдохи: звужуючу типу X 

(зСЕ), узагальнюючу типу Z (уСЕ), звужуючу типу П (зСП), узагальнюючу 

типу П (уСП).

Метафоричний процес у теорії загальної риторики описується таким 

чином: В —> (П) —> Р. де В - вихідне слово, Р - результуюче слово, П 

проміжне поняття, завдяки якому відбувається перехід від першого до 

другого й яке в дискурсі відсутнє: „Розкладена таким способом на складові 

частини метафора може бути витлумачена як співпокладання двох синекдох, 

оскільки П є синекдохою відносно В, а Р - синекдоха відносно П” [171, 

с.197].

Крім того, отримати метафору, вільно комбінуючи узагальнюючу (уС) 

та звужуючу (зС) синекдоху, на думку представників групи ц, неможливо. 

Можлива тільки комбінація узагальнюючої та звужуючої синекдох, тобто два 

варіанти: (уС + зС) або (зС + уС), адже вихідне (В) та результуюче (Р) слова 

повинні бути одного рівня за ступенем загальності [171. с.198]. Беручи до 

уваги також два типи декомпозиції, то мало б бути чотири варіан ти побудови 

метафори. Однак автори „Загальної риторики" показують, що насправді 

метафора можлива лише в двох випадках: (уС + зС)Е та (зС + уС)П. В інших 

двох випадках отримаємо не метафору, а метонімію: „...якщо в основу 

метафори покладений семічний перетин двох класів, то метонімія діє в 

царині класів, що не перетинаються. Якщо ми повернемося до логічної 

схеми, запропонованої для визначення метафори, ми побачимо, що при 

метонімії перехід від вихідного поняття (В) до результуючого поняття (Р) 

здійснюється через проміжне поняття (П), яке є охоплюючим для В і Р. 

причому В і Р можуть об’єднуватися або по типу Е, або по типу П, тобто П є 
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не-дистрибутивним класом для В і Р. Отже, йдеться про ті два випадки, які 

для метафори були виключені з розгляду, а саме уСП і зСЕ” [ 171, с.215].

Таким чином, для механізму утворення метафори характерним є відоме 

в логіці відношення перетину вихідного та результуючого понять, специфіка 

ж метафори на рівні понятійної декомпозиції Е полягає в тому, що ознака, 

яка властива тільки перетину понять, надається їхньому об’єднанню. 

Специфіка ж метонімії виявляється в тому, що вихідне і результуюче поняття 

між собою не перетинаються, однак разом входять до проміжного поняття (в 

логіці - цс відношення співпідпорядкування). На рівні предметної 

декомпозиції П у випадку метафори йдеться про те, що вихідне і 

результуюче поняття як ціле мають спільну частину в проміжному понятті, а 

у випадку метонімії як частини охоплюються проміжним поняттям як цілим. 

Тому, як пишуть представники групи ц: „...метафора і метонімія взаємно 

доповнюють одна одну: в метафорі проміжне поняття є частиною вихідного і 

результуючого, тоді як при метонімії воно їх охоплює" [171, с.216].

Крім логічного виміру розрізнення метафори та метонімії, в теорії 

загальної риторики встановлюються відмінності між ними і на рівні, який 

слід вважати суто риторичним і який, як свідчать розглянуті вище концепції 

риторики, активно розроблявся саме представниками структуралізму. 

Мається па увазі думка представників групи р про зв'язок метафори і 

метонімії з денотацією та конотацією: „Метафора будується на основі 

денотативних, ядерних ссм, що входять у тлумачення слова. При метонімії 

використовуються конотативні семи, тобто семи суміжні, що належать до 

більш великого цілого й входять у визначення цього цілого" [171, с.216].

Зокрема, зв'язок метонімії з конотацією дозволяє пояснити те, що у 

повсякденному мовленні досить багато сталих метонімічних утворень, 

оскільки основні типи конотації, що характерні для видів метонімії, 

настільки звичні для носіїв мови, що вони вже й не сприймають це як 

відхилення. Тому метонімія, як вважають автори „Загальної риторики", 
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набагато рідше зустрічається в сучасній літературі порівняно з буденним 

мовленням: „...клішоване відхилення вже не відхилення” [171, с.218].

Разом з тим, оскільки проміжне поняття в метонімії може бути досить 

охоплюючим, то реклама, наприклад, часто використовує це, адже така 

необхідна охоплююча множина ніби створюється за допомоги тексту, тобто 

„...текст реклами сам встановлює зовсім нові зв'язки між об'єктами” [171, 

с.219]. Щоправда, позиція У.Еко в питанні специфіки рекламного дискурсу 

здається більш поміркованою. З одного боку, розробники реклами вважають, 

що ніби перетворюють системи риторичних очікувань публіки, проте 

зазвичай користуються добре перевіреними ходами. Тобто насправді новизна 

є досить відносною. А мета застосування риторичних фігур (метабол) 

полягає насамперед у тому, щоб викликати інтерес до повідомлення: „Тропи 

часто використовуються як засоби переконання й емоційного впливу, 

привертаючи увагу й пожвавлюючи сприйняття, роблячи більш 

„інформативною” аргументацію, яка в іншому випадку була б стертою й 

невиразною” [236, с.226-227].

Розгляд вищенаведеного матеріалу дає змогу говорити про те, що 

автори „Загальної риторики” залучають логіку в свої побудови в сенсі 

концептуального аналізу. Відомий логік XX ст. Г.Х. фон Врігт писав: 

„Вивчення виводу і відношень значень між поняттями - ось два головні 

напрями логіки як дисципліни. Хтось можливо забажає більш суворо 

розділити ці два аспекти, щоб відрізнити їх відповідно в якості „формальної 

логіки” і „концептуального аналізу”. Обидва підходи можуть бути 

виправдані. Але залишається фактом, що тісний альянс цих двох аспектів 

надав філософії нашого століття її сильне „логічне забарвлення”" [36, с.82].

Можна навіть сказати, що не тільки філософія XX ст., але й лінгвістика 

також мали сильне „логічне забарвлення”. Представники ж групи ц вважали, 

що не виключена можливість об'єднання двох тенденцій у межах риторики: 

логічної (яку розробляли X. Перельман і Л. Ольбрехтс-Титека [289]) та 
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естетичної, яка розмірковує над поетичною (в термінах Р. Якобсона [239]) 

функцією комунікативного акту [171, с.34].

Таким чином, специфіка загальної риторики групи р виявляється не 

тільки в тому, іцо застосування структуралістського підходу дало можливість 

систематизувати риторичні фігури та операції на основі таких принципів: 

аспект перетворення (вираз/ зміст), мінімальний об'єкт перетворення 

(речення/ слово), зміна одиниць перетворення (лінійний порядок/ 

субстанція). Ретельне дослідження різноманітних засобів виразності 

відбулось завдяки залученню логічного інструментарію концептуального 

аналізу, що дало можливість встановити спорідненість механізмів утворення 

метафори і метонімії: по-перше, завдяки використанню типів відношень між 

поняттями виявилося, що проміжне поняття (П) в метафорі є перетином, а в 

метонімії - охоплюючим родовим поняттям, а по-друге, завдяки 

використанню логічного та мереологічного поділів поняття, тобто 

розрізнення семаитичної декомпозиції но тину Е і но типу П. виявилося, що у 

випадках неможливості утворення метафори відкриваються можливості 

утворення метонімії. Важливим здобутком проекту загальної риторики групи 

р слід вважати також і те, що здійснивши аналіз живого функціонування 

мови на прикладі літератури автори визначили механізми риторичних 

перетворень, які можуть бути екстрапольовані на інші види комунікації, не 

обов'язково мовленнєвої.

Взагалі в межах сучасної риторики погрібно, мабуть, розрізнити два 

рівні: об'єктний та метарівень. Початково поняття мови-об’єкту та метамови 

розрізняли в логіці, особливо стосовно формалізованої мови. Щодо цих 

термінів відомий логік А. Тарський писав, що для обговорення будь-яких 

проблем з царини семантики, в тому числі проблеми істини, потрібно 

використовувати дві різні мови: „Перша з них є мовою, яка „про щось 

говорить” і яка є предметом всього нашого обговорення, адже визначення 

істини, яке шукається, якраз і застосовується до речень цієї мови. Друга мова 

- та, в якій ми „говоримо про” першу мову й у термінах якої ми хочемо, 
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зокрема, побудувати визначення істини для першої мови. Першу мову ми 

будемо називати „об’єктною мовою”, а другу - „мета-мовою”” [203, с.101].

На об’єктному рівні риторика являє собою виявлення та аналіз 

функціонування різноманітних риторичних фігур у певних типах дискурсів, у 

конкретних знакових системах. Такі дослідження узагальнюються на 

метарівні, основними проблемами якого є механізми дієвості певних тропів і 

фігур, застосування яких надає будь-якому повідомленню його переконуючої 

сили. Відповідно далі можна говорити вже про взаємозв'язок риторики та 

ідеології, про певні прийоми маніпулювання, завдяки яким нав'язуються 

певні погляди та дії індивідам з боку суспільства [83, с.83].

Вищенаведені концепції риторики Р.Барта, У.Еко, групи р можна 

об'єднати не лише на грунті того, що в них репрезентовано 

структуралістський підхід до цієї дисципліни [90, с.40], але й на підставі 

їхнього „лінгвістичного” характеру. Мається па увазі те, що переконливість 

різноманітних повідомлень, у тому числі й рекламних, є результатом 

актуалізації особливостей тих знаків, що в них застосовуються. На відміну 

від „аргументативного” напряму сучасної риторики, в якому розглядаються 

насамперед особливості різноманітних технік аргументації, завдяки яким 

повідомлення набувають своєї перекопуючої сили, важливим здобутком 

структуралістських концепцій риторики є аналіз механізмів риторичних 

перетворень у мовленнєвих повідомленнях та екстраполяція їх на інші типи 

знакових систем. Окрім того, спільною рисою подібних досліджень є 

залучення доробку класичної риторики в розробках фундаментального 

поняття риторичної фігури в різних типах повідомлень.

Наприкінці 80-х рр. XX століття на американському континенті у 

межах лінгвістики почала активно розроблятися теорія риторичної структури 

(Rhetorical Structure Theory). Як писали її засновники В. Ман і С. Томсон, ця 

теорія є описовою теорією організації тексту, що ідентифікує ієрархічну його 

структуру [283, р.243]. Бурхливий розвиток цієї теорії зумовлений її 

використанням у комп'ютерних (computational) лінгвістиці та риториці, які 



на сьогоднішній день виступають у межах дослідження проблематики 

штучного інтелекту. Хоча теорія риторичної структури (RST) насправді 

розвивалась практично незалежно від власне риторичної традиції. М. Табода 

і В. Ман в огляді розвитку цієї теорії пишуть про її лінгвістичну та 

комп'ютерну частини й відмічають, що з точки зору останньої теорія 

риторичної структури забезпечує характеристику текстових відносин, що 

була впроваджена в різних системах та їх застосувань у формуванні текстів 

[302, р.428]. На сьогоднішній день теорія риторичної структури активно 

використовується в межах нової сфери досліджень, яку означають як 

добування аргументу (argument mining) й яка певною мірою поєднує 

формальні й неформальні підходи у вивченні аргументації, що докладніше 

буде розглянуто далі в межах застосовного аспекту взаємозв'язку логіки та 

риторики.

4.2. Логіка й „аргументативна” риторика: характеристики

аргументації

Становлення аргументативної риторики в середині XX ст. відбувалось 

через опозицію до формальної логіки [85, с.50]. Саме у такий спосіб діяли 

бельгійські науковці, автори роботи „Нова риторика: трактат з аргументації". 

Х.Перельман і Л.Ольбрехтс-Титека починають з розмежування демонстрації 

та аргументації [289, р.ІЗ]. Демонстрація є синонімом доведення, яке 

представлене математичним тином міркувань. Такий підхід до логічних 

теорій дає можливість майже механічно встановити, чи допустима певна 

послідовність символів у даній теорії, чи є вона аксіомою або виводом, що 

отриманий із аксіом за допомоги правил перетворення. Проте подібні 

процедури зовсім неважливі для аргументації. Адже в спілкуванні, в ході 

якого й відбуваються процеси обґрунтування, важливим якраз є те, звідки 

беруться вихідні елементи, до яких апелює оратор, чи будуть вони прийняті 

аудиторією. Слід зазначити, що терміни .демонстрація", „доведення" часто 
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вживаються у підручниках з логіки в тих розділах, які присвячені 

аргументації (наприклад: [125, с.405-411]. Бельгійські ж дослідники 

вказували на суттєві відмінності між доведенням як суворою формально- 

логічною процедурою й обґрунтуванням як риторичним прийомом 

переконання: “Коли демонстрація висловлювань ставиться під сумнів, 

достатньо просто вказати, яким шляхом це висловлювання було отримане як 

кінцевий етап дедукції, першим елементом якої є задана аксіоматична 

система, в межах якої здійснюється дедукція. Звідки взялися ці елементи, чи 

є вони безособовими істинами, думками Бога, результатами експерименту чи 

постулатами, введеними автором, всі ці питання логіки залишають за межами 

своїх міркувань. Але коли це стає предметом суперечки, використовується в 

міркуванні з тим, щоб вплинути на аудиторію й привернути її увагу до 

певних положень, неможливо більше зневажати психологічні чи соціальні 

обставини, за відсутності яких аргументація виявляється безпредметною і 

безрезультатною. Оскільки будь-яка аргументація спрямована на 

привертання уваги й завдяки одному цьому факт}' передбачає здійснення 

реального інтелектуального контакту” [289, р. 14].

Дійсно, поняття „доведення” досить чітко визначене в межах сучасної 

формальної логіки. Б. Рассел у своїй праці „Вступ до математичної 

філософії”, характеризуючи особливості математичних доведень, відмічав: 

„...якщо в математичному доведенні відсутня строгість, доведення дефектне; 

марно при цьому стверджувати, що здоровий глузд підказує нам, що 

доведення вірне, тому що. якщо б ми покладалися тільки на здоровий глузд, 

нам краще було б взагалі позбавитися аргументації, ніж допустити помилку в 

доведенні на користь порятунку здорового глузду. Жодна апеляція до 

здорового глузду, чи „інтуїції”, чи до чогось ще, за винятком строгої 

дедуктивної логіки, не потрібна математиці, як тільки сформульовано 

засновки” [ 186, с. 134].

Фундатори неориторики цілком справедливо пов'язували поняття 

доведення з математичним типом міркувань. Саме на розробку такої 
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проблематики була спрямована класична логіка. У межах таких теорій 

поняття доведення визначалося на рівні їхньої синтаксичної побудови, тобто 

в численнях. Числення класичної логіки будували трьома способами: 

аксіоматичним (насамперед роботи Д. Гілберта [43]), натуральним та 

ссквснційним (насамперед роботи Г. Гснцсна [41]). У перших двох видах 

числень доведення постає як послідовність формул, що має задовольняти 

певні вимоги. А.Є. Конверський щодо аксіоматичного числення, пише: 

„Доведенням називають послідовність формул А|, Ап, де кожна із формул 

є або аксіомою, або доведеною раніше формулою, або отримана за 

правилами доведення” [123, с.114].

У численні секвенцій доведення постає як дерево формул. Більш 

докладно дещо модифікований, порівняно з генценівським, варіант такого 

числення на прикладі класичної пропозиційної логіки розглянуто в Додатку 

В. Хоча метою даної роботи не є докладний опис числення секвенцій, тим не 

менш приклади доведення формул є цікавими через тс, що їх можна читати 

як знизу вверх (тут якраз і спрацьовує метафора .дерево”), так і зверху вниз.

Г. Генцен з приводу побудови натурального числення і числення 

секвенцій писав: „Моя вихідна точка зору полягала в тому, що формалізація 

логічних виводів, яка була проведена зокрема Фреге, Расселом, Гілбертом, 

дуже далека від тих способів міркувань, які застосовуються в дійсності при 

математичних доведеннях. Цим досягаються значні формальні переваги. Я 

хотів насамперед побудувати такий формалізм, який був би якомога ближче 

до міркувань, які застосовують у дійсності” [41, с.9-10].

Спочатку таким численням стало натуральне числення, в якому 

побудова доведення базується на припущеннях. Проте самого Г. Гснцсна цс 

не задовольняло, адже він прагнув побудувати такий формалізм, в якому 

доведення не містило б непрямих шляхів, тобто в доведення „... не вводиться 

жодних понять, окрім тих, які містяться в кінцевому результаті й тому з 

необхідністю повинні бути використані для отримання цього результату" [41, 

с.Ю].
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Сучасні вітчизняні логіки розробляють проблематику, пов'язану з 

формальними побудовами числень та їхніми застосуваннями в галузі 

юриспруденції [40], з узагальненням та систематизацією методів формування 

гіпотез на базі формальної логіки [54], з обґрунтуванням наукових теорій 

[121] та ін.

Приклади побудови доведень у численні секвенцій класичної 

пропозиційної логіки розглянуто в Додатку В. Звичайно, вони стосуються 

виключно формалізованої мови. Хоча формули й можна вважати аналогами 

певних висловлювань природної мови, що з’єднуються у міркування 

(Додаток В: приклади 1 і 2), разом з тим, важко уявити собі, що подібні 

конструкції використовуватимуться оратором у публічному виступі. Тому 

риторичність виявляється лише в природній мові.

Однак варто звернути увагу на „красу", так би мовити, прикладів 1 і 2 

Додатку В. На нашу думку, вона полягає в тому, що доведення можна читати 

як знизу вверх - власне доведення того, що формула с теоремою, так і зверху 

вниз. Тоді це можна було б розглядати як розгортання загальних аксіом у 

конкретну формулу. Тобто за такого прочитання можна говорити про 

втілення „загальних місць" (топів) у конкретне повідомлення на 

формальному рівні. У певному сенсі це постає як формальна модель 

застосування топів для побудови конкретного доведення. Тобто взявши три 

висловлювання й поєднавши їх сполучниками за допомогою майже 

механічного застосування правил „зверху вниз", ми отримали правильне 

міркування з точки зору логіки (приклад 2 з Додатку В). Однак це ще не є 

обґрунтуванням положення про те, що не слід виголошувати політичні 

промови. Цс лише обгрунтування думки, що того, хто їх виголошує, 

зненавидять боги або люди. Оскільки положення про необхідність виконання 

чи невиконання певних дій обгрунтовується за допомоги практичних 

міркувань.

Загалом розгляд вищенаведеного матеріалу демонструє формальний 

підхід у сучасній теорії аргументації, який базується на формальній логіці. За 
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такого підходу головним критерієм оцінки аргументації є логічна 

правильність міркувань, покладених в її основу. При цьому перевірка 

правильності міркування відбувається суто формальним чином. Як ми 

бачимо на прикладі 2 Додатку В. міркування є правильним з формальної 

точки зору, однак на змістовному рівні обгрунтовуються протилежні 

висновки.

Фундаментальний принцип логіки говорить нам про те, що висновок 

міркування, який ми отримуємо, буде істинним тільки в тому випадку, якщо 

всі засновки, всі вихідні твердження є істинними та саме міркування 

побудоване правильно з дотриманням усіх законів логіки [125, с.46]. Такі 

характеристики були виділені вже Аристотелем. Він писав про те, що 

силогізм полягає в тому, що з того, що вже є відомим, з необхідністю 

випливає щось відмінне від покладеного в основу, а доведення наявне тоді, 

коли силогізм „...будується з істинних і перших [положень] або з таких, 

знання про які бере початок від тих чи інших перших й істинних [положень]" 

[10, с.349].

У прикладі 2 Додатку В міркування побудовані правильно. Стосовно ж 

засновків, то говорити про їхню достовірність не доводиться. Тому висновок 

міркування може бути як істинним, так і хибним. Разом з тим, закон 

протиріччя (один з головних законів логіки) говорить про тс, що разом 

істинними висновки вищенаведених міркувань буди не можуть. Зрозуміло, 

що засобів класичної логіки недостатньо для моделювання таких ситуацій. 

Оскільки тут відбувається вихід на прагматичний рівень, на якому говоримо 

про прийнятність засновків. Залежно від того, засновки якого міркування 

будуть прийняті учасниками бесіди, тоді відповідний висновок також мас 

бути прийнятий. Підкреслимо, що в класичній логіці побудови відбуваються 

на синтаксичному та семантичному рівнях. Числення репрезентують 

синтаксичний рівень, на якому ми рухаємось від одних формул до інших за 

певними правилами.
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Семантичний рівень, хоча й оперує поняттями „істина” та „хиба”, 

однак це істиннісні оцінки висловлювань, які можуть бути замінені 

символами 1 і 0 відповідно. Тобто на семантичному рівні за допомоги 

істиннісних оцінок, які приписують як значення формулам, ми можемо також 

тільки перевірити правильність міркування через встановлення того, чи є 

формула, яка йому відповідає, логічним законом (завжди набуває значення 

„істина"). Докладний розгляд таких побудов виходить за межі даної роботи. 

Звернення ж до числення секвенцій обумовлене і іпотезою про можливість 

прочитання доведення зверху вниз як розгортання топів. Проте питання про 

тс, де взяти вихідні секвенції для обгрунтування тези, залишається 

відкритим.

Загалом в історичній перспективі ідея топіки полягала в тому, щоб 

надати оратору інструмент, використовуючи який, він зможе шукати доводи 

для промов на будь-яку тему. Наведений у попередніх розділах матеріал дає 

змогу говорити про тс, що в епоху Античності (насамперед у Аристотеля [10; 

12] і Цицерона [224; 226]) топи поділялись на три групи: перша група топів 

це визначення, друга група - розгляд різних застосувань тих чи інших 

виразів, а третя група - власне побудова міркувань. Тобто для перших двох 

груп базовими є поняття як форма мислення та логічні операції над ними. 

Разом з тим, антична топіка була практичним мистецтвом, що зорієнтоване 

першочергово на співрозмовника, на те, чи вдасться його переконати. В 

епоху Нового часу, зокрема в концепції Ф. Бейкона [32], топіка постає вже як 

мистецтво пошуку відповідей на запитання. В Логіці ж Пор-Рояля |13| 

значимість топіки взагалі заперечується. Таким чином, в історії логіко- 

риторичної думки розвиток топіки відбувався від „загальних місць”, що 

використовують для переконання опонента, до постановки все більш 

окремих запитань, що орієнтують діяльність дослідника. Тим не менш, на 

сьогоднішній день варто відмітити, як нише А.Р. Карімов: „...розмаїття 

підходів до визначення топу й невизначеність цього поняття. Загалом, топіку 

можна визначити як мистецтво відкриття й винаходу аргументів, а топ як 
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засіб побудови умовиводу" [71, с.41]. Проте подібні розробки здійснюються 

переважно представниками неформального підходу в дослідженнях 

аргументації.

Поняття аргументації, до якого привернули увагу своєю працею X. 

Перельман і Л. Ольбрсхтс-Титска [289], постає ключовим і для 

аргументативної риторики, і для теорії аргументації. На терені колишнього 

СРСР проблеми аргументації почали активно досліджувати в 80-90-х рр. XX 

ст. Поштовхом для подібних розробок у той період стали роботи Г.А. 

Брутяна, які репрезентували, наскільки це було можливо, цілісний підхід до 

теорії аргументації. Він запропонував такс визначення аргументації: 

“Аргументація - це спосіб міркування, в процесі якого висувається деяке 

положення в якості тези, що доводять: розглядаються доводи на користь її 

істинності та можливі протилежні доводи; дається оцінка основам і тезі 

доведення, в рівній мірі як і основам та тезі спростування; спростовується 

антитеза, тобто теза опонента; доводиться теза; створюється переконання в 

істинності тези й хибності антитези, як у того, хто доводить, так і в 

опонентів; обгрунтовується доцільність прийняття тези з метою вироблення 

активної життєвої позиції та реалізації певних програм, дій, що випливають 

із положення, яке доводиться" [28, с.7].

Як бачимо, такс визначення є досить широким, оскільки включає в себе 

як процеси обгрунтування певної тези (власне аргументацію), так і процеси 

критики положень співрозмовників. З іншого боку, визначення аргументації 

Г.А. Брутяном свого часу стало відправним пунктом досліджень процесів 

аргументації у філософській і особливо логічній літературі на терені 

колишнього СРСР [81, с.132].

Крім того, у наведеному вище визначенні аргументації можна виявити 

гри аспекти її розгляду, які чітко диференціювалися й докладно розроблялися 

у зарубіжній літературі. Мається на увазі структурний, процедурний і 

процесуальний аспекти, або логічний, діалектичний та риторичний підходи 

до аргументації, наприклад [268, s.97-99; 308, р.4-7]. У фундаментальному 
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„Довіднику з теорії аргументації" також підкреслюється, що значна частина 

термінології, яка використовується у сучасних підходах до аналізу 

аргументативної проблематики натхненна такими класичними дисциплінами, 

як діалектика, логіка та риторика [255, р.52].

У структурному аспекті аргументація постає як певне міркування 

(сукупність міркувань), головними компонентами якого є аргументи 

(засновки) і теза (висновок). У процедурному аспекті розглядається 

аргументативний діалог, головними діючими особами якого є нрононент і 

опонент. З боку пропонента маємо справу власне з аргументацією, тобто 

захистом певної тези, а з боку опонента - з критикою, коли піддасться 

сумніву аргументація пропонента. У процесуальному аспекті мова йде про 

переконливість певної аргументації, коли учасник діалогу чи оратор прагне 

переконати аудиторію. Слід зазначити також, що на цих трьох аспектах 

аналізу аргументації так чи інакше наголошують майже всі сучасні 

дослідники, які займаються розробкою аргументативної проблематики [42, 

с.5-6; 308, р.4-7 та ін.].

У контексті взаємозв'язку логіки та риторики досить цікавими є 

системна модель аргументації (СМА), яку розробляв В.Н. Брюшинкін [29], а 

також положення про взаємодоповшованість логіки й риторики в аналізі 

аргументації В.І.Чуєшова [229], які було проаналізовано в [119, с.191-194]. 

СМА покликана поєднати в собі логічний, когнітивний та риторичний 

підходи. Кожний з них окремо хоча й є ефективним в певній галузі, проте є 

обмеженим і не здатний цілісно відтворити картину аргументації, що 

міститься в реальних текстах. Зважаючи на значні досягнення логіки, 

відомий дослідник за основу бере, все ж таки, логічну модель, що утворює 

каркас аргументації. Крім того, такий підхід зумовлений тим визначенням 

аргументації, яке пропонує В.Н. Брюшинкін: „Аргументація - акт 

комунікації, в якому деякий суб'єкт свідомо проводить зміни в системі 

переконань іншого суб'єкта шляхом обгрунтування чи спростування 

переконань" [29, с. 141-142]. Відповідно характеристика обгрунтованості 
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якраз і встановлює первинність логічної моделі. При цьому він пише про те, 

що за основу аналізу аргументації можна взяти будь-який логічний апарат, 

який доповнюють когнітивними та риторичними засобами й у підсумку 

отримують цілісну модель аргументації.

Таким чином, логічна модель дає „...дерево пов'язаних відношенням 

логічної вивідності висловлювань, коренем якого є головна теза (фрагменту) 

тексту, а інші висловлювання являють собою аргументи, з яких виводиться 

головна теза. У верхівках даного дерева перебувають висловлювання, які вже 

не обгрунтовуються логічно і називаються „вихідні висловлювання*'. До цих 

висловлювань застосовують когнітивний аналіз, який полягає у виявленні 

основ аргументації та моделі світу суб’єкта аргументації" [29, с. 145]. 

Зрештою така логіко-когнітивна структура підсилюється риторичними 

прийомами (тропами і фігурами). Як пише В.Н. Брюшинкін, підсилення 

логічного дерева аргументації та когнітивно обґрунтованих вихідних 

положень риторичними засобами залучає прагматичний фактор, який 

виражає прийнятність для адресата аргументації: „У системній моделі 

риторичні прийоми інтерпретуються як засоби підсилення логічної та 

когнітивної аргументації. Під підсиленням мається на увазі співвіднесення 

використаних логічних і когнітивпих засобів з особливостями будови 

ціннісних уявлень і моделі світу адресата аргументації, що виражається в 

збільшенні ступеня прийнятності побудованих аргументів для адресата 

аргументації" [29, с. 155].

Загалом таке уявлення про моделювання аргументації відповідає 

першій тріаді класичного п'ятичленпого каркасу риторики, а саме: інвенції, 

диспозиції та слокуції, або, як писав Цицерон: „що сказати?", „де сказати?'’, 

„як сказати?" [225, с.339]. У сучасних розробках [29; 229 та ін.] це виглядає 

таким чином: аргументатор підбирає аргументи на захист своєї тези („що 

сказати?"), при цьому зважує кожний з них з огляду на свою аудиторію („де 

сказати?") та за допомоги риторичних засобів („як сказати?") будує текст, 

спрямований на переконання адресата. У такому „лінійному” вимірі 
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системної моделі аргументації виявляється, що риторика залучається власне 

на третьому етапі, коли створюється сам текст. Хоча початково це був канон 

риторики, тому питання про первинність певної моделі в системному підході 

залишається, все ж таки, відкритим. Тим більше, що в подальших розробках 

В.Н. Брюшинкін писав вже про подвійну роль риторики в системній моделі 

аргументації [31].

Якщо спочатку йшлося про те, що риторичні засоби використовуються 

виключно для підсилення логіко-когнітивної аргументації, тобто завданням 

риторики є здійснення аргументації в сенсі презентації адресату певного 

набору аргументів, то в подальшому розвитку СМА вже відмічається, що 

риторика займається не лише зовнішнім оформленням набору аргументів, але 

й бере участь у породженні самого набору аргументів. Відповідно В.Н. 

Брюшинкін розрізняє породжуючу та оформлюючу функції риторики в 

аргументації: „Породжуюча функція риторики полягає в тому, що риторичні 

засоби використовуються при побудові набору аргументів, а оформлююча 

функція риторики полягає в тому, що риторичні засоби використовуються 

для підсилення впливу на адресата вже побудованих наборів аргументів** [31, 

с.7].

Фіксація двох функцій риторики стала можливою завдяки тому, що 

В.Н. Брюшинкін розвиває когнітивний підхід до аргументації й відповідно 

зазнає уточнення визначення цього феномену. Відтепер аргументація 

розглядається як „...розумові дії суб'єкта щодо породження набору 

аргументів на грунті цільового переконання та сформованого ним уявлення 

про адресата" [31, с.4].

Взаємозв'язок логіки й риторики в аналізі аргументації на грунті теорії 

класичного канону риторичної науки підкреслює В.І. Чуєшов. Більше того, 

він пише про те, що „...логіка як наука про доказове міркування і риторика як 

вчення про переконання цілком можуть розглядатися в якості доповнюючих 

одна одну моделей єдиного людського мисленнєво-мовленнєвого процесу, в 

якому лише умовно виокремлюються логічний, риторичний, діалектичний,
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топічний та ін. аспекти" [229, с.38]. На його думку, місцем зустрічі логіки та 

риторики є вербальне переконання, що постає як риторична аргументація. 

Одиницями риторичної аргументації є риторичні аргументи. Іноді їх 

розглядають як логічні помилки на відміну від тих аргументів, що в логіці 

виступають як основи доведення. Проте В.І. Чусшов не поділяє таку думку і 

вважає, що не слід вважати всі риторичні аргументи виключно хитрощами в 

тому сенсі, як їх тлумачив наприклад А. Шопенгауер [231 ].

Досить рельєфно взаємодоіювнюваність логіки та риторики 

виявляється в перших трьох частинах п'ятичленного канону риторичної 

науки. Перший розділ риторики відповідав за пошук матеріалу, другий - за 

композицію як оптимальну організацію аргументації, третій - за риторичні 

вербальні засоби, тобто фігури і тропи. В.І. Чуєшов вказує, що з припущення 

про те, що „...наше мовлення першопочатково виражає не істину, а лише 

правдоподібне знання, або думку, можна прийти до цілком раціонального 

висновку про тс, що воно риторичне за своєю природою. Розумно в цьому 

висновку, однак, піти ще далі, припускаючи, що фігури і тропи слугують 

виразом аргументаційної функції мовлення” [229, с.48].

Загалом попередній аналіз робіт пострадянського простору, який було 

здійснено у [81, с.132-133], дав змогу зафіксувати такі особливості 

аргументації. По-перше, з точки зору структури аргументація не тотожна 

доведенню. Доведення розглядається як виключно логічна процедура, за 

допомогою якої встановлюється істинність тези. Тобто для доведення 

властивими є насамперед синтаксичний та семантичний рівні, коли сама 

процедура обґрунтування певного положення відповідає суворим правилам 

логіки, а аргументи є істинними твердженнями. По-друге, з точки зору 

процедури та процесу суттєва риса аргументації полягає у наявності 

прагматичного виміру, коли важливим є не лише обгрунтування певних тез, 

але й прийняття їх співрозмовниками, тобто формування переконань, які 

представляють собою певні ментальні, іптенційпі стани свідомості людей. 

Відповідно вводиться поняття результативності аргументації, що фіксує 
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вплив на адресата і не зводиться до логічних категорій. З іншого боку, А.П. 

Алексеев зокрема зазначає, що аргументація залишається нею безвідносно до 

результативності. Йдеться про те, що у випадках, коли адресат не сприймає 

певну аргументацію, тоді її слід кваліфікувати як неуспішну, однак вона не 

перестає бути нею [3, с.143]. У цьому аспекті можемо констатувати певні 

відмінності в оцінках аргументації як діяльності з точки зору логіки та 

риторики. Точніше, для логіки важливим залишається саме структурний 

аспект, а для риторики - процесуальний.

Розгляд аргументації як комунікативного процесу веде до того, що 

формальна логіка може бути лише одним із способів її дослідження. Більш 

точно це фіксує В.Н. Брюшинкін, коли пише про те, що „...логічні моделі 

дають нам знання про логічні відношення висловлювань, що зустрічаються в 

процесі аргументації, але вони не є моделями самого процесу" [ЗО, с.13]. 

Інша відома дослідниця Г.В. Гриненко в підсумку гермепевтичного аналізу 

терміна „аргументація" вказує: „...багато непорозумінь, неточностей і 

плутанини, що мають місце навіть у сучасних логічних дослідженнях з 

проблем аргументації, пов'язані насамперед з тим, що логіки переважно не 

займались вивченням аріументативної діяльності як такої, а тільки її певним 

фрагментом - обґрунтуванням, а ще точніше, лише однією складовою цього 

фрагменту: відношенням вивідності, при цьому тільки одного його виду 

логічним слідуванням" [45, с.63]. Тому на сучасному етапі комплексний 

характер явища аргументації передбачає, що її дослідження навіть у межах 

однієї дисципліни не повинні замикатися на якомусь одному аспекті.

Проблема типології аргументації у сучасних дослідженнях, щодо 

вирішення якої існують різні підходи, залишається актуальною. Вже 

згадуваний Г.А. Брутян, наприклад, вважав продуктивною типологію 

аргументації за предметними царинами: “У цьому випадку мова може йти 

про політичну аргументацію, про юридичну аргументацію, про філософську 

аргументацію, про аргументацію в природничонауковій теорії тощо" [28, 

с.37]. Слід підкреслити, що на сьогоднішній день як у вітчизняній, так і 
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зарубіжній літературі найбільш розробленою постає аргументація у галузі 

права [233; 234; 235; 237; 257; 258; 259; 260; 269; 285 та ін.].

У контексті дослідження взаємозв'язку логіки та риторики розглянемо 

докладніше специфіку теоретичної і практичної видів аргументації у 

вищезазначених трьох аспектах. У структурному аспекті поняття теоретичної 

та практичної аргументації можна зіставити з поняттями “теоретичне 

міркування", яке спрямоване на обгрунтування знання, та “практичне 

міркування", яке обґрунтовує дії людини. Подібне розрізнення типів 

міркувань зустрічаємо вже в Аристотеля, який у „Нікомаховій етиці" 

зазначав, що на відміну від доведень, коли розум має справу з незмінними 

першими визначеннями, стосовно вчинків йдеться про засновок у значенні 

цільової причини [ 11, с. 185].

З приводу позиції Аристотеля про розрізнення теоретичних і 

практичних міркувань А.Т. Ішмуратов писав: „Не аналізуючи формальні 

критерії відмінності практичного силогізму від непрактичного, Аристотель, 

однак, вказує головний напрямок пошуку їх: один із засновків повинен 

описувати „цільову причину", а висновок - дію у відповідному „модальному 

модусі” (як необхідне чи бажане). Семантична оцінка „цільового засновку" 

залежить від умов, які не визначають однозначно „те, що є", а також не 

редукуються до істиннісних оцінок звичайних суджень „про суще". Тс ж 

саме може стосуватися й висновку практичного силогізму" [69, с. 145].

На межі ХІХ-ХХ ст. до подібних міркувань звернувся у своїй роботі Г. 

Гард [202]. Цікаво, що зазвичай на зламах століть логіка втрачає свої позиції 

в культурі й в освітньому просторі. Критика логіки як вчення про наукові 

силогізми, ніби то далекі й від науки, й від повсякденного життя, лунала в 

той період приблизно так само, як і на сучасному етапі. Однак, на думку Г. 

Тарда, подібні закиди не стосуються практичного силогізму. Він називає 

його „телеологічним силогізмом", який „...стосується вірування і бажання, 

поєднаних разом. Про цей силогізм зовсім не говорять ті, хто його 

конструює, хоча він передує всім діянням нашого життя і керує ними. Якщо 
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можна докоряти за безплідність звичайний силогізм, то цей докір ... в 

жодному разі не може бути спрямований проти силогізму телеологічного, де 

із зіставлення двох засновків, один з яких виражає мету, а другий засіб, 

випливає обов'язок - оригінальна комбінація, що зовсім не схожа на 

утворюючі її елементи” [202, с.73]. Як приклад французький дослідник 

наводить здебільшого несвідоме міркування християнина, який дотримується 

посту: „Я хочу врятувати свою душу; піст є засобом для цього, отже, я 

повинен поститися” [202, с.73].

Сучасні українські логіки розглядають зазначену проблематику крізь 

призму логічного виміру раціональності через точність, ясність, 

несуперечливість, повноту як характеристик теоретичних міркувань і 

доцільність, ефективність, оптимальність як характеристик практичних 

міркувань [230, с.100]; логіки соціальної взаємодії [165] та ін.

У [69, с. 156] була наведена така форма практичного міркування, що є 

загальноприйнятою в логіці:

Wx А

Вх (~С ~А)

OxDxC

Тобто:

X бажає, іцоб було А.

X вірить, що якщо не буде С\ то не буде и /1.

X повинен зробити С.

Перший засновок даного міркування описує світ бажань, прагнень 

суб'єкта (“засновок мсти” або „цільовий засновок”). Другий засновок 

способи досягнення мсти, цс деякі об'єктивні відношення, точніше віра 

суб'єкта в існування таких відношень (“засновок віри”). Висновок 

практичного міркування являє собою усвідомлення людиною необхідності 

виконання певних дій для реалізації мети. Наприклад, у рекламі, що 

представляє собою практичну аргументацію, успіх якої визначається 

зрештою тим, чи будуть люди купувати певний товар, обгрунтування 
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стосується переважно другого засновку. Адже рекламодавці виходять з того, 

що у людини є відповідне бажання, треба схилити її саме до придбання цього 

товару, який задовольнить її потреби. Тому в рекламі досить часто 

демонструють переваги певного продукту серед аналогічних [81, с. 134J. Як 

писав У.Еко з приводу рекламного дискурсу: „...ми закликаємо споживати 

товар X, тому що це в порядку речей, так чи інакше, ви щось споживаєте, а 

ми пропонуємо вам нашу продукцію замість чужої і робимо це тим способом, 

який вам добре відомий" [236, с.253]. Якщо ж реклама прагне сформувати 

певні потреби, тоді необхідним є обґрунтування “засновку мети".

Зіставлення практичної аргументації з практичним міркуванням, 

проведене у [81, с.134-135], дало змогу говорити про те, що оскільки метою 

практичної аргументації є переконання інших людей (аудиторії) в 

необхідності виконання певних дій, то складники практичної аргументації 

збігаються зі складниками практичного міркування. Завдання аргумептатора 

в таких випадках полягає, по суті, в обгрунтуванні другого засновку. Адже 

перший засновок виражає бажання аудиторії і тут людині, що будує певну 

практичну аргументацію, потрібно знати про них. Майстерність 

аргументатора полягатиме у спробі пов'язати ці бажання з діями, на які він 

чекає від аудиторії. Предметом обговорення у випадку практичної 

аргументації є саме можливості реалізації мсти. Як було зазначено у формі 

практичного міркування, другий засновок виражається через епістемічну 

модальність “вважає”, “вірить”. Обґрунтування цієї віри може здійснюватись 

через аксіологічні твердження, що містять модальності тину “прийнятно - 

неприйнятно", “доцільно - недоцільно", “краще - гірше" тощо.

Таким чином, як було продемонстровано у [81, с.135], в практичній 

аргументації обґрунтування стосується насамперед різних способів реалізації 

мети. Аргументатор обирає серед цих способів саме той, в якому він і 

намагається переконати аудиторію. У такому випадку аргументи 

представляють собою передусім імперативи. А.11. Баранов, розглядаючи 

аргументацію як когнітивний феномен, який так чи інакше виражається в 
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певній мові, відмічає, що практична і теоретична аргументація 

характеризуються застосуванням різних типів мовленнєвих актів: “Перша 

група — “імперативи" у широкому розумінні - включає мовленнєві акти, що 

безпосередньо торкаються процесу прийняття рішень: наказ/ повеління, 

порада, побажання, бажання і т.д.; друга група - “спістсмічна" - обмежена 

мовленнєвими актами ствердження, передбачення, виразу думки та ін., що 

орієнтовані на модель світу і знання адресата [ 16, с.42]”.

У структурному аспекті відмінності між теоретичною та практичною 

аргументаціями полягають не лише в способі міркування (теоретичне/ 

практичне), але також і в характері аргументів, що застосовують для 

обгрунтування тези. Зокрема, В.І. Курбатов відмічав, що теоретичні 

аргументи у вигляді висловлювань про властивості об'єктів, дані 

експериментів, теоретичні принципи, постулати тощо використовуються для 

обґрунтування знання в різних формах. Практичні аргументи наводять для 

обгрунтування людських дій [ 136, с.387]. До того ж, вищезгаданий дослідник 

відрізняє поняття практичного аргументу від поняття емпіричного 

аргументу, що являє собою апеляцію до досвіду, даних експерименту тощо. 

Видами практичних аргументів він вважає нормативні, аксіологічні, 

імперативні та мотиваційні аргументи. Всі вони мають регулятивний 

характер. Відповідні предикати (точніше було б сказати модальності, які 

виражають практичні аргументи) характеризують не фізичні якості об'єктів, 

а їх соціальні риси. В.І. Курбатов намагається також виявити логічну 

структуру практичних аргументів. Зокрема, він виділяє зміст, характер, 

авторитет, агента (суб'єкта), санкцію та диспозицію як елементи структури 

практичних аргументів [ 137, с.131-136; 81, с.135].

У [81, с.135-136] зазначалося, що для обгрунтування імперативних 

аргументів використовуються якраз аксіологічні висловлювання, які 

покликані продемонструвати аудиторії переваги вибору саме такого способу 

дії, на який чекає аргументатор від слухачів. Окремим випадком подібної 

практичної аргументації буде застосування нормативних аргументів з 
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модальністю “обов'язково” й апеляція до авторитету, джерела припису 

виконання певної дії. Наприклад, мати звертається до дитини: “Візьми 

парасольку - на вулиці дощ”. Якщо реконструювати подібне практичне 

міркування, тоді висновок його представлятиме модальність “обов'язково”, 

авторитетом якого буде батьківський досвід, турбота про здоров'я дитини 

тощо.

У межах практичної аргументації аргументатор може також 

обгрунтовувати й перший засновок, який стосується сфери бажань або 

намірів певної аудиторії. В такому випадку йому доведеться апелювати до 

інших більш загальних прагнень слухачів, які слід буде пов'язати саме з 

даним наміром, тобто показати, що це бажання є окремим випадком тих 

бажань, які має дана аудиторія. А потім вже наполягати на необхідності 

виконання певних дій, завдяки яким реалізується окреме бажання і, внаслідок 

цього, задовольняються більш загальні потреби слухачів. Тоді в аргументації 

будуть застосовуватися переважно мотиваційні аргументи [81, с.136].

Розглянуті в прикладі 2 Додатку В міркування жриці, яка не дозволяла 

своєму сину виголошувати політичні промови, слід вважати обгрунтуванням 

„засновку мети” практичної аргументації. Тобто висновок її теоретичного 

міркування „тебе зненавидять люди або тебе зненавидять боги” є змістом 

„засновку мсти”. Практичне ж міркування матиме вигляд:

Ти не хочеш, щоб тебе зненавиділи люди або боги.

Ти знаєш, що виголошення політичних промов веде до того, що 

тебе зненавидять люди або боги.

Отже, тобі не слід виголошувати політичних промов.

Слід зазначити, що практична аргументація навряд чи може 

представляти собою доведення. Адже доведення характеризується 

використанням достовірних, істинних аргументів та демонстративних 

міркувань як способу зв'язку аргументів і тези. Оскільки аргументами 

виступають ті чи інші різновиди модальних висловлювань, то про їх 

істинність можна говорити лише відносно певної множини можливих світів.
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Відповідно про достовірність або істинність практичних аргументів мова 

може йти хіба що у випадку використання сильних модальностей (наприклад, 

стосовно нормативних тверджень це буде модальність “обов'язково"). Однак 

навіть за таких умов доведеться апелювати до позалогічних чинників, а саме 

до авторитету як джерела саме такої настанови [81, с.136].

Що стосується теоретичної аргументації, то метою її є формування 

переконання в слушності тієї тези, яку обгрунтовує оратор. Тут можуть 

застосовуватися як дедуктивні, так і правдоподібні міркування. Так само і 

аргументами можуть виступати як достовірні твердження, так й імовірні. У 

прикладі 2 Додатку В міркування жриці є теоретичним, засновки якого 

навряд чи є достовірними твердженнями, однак побудоване воно строго 

дедуктивно (у цьому ми пересвідчились, відшукавши дерево доведення 

формули в численні секвенцій). Тобто теоретичну аргументацію також не 

слід ототожнювати з доведенням. Особливо це стосується тих типів 

обґрунтування, які використовуються в гуманітарних науках. Адже далеко не 

завжди в реальному спілкуванні всі аргументи, які наводять на підтримку 

певної тези, мають достовірний характер, а також обґрунтування проводять у 

вигляді демонстративних міркувань. У принципі подібні зауваження 

стосуються також і природничих наук. Оскільки часто теза, яку відстоює 

оратор, представляє собою певну гіпотезу, що повинна вважатись аудиторією 

як прийнятна на певному етапі розвитку наукового знання. Якщо теоретична 

аргументація постає як доказова (доведення), тоді метою її є досягнення 

знання.

Як було зазначено у [81, с.136-138], теоретичну та практичну 

аргументації можна розглядати і з точки зору комунікативного процесу, 

учасниками якого є аргументатор (оратор, пропонент, промовець, адресант) 

та аудиторія (слухачі, адресат). Специфіка процедурного аспекту виявляється 

в тому, що обидва учасники займають активну позицію відносно 

обговорюваної теми. Специфіка ж процесуального аспекту виявляється у 

впливі оратора на аудиторію. На цьому рівні варто вказати на відмінності, які 
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визначені в логіці стосовно модальностей “знаю” і “вірю”. Говорити про те, 

що суб'єкт х знає, що А (Кх А), можна в тих випадках, коли вичерпані 

епістемічні альтернативи й у них немає не-А. А.Т. Ішмуратов з цього 

приводу пише: „Сумнів є постулюванням протилежного. Акт сумніву 

становить можливість заперечення в спістемічному світі. Необхідне (знання) 

- це відсутність будь-яких сумнівів: хоча б який епістемічний світ 

сконструював суб'єкт, він не може уявити собі протилежне, заперечення 

того, що претендує бути знанням...” [69, с. 128]. Модальність віри виявляється 

пов'язаною з певними аксіологічними оцінками типу “прийнятно”, 

“доцільно” тощо. Тоді можливість заперечення в якійсь гіпотетичній 

альтернативі все ж таки існує, але аргументатор обирає для себе саме варіант 

А і намагається переконати в ньому аудиторію. Тоді як заперечення в 

спістемічному світі, який характеризує знання, означає відкидання даного 

варіант}' та пошук інших варіантів. Більше того, при спістсмічиих 

відношеннях людина буде змінювати світ знання, якщо він не співпадає з 

певною предметною цариною, а при інтенційних, точніше тих відношеннях, 

що пов'язані зі сферою бажань, людина буде прагнути змінити світ 

відповідно до своїх уподобань. З цього приводу С.С. Гусєв, наприклад, 

писав: “...у тих випадках, де цілі й наміри людей не здійснюються, людина 

схильна скоріше змінювати способи своїх дій, ніж вихідні інтенції. В цьому 

суттєва відмінність інтенційних станів від гносеологічного відношення, 

оскільки там, де виникає неузгодженість деякого знання (опису) і предметної 

сфери, яка відображується у знанні, людині доводиться змінювати свої 

твердження про світ. Іитспційність же передбачає збереження наміру при 

варіюванні способів дій” [49. с.6].

Вищезазначені відмінності між модальностями знання та віри можна 

застосувати до понять теоретичної та практичної аргументації в двох 

напрямах. По-перше, знання є наслідком теоретичної аргументації, адже вона 

спрямована саме на його обгрунтування. Модальність віри більш характерна 

для практичної аргументації, оскільки коли обгрунтовується “засновок віри", 



266

тоді є можливими контраргументи, тобто демонстрація того, що мета може 

бути реалізована за рахунок виконання інших дій.

По-друге, на метарівні розгляду процедурного та процесуального 

аспектів аргументації виявляється, що можливість заперечення в 

спістсмічному світі або побудова спістсмічної альтернативи в процедурному 

аспекті здійснюється двома учасниками аргументативного діалогу: 

пропонент наводить свою аргументацію на користь А, наприклад, тоді як 

опонент висловлює сумніви, тобто будує епістемічну альтернативу, в якій є 

не-А. Подолання розходження в думках відбувається в тих випадках, коли 

обома сторонами зрештою приймається світ А або світ нс-А (тоді говорять 

про перемогу пропонента чи опонента відповідно). Можливим також є 

варіант, коли під час діалогу конструюється новий епістемічний світ, 

відмінний від світу А і світу не-А, який приймається співрозмовниками. Тоді 

говорять про досягнення консенсусу, спільного знання. В процесуальному 

аспекті аргументативний діалог постає, так би мовити, в знятому вигляді, 

оскільки оратор на етапі підготовки до виступу перед слухачами, яких він 

прагне переконати, повинен також продумати критику інших положень. 

Тобто для переконання аудиторії в прийнятності висновку практичної 

аргументації щодо виконання певної дії оратору слід продемонструвати, що 

ті шляхи досягнення мсти, які можуть навести слухачі в контраргументах, є 

неприйнятними.

На сучасному етапі розвитку теорії аргументації досить вагомими є 

неформальні дослідження аргументативних процесів, що представлені 

низкою підходів. Передумовами їх вважають дві роботи, які вийшли друком 

у 1958 р. Одна з них - цс вищезгадувана „Нова риторика: трактат з 

аргументації'* X. Перельмана і Л. Ольбрехтс-Титеки [289], а друга - робота С. 

Тулміна „Використання аргументів” [309]. Щодо роботи С. Тулміна, слід 

підкреслити, що хоча її відносять до риторичного підходу в сучасній теорії 

аргументації [60, с.164], однак сам С. Тулмін, на відміну від X. Перельмана, 

використовував аналогію між аргументацією та юриспруденцією. Проте 
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спільною рисою цих робіт є, як відмічає І.А. Герасимова, пафос, який: 

полягав у необхідності перемикання уваги дослідників з ідеальних логічних 

конструкцій на реальні процеси доказуючого мислення, що виявляються в 

різноманітних царинах гуманітарного знання і практик” [42, с.7].

Досить потужними серед неформальних підходів до аналізу 

аргументації є власне неформальна логіка та прагма-діалектика. У контексті 

взаємозв'язку логіки та риторики вони є особливо цікавими з огляду на те, 

що неформальна логіка ніби уособлює рух з боку логіки до риторики, тоді як 

прагма-діалектика початково виходила з комунікативного характеру 

аргументації, а згодом і досить активно залучає риторику зокрема через 

поняття стратегічного маневрування [57; 254], яке дозволяє у певному сенсі 

поєднати риторичну та діалектичну мету учасників спілкування. Загалом же 

осмислення проблематики комунікації та різних її проявів є характерною 

ознакою філософського знання другої половини XX ст. [77; 78].

Предметом розгляду неформальної логіки, яку почали розробляти в 70- 

х рр. XX ст. на американському континенті, виступає „real argument”. Цей 

термін І.В. Хоменко, наприклад, пропонує перекладати як „аргументативне 

міркування” [222, с.37]. На підставі аналізу робіт цієї галузі вона розглядає 

аргументативне міркування „...як складний підвид міркування (argument), яке 

застосовують для переконання співрозмовника в істинності або слушності 

власної точки зору в процесі аргументації” [222, с.40].

Способи оцінки аргументативнх міркувань у концепціях неформальної 

логіки розглядалися у [119. с.203-204]. Зокрема. Е. Блер та Р. Джонсон [276] 

запропонували систему RAS, яка складається з трьох критеріїв: 

рслсвантність, прийнятність, достатність. Рслсвантність означає наявність 

адекватного змістовного зв'язку між вихідними аргументами й висновком 

аргументації, прийнятність - те, що аргументи в якомусь сенсі заслуговують 

на довіру, достатність - містять підгрунтя для висування висновку. Пізніше 

Е. Блер відмічав, що ці критерії не є суто логічними, адже релеваптпість, 

наприклад, конституює аргумент взагалі, а не тільки логічно правильний 
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(logically good), критерії ж прийнятності й достатності поєднують логічні та 

діалектичні характеристики [247. р. 146-147].

Інший представник неформальної логіки Г. Кехен розглядав 

високоякісне (good) міркування як переконливе міркування (cogent 

reasoning). Міркування буде переконливим за таких умов: по-перше, засновки 

є правдоподібними (достовірними, виправданими), коли надана інформація є 

вже відомою чи такою, в яку можна повірити; по-друге, наявність якомога 

більшого обсягу інформації; по-третє, міркування повинно бути побудоване 

правильно (valid), це означає, що наявна інформація слугує підставою для 

отримання нової. Якщо всі ці умови не виконуються, то міркування с 

помилковим (fallacious), або неякісним (bad) [278, р. 6]. Порушення тієї чи 

іншої вимоги може виступати джерелом цілої низки помилок, які Г. Кехен 

розбиває на три групи: сумнівний засновок, приховання доказу, некоректний 

висновок [278, р. 47].

На його думку, перед тим, як оцінювати аргументативні тексти, слід 

виконати такі кроки: 1) знайти ту тезу, яку стверджує автор, і запам'ятати її; 

2) знайти засновки, які підтримують тезу, і засновки цих засновків, і так далі, 

звернувши увагу на всі представлені докази; 3) визначити відповіді на 

можливі заперечення чи контраргументи; 4) пропустити все, що не 

стосується точки зору (висновку) і не є засновком; 5) додати релевантну 

інформацію „за" і „проти", яку можемо знати; 6) розглянути інтонацію та 

емоційність мовлення; зрештою 7) оцінити текст [278, р. 200]. Сама ж 

процедура оцінки передбачає відповіді на три запитання, які виражають 

базові вимоги до переконливого міркування.

В європейському просторі досить впливовими є роботи представників 

нідерландської школи в теорії аргументації, які репрезентують прагма- 

діалектичний підхід. О.Ю. Щербина відмічає: „Прагма-діалектична теорія 

аргументації грунтується на підході, який комбінує прагматичний та 

діалектичний погляди па аргументацію. Прагматичний - розцінює 

аргументацію як цілеспрямовану форму мовлення та аналізує кроки 
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обговорення у критичній дискусії як мовленнєві акти, які мають певну 

функцію у вирішенні спору. Діалектичний - передбачає, що аргументація є 

частиною критичного обміну кроками обговорення, що спрямовані на 

підпорядкування розглядуваної думки критичному тесту" [233, с.76].

Для аналізу поглядів представників нідерландської школи в теорії 

аргументації, який було проведено у [119, с.205-218], порівняємо спочатку 

їхнє визначення аргументації з визначенням бельгійських вчених. X. 

Перельман і J1. Ольбрехтс-Титека окреслювали проблемне поле свого 

дослідження таким чином: „...об'єктом теорії аргументації є вивчення 

дискурсивних прийомів, що дозволяють викликати чи посилити 

прихильність до запропонованих для згоди тез" [289, р.4]. Представники 

нідерландської школи в теорії аргументації Ф. ван Єємерен, Р.Гроотендорст і 

Ф.С.Хенкеманс пропонують таке визначення аргументації: „Аргументація 

це спроба змінити думку аудиторії" [56, с.112]. Як бачимо, концептуально ці 

визначення дуже схожі. Окрім того, в них підкреслено тс, що подібні процеси 

характерні саме для спілкування, коли наявні принаймні два суб'єкта - 

оратор і аудиторія.

Підготовка до публічного виступу передбачає структурування 

оратором матеріалу його промови. Представники прагма-діалектики 

зазначають, що в риторичній промові традиційно виділяють 4 стадії: 

exordium, narratio, argumentatio, peroratio: „Exordium - це вступ, з якого 

починає промовець, привертаючи симпатію аудиторії на свій бік і 

зацікавлюючи її в своїй темі. В narratio він продовжує викладати свою тему 

чи хід подій, про які він хоче розповісти. Це підготовка до argumentation, яка 

зазвичай складається з двох частин: частини, в якій висувається доведення 

його власної точки зору (confirmatio), і частини, в якій він намагається 

спростувати протилежну точку зору (refutatio). Peroratio містить резюме 

(підсумок) і висновок (рішення). Іноді, argumentatio починається чи 

закінчується відступом, який слугує перехідною частиною (digressio)" [55, 

с.38-39].
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У межах прагма-діалектики була розроблена модель критичної 

дискусії, яка є ідеальною моделлю для раціонального усунення розходження 

в думках, тобто вирішення суперечки. Критична дискусія, на думку 

прихильників цієї теорії, складається з чотирьох стадій (так само, як і 

ораторська промова): конфронтації, відкриття дискусії, аргументації, 

завершальної стадії [55, с.36-37]. Крім того, вони сформулювали правила 

критичної дискусії, що являють собою ніби кодекс раціонального учасника 

суперечки, мета якої подолати розходження в думках. Закцентуємо увагу на 

тому, що стадії аргументації, на думку нідерландських науковців, приблизно 

однакові в діалектичній та риторичній моделях [55, с.39]. Крім того, в 

подальших роботах Ф. ван Єємерен і П. Хоутлосер [57] розробляють поняття 

стратегічного маневрування, яке покликане збалансувати досягнення 

діалектичної та риторичної мети на кожній стадії критичної дискусії. А саме: 

па стадії конфронтації риторична мета учасників полягає в тому, щоб 

спрямувати протистояння у найбільш вигідне для кожного річище; на стадії 

відкриття дискусії - в тому, що кожна сторона наполягатиме на такій 

вихідній позиції, що максимально відповідає її інтересам; на аргументативній 

стадії — в наведенні найбільш сильних доводів і здійсненні найбільш 

ефективної атаки; па завершальній — в наполяганні саме па своїй перемозі в 

спілкуванні [57, с.12-13].

Варто підкреслити також і те, що не кожна ораторська промова містить 

у собі аргументацію. На думку представників прагма-діалектики, для того, 

щоб ораторська промова вважалась аргументативною, необхідними є такі 

умови: точка зору оратора (у логічній та риторичній літературі поширеним є 

також термін „теза”) мас бути суперечливою й цікавою для потенційної 

аудиторії [56. с.127]. Загалом, співвідношення понять „точка зору" і „теза" на 

сьогоднішній день здається чітко невстановленим. Як відомо, Аристотель 

визначав поняття „теза" в своїй роботі „Топіка", яка була присвячена 

діалектичним обговоренням. У своєму визначенні він підкреслював, що теза 
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постає як проблема, оскільки передбачає розходження в думках, викликає 

сумніви [10, с.361].

Представник нідерландської школи II. Хоутлосер [271] вважає поняття 

„теза” попередником поняття „точка зору”. Він вказує на те, що оскільки 

поняття „точка зору" є об'єктом аргументації, воно узгоджується з 

принципами екстерналізації, функціоналізації, соціалізації і діалектифікації. 

Згідно першого принципу, точка зору постає як вербально виражена позиція, 

а не просто як психологічне відношення чи психічний стан. Другий принцип 

передбачає, що аналізується не тільки твердження, що виражає точку зору, 

але й комунікативний акт висування точки зору. Згідно третього принципу, 

точка зору не просто виражає чиюсь суб'єктивну думку, але є публічним 

висловлюванням, спрямованим на те, щоб аудиторія, яка не поділяє точку 

зору, погодилась з нею. Четвертий принцип передбачає, що прийняття точки 

зору є виправданим тоді, коли вона успішно витримала критику з боку 

антагоніста [271, р.31].

З огляду на вищезазначене, можна зробити висновок про те, що 

поняття „точка зору" доречно використовувати саме в дискусіях, коли 

позиції учасників піддаються критиці опонентів. Щодо публічних виступів, 

то оскільки активна роль належить, все ж таки, оратору, то тут можна 

застосовувати поняття „теза" як тс положення, в якому він намагається 

переконати аудиторію, або навіть розглядати поняття „точка зору" і „теза" як 

синоніми.

Вступ і завершення промови, хоча і не є аргументативними частинами, 

однак теж мають важливе значення для впливу па публіку. Мета вступу 

полягає насамперед у тому, щоб привернути увагу аудиторії, а мста 

завершення - в тому, щоб закріпити свої положення в свідомості слухачів. 

Дійсно, однією з головних умов успішності публічного виступу є наявність 

контакту між оратором і аудиторією. Тому X. Перельман і Л. Ольбрехтс- 

Титека [289, р.17-18] вказували па важливість привертання уваги слухачів до 

того, що їм хоче запропонувати оратор. На їхню думку, цей аспект часто 
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недооцінюють. Оратори вважають, що самих фактів достатньо для того, щоб 

вони справили незабутнє враження на аудиторію, зацікавили її незалежно від 

схильностей. У подібних випадках просто експлуатується наявність 

контакту, який задано певними інститутами. Наприклад, передбачається, що 

науковий журнал читають люди, які розуміються на даній проблематиці. У 

більшості ж випадків оратор звертається до публіки, яку спочатку необхідно 

зацікавити, аби зробити можливим подальше розгортання власної 

аргументації.

Головна частина містить опис проблеми, після чого оратор наводить 

аргументацію й спростовує можливі заперечення. При підготовці до виступу 

він, як правило, не знає, які аргументи запропонують інші учасники й як буде 

проходити обговорення (якщо воно взагалі передбачається, адже в багатьох 

випадках оратор просто виступає перед публікою, з боку якої не очікується 

явного критичного ставлення до промови). Нідерландські науковці 

підкреслюють, що в риторичній моделі слухач відіграє здебільшого пасивну 

роль, тому на практиці важко встановити чи є промова діалектичною, чи 

риторичною [55, с.39]. Тим не менш, обдумування того, якої реакції можна 

чекати від опонента, які контраргументи він може висунути, а не тільки 

концентрація на власних доводах, є досить важливим для оратора. Спроба 

передбачення можливих заперечень щодо тієї позиції, яку буде відстоювати 

оратор, потребує від нього володіння навичками не тільки побудови власної 

аргументації, але й володіння мистецтвом критики положень опонентів. 

Тобто слід уміти будувати обґрунтування і „за”, і „проти" певного 

твердження (як зазначалося вище, метод „за і проти" є одним із найдавніших 

у риториці, його вперше використав Протагор зокрема у своїй практиці 

навчання [52, с.348-349]).

Проблема успішності, ефективності аргументації й публічного виступу 

в цілому завжди перебувала у центрі уваги риторики. Відповідно одним з 

головних завдань риторичних і діалектичних теорій аргументації як 

продуктивних [60. с.И] с опис процедур і дій, необхідних для отримання 
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певного результату. У цьому контексті прихильники прагма-діалектики 

розробляють методику ..критичних або контрольних” запитань. Сутність цієї 

методики полягає в тому, що при підготовці до публічного виступу оратор 

може поставити собі запитання, відповіді на які дають змогу корегувати 

промову для уникнення непорозумінь під час виступу. Оскільки оратору 

важливо не тільки продумати свою позицію, але й можливі заперечення, то 

критичний аналіз промови складається, принаймні, з двох етапів. Для 

першого егану характерними є такі запитання: Яка моя точка зору (теза)? Які 

головні аргументи на її захист? На другому етапі оратору, навіть якщо він не 

знає, хто буде його опонентом, слід поставити собі такі запитання: Якою 

може бути точка зору (теза) опонента? Які аргументи він може висунути? Які 

можливі заперечення проти моїх доводів? [56, с.124-125].

Для того, щоб оцінити переконливість складної аргументації, 

необхідно оцінити переконливість кожного аргументу. Однак перед цим, 

вважають представники нідерландської школи в теорії аргументації, потрібно 

перевірити аргументацію в цілому на відсутність в ній логічних чи 

прагматичних протиріч [56, с.73]. Тобто, вимога несуперечливості, яка 

зафіксована в логічному законі протиріччя, залишається важливою в оцінці 

аргумента™ вного дискурсу.

Загалом у межах неформального підходу в теорії аргументації активно 

розробляють такі поняття, як „структура аргументації” та „схема 

аргументації". Поняття „структура аргументації” передбачає розрізнення 

одиничної та комплексної аргументацій. Представники прагма-діалектики 

вважають, що поняття структури слід застосовувати до комплексних 

аргументацій. Тобто комплексна аргументація може бути розподілена на 

одиничні аргументації, зв'язок між якими буває трьох типів: підрядний 

(послідовний), сурядний (зв'язаний) і множинний (конвергентний). 

Специфіка одиничної аргументації, яка насправді є простим і досить 

поширеним випадком захисту' точки зору, полягає у використанні 

одиничного аргументу: „...доводу, який у своїй повній скспліцитній формі 
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складається з двох і тільки двох засновків. Зазвичай один із засновків не 

виражений, і, таким чином, створюється враження, що одинична 

аргументація складається тільки з одного засновку" [56, с.46]. У свою чергу, 

внутрішня організація одиничної аргументації може бути описана через 

поняття „схеми аргументації", що в ній використовується [252, р.20]. Таким 

чином, одиничний аргумент являє собою те, що у формальній логіці постає 

як міркування, а саме силогізм: два засновки і висновок (точка зору).

Стосовно структур комплексних аргументацій, то є чимало робіт, 

присвячених цій проблематиці (Ф. ван Єємерен та Р. Гроотендорст [55], Д. 

Фрімсн [262], Т. Гов'с [266], Ф.С. Хснксманс [299; 300], Д. Волтон [310] та 

ін.). Ф.С. Хенкеманс, наприклад, відмічає, що хоча більшість дослідників 

виділяють три типи структур аргументації - підрядну, сурядну, множинну, 

однак при докладному розгляді виявляється, що є багато пунктів, за якими 

думки дослідників розходяться. Ці розбіжності стосуються переважно питань 

оцінки аргументації, якій мас передувати виділення аргументативних 

структур. Найбільше утруднень виникає при спробі розрізнити сурядну і 

множинну аргументацію [300, р. 101-102].

Загалом підрядна аргументація, або послідовне міркування, полягає в 

тому, що кожний наступний аргумент підтримує попередній у захисті точки 

зору; сурядна аргументація, або зв'язане міркування, - в тому, що всі 

аргументи взаємозалежні й тільки разом ефективно захищають точку зору; 

множинна аргументація, або конвергентне міркування, - в тому, що кожний 

аргумент самостійно захищає точку зору. Тобто в підрядній аргументації 

докладно розробляється одна лінія захисту, а в множинній — декілька 

незалежних ліній захисту. Крім того, вибір аргументативної структури 

пов'язаний з дотриманням правила тягаря доведення. Як пише Ф.С. 

Хенкеманс [300], це було помічено ще в античних риториках. Зокрема, 

Квінтіліан для захисту пропонував обрати один з чотирьох методів: 

заперечувати провину, стверджувати, що вчинок, в якому звинувачують, не 

мав місця, що дії є виправданими, що звинувачення було висунуто 
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незаконно. Тоді як обвинувач мав доводити всі чотири пункти. До того ж, 

його аргументи мали бути незалежними [300, р. 103-104].

Ф. ван Єємерен і Р. Гроотендорст також вважають, що множинна 

аргументація найбільше пристосована до риторичних цілей: „Множинна 

аргументація може використовуватися в риторичних цілях: завдяки 

висуванню цілої низки аргументів захист виглядає сильнішим. Створюється 

враження, що промовець усвідомлює всі можливі заперечення з приводу 

висунутої точки зору (однак сам надлишок аргументації також може 

викликати заперечення)" [55, с.72-73]. Крім того, заперечення одного 

аргументу у підрядній чи сурядній аргументації фактично руйнує всю 

аргументацію, тоді як у множинній аргументації такого не відбувається, 

оскільки інші аргументи захищають точку зору. При аналізі конкретних 

аргументативних текстів буває досить важко розрізнити сурядну і множинну 

аргументації (це підкреслюється багатьма дослідниками). Разом з тим, у 

подібних випадках рекомендується починати аналіз аргументативної 

структури як множинної [55, с.79].

Ф. ван Єємерен і Р. Гроотендорст наводять, на нашу думку, досить 

цікаві приклади схожих, так би мовити, за змістом аргументацій, однак 

різних за структурою: 1) .Доставка пошти в Голландії далека від 

досконалості. Не можна бути впевненим, чи буде лист доставлений 

наступного дня, чи буде він доставлений за вірною адресою і чи буде він 

доставлений вранці” [55, с.72] і 2) .Доставка пошти в Голландії працює 

відмінно. Можете бути певними, що лист буде доставлений наступного дня 

після відправлення, що він буде доставлений за вірною адресою, і що його 

доставлять вранці" [55, с.75]. Перша аргументація є прикладом множинної 

структури, адже кожний одиничний аргумент достатній для захисту точки 

зору про те, що доставка пошти недосконала. Друга аргументація є 

прикладом сурядної структури, адже тут всі три одиничні аргументи 

необхідні для захисту точки зору про те, що доставка пошти працює 

відмінно.
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Представники прагма-діалектики загалом розрізняють три види точок 

зору: позитивні, негативні та нейтральні. Зрозуміло, що в критичній дискусії 

обговоренню підлягає позитивна або негативна точки зору. Нульова точка 

зору свідчить про те, що учасник дискусії не має думки з приводу певного 

твердження. Тобто можна говорити про тс, що точки зору немає й немає 

необхідності її захищати [55, с.20].

Розглянуті вище приклади аргументації позитивної та негативної точки 

зору ведуть до думки про те, що захист позитивної точки зору погребує 

сурядної аргументації (адже тільки всі аргументи разом підтримують точку 

зору), тоді як захист негативної точки зору може здійснюватись навіть 

одиничною аргументацією. Таке припущення базується на специфіці 

аргументів верифікації та фальсифікації, які досліджувались у 

філософському знанні в роботі Л.Г. Комахи [120]. Між ними наявна певна 

асиметрія, адже для підтвердження положення потрібно багато випадків, а 

для спростування достатньо одного. Л.Г. Комаха пише: „...результатом 

верифікації повинно стати істинне висловлювання. Однак потрібно 

враховувати, що загальні положення (висловлювання) про факти не цілком 

верифікуються, оскільки для цього аргументація є недостатньою. Тому їхня 

достовірність підтверджена лише тим, що висловлювання і положення, які 

виводяться з них, завжди верифікуються. Отже, неможливо з впевненістю 

судити про достовірність на основі кількості проведених перевірок (причому 

нові перевірки можуть ці положення заперечити). Тому стосовно загального 

висловлювання (положення) неможливо сказати, що воно істинне. Можливо, 

воно істинне, але про це неможливо дізнатися. Хоча завдяки асиметрії між 

верифікацією (всрифікаційністю) і фальсифікацією (фальсифікаційністю) 

можна дізнатися, що воно хибне, якщо його заперечили'* [120, с.120].

Переконливість одиничного аргументу, як вважають представники 

нідерландської школи в теорії аргументації, залежить від трьох чинників. По- 

перше, кожне окреме твердження має бути прийнятним. По-друге, 

міркування мас бути логічно правильним. Цей другий чинник є сферою 
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компетенції формальної логіки. Адже логіка концентрується лише на схемах 

міркувань безвідносно до того, якими є засновки міркування. Тобто проблема 

істинності останніх неважлива для формальної логіки. Хоча загальне правило 

й говорить про те, що з істинних засновків за умови логічної правильності 

міркування завжди отримують істинний висновок. По-третє, аргументативна 

схема має бути доречною й правильно застосовуватися [56, с.64]. У третьому 

пункті Ф. ван Єємерен, Р. Гроотендорст, Ф.С. Хенкеманс розглядають три 

аргументативні схеми: аргументація, іцо грунтується на симптоматичному 

відношенні; аргументація, що ґрунтується на відношеннях аналогії; 

аргументація, що ґрунтується на причинному відношенні.

Загалом поняття „схема аргументації*' розробляється представниками 

прагма-діалектики стосовно одиничного аргументу на противагу поняттю 

„структура аргументації”, що стосується, як бачили вище, власне 

аргументації. Вони досліджують також і те, як схеми аргументації подаються 

у промовах. Адже при побудові аргументації оратор, як пише Б. Гарссн, 

припускає, що висунуте ним положення вважатиметься прийнятним і буде 

зрозумілим зв'язок між цим положенням і точкою зору, яку воно має 

підтримувати: „Зв'язок між аргументом і точкою зору є адекватним тоді, 

коли прийнятність засновку може бути „перенесена" на точку зору за 

допомоги тієї „аргументативної схеми”, яка використовується” [264, р.8І]. 

Для нашого дослідження досить важливою є думка Б. Гарсена, висловлена 

ним у примітках до його статті, про те, що схеми аргументації являють собою 

найбільш загальні та абстрактні моделі міркувань, що мають нескінчену 

кількість варіантів підстановки елементів. У цьому пункті вони відповідають 

схемам логічних міркувань. Однак на відміну від останніх, перенесення 

прийнятності з засновків на висновок грунтується не лише на формальних 

характеристиках схеми [264. р.96].

У цьому контексті відмітимо думку Д.В. Зайцева [63], який вказує на 

те, що поняття схеми та структури аргументації па сучасному етапі досить 

важко вважати остаточно визначеними, а наявні в літературі класифікації 
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загальноприйнятими. При спробі ж пов'язати ці поняття з поняттям 

міркування, яке є власне предметом вивчення логіки, ситуація ще більше 

ускладнюється. Він підкреслює: „На мій погляд, принципова відмінність 

міркувань у логіці й міркувань в аргументації полягає в тому, що для логіки, 

ядро якої утворюють теорії правильних міркувань, міркування - цс предмет 

вивчення, у той час як в аргументації міркування є засобом обгрунтування 

або критики" [63, с.62]. Тобто у першому варіанті питання про 

переконливість міркування не постає, головним є перевірка коректності, 

відповідності логічним нормам. Як ми бачили вище, у межах класичної 

логіки цс може бути зроблене на синтаксичному або семантичному рівнях. 

Методика ж критичних запитань щодо аргументативних схем також дозволяє 

встановити коректність застосування тієї чи іншої схеми, проте це 

відбувається не так суворо, як у межах формальної логіки, тому залишаються 

проблеми методологічного характеру стосовно, наприклад, самого набору 

критичних запитань тощо. З іншого боку, ця методика постає скоріше 

інструментом перевірки побудованої аргументації на етапі підготовки 

оратора до виступу чи учасника критичної дискусії.

Представник нідерландської школи в теорії аргументації Б. Гарсен у 

своїй роботі, присвяченій аналізу різних варіантів схем аргументацій, 

доходить висновку, що різні типології мають дуже багато спільного [264, 

р.94]. Зокрема, концепція схем аргументації в прагма-діалектиці дуже схожа 

з класифікацією О. Фрілі, який розробляв її для ведення дебатів [261]. Разом 

з тим, будь-яка типологія може вважатися прийнятною тоді, коли вона 

досягає мети. Б. Гарсен пише також про те, що проводив тести з носіями 

мови на виявлення зв'язку між засновком і точкою зору і встановив, що у 

респондентів існує уявлення про певний тип таких відношень, що загалом 

відповідає прагма-діалектичним схемам аргументації [264. р.95].

Розглянемо докладніше види аргументативних схем у прагма- 

діалектиці. Симптоматична аргументація полягає в тому, що точку зору 

захищають шляхом наведення в аргументі (доводі) певної ознаки чи 
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відмітної риси того, що постулюють у точці зору. Загальна аргументативна 

схема для симптоматичного відношення [56, с.68]:

Y істинно для X.

тому що

Z істинно для X

і

Z характерне для Y.

Аналогійна аргументація полягає в тому, що точку зору захищають 

шляхом вказівки на схожість того, що говорять у точці зору, з тим, що 

говорять в аргументі (доводі). Загальна аргументативна схема для 

відношення аналогії [56, с.69]:

Y істинно для X,

тому що

Y істинно для Z

і

Z порівняне з X.

Причинна аргументація полягає в тому, що точку зору захищають 

шляхом наведення причинного зв'язку між аргументом (доводом) і точкою 

зору. Загальна аргументативна схема для причинного відношення [56, с.70]:

Y істинно для X,

тому що

Y істинно для Z

і

Z веде до X.

Варто підкреслити, що ці три аргументативні схеми дійсно є 

узагальненням. Адже до симптоматичної аргументації відносять також 

аргументацію, що базується на авторитетній думці, і аргументацію, що 

ґрунтується на значенні якогось терміна. До аналогійної аргументації (яка, в 

свою чергу, може включати не тільки власне аналогію, але й модель чи 

приклад) відносять аргументацію, що базується на принципі справедливості.
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До причинної аргументації відносять прагматичну аргументацію або 

аргументацію, що базується на відношенні „засоби-мета" [264. р.92].

До кожної з ірьох аргументативних схем представники прагма- 

діалектики пропонують критичні чи „контрольні" запитання, які мають 

засвідчити коректність застосування схеми. Зокрема, для симптоматичної 

аргументації найбільш важливими контрольними запитаннями нідерландські 

науковці вважають такі: Чи існують також інші Y, у яких немає ознаки Z? Чи 

існують також не-Y, у яких є ознака Z? Для аналогійної аргументації 

контрольним буде таке запитання: Чи існують суттєві відмінності між Z та 

X? Для причинної аргументації контрольним буде такс запитання: Чи завжди 

гведе до X? [56, с.68-70].

Таким чином, при підготовці до публічного виступу оратор має 

застосовувати правильні міркування й аргументативні схеми. Тоді 

прийнятність його тези буде залежати виключно від прийнятності 

аргументів. Звідси приходимо до того, що найважливішим серед факторів 

переконливості слід вважати перший. Можна говорити про те, що 

аргументація являє собою перенесення прийнятності аргументів на те, що 

теза теж буде прийнята аудиторією. Варто наголосити на тому, що цей 

чинник розглядається в теорії аргументації. Зокрема, Ф. ван Єємереп, Р. 

Гроотсндорст і Ф.С. Хенкеманс [56, с.65] щодо прийнятності 

аргументативних тверджень відмічають, що здебільшого твердження 

фактичного характеру можуть бути верифіковані через довідники, 

експерименти або спостереження. Загальновизнані твердження теж належать 

до прийнятних. До сумнівних слід віднести такі висловлювання, що 

стосуються якоїсь складної проблеми, або такі, що тісно пов'язані з певними 

цінностями чи нормами. Якщо оратор застосовує висловлювання типу .Для 

дитини краще, якщо її мати працює" або ,Для дитини гірше, якщо її мати 

працює" як доводи, то вони мають бути обгрунтовані.

Проблема прийнятності певних висловлювань, па які спирається оратор 

при обгрунтуванні своїх тез, с досить актуальною на сучасному етапі. Щодо 
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тверджень, які можуть бути перевірені емпірично, то тут не виникає жодних 

утруднень. Ще Аристотель писав про те, що якщо людина сумнівається в 

тому, що сніг білий, то достатньо на нього просто подивитися [10, с.361]. 

Однак як бути з тими висловлюваннями, які нідерландські вчені називають 

загальновизнаними? В якості прикладу таких тверджень вони наводять такі 

висловлювання: „Батьки мають піклуватися про своїх дітей”, „Не варто 

здаватися, коли ви майже досягли своєї мети” тощо. До сумнівних, на їх 

думку, належить, наприклад, таке висловлювання: „У багатьох випадках рак 

виникає через стрес" [56. с.65].

При вирішенні цієї проблеми слід враховувати насамперед два аспекти. 

По-перше, це фактор аудиторії. Коли оратор готується до виступу, йому 

обов'язково треба дати відповідь на питання: кому я буду говорити? Це 

питання є складником стратегії оратора. Аудиторії можуть бути 

класифіковані за різними ознаками. Якщо оратор очікує сильної опозиції або, 

за його припущенням, слухачі дотримуються іншої позиції щодо певної теми, 

тоді треба дуже ретельно відбирати так звані загальновизнані твердження. 

Тобто, оратор мусить бути готовим до того, що висловлювання такого 

характеру можуть бути сприйняті слухачами як сумнівні. Про всяк випадок 

слід подбати про обгрунтування цих тверджень, щоб у разі необхідності його 

можна було б запропонувати тим, хто засумнівався. Другий аспект полягає в 

тому, що сумнівними є твердження, за і проти яких можна навести певні 

аргументи. Власне саме в такому випадку ораторська промова вважається 

аргументативною, такою, що покликана переконати аудиторію. Це 

положення стосується не тільки тези оратора. Його завдання значно 

спрощується тоді, коли йому вдасться на користь висловлювання, що мас 

сумнівний характер, навести твердження безсумнівного характеру, логічно 

правильно побудувати міркування і коректно застосувати аргументативну 

схему. Подібна процедура й буде доведенням [85, с.52].

Для ілюстрації важливості критерію прийнятності аргументів 

розглянемо приклад двох аргументацій, що наведено у роботі Ф. ван 
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Єємерена, Р. Гроотендорста і Ф.С. Хенкеманс [56, с.71]. В обох випадках 

використовується одна й та сама аргументативиа схема, що грунтується на 

причинному відношенні, точніше - підтип цієї аргументації, яку 

нідерландські вчені називають прагматичною. Сутність її полягає в тому, що 

в тезі пропонується виконати певні дії, а в обгрунтуванні наводять найбільш 

сприятливі наслідки цих дій. Інший варіант має на меті застерегти від певних 

дій через несприятливі наслідки. Додамо, що в повсякденному житті подібні 

аргументації мають велике значення, оскільки обгрунтовують людські 

вчинки. Перший варіант аргументації має такий вигляд: „Лікарям слід знову 

почати носити білі халати, тому що цс створює дистанцію між лікарем та 

пацієнтом (а це дуже добре, коли між лікарем та пацієнтом існує певна 

дистанція)". Другий варіант: „Лікарям слід припинити носити білі халати, 

тому що це створює дистанцію між лікарем та пацієнтом (а це дуже погано, 

коли між лікарем та пацієнтом існує дистанція)". Автори роботи не 

коментують ці варіанти. Але як можна оцінити ці аргументації? Яка з них є 

переконливішою? [85, с.52].

Аргумент, в якому встановлюється власне причинне відношення (білий 

халат створює дистанцію між лікарем та пацієнтом), в обох варіантах є 

однаковим. Інший аргумент містить у собі певну оцінку: дистанція — це добре 

і дистанція - цс погано. Зрозуміло, що прийняття цього аргументу залежить 

від прийняття оцінки „добре - погано". Тобто переконливість залежить від 

того, наскільки прийнятним для слухачів є твердження про необхідність 

дистанції між лікарем та пацієнтом. Якщо аудиторія поділяє думку оратора, 

яка виражена у дужках, тоді його аргументація буде успішною. У такому 

випадку обидва аргументи мають для даних слухачів статус 

загальновизнаних тверджень. Якщо ж положення оратора не збігається з 

думкою слухачів, тоді йому слід обґрунтовувати прийнятність аргументу, 

який у прикладах наведений у дужках. У такому випадку твердження має 

сумнівний характер і на його користь теж треба наводити певні доводи. 

Точніше шукати інші об'єкти згоди зі слухачами, з яких можна буде вивести 
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прийнятність потрібного оратору висловлювання. Цей варіант є більш 

характерним для ситуації суперечки, коли оратор очікує сильної опозиції з 

боку опонентів [85, с.52]. Слід підкреслити, що прагма-діалектична теорія 

аргументації якраз і розглядає переважно такі випадки, для яких вони й 

розробили поняття критичної дискусії, що призначена для раціонального 

подолання розходження в думках [56, с. 14-19].

Повертаючись до встановленої вище специфіки практичної 

аргументації, можна говорити про те, що прагматична аргументація в 

концепції нідерландських науковців, яка по суті спрямована на 

обґрунтування певних дій, постає як практична аргументація. Тоді її 

реконструкція виглядатиме іншим чином: невиражений засновок, який 

нідерландські науковці розглядають як такий, що має оцінювальний характер 

(добре/ погано), може бути інтерпретований як засновок мети (у першому 

варіанті, наприклад: „ви хочете, щоб між лікарем та пацієнтом була 

дистанція"). Тоді оратор апелює до бажань слухачів і демонструє, що певна 

дія (носіння білих халатів) якраз і сприятиме досягненню мети.

Загалом, як пише Д. Гічкок, у межах підходу, який розробляє поняття 

схем аргументації, останні пов'язуються з відповідним набором так званих 

„критичних запитань", позитивні відповіді па які свідчать про те, що 

аргумент є високоякісним (good). Проте тут наявна ціла низка досить цікавих 

моментів, наприклад: як визначаються ці критичні запитання? чи задовільна 

відповідь на них означає, що аргумент остаточно визначає його висновок? чи 

ще можливо модифікувати аргумент за рахунок додаткової інформації? тощо 

[270, р. 125]. У межах даної роботи особливої значущості набувають питання, 

які стосуються конструювання аргументів, активно обговорюються 

сучасними дослідниками й якими Д. Гічкок завершує свою статтю: „Які 

принципи повинні керувати побудовою аргументу? Які практичні поради 

можуть бути надані щодо конструювання високоякісних аргументів?" [270, 

р.126].
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Таким чином, хоча становлення неориторики відбувалось через 

протиставлення її формальній логіці, однак у сучасних розробках 

аргументативної проблематики не існує провалля, з одного боку, між 

формальним і неформальним підходами стосовно аргументації, а з іншого 

загалом між аргумснтативним та лінгвістичним напрямами. Точніше, 

протиставлення формальних і неформальних підходів в аналізі 

аргументативної проблематики останнім часом є вже не таким гострим, як це 

було ще в XX ст. Інтеграція цих підходів в загальну теорію аргументації 

особливо яскраво постає в понятті схеми аргументації, яке хоча й сягає ще 

античного поняття топу, однак поки що залишається остаточно 

невизначеним. Проте методика критичних запитань виявляється досить 

плідною як при неформальному аналізі аргументації (в риториці, наприклад, 

на етапі підготовки до виступу при побудові аргументації), так і у 

формальних побудовах в аспектах оцінки аргументації при встановленні 

успішності атак у межах моделювання аргументації в галузі штучного 

інтелекту.

Висновки до розділу 4

Проведений розгляд взаємозв'язку логіки та риторики в XX ст. дає 

змогу' стверджувати, що бурхливий розвиток цих наук, втілений у 

формальних і неформальних побудовах, а також становлення теорії 

аргументації як міждисциплінарної галузі досліджень певним чином 

ускладнює класифікацію напрямів у межах зазначених царип. Початково з 

формальними побудовами асоціювалась переважно логіка, тоді як риторика 

переважно уособлювала неформальні побудови. Разом з тим, у подальшому в 

логіці розробляється неформальний напрямок, виникнення якого було 

обумовлене як запитами освіти, так і впливом риторики, а в комп'ютерній 

риториці та лінгвістиці набувають вагу формальні побудови, пов'язані з 

теоріями організації тексту. Тому сучасна логіка на сьогоднішній день постає 



285

як сукупність формальних і неформальних теорій, головним завданням яких 

є встановлення критеріїв правильних та високоякісних міркувань. Сучасна 

риторика, яку в минулому столітті часто називали „неориторикою”, однак на 

сьогоднішній день ця назва закріплена за доробком X. Перельмана як її 

фундатора, постас насамперед у двох напрямах з такими умовними назвами, 

як „лінгвістична" й „аргументативна" риторика. Розрізнення між 

концепціями цих напрямів полягає у предметі їхнього розгляду, при цьому з 

теорією аргументації тісно пов'язані неформальна логіка та аргументативна 

риторика, проте їхні концепції загалом не вичерпують саму теорію 

аргументації як міждисциплінарний напрям наукових досліджень.

Аргументативна складова взаємозв'язку логіки та риторики в 

концепціях „лінгвістичної" риторики, які в минулому столітті розроблялися 

переважно на грунті структуралізму, полягає насамперед у виявленні 

механізмів риторичних перетворень у мовленнєвих повідомленнях та 

екстраполяція їх на інші типи знакових систем, у тому числі візуальних. 

Аналіз рекламного дискурсу через фундаментальне поняття риторики 

поняття риторичної фігури є також певним поєднанням практичного аспекту 

взаємозв'язку логіки та риторики в широкому сенсі, оскільки присвячений 

окремому типу дискурсу, та у вузькому сенсі, оскільки в його межах йдеться 

про практичну аргументацію, покликану сформувати намір щодо купівлі 

певного товару. Крім того, було систематизовано риторичні фігури та 

операції на основі мінімального об'єкту перетворення (слово/ речення), 

аспекту перетворення (зміст/ вираз), зміні одиниць перетворення (субстанція 

лінійний порядок). Ретельне дослідження різноманітних засобів виразності 

відбулось завдяки залученню логічного інструментарію концептуального 

аналізу, що дало можливість встановити спорідненість механізмів утворення 

метафори й метонімії. А саме: завдяки використанню типів відношень між 

поняттями виявилося, що проміжне поняття в метафорі є перетином, а в 

метонімії - охоплюючим родовим поняттям; завдяки використанню 

логічного та мереологічного поділів поняття виявилося, що у випадках 
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неможливості утворення метафори відкриваються можливості утворення 

метонімії.

Найбільш яскраво аргументативна складова взаємозв'язку логіки та 

риторики постає в „аргументативній" риториці, яка розглядає насамперед 

особливості різноманітних технік аргументації, завдяки яким повідомлення 

набувають своєї переконуючої сили. Загалом у минулому столітті 

відбувається становлення теорії аргументації як міждисциплінарної галузі 

досліджень, предметом яких виступає сам феномен аргументації в єдності 

структурного, процедурного та процесуального, або логічного, діалектичного 

та риторичного аспектів, що зафіксовано в працях вітчизняних і зарубіжних 

науковців. У структурному аспекті аргументація являє собою певне 

міркування (сукупність міркувань), що складається з тези (висновок) та 

аргументів (засновків). У процедурному аспекті розглядається 

аргумента™ влий діалог, головними діючими особами якого є пропопент і 

опонент. З боку пропонента маємо справу власне з аргументацією, тобто 

захистом певної тези, а з боку опонента - з критикою, коли піддається 

сумніву аргументація пропонента. У процесуальному аспекті мова йде про 

переконливість певної аргументації, коли учасник діалогу чи оратор прагне 

перекопати аудиторію.

Зважаючи на семіотичний характер сучасної логіки та риторики, 

специфіка аргументації виявляється в тому, що з точки зору структури вона 

охоплює не лише доведення, але й різні варіанти недоказової аругментації. 

Адже доведення постає як суто логічна процедура, що дозволяє встановити 

істинність тези. Особливістю доведення є розгортання його у синтаксичному 

чи семантичному вимірах (побудова виводу в численнях або застосування 

семантичних методів для перевірки наявності відношення логічного 

слідування), коли аргументи є істинними твердженнями, а сама процедура 

обгрунтування певного положення відповідає суворим правилам логіки. З 

точки зору процедури та процесу суттєва риса аргументації полягає у 

наявності прагматичного виміру, коли важливим є прийняття тез 



287

співрозмовниками, а не тільки їхнє обгрунтування (логічна складова), тобто 

формування переконань (риторична складова), які представляють собою 

певні ментальні, інтенційні стани свідомості людей. Відповідно вводиться 

поняття результативності аргументації, що фіксує вплив на адресата і не 

зводиться до логічних категорій.

У межах вищезазначених аспектів аналізу аргументації досить цікавим 

є поділ її на теоретичну, що обгрунтовує знання, і практичну, що обгрунтовує 

дії. У структурному аспекті відмінності між ними зумовлені специфікою 

теоретичних і практичних міркувань. У процедурному та процесуальному 

аспектах відмінності зумовлені специфікою модальностей знання та віри. 

Можливість заперечення в епістемічному світі або побудова епістемічної 

альтернативи (подолання сумнівів для досягнення знання) в процедурному 

аспекті здійснюється двома учасниками аргументативного діалогу. 

Подолання розходження в думках відбувається в тих випадках, коли обома 

сторонами зрештою приймається спістсмічний світ пропонента або опонента 

(тоді говорять про перемогу того чи іншого учасника). Можливим є варіант, 

коли під час діалогу конструюється новий епістемічний світ, що відмінний 

від світів його учасників, й який приймається співрозмовниками. Тоді 

говорять про досягнення консенсусу, спільного знання. В процесуальному 

аспекті аргументативний діалог постає в знятому вигляді, оскільки оратор на 

етапі підготовки до виступу перед аудиторією, яку він прагне переконати, 

повинен також продумати можливу критику своїх положень з боку слухачів. 

Під час практичної аргументації, наприклад, для успішного переконання 

аудиторії у необхідності саме такого способу дії, оратор мусить показати 

неприйнятність, недоцільність тих шляхів реалізації мсти, в які вірять 

слухачі, але які не узгоджуються з настановою оратора.

На сучасному етапі розвитку логіко-риторичного знання досить 

потужними напрямами в межах досліджень аргументативної проблематики є 

неформальна логіка та прагма-діалектика, одним з головних завдань яких є 

розробка методів не тільки оцінки різноманітних аргументацій, але й 
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конструювання високоякісних аргументів. Досить плідною є методика 

„критичних або контрольних запитань”, яка застосовується як для оцінки 

аргументації, так і в підготовці до промови, коли оратор ставить собі 

запитання, відповіді на які дають змогу коректувати побудовану 

аргументацію для досягнення переконання під час виступу. Щоправда, поки 

проблематичним залишається сам набір таких запитань, хоча на початку XXI 

ст. активно розробляються критичні запитання для різних типів аргументів.

Освітянська складова взаємозв'язку логіки та риторики в минулому 

столітті виявилася в тому, що становлення неформальної логіки і загалом 

звернення логіки до риторики було обумовлене запитами освіти, в якій курси 

формальної логіки через їхню замкненість на суто формальних побудовах, 

що відірвані від реальної комунікативної практики, вже не задовольняли 

потреби в техніках аналізу та побудови переконливої аргументації в різних 

типах дискурсів. У навчальній літературі з дисциплін логічного циклу 

активно розробляються методики, покликані озброїти студентів стратегіями і 

тактиками захисту власних положень та критики положень інших 

співрозмовників. З одного боку, це сприяло популяризації тих навчальних 

дисциплін, які спрямовані на розвиток комунікативних компетентностей 

майбутніх фахівців, а з іншого - загострило наукознавчий аспект проблеми 

взаємозв'язку логіки та риторики, який постає насамперед у тлумаченні 

самого предмету' цих царин знання, а також стосується структурної побудови 

та змістовного наповнення освітніх курсів з логіки та риторики.
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РОЗДІЛ 5. ЗАСТОСОВНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ЛОГІКИ 

ТА РИТОРИКИ

Метою даного розділу є встановлення специфіки застосовного аспекту 

взаємозв'язку логіки та риторики як використання відповідних теоретичних 

положень зазначених наук у дослідженнях окремих концептів аргументації 

(аргументу до авторитету, аргументації в гомілетиці, риторичних фігур як 

засобів аргументації) та у формальних і неформальних підходах до вивчення 

аргументації на сучасному етапі розвитку логіко-риторичного знання.

5.1. Аргумент до авторитету: логіко-риторичні чинники

У другій половині XX ст. відбувається розширення сфери логічного 

знання, адже у горизонт уваги логіків потрапляють ті способи міркувань, які 

на тривалий час випали з царини розгляду. Насамперед цс пов'язане з 

„відродженням" риторики і формуванням неформального підходу в теорії 

аргументації, покликанням яких стало звернення до практики повсякденного 

спілкування й до тих способів обгрунтування, що використовуються у 

публічному дискурсі. Відтепер увагу науковців привертають ті аспекти 

людських міркувань, які випали з царини досліджень формальної логіки. 

Маються на увазі передусім „помилки" в процесах обгрунтування, до яких 

належав й аргумент до авторитету [96, с.20].

На відміну від логіки, у риториці авторитет, як одне з джерел 

переконання, був зафіксований майже з моменту її виникнення. Як ми 

бачили вище, Аристотель у своєму трактаті „Риторика” виділяв стос, логос і 

пафос як три види способів переконання: етос залежав від характеру оратора, 

пафос - від настроїв аудиторії, а логос - від самої промови. Зокрема етос 

оратора полягав у тому, що він мав так виголошувати промову, щоб 

викликати довіру до себе. Адже, як писав Стагиріт, люди більш схильні 

вірити хорошим людям, а особливо в тих питаннях, які не є наперед ясними й 
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у яких є місце сумнівам [12, с.753]. Особливість риторичних силогізмів 

(ентимем) у діалозі виявляється в тому, що оратор має певну інтелектуальну 

перевагу над аудиторією і його завданням є пошук таких положень, з якими 

слухачі заздалегідь погодяться. Мається на увазі наявність деяких комплексів 

усталених поглядів на ті чи інші предмети, що здатні виступати підгрунтям 

ентимем. Тобто оратор звертається до багатьох людей, які в більшості 

випадків не мають спеціальних знань з обговорюваної проблеми, тому він не 

може будувати наукові силогізми. Він якраз і спирається на певні загальні 

положення, спільні для даної аудиторії. Аристотель з цього приводу писав: 

„...якщо ми маємо навіть самі точні знання, все таки нелегко переконувати 

деяких людей на підставі цих знань, тому що [оцінити] промову, що 

грунтується на знанні, є справою освіти, а тут [перед натовпом] вона - 

неможлива річ. Тут ми неодмінно повинні вести доведення і міркування 

загальнодоступним шляхом, як ми говорили про це і в „Топіці” відносно 

звернення до натовпу” [12, с.749]. Крім того, Стагиріт підкреслює, що ця 

довіра має виникати, все ж таки, завдяки промові. Тобто оратор повинен так 

її виголошувати, щоб в аудиторії сформувалося уявлення про те, що він має 

певні моральнісні якості. Адже просто володіння ораторським мистецтвом не 

робить людину чесною. З іншого боку, чесність не є тим чинником, що являє 

собою вагомі доведення, хоча значною мірою впливає на переконання 

слухачів [12, с.753]. Зазначимо, що сам Аристотель дав лише загальну 

характеристику етосу й ретельно не досліджував особливості аргументу до 

авторитету. Він просто виділив етос як окреме джерело переконання поряд із 

логосом та пафосом. Разом із тим, засоби етосу фактично були вилучені зі 

сфери досліджень формальної логіки, адже вони не мають прямого зв'язку з 

самою промовою [96, с.20-21].

Більш докладну розробку проблематики аргументу до авторитету, як 

підкреслювалося у [96, с.21], зустрічаємо в творчості іншого відомого 

оратора й теоретика риторики епохи Античності — Цицерона. У своїй 

„Топіці” він так само, як і Аристотель, поділяв топи („місця"’), з яких беруть 
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доведення, на дві групи: ті, що пов'язані зі справою, й ті, що не пов'язані. Ця 

друга група доведень ґрунтується на свідченнях: „...свідченням ми 

називаємо все, що добувають з якогось стороннього предмету заради набу ггя 

довіри" [226, с.74.]. Для того ж, щоб отримати довіру, писав Цицерон, 

шукають авторитет. Джерел авторитет}' є багато. Насамперед він надасться 

природою або часом. Природний авторитет давньоримський оратор пов'язує 

виключно з мужністю. Проте час також дає багато того, що допомагає 

викликати довіру. На думку Цицерона, це талант, багатство, вік, вдача, 

майстерність, досвід, необхідність, навіть збіг обставин. Звичайно, що всі ці 

риси не пов'язані з логосом, однак вони створюють авторитет і дають 

можливість більше вірити тому, хто виголошує промову. Цицерон 

підкреслює: „Можливо, це й неправильно, але важко змінити думку натовпу, 

якій покірні й ті, хто судить, і ті, хто оцінює людей" [226, с.74]. 

Давньоримський оратор відмічав також, що для здобуття довіри більш 

важливим є вміння продемонструвати мужність, ніж просто її наявність. 

Оскільки якщо перед слухачами постає людина, чиє життя бездоганне, яка 

присвятила себе певній справі, тоді у них складається враження про те, що 

якості такої людини відповідають тому уявленню, яке вона створила про 

себе. Саме ці якості сприяють ствердженню авторитету тих, хто має справу з 

мистецтвом слова: ораторів, філософів, постів, істориків та ін., а не лише 

державних діячів [226, с.75-76].

Як зазначалося у [96, с.21], всі вищеперераховані Цицероном риси 

можна вважати необхідними складниками іміджу, вмінням подати себе 

оточуючим з метою впливу па них. Па сьогоднішній день досить яскраво 

особливості іміджу, які пов'язані з тими характеристиками, що були 

встановлені давньоримським оратором, виявляються у політичній сфері. 

Оскільки імідж політика складається з багатьох чинників, серед яких 

важливу роль відіграють особистісні характеристики, то іміджмейкери 

відбирають ті, які краще будуть впливати як на окремі соціальні групи, так і 

на населення у цілому. Г.Г. Почспцов з цього приводу пише: „Образ 
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політика, таким чином, свідомо збагачується тими характеристиками, які 

потрібні для посилення значущості особи, але представлені лише 

потенційно” [183, с.228-229.]. Окрім того, запропоноване давньоримським 

оратором тлумачення авторитету, який дається від природи, може бути 

зіставлене також з поняттям харизми. Термін „харизма” походить від 

давньогрецького слова, що означає „милість”, „благодать”, „божий дар”. 

Такий тип лідерства „...заснований на виняткових якостях тієї чи іншої 

особи, головним чином релігійного чи політичного діяча, що дозволяють 

йому здійснювати в суспільстві функції пророка, вождя чи реформатора" 

[241, с.707]. Дослідник творчості Цицерона Г.С. Кнабс наголошує на тому, 

що сам автор володів цим авторитетом, що й дало йому можливість досягти 

значних успіхів у своїй кар’єрі: „Суспільне положення Цицерона, його 

репутація, а тим самим і кар’єра були забезпечені не тільки енергією та 

спритністю. якими він компенсував своє провінційно-плебейське 

походження, але й особливим авторитетом, що оточував його ім'я. Авторитет 

цей також грунтувався на красномовстві, але якомусь іншому, значно 

більшому, ніж „майстерне красномовство" в описаному вище смислі [мається 

на увазі мистецтво переконання, публічного виступу — Н.К.], і саме воно, це 

„більше красномовство”, відкривало перед Цицероном зовсім інші 

горизонти" [76, с.16].

Таким чином, в античній риториці було зафіксовано, що одним із 

складників етосу, як модусу переконання, є вміння викликати довіру до того, 

що виголошує оратор. Це вміння пов'язується з поняттям авторитету, який у 

потенції дається від природи, однак реалізується самим оратором і надає 

йому можливості досягати успіху в публічних виступах. Важливим є також 

положення про те, що для авторитету мають значення не стільки наявні риси 

людини, скільки вміння створити про себе потрібне враження [96. с.21].

В епоху Середньовіччя аргумент до авторитету стає широковживаним. 

М.Л. Гаспаров, наприклад, визначав це як одну з головних відмінностей між 

античною та християнською риториками. Він писав про тс, що для античного 
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оратора не існувало абсолютного авторитету з будь-якої обговорюваної 

проблеми, інакше неможлива була б суперечка. Вся риторична аргументація 

будувалась не шляхом посилання на авторитети, а на побудові певних 

міркувань. Для християнського оратора існував абсолютний авторитет 

Святе Письмо. Міркування були потрібні лише для того, щоб підвести 

кожний конкретний випадок під те чи інше висловлювання священного 

тексту. Тому середньовічні проповіді наповнені посиланнями на Святе 

Письмо. Для християнського мислення - це останній пункт будь-якого 

міркування, до якого оратор намагається підійти якомога швидше [38, с.98; 

86, с.149-150]. Хоча аргумент до авторитету є невід'ємною рисою 

проповідей, однак у цей період фактично не відбулося його теоретичного 

осмислення як способу впливу. Спроби такого осмислення були зроблені 

представниками новоєвропейської філософії разом із критикою аргументу до 

авторитету [96. с.21 ].

Зокрема Дж. Лок вважав, що такі якості оратора, як чесність, вченість, 

а також авторитет більшості не є достатніми для прийняття тези. Він писав: 

„Скільки на світі людей, у яких немає іншої підстави для своїх поглядів, 

окрім передбачуваної чесності, вченості або чисельності людей з такими 

самими переконаннями? Ніби чесні й вчені люди не можуть помилятися або 

ніби істина встановлюється рішенням більшості! Тим не менш більшість 

задовольняється цим. „Ця думка засвідчена поважною старовиною; вона 

дійшла до мене з посвідченням минулих століть, і я тому можу без 

побоювань прийняти її; інші люди тримались і тримаються тієї самої думки 

(це все, що можна сказати), і тому буде розумно для мене прийняти її". Між 

тим приймати думки на грунті таких мірил менш пробачно, ніж 

встановлювати їх за допомоги орла і решки" [145, с.198]. Тобто аргументу до 

авторитету відмовлено в розумності, в тому, що він може бути основою для 

прийняття тверджень оратора. Як було зазначено у [96, с.21], ця відмова 

торкається якраз тих рис, що були встановлені Цицероном для здобуття 

довіри.
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А. Арно і П. Ніколь також писали про те, що софізми авторитету є 

досить розповсюдженими помилками й такі способи переконання є дуже 

дієвими, рідко розум може встояти проти них. Софізми авторитету 

виникають тоді, коли людина міркує таким чином: „Цієї думки 

дотримувалась більшість філософів, отже, вона є вірною"; „Ця людина 

розважлива, отже, вона розумна й обізнана в усіх питаннях"; „У нього сто 

тисяч ліврів річного доходу, отже, він правий"; „Він знатного походження, 

отже, треба вірити, що він говорить правду" та ін. [13, с.230-231]. Тобто такі 

якості людини, як вік, знання, досвід, розум, кмітливість, скромність, 

пунктуальність, працелюбність тощо, дійсно заслуговують на тс, щоб на них 

звернули увагу, однак цього недостатньо для обгрунтування певної думки.

У роботах А. Шопенгауера та С.І. Поварніна, які репрезентують 

теоретичне осмислення еристичної проблематики, що пов'язана з реальними 

суперечками, аргумент до авторитету хоча й не визнається виключно 

помилкою, однак загалом оцінюється не досить високо. На думку А. 

Шопенгауера, подібні прийоми найбільш характерні для не дуже обізнаних 

співрозмовників, які авторитетами ніби побивають один одного [231, с.48]. 

С.І. Поварнін вказує на те, що неправильне використання авторитету веде до 

помилки. Проте загалом визнає можливість подібних аргументів, адже 

пересічна людина не в змозі самотужки все опанувати, тому й доводиться 

покладатися на думки людей, компетентних у справі [180, с.571-572].

Таким чином, хоча в історії риторичного знання авторитет був 

виділений як можливий спосіб переконання аудиторії, то в історії логічного 

знання аргумент до авторитету розглядався здебільшого як джерело помилок, 

до яких людина досить часто приходить у процесі пізнання. Перегляд такої 

позиції в галузі логіки відбувається наприкінці минулого століття в зв'язку зі 

становленням та розвитком неформальної логіки та теорії аргументації. 

Розгляд аргументації в контексті діалогу, на думку багатьох фахівців у 

сучасній теорії аргументації (наприклад: [208; 251]) дає можливість 

відмовитись від традиційного тлумачення аргументативних помилок як 
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софізмів, міркувань, які виглядають логічно правильними, але при цьому не є 

такими [96, с.21-22].

Як зазначалося у [96, с.22], ключовим пунктом сучасних варіантів 

аналізу аргументу до авторитету є розрізнення, принаймні, двох критеріїв 

прийнятності, а саме логічного й прагматичного. Е.Н. Лісанюк [141, с.54] з 

цього приводу пише про те, що застосування логічних критеріїв до подібних 

аргументів свідчить про помилку релевантності, коли замість обговорення 

тези діалогу починають обговорювати позицію іншої сторони (у випадку 

використання аргументу до авторитету - це апеляція до авторитетних текстів 

або положень інших людей) або особу учасника (аргумент до авторитету 

самого оратора), що є порушенням правил демонстрації. Тобто аргумент 

діалогу „...вважається логічно прийнятним, якщо він відповідає одному з 

правил логіки, у противному випадку аргумент недопустимий, спірних 

випадків з точки зору логіки не буває" [141, с.55]. Прагматичні критерії 

прийнятності тісно пов'язані з поняттям риторичного поля дискурсу. Оратор 

промовою конструює спільне поле дискурсу шляхом поєднання своїх 

елементів з елементами аудиторії (її очікуваннями). У таких випадках 

аргумент до авторитету буде апеляцією всередині риторичного поля 

дискурсу, що в цілому, як відмічає Е.Н. Лисапюк, робить її успішною [141, 

с.54-55].

Якщо звернутися до зафіксованих вище структурних, процедурних і 

процесуальних аспектів аргументації, то слід підкреслити, що логічні 

критерії стосуються першого аспекту, а прагматичні - двох останніх. Отже, 

бачимо тісний взаємозв'язок діалектичного та риторичного підходів до 

аргументації в питаннях тлумачення тих способів переконання, що виходять 

за межі логосу.

Зокрема Ф. ван Єємерен, відомий представник прагма-діалектичного 

підходу в сучасній теорії аргументації, пише про те, що потрібно відмовитися 

від спроб пояснити аргументативні помилки лише за допомоги логіки: 

„...помилки краще розуміти як неправильні кроки в комунікативному процесі 
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аргументативного дискурсу" [251, р.157]. Д. Волтон, відомий представник 

неформального підходу, також відмічає, що оскільки аргументи ad hominem 

(„до людини") мають суб’єктивну та умовну природу на відміну від 

аргументів асі rem („до справи"), то з цього не слід робити висновку, що вони 

завжди помилкові [208, с.306]. Дійсно, з епохи Нового часу 

загальноприйнятою стала думка про те, що перевагу потрібно віддавати 

об'єктивним свідченням, а не суб'єктивним. Це пов'язане з ідеалами 

науковості, з тим, що єдиним способом обґрунтування є доведення. Однак 

така думка веде до того, що етос як модус публічного виступу, як спосіб 

впливу на аудиторію в розумінні Аристотеля мас бути відкинутим. Тим не 

менш повсякденна практика аргументації, особливо судової та політичної, як 

пише Д. Волтон [208, с.306], свідчить, що звернення до етосу (характеру) 

часто виступає хорошим способом як атаки на співрозмовника, так і захисту 

своєї позиції. У вищезазначених концепціях також особливо підкреслюється, 

що оцінка подібних аргументів повинна здійснюватись з огляду на тип 

діалогу', в якому вони застосовуються [96. с.22].

Як пише Ф. ван Єємерен, використання аргументу до авторитету в 

аргументації веде до її помилковості через хибність невираженого засновку, а 

не через логічну некоректність самого міркування. Адже формою аргументу 

до авторитету с: „(Г) X говорить, що S можливе; цс твердження належить до 

типу Т. (2і) Все, шо говорить X про твердження типу Т, вірне. Отже: (3і) S 

можливе" [251, р.152]. При цьому навряд чи можуть виникнути сумніви 

щодо логічної коректності самого міркування, питання можуть виникнути 

щодо змісту доводів, особливо (2’), який здебільшого явно не формулюють у 

промові. Тобто авторитетне джерело, на яке посилаються в критичній 

дискусії, дійсно має бути таким саме в тій сфері, якої стосується розходження 

в думках [97, с.31].

Загалом перевагою неформального підходу в теорії аргументації слід 

вважати те, що його прихильники розробляють поняття аргументативної 

помилки, яка тлумачиться ширше, ніж поняття логічної помилки. Більше 
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того, завдяки введенню певних принципів оцінки аргументів науковці 

відповідним чином класифікують помилки аргументативного дискурсу. 

Зокрема, представники прагма-діалектики пов’язують поняття 

аргументативної помилки з поняттям правила ведення критичної дискусії, 

яка покликана раціонально подолати розходження в думках. За такого 

підходу висловлювання учасників діалогу розглядаються як мовленнєві акти, 

що повинні підкорятися правилам ведення критичної дискусії. Якщо ж 

мовленнєвий акт порушує якусь норму, тоді він повністю або частково 

блокує спроби співрозмовників подолати розходження в думках. Ф.Х. ван 

Єємсрсн пише: „Замість того щоб розглядати помилки як компоненти 

несистематизованого списку номінальних категорій, успадкованого з 

минулого, як це робиться в межах стандартної трактовки, або вважати всі 

помилки порушенням однієї й тієї ж логічної норми, як у логіко-центричних 

підходах, прагма-діалектичпий підхід розрізняє цілу множину норм 

відповідно до їхніх функцій*' [251, р. 158]. За такого підходу виявляється, що 

різні варіанти аргументу до авторитету' можуть порушувати такі правила 

критичної дискусії, як правило тягаря доведення, правило релевантності й 

правило аргументативної схеми.

Порушення правила тягаря доведення у випадку застосування 

аргументу до авторитету' полягає в тому, що учасник дискусії усувається від 

тягаря доведення шляхом наведення особистих гарантій на підтримку 

правильності точки зору [56, с.84]. Тобто йдеться про те, що оратор апелює 

до власного авторитету. З іншого боку, для певної аудиторії цього може бути 

достатньо і вона прийме позицію оратора. Тоді можна говорити про 

досягнення риторичної цілі переконання аудиторії завдяки риторичному 

прийому.

Порушення правила релевантності у випадку застосування аргументу 

до авторитету має два прояви, які належать до помилки „не-аргументація”, 

коли етос замінює логос. Як пишуть нідерландські науковці: „Промовець 

використовує ethos, коли намагається подолати розходження в думках на 
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свою користь, звертаючись до своїх власних знань чи авторитету. 

Укріплюючи віру аудиторії в свої знання, сумлінність, чесність, 

аргументатор намагається примусити повірити йому на слово й прийняти 

його точку зору. Протагоніст, який володіє сильним ethos, взагалі може не 

захищати свою точку зору" [56, с.89]. Другий прояв помилки „не- 

аргументація” стосовно аргументу до авторитету полягає у невірному його 

використанні, коли оратор заявляє про свою компетентність, хоча насправді 

її не має або є компетентним в інших галузях. Традиційно гака помилка 

називалась аргументом до скромності (argumentum ad verecundiam).

Порушення правила аргументативної схеми у випадку застосування 

аргументу до авторитету полягає в тому, що схема симптоматичної 

аргументації була використана невірно. Подібна помилка є варіантом 

аргументу до скромності: „...при здійсненні помилки невірного використання 

авторитету (argumentum ad verecundiam), пропозиція визнається прийнятною, 

оскільки людина чи письмовий документ, який невірно витлумачується як 

авторитетне джерело, стверджує, що дещо відбувається саме так" [56, с.98].

Слід підкреслити, що перевагою тлумачення аргументу до авторитету в 

межах неформального підходу є те, що його розглядають саме в контексті 

аргументації як певної діяльності, що спрямована не тільки па обгрунтування 

певної тези, але й на переконання в її слушності. Дійсно, як пише А.Є. 

Конверський, аргументація є багатоаспектним та багатокомпонентним 

витвором інтелектуальної діяльності людини, завжди має діалогічну 

природу, тому її не можна ототожнювати з обґрунтуванням. Обґрунтування 

ж тези є тим компонентом, що представляє логіку аргументації [ 122, с.362]. З 

точки зору саме обгрунтування аргумент до авторитету постає різновидом 

аргументації до людини (argument ad hominem), що є варіантом помилки 

„підміна тези", суть якої полягає „...в намаганні підмінити доведення 

істинності тези характеристикою людини, яка має відношення до тези" [122, 

с.378].
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У [96, с.22] зазначалося, що хоча виступ оратора й вважається 

монологом, він все одно повинен врахувати фактор аудиторії. Тоді 

міркування слухача щодо прийняття тези можна реконструювати в такий 

спосіб: „Я приймаю тезу оратора, тому що довіряю йому'. Ця довіра 

грунтується принаймні на одному з двох чинників. По-псршс, на авторитеті 

самого оратора, тобто він володіє тими якостями, які були зазначені ще 

Цицероном. По-друге, оратор апелює до авторитетних текстів. Мається на 

увазі, що прийнятність тези забезпечена прийнятністю аргументів типу 

„оратор є людиною з хорошим характером, тому його аргумент слід 

прийняти" або „оратор спирається на положення інших авторитетів (людей, 

текстів), які є прийнятними". Щодо того варіанту, коли оратор сприймається 

як хороша людина, то такий випадок Д. Волтон, наприклад, характеризує як 

позитивний варіант етотичного аргументу ad hominem. На його думку, ця 

„позитивна" версія може виступати як у цілому розумний аргумент. Хоча він 

відмічає, що його концепція аргументів ad hominem виключає такс 

тлумачення, адже аналізуються лише варіанти „негативної" версії, коли 

подібні аргументи використовуються з метою „атаки" на особу 

співрозмовника для того, щоб дискредитувати позицію опонента [208, с.244].

Під час використання аргументів до авторитету оратору слід зважити 

на тс, що слухачі можуть поставити критичні запитання, відповіді на які 

забезпечують їхню прийнятність. Д. Волтон у своїй концепції аргументів ad 

hominem розробив ці питання щодо варіантів „негативної" версії. Він 

пропонує три типи таких критичних запитань. Перший тин стосується 

засновку („чи є вірним засновок, що оратор є людиною з поганим 

характером?"), другий типу діалогу, в якому застосовують аргумент („чи є 

характер оратора релевантним для даного типу діалогу?"), а третій - 

висновку („чи слід відкинути аргумент оратора, навіть якщо наведені інші 

свідчення на його підтримку, або тільки зменшити ступінь довіри до даного 

аргументу?"). Варто особливо підкреслити другий тип критичних запитань, 

що стосуються рслсвантності застосованого аргументу. Д. Волтон пише про 
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те, що слід додати до структури діалогу функцію довіри, за якої аргументи 

оцінюються не лише на грунті об'єктивних свідчень. Тобто 

використовуються ще суб'єктивні свідчення, на грунті яких ми оцінюємо тих 

людей, що беруть участь в аргументації: „У більшості випадків ці суб’єктивні 

(ad hominem) свідчення самі по собі нс с ані вирішальними, ані вагомими, 

навіть якщо їх сумувати. Але все ж таки їх можна використовувати для того, 

щоб викликати або, навпаки, підірвати довіру до пропозиції, що 

розглядається, за наявності об’єктивних свідчень" [208, с.308]. Варіант 

аргументу до авторитету якраз стосується випадків викликання довіри [96, 

с.22].

Окрім стандартної форми аргументу до авторитету, яка складається з 

двох засновків і висновку й яка в цілому збігається з вищенаведеною 

формою, Д. Волтон і К. Рід пропонують також і другий варіант, який містить 

ще додатковий умовний засновок, який робить більш явною структуру 

отримання висновку: «Більший засновок: Джерело Е с експертом у 

предметній царині S, що містить пропозицію А. Менший засновок: Е 

стверджує, що пропозиція А (у предметній царині S) є істинною (хибною). 

Умовний засновок: Якщо джерело Е є експертом у предметній царині S, що 

містить пропозицію А, та Е стверджує, що пропозиція А є істинною 

(хибною), тоді А може бути прийнята як істинна (хибна). Висновок: А може 

бути прийнята як істинна (хибна)» [311, р.201]. Потенційно слабкі місця 

аргументу до авторитету можна виявити, на думку дослідників, за допомоги 

низки критичних запитань, які стосуються як джерела Е (наприклад, чи є 

джерело Е експертом у тій царині, до якої належить А?), так і самої 

пропозиції А (наприклад, чи грунтується А на фактичних даних? або чи 

узгоджується А з думкою інших експертів?). Крім того, ці формулювання 

критичних запитань у вигляді висловлювань можна ввести в умовний 

засновок або ж як окремі засновки й отримати більш складну структуру. Така 

процедура рекомендується, наприклад, для тих ситуацій, коли людина 



ЗОЇ

настільки звикла покладатися на думку експертів, що їй важко поставити 

якісь запитання [97, с.31-32].

З огляду на вищезазначене можна говорити про ефективність 

аргументу до авторитету в ораторській промові насамперед на рівні 

прагматичних критеріїв. Мається на увазі, що важливим є орієнтація на 

аудиторію, коли співрозмовник розраховує на несумнівність для інших 

авторитетних положень. Тому умовами згоди слухачів з оратором є 

позитивні відповіді на критичні запитання тину: (1) чи є оратор (або інша 

людина, до положень якої апелює оратор) експертом з обговорюваної теми? і 

(2) чи здійснюється апеляція оратора всередині риторичного поля дискурсу? 

Ці запитання характеризують „надійність” оратора (довіру в термінології 

Цицерона, хороший характер у термінології Д. Волтона) та релевантність 

аргументу типу діалогу [96, с.22-23]. Якщо тип діалогу не виключає апеляції 

до авторитетних джерел та перевірка критичними запитаннями призводить 

до позитивних відповідей, тоді можна говорити про тс, що використання 

аргументу до авторитет}' з боку співрозмовника не було помилковим [97, 

с.32].

Таким чином, розгляд аргументу до авторитету в межах логічного та 

риторичного знання в історії та сучасності веде до таких висновків [96, с.23]. 

По-перше, якщо в історії логіки аргумент до авторитету оцінювався як 

помилка обгрунтування, коли суб'єктивні свідчення підмінюють об'єктивні, 

то в історії риторики цей аргумент характеризувався як прийнятний спосіб 

переконання, що ґрунтується на довірі (іміджі, харизмі) оратора, а теоретики 

риторики намагалися встановити ті чинники, що здатні викликати цю довіру. 

По-друге, у межах сучасного логічного знання оцінка аргументу до 

авторитету проводиться вже принаймні на двох рівнях - логічному та 

прагматичному. При цьому навіть на логічному рівні відмовляються від 

однозначної оцінки такого аргументу як помилки. Зокрема, у нрагма- 

діалектичній концепції встановлено, що у формі аргументу до авторитет}' 

заперечення можуть стосуватися зміст}' засновків, а не форми самого 
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міркування. Прагматичний же рівень пов'язується з риторичним, й оцінка 

такого аргументу здійснюється з урахуванням принаймні двох чинників: 

довіри до оратора (етос) і релеван тності типу діалогу.

5.2. Аргументація в гомілетиці: логіко-риторичні чинники

На сучасному етапі розвитку логіко-риторичного знання дослідження 

аргументативних процесів здійснюють переважно у двох напрямах. По- 

перше, це розробка загальних положень теорії аргументації та пошук 

ефективної методології, яка б забезпечувала аналіз подібних комунікативних 

явищ. На сьогоднішній день поки що не можна говорити про створення 

єдиної теорії [60, с.3; 252, р.12], яка б визнавалася всіма дослідниками 

аргументативних процесів, навіть висловлюються сумніви щодо самої 

можливості побудови такої теорії. Другий напрям полягає в тому, щоб 

проаналізувати практику аргументації в різних царинах суспільного життя, 

наприклад, у політиці, праві, рекламі, науковій сфері тощо. У цьому аспекті 

найбільш важливими процедурами є процедури інтерпретації та 

реконструкції аргументації. З першою процедурою мають справу всі носії 

мови як адресати аргументативних повідомлень. Адже будь-яка аргументація 

зорієнтована на певну аудиторію й передбачає певну її реакцію. Однак для 

того, щоб відреагувати на повідомлення, спочатку потрібно зрозуміти, що 

воно означає. З процедурами ж реконструкції мають справу насамперед 

дослідники аргументативних процесів. Як пише М.А. ван Реєс, дослідники 

аргументації при спробах її опису та оцінки в конкретних повідомленнях 

стикаються з тими самими проблемами, що й звичайні носії мови. Однак 

вони озброєні певним теоретичним апаратом і тому розглядають 

аргументацію під тим кутом зору й у тих термінах, що відповідають окремим 

теоретичним моделям. Тоді реконструкція аргументації означає виділення 

всіх тих елементів, які релеваптні щодо теоретичної концепції дослідження й 

відповідають цілям її аналізу [293, р. 165-166].
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Однією із можливих реконструкцій аргументації є риторична 

реконструкція, мета якої полягає насамперед у виокремленні тих елементів, 

що складають рівень переконливості повідомлень. Як підкреслювалося у 

[105, с.94], в сучасних побудовах в аналіз усної та письмової аргументації 

риторику найбільш активно залучають представники прагма-діалектики. 

Вони розглядають аргументацію як діалектичний процес, спільну діяльність, 

спрямовану на подолання розходження в думках. Реальні ж процеси 

комунікації засвідчують, що доволі часто люди намагаються вирішити 

наявне розходження в думках на свою користь. На думку Ф. ван Єємерена, 

спрямованість на перемогу виражає риторичну мсту аргументації. Досягнути 

її можна завдяки стратегічному маневруванню в трьох аспектах: відбору 

матеріалу, адаптації до аудиторії й презентації слухачам (читачам) [254, 

р.82].

У контексті проблеми взаємозв'язку логіки та риторики певний інтерес 

викликає розгляд специфіки аргументації в гомілстичних промовах через 

встановлення особливостей такого виду промов з точки зору 

концептуального апарату теорії аргументації та риторики, а також виявлення 

аргументативних структур і схем у християнських проповідях. Завдяки тому, 

що аналізується саме аргументація в проповідях, то йдеться про застосовний 

аспект аргументативної складової взаємозв'язку логіки та риторики, однак 

матеріалом дослідження виступають переважно роботи навчального 

характеру [56; 170: 197], що зайвий раз засвідчує загалом застосовчий 

характер освітянської складової взаємозв'язку логіки та риторики.

Християнська проповідь як окремий вид красномовства складається в 

епоху Середньовіччя [1, с.50]. Як відмічалося вище, в Античності першу 

класифікацію ораторських промов дав ще Аристотель. Він виокремив три 

їхні види: дорадчі, судові та епідейктичні (урочисті). Проповіді як окремий 

вид красномовства тоді не виділяли. Аристотель класифікує промови по 

кількох параметрах, а саме: справа, мета, час, прийоми [12, с.763, 804]. 

Відмітні ознаки дорадчого красномовства (справою таких промов є схиляти 
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людину до дій, що ведуть до „блаженства" як мети будь-якої діяльності, чи 

відхиляти від дій, що можуть зашкодити; висловлюють їх щодо майбутнього; 

головним прийомом є приклади тому, що говорять про майбутнє, але 

припущення роблять на основі минулого тощо) дають підстави 

стверджувати, що проповідь найбільш наближена якраз до цього виду 

промов.

У сучасних популярних тренінгах, курсах з риторики зазначається, що 

ораторська діяльність має розпочинатися із визначення стратегії, тобто із 

відповідей на запитання: „для чого”, „кому" і „що” буде говорити оратор. 

Відповідь на перше запитання репрезентує мсту промови, на друге 

попередній аналіз аудиторії, на третє - власне розробку предмета промови. 

Наприклад, А. Баркер щодо розвитку навичок переконання, яким традиційно 

навчала риторика, пропонує три фундаментальні запитання: „яка моя мета?”, 

„з ким я розмовляю?”, „що є найголовнішим у тому, що я повинен сказати 

їм?” [245, р.78].

У гомілетиці першим запитанням, яке повинний вирішити оратор, є 

запитання „кому”. Це свідчить про важливість аудиторії для проповідника, як 

це було визначено ще на початку формування середньовічної риторики як 

гомілетики [1, с.58]. Хоча проповіді й не передбачають діалогу, активної 

взаємодії, критичного ставлення до промови, але оратору потрібно чітко 

орієнтуватися на відповідну аудиторію. Як писав С. Норт, будь-який з трьох 

кроків у підготовці проповіді може бути першим, однак „...вони зазвичай 

слідують у такому порядку: (1) вивчення аудиторії з метою визначення її 

потреб, як невідкладних, так і глобальних; (2) вибір цілей, яких треба досягти 

протягом тривалого часу й конкретно в одній проповіді; і, насамкінець, (3) 

вибір конкретної теми проповіді, яка допоможе реалізувати одну з 

поставлених проповідником цілей” [170, с.85-86].

Щодо цілей ораторських промов, то вони поділяються насамперед на 

переконання та інформування. Цілі проповідей теж перебувають у цьому 

просторі, однак дещо конкретизуються. А саме виділяють чотири мсти 
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гомілетичних промов: „проінформувати”, „переконати”, „надихнути”, 

„спонукати”. С. Норт відмічав, що перехід від одного типу проповіді до 

іншого в такому порядку є підвищенням складності. Разом з тим, кожний 

наступний тип містить у собі цілі, що характерні для нижчого типу. Тобто 

проповідь, мстою якої с переконання, спочатку мас донести інформацію і т.д. 

[170, с.79]. У відомій роботі з риторики практичного спрямування „Основи 

мистецтва промови” П.Л. Сопера, що стала вже „класикою жанру”, виділено 

п'ять загальних цілей ораторської промови: розважили, інформувати, 

надихнути, переконати, закликати до дії [197, с.4І]. Зрозуміло, що тільки 

перша мста не підходить до проповідей. Інші ж цілі характерні як для 

ораторських промов загалом, так і для проповідей зокрема. Окрім поділу 

проповідей за метою, важливим також є поділ їх за способом розгортання 

теми. За цією підставою гомілетичні промови поділяють на дві групи: 

проповіді, що ґрунтуються на уривку, й проповіді, що ґрунтуються па темі 

[170, с.93-94]. Перший вид промов починають з конкретного уривку зі 

Священного Писання, який потім розгортається певним чином. Зокрема у 

православній церковній практиці прийнято читання Нового Завіту відповідно 

до недільних богослужінь протягом року. Тобто кожна недільна проповідь 

присвячується уривку з Свапгелія, який читають па літургії. Другий вид 

гомілетичних промов починають з теми або предмета обговорення. 

Конкретні уривки з тексту Священного Писання залучають вже в процесі 

розгортання теми [105, с.95]. Про подібний поділ проповідей писав ще Б. 

Ламі у своїй роботі „Риторика, або Мистецтво мовлення” [138. с.297], згідно 

з яким перший вид проповідей розтлумачував тексти Священного Писання 

або був спрямований проти людських пороків, а другий вид розкривав тему 

через відповідний вірш зі Священного Писання.

Незалежно від виду проповіді, її структура містить такі самі частини, 

як і будь-який інший тип ораторської промови. У більшості випадків 

розгортання головної частини гомілетичпої промови передбачає наведення 

певної аргументації, тобто обгрунтування певного пункту як тези через інші 
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положення, які виступають аргументами. За способом розгортання 

обгрунтування може здійснюватись через спостереження або через 

міркування. С. Норі писав про те, що в проповідях обгрунтування через 

спостереження майже не застосовують: „...випадки використання цього 

методу доведення з кафедри дуже рідкісні. Вчений може продемонструвати 

той чи інший видимий феномен зі своєї лекторської кафедри, а проповідник 

не часто вважає цей метод доведення корисним у своїй проповіді” [170, 

с.150]. Тому проповіді будують переважно на основі певних міркувань. С. 

Норт фіксував чотири способи міркувань, які людський розум сприймає як 

досить переконливі через їхню стійкість і широке використання. До них 

належать: (1) звернення до авторитетного джерела; (2) міркування на основі 

прикладу; (3) міркування за аналогією; (4) міркування на основі 

загальноприйнятих істин чи застосування прикладу. Якщо звернутися до тих 

форм міркувань, що виділені в межах логіки, то другий тип є індуктивним 

міркуванням, а четвертий - дедуктивним. Загалом класифікація видів 

міркувань, що пропонуються в межах мистецтва проповіді, узгоджується з 

класифікацією міркувань у формальній логіці. Другий тип (індуктивне 

міркування) і третій тип (міркування за аналогією) належать до 

правдоподібних міркувань, а четвертий - до дедуктивних міркувань [105, 

с.95-96]. Перший тип (аргумент до авторитету) часто не виділяють як 

прийнятний спосіб розгортання аргументації, більше того, він вважається 

помилкою у межах формальної логіки. Особливістю ж мистецтва проповіді, в 

тому числі сучасного, є те, що аргумент до авторитету виділяється окремо як 

цілком прийнятний спосіб переконання: „Фактично ми використовуємо 

спосіб міркування шляхом звернення до авторитетного джерела щоразу, коли 

прагнемо довести що-небудь, використовуючи цитати з Писання. Якщо ми 

маємо справу з тими, хто вважає Писання авторитетним джерелом, то це є 

відмінним методом доведення. Якщо ж ми маємо справу з тими, хто так не 

вважає, то в такому випадку нам потрібно буде спочатку визначитися 
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стосовно взаємного авторитетного джерела, до якого ми можемо звертатися” 

[170, с.154].

У [105, с.96] зазначалося, що С. Норі не виділяв окремо міркування про 

причинно-наслідкові відношення. Хоча в формальній логіці методи 

встановлення причинних зв'язків належать до індуктивних міркувань і 

характеризують наукову індукцію на противагу популярній індукції, коли 

узагальнення відбувається шляхом простого переліку без відбору необхідних 

та відкидання випадкових обставин. У риториці та нрагма-діалектиці 

причинна аргументація також виділяється як окрема схема аргументації. На 

думку ж С. Норта, хоча аргументи причинного характеру часто застосовують 

у дискусіях з релігійних питань (наприклад, воскресіння Ісуса, існування 

Бога тощо), однак: „...міркування про причинно-наслідкові відношення 

включають у себе використання узагальнень тих чи інших випадків та 

дедукції на основі загальноприйнятих принципів. На цій підставі у даній 

роботі такий спосіб міркувань не вважається окремим видом” [170, с.167]. 

Серед дедуктивних міркувань С. Норт приділяв увагу таким формам, як 

простий категоричний, умовно-категоричний та розділово-категоричний 

силогізми. Як ми бачили вище, ці форми міркувань були виділені ще за 

античних часів у працях Аристотеля, стоїків, Цицерона тощо. Гомілетика, 

яка хоча і мала суттєві відмінності від античного ораторства, але 

формувалась все ж таки під впливом античної риторики, взяла на озброєння й 

ті форми міркувань, що розроблялись для ораторів у сферах дорадчого, 

судового та епідейктичного красномовства. Крім того, С. Норт підкреслював, 

що у проповідях майже не використовують прості категоричні силогізми в 

явному вигляді. А як відомо, вже Аристотель виділив ентимему як 

риторичний силогізм, специфіка якої якраз і полягає в тому, що вона є 

скороченим силогізмом. Щоправда, в античній риториці акцентувалася увага 

на тому, що в ентимемах пропускаються найчастіше засновки загального 

характеру, оскільки їх додають самі слухачі [12, с.758]. У проповідях, 

навпаки, наводять засновки загального характеру, які здебільшого являють 
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собою цитати з Писання, наприклад: „Оскільки Біблія говорить, що всі 

неправдомовці нестимуть вічне покарання (Об'яв. 21:8), то ми повинні 

намагатися говорити правду" [170, с.155]. У такий спосіб прийнятність 

висновку забезпечується перенесенням прийнятності із засновку на висновок, 

а прийнятність засновку - відповідністю авторитетному джерелу.

У роботі П.Л. Сопера серед форм аргументації логічного характеру, що 

використовують в агітаційних промовах, до яких належать і проповіді, 

виділено чотири типи [197, с.233-245]: (1) індукція, або узагальнення, (2) 

аналогія, (3) міркування про причинний зв'язок та (4) дедукція, або 

міркування із загального положення. Щодо останнього способу, то серед 

дедуктивних міркувань згадуються ентимема, простий категоричний та 

умовно-категоричний силогізми. Для засвоєння цих форм П.Л. Сопер 

рекомендував після опанування курсу мистецтва мовлення звернутися до 

курсів логіки та методики суперечок [197, с.245]. У [105, с.97] особливо 

наголошувалося на тому, що він у межах риторики пропонував критерії для 

перевірки правильності застосування тієї чи іншої схеми аргументації з боку 

оратора, які полягали у постановці певних запитань. Наприклад, для 

перевірки правильності аналогії слід дати відповіді на такі запитання: чи 

дійсно доречним є порівняння явищ та чи не існує суттєвої різниці між ними 

1197, с.239]. Тобто П.А. Сопср розробляв ці поняття у межах саме риторики в 

середині минулого століття ще до виходу програмних робіт з теорії 

аргументації.

Як ми бачили вище, такий самий спосіб перевірки правильності 

застосування схем аргументації розробляється і в прагма-діалектиці. Загалом 

представники цього напряму в теорії аргументації виділяють три головні 

аргументативні схеми: симптоматична, причинна та аналогійна [56, с.67]. 

Кожний з цих типів, на думку іншого представника прагма-діалектичної 

теорії Б. Гарсена, має свої різновиди. Зокрема, до симптоматичної 

аргументації належать аргументація, що грунтується на зверненні до 

авторитетного джерела, та аргументація, що грунтується на значенні якогось 
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терміну; до причинної належить аргументація, що ґрунтується на відношенні 

„засоби-мета”, або прагматична аргументація [264, р.91-92]. Саме такі 

аргументативні схеми є досить поширеними у гомілетичних промовах.

Зіставлення тлумачення аргументативних схем у роботах з гомілетики 

як мистецтва проповіді, риторики та прагма-діалектики дає змогу обрати як 

найбільш прийнятну для аналізу гомілетичних промов ту типологію схем 

аргументації, що розробляється в прагма-діалектиці [105, с.97]. Оскільки 

суттєвою ознакою будь-якої християнської проповіді є застосування 

аргументів до авторитету, яким є тексти Священного Писання, тому не варто 

виділяти окремо такий спосіб розгортання промови, адже такі прийоми 

наявні в усіх проповідях. М.Л. Гаспаров зазначав: „...у проповідях Писання 

завжди було основою й вихідним пунктом: християнська проповідь являла 

собою текст Писання, тлумачення його та висновки з нього" [38, с. 100].

Таким чином, специфіка гомілетичних промов полягає в тому, що 

реалізація їхньої риторичної мсти (інформування, переконання, натхнення, 

спонукання) спочатку передбачає аналіз аудиторії, потім відбір матеріалу, 

який відбувається із текстів Священного Писання відповідно насамперед до 

кола недільних богослужінь чи свят. Апелювання до таких уривків являє 

собою застосування аргументу до авторитету, прийнятність якого вже 

забезпечена, а потім за відповідними аргументативними схемами 

перенесення прийнятності аргументів на тезу промови. Крім того, розробка 

проповіді передбачає вибір таких схем аргументації, які будуть найбільш 

прозорими для інтерпретації промови тими, на кого вона розрахована. 

Оскільки кожний наступний тип проповіді містить у собі цілі, характерні для 

нижчого типу, а інформування є першою мстою гомілстичної промови, то 

досить поширеною схемою аргументації виявляється такий різновид 

симптоматичної аргументації, який ґрунтується на значенні певних термінів 

[105, с.97].

Приклад аналізу проповіді митрополита Антоні я Сурожського [6] з 

точки зору структури і схем аргументації наведено в Додатку Г. Подальший 
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критичний аналіз аргументації, що міститься у цій промові, може 

здійснюватися в напрямі постановки критичних запитань щодо кожної схеми 

аргументації задля встановлення коректності кожної відповідної схеми й 

прийнятності аргументації загалом.

У контексті проблеми взаємозв'язку логіки та риторики розгляд 

специфіки гомілетичних промов дає змогу говорити про те, що їхня 

риторична характеристика на відміну від інших комунікативних ситуацій, 

полягає в тому, що проповідник прагне досягнути тих цілей, які були 

поставлені при розробці предмета промови з огляду на свою аудиторію. 

Шляхом для цього є вибір тих аргументативних схем, які надаватимуть 

можливість пастві бажаним для оратора чином інтерпретувати промову. 

Загалом ефективність впливу проповідника на своїх слухачів обумовлюється 

застосуванням надбань риторики, складовою яких є мистецтво аргументації.

5.3. Риторичні фігури: аргументативна складова

Як зазначалося у [104. с.65], в історичному розвитку риторики 

тривалий час моделлю ораторської діяльності виступав п'ятичленний канон 

(інвенція, диспозиція, елокуція, меморія, акція). При цьому найбільш 

розробленим поставав третій розділ - елокуція, що відповідав за виразність 

ораторської промови. Ще за античних часів були запропоновані такі критерії 

щодо словесного виразу промови, як: правильність, ясність, пишномовність, 

доречність. Відомий фахівець з історії риторики М.Л. Гаспаров писав: 

„Правильність означала вірне дотримання граматичних і лексичних норм 

мови. Ясність означала використання слів загальнозрозумілих у точних 

значеннях і природних поєднаннях. Доречність означала, що для кожного 

предмету слід використовувати відповідний до нього стиль, уникаючи 

низьких виразів при високих предметах і високих при низьких. 

Пишномовність означала, що художня промова повинна відрізнятися від 

повсякденної незвичайною благозвучністю й образністю..." [39. с.39].
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Відповідно ядро елокуції складало вчення про риторичні фігури й 

тропи, які ще Квінтіліан розрізняв через те, що фігури можуть утворюватися 

словами у їхніх власних значеннях, а трони одні слова замінюють на інші [73, 

с.124]. Разом з тим, чіткого визначення риторичних фігур у класичній 

риториці так і не було сформовано. Загальноприйнятим було тлумачення їх 

як певних відхилень від норм, які можна вважати природними для 

спілкування. Хоча подібний розгляд риторичних фігур викликав багато 

нарікань ще у представників класичної риторики, на що звергали увагу 

зокрема представники групи р [171, с.41-43]. Більш вдалим може бути 

тлумачення їх як відхилень від звичайного способу виразу з мстою 

досягнення естетичного ефекту [171, с.79-80]. У сучасному мовознавстві 

риторична або стилістична фігура розглядається як „...мовний зворот, 

орієнтований на незвичність слововживання, посилення емоційності, 

образності вислову” [58, с.175]. Тоді стає очевидним те, що саме 

застосування риторичних фігур у промові відповідає критерію 

пишномовності.

З іншого боку, оскільки риторичні фігури виникають внаслідок 

різноманітних відхилень, то подібних виразів можна віднайти дуже багато 

[104, с.66]. Це було зроблене ще в античний період: „...дійсно, накопичення 

спостережень, яке розпочалося ще за софістів, завдяки наполегливості 

риторів, вже в епоху еллінізму набрало велику кількість цих фігур, які було 

дуже легко як-небудь назвати, складніше визначити й ще складніше 

систематизувати. Скільки-небудь задовільна систематизація їх не вдалась 

жодному з теоретиків Нового часу; всі вони раз у раз збиваються на безладне 

перерахування” [39, с.41].

Варто відмітити, що назви більшості риторичних фігур мають 

давньогрецькі або латинські коріння. На сьогоднішній день це створює певні 

утруднення при викладі цього матеріалу в навчальних курсах [84] і в цілому 

може знизити привабливість риторики у студентів, особливо, якщо подається 

простий перелік фігур без будь-якої систематизації.
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Загалом можна вважати найбільш значним доробком класичної 

риторики якраз вчення про риторичні фігури й тропи. Однак відсутність 

системи вимагала переосмислення основ елокуції як розділу риторики про 

засоби виразності з огляду на нові теоретичні підстави, на яких відбувалося 

формування сучасної риторики. Незважаючи на доволі бурхливий розвиток 

риторики розробку того, що визначає фігуративність промови, на 

сьогоднішній день навряд чи можна вважати завершеною. Як пише В.І. 

Чуєшов: „Питання про те, що складає основу тропів — чи вихідна 

риторичність природної мови, чи логічно некоректне її використання, чи 

безмежність людської уяви, чи, нарешті, дотепна гра людського розуму 

досі для фахівців є відкритим” [229, с.48].

У контексті проблеми взаємозв'язку логіки та риторики розгляд 

концепту риторичної фігури передбачає встановлення його аргументативної 

складової, тобто можливості виступати засобом обгрунтування у 

комунікативних ситуаціях.

Одним із потужних стимулів формування сучасної риторики, як 

зазначалося у [104, с.66-67], було становлення семіотики як 

міждисциплінарної науки, що вивчає знаки та знакові системи у різних 

аспектах їхнього функціонування. Осмислення риторичних фігур у межах 

того напряму семіотики, який був закладений Ф. де Сосюром, отримало, так 

би мовити, своє завершення в концепції загальної риторики групи ц. 

Головним її здобутком слід вважати якраз систематизацію риторичних фігур, 

яку вони здійснили на двох підставах: види риторичних операцій та типи 

вихідних об'єктів [171, с.65]. Концепція загальної риторики групи ц 

реалізована у синтаксичному (комбінації знаків) та найбільше - в 

семантичному (зв'язок знаків з їхніми значеннями) вимірах. Семантичний 

вимір аналізу риторичних фігур яскравіше виявляється в двох групах 

риторичних перетворень: метасемемах (фігурах, які реалізуються на рівні 

слів і супроводжуються зміною смислу) і металогізмах (фігурах, які 

реалізуються на рівні речень і теж супроводжуються зміною смислу).
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Зокрема, представники групи р визначили, що метасемеми утворюються в 

результаті операцій логічного або мереологічного поділів та зміщення 

елементів у цих семантичних рядах. Саме цим і забезпечується перехід від 

одного значення до іншого. Функція ж металогізмів виявляється насамперед 

у деформації референтної ситуації або контексту. Тобто онтологічний 

критерій відмінності метасемеми від металогізму полягає в тому, що 

останній завжди прив'язаний до позамовної ситуації. У цілому спроба 

встановлення відмінностей між цими групами риторичних операцій 

приводить представників групи р до того, що на відомому семантичному 

трикутнику Огдсна-Річардса цариною мстассмсм є зв'язок знаку і думки, а 

цариною металогізмів - зв'язок думки і референта [171, с.68].

Хоча концепція загальної риторики групи р при описі руху від чистої 

форми до чистого змісту побудована в синтаксичному та семантичному 

вимірах, однак можна говорити про те, що принципи розуміння риторичних 

фігур все одно закладаються у сфері прагматики. У випадку металогізмів 

адресант повідомлення спочатку звертається до об'єктивної реальності, а 

потім відходить від неї для досягнення бажаного ефекту. А для того, щоб 

„...виявити можливий металогізм, необхідно звернутися до реальності, 

зіставити знаки з їхніми референтами. Якщо при цьому з'ясується, що знаки 

не дають вірного опису референтної ситуації, можна констатувати наявність 

металогізму" [171, с.240]. У випадку ж метасемем маємо справу з тим, що 

адресант повідомлення „знущається" над мовою, „викривлює" смисл слів для 

переходу від одного значення до іншого. Представники групи р вказують на 

те, що метасемеми „...змушують нас повірити, що людина - це не людина, а 

лев. краб або черв'як. Кіт виявляється зовсім не кіт, а імператор, сфінкс чи 

навіть жінка. У цьому випадку поет, нехай то поет за професією чи за 

натхненням, змушує нас повірити в те, у що вірить сам, побачити те, що 

бачить сам, а „фігури" риторики використовує для того, щоб „деформувати" 

(defigurer) знаки мови” [171, с.225]. Тобто для риторики важливим 
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залишається, все ж таки, вплив на адресата, коли він повірить у те, що кіт - 

не зовсім кіт, а щось інше [104, с.67].

Саме ця думка, лише побіжно висловлена у концепції загальної 

риторики, має важливе значення для тлумачення риторичних фігур на 

сучасному етапі [104, с.67]. Характерною ознакою цих засобів виразності с 

те, що вони мають діалогічну природу. У філософському дискурсі досить 

яскраво така природа постає в різних видах іронії [80]. Дійсно, на відміну від 

класичної риторики, що була орієнтована на монолог, відправним пунктом 

сучасної риторики є діалог, в якому здійснюється аргументація, що 

розуміється як діяльність.

Саме таке витлумачення аргументації, як відмічалося вище, властиве 

для більшості підходів у межах сучасного логічного знання. Зокрема, А.Є. 

Конверський з цього приводу пише: .Аргументація - це вид інтелектуальної 

діяльності, у ході якої формується переконання в істинності або хибності 

довільного положення, а також визначається його оцінка та доцільність як 

для самого автора, так і для співрозмовника чи аудиторії" [122, с.362]. 

Представники прагма-діалектичного підходу подають таке визначення: 

„Аргументація - це вербальна, соціальна і раціональна діяльність, 

спрямована на переконання розумного критика в прийнятності якоїсь точки 

зору шляхом висунення низки положень, що обгрунтовують чи спростовують 

твердження, яке виражене в точці зору" [253, р.1].

За такого розуміння аргументації провідна роль належить 

прагматичному виміру комунікації, тобто взаємодії адресанта та адресата 

[104, с.68]. Більше того, як пише А.І. Мігунов, спроба аналізу навіть 

елементарних одиниць мовлення веде до того, що вони мають складну 

структуру значення. Елементи цієї складної структури свідчать про те, що 

зв'язок між мовою і світом (семантичний вимір) не зводяться до відношення 

відповідності: „Мовленнєва дія не тільки щось повідомляє про світ, 

створюючи висловлювання, яке може бути істинним або хибним, але й 

змінює світ більш чи менш ефективно залежно від того, наскільки зміни, що 



315

відбуваються в світі в результаті мовлення, відповідають мовленому" [155, 

с.20]. Комунікативні аспекти смислу в процесах аргументації в 

філософському знанні підкреслено в роботі Л.Г. Комахи: „Проблема смислу 

в широкому контексті постає співвідношенням розуміння і пізнання. Смисл 

відіграє роль специфічного аргументу у процесі наукового дослідження і 

соціальної діяльності..." [120, с.163].

Визначальна роль прагматики веде до того, що сама риторика, на думку 

А.І. Мігунова, як мистецтво слова постає як мистецтво народження думки 

[155, с.21]. А риторичні фігури якраз і породжують смисл у розумі адресата. 

Тобто якщо адресат не сприймає риторичну фігуру (точніше якщо 

відповідний смисл не народжується в його розумі), тоді вона й не має місця в 

діалозі, не дивлячись на всі зусилля промовця: „Фігура мовлення - це 

продукт спільної мовленнєвої дії оратора й слухача, але останнє слово 

залишається за слухачем" [155, C.23J. Таким чином, у контексті розвитку 

семіотики семантичний вимір риторичних фігур виявляється через 

встановлення механізмів у зміні значень (переході від одного значення до 

іншого в повідомленні) та деформації екстралінгвістичної реальності (при 

співставленні промовленого з цією реальністю). Прагматичний вимір 

риторичних фігур виявляється в тому, що всі ці зміни повинні відбутися в 

розумі адресата повідомлення, інакше фігура не здійснюватиметься в діалозі 

[104, с.68]. У. Еко стосовно візуальних образів у рекламі відмічав, що вони 

являють собою антономазію як риторичну фігуру, завдяки якій предмет 

репрезентує свій рід або вид. Окреме повинно сприйматися як всезагальне й 

зразкове - саме такий механізм ідентифікації, яким керує риторика [236, 

с.231].

При побудові аргументації промовець розраховує на прийняття 

слухачами його тези через те, що прийнятність аргументів буде перенесена 

на тезу завдяки певній аргумента™ вн і й схемі. У контексті сучасної теорії 

аргументації відповідні аспекти риторичних фігур виявляються в тому, що 

вони використовуються як аргументи в аналогійній аргументації. Саме за 
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такою схемою відбувається підтримка тези тим аргументом, формулювання 

якого здійснюється через певну риторичну фігуру [104, с.69].

Специфіка риторичних фігур як засобів аргументації в діалозі на 

прикладі літоти була проілюстрована у [93, с.17; 104, с.69-70]. Представники 

групи ц розглядають цю фігуру як окремий випадок металогізму, який 

побудовано на операції скорочення: „Говорять про менше, щоб сказати про 

більше, тобто екстралінгвістичну реальність беруть за таку сукупність 

одиниць, від якої за бажанням можна відсікти яку-небудь частину" [171, 

с.242]. Тобто літота виступає як фігура зменшення з групи фігур скорочення, 

сутність якої полягає в навмисному зменшенні якості, значущості певного 

предмета. У такому значенні літота є протилежністю гіперболи як фігури 

збільшення з групи фігур додавання. Інше значення літоти полягає в тому, 

що вона замінює характеристику предмета, що містить ствердження, 

характеристикою, що заперечує протилежне („подвійне заперечення”), типу 

„розумний" - „недурний" тощо. М.Л. Гаспаров зокрема вважає, що 

правильним є це друге визначення літоти, а перше визначення характеризує 

мейосис як фігуру, що є протилежною до гіперболи: „У сучасних довідниках 

можна прочитати, що літота є фігурою зменшення: це помилка, тут вона 

переплутана з „мейосисом", хоча плутанина ця сягає ще пізньоантичних 

часів" [39, с.46]. У межах даної роботи літота розуміється, все ж таки, як 

фігура зменшення, що є протилежною до гіперболи. Розглянемо 

аргументативні аспекти цієї риторичної фігури на прикладі діалогу Ісуса з 

хананеянкою, який описано в Євангелії від Матвія [Матв., 15, 21-28]. Ця 

розповідь є показовою ще у тому плані, що літоту застосовують обидва 

учасники діалог)'. Свою початкову неувагу до прохання про зцілення дочки 

жінки-хананеянки Ісус обгрунтовує тим, що „не годиться взяти хліб у дітей, і 

кинути щенятам". Хананеянка погоджується із цим і далі пропонує таку 

літоту: „Але ж і щенята їдять ті крихти, що спадають зо столу їхніх панів". 

Після цього Ісус зцілює дочку жінки.
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Аналіз цього діалогу засвідчує, що літоти як риторичні фігури 

використовуються в якості аргументу аналогійної схеми аргументації. 

Реконструкція позицій учасників може маги такий вигляд: теза Ісуса — „не 

зцілюватиму людину, яка не належить до дому Ізраїлевого" тому, що „не 

годиться взяти хліб у дітей дома Ізраїлевого і кинути його щенятам" 

(аргумент 1) та „зцілення дочки хананеянки подібне до кидання хліба 

щенятам" (аргумент 2). Відповідь жінки є контраргументом до аргументу 1 

Ісуса: „Щенята їдять ті крихти, що спадають зо столу їхніх панів" та 

„зцілення моєї дочки подібне до тих крихт”, тому „Господи, допоможи 

мені!". Як зазначалося вище, прийнятність тези забезпечується прийнятністю 

аргументу І та перенесенням цієї прийнятності на тезу завдяки аргументу 2, 

який якраз і характеризує схему аналогійної аргументації. У розглянутому 

діалозі зменшення аргументу 1 за допомоги літоти веде до того, що 

прийнятність контраргументу забезпечує прийнятність тези, яка є 

запереченням тези іншого учасника діалогу. Формулювання ж 

контраргументу стало можливим завдяки тому, що думка, яка була 

висловлена в першій літоті, народилася в розумі жінки. Вона, в свою чергу, 

прийняла цю „гру" і продовжила її [104, с.70]. Тобто риторична фігура 

відбулась внаслідок того, що співрозмовниками був сформований єдиний 

когнітивний простір діалог}'.

Загалом ідея розгляду риторичних фігур як аргументів висловлювалась 

ще в роботах X.Перельмана. У своїй „Новій риториці" разом з Л. Ольбрехтс- 

Титекою відносно метафори (підкреслимо - найулюбленішому з тронів 

риторів і філософів) він писав: „Нам, однак, здається незадовільною будь-яка 

концепція метафори, що не проливає світла на її роль в процесі аргументації. 

Адже ми вважаємо, що краще за все роль метафори видна в контексті 

уявлення про аналогію як про елемент аргументації" [174, с.249]. На 

сучасному етапі розробки в царині розгляду риторичних фігур як аргументів 

здійснюють, так би мовити, в напрямі більш загальних методологічних 

настанов теорії аргументації [104, с.70]. Насамперед цс стосується виділення 
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критичних запитань, покликаних надати можливість оцінки використання 

певної риторичної фігури як аргументу (приклади деяких фігур див. [308]).

У [104, с.70-71] підкреслювалося, що недостатня визначеність 

риторики як певної царини знання дещо ускладнює подібні дослідження. 

Адже з моменту формування риторика постала як синкретична дисципліна, 

що намагалася прослідкувати всі етапи мисленнєво-мовленнєвої діяльності, 

тобто як людина пізнає навколишній світ та презентує результати пізнання 

іншим людям. У ракурсі сучасного філософського осмислення риторики вона 

постає не тільки як мистецтво красномовства чи навіть мистецтво 

переконання, а як мистецтво народження думки. А.І. Мігунов з цього 

приводу пише, що саме неувага до епістемічної функції риторики як засобу 

народження думки є недоліком більшості сучасних робіт з теорії 

аргументації [156, с.18-19]. Риторичні фігури виступають як форми, завдяки 

яким народжується смисл і формується картина світу учасників діалогу: 

„Фігура мовлення народжує певний смисл, якого без цієї форми слова не 

буде, смисл, який одночасно виражає суть предмета промови" [156, с.21 ].

Таким чином, риторичні фігури постають тісно вплетеними в 

аргументативні процеси, оскільки використовуються як способи захисту 

своєї позиції учасниками діалогу за схемою аналогійної аргументації. Разом 

із тим, у процесах комунікативної взаємодії, коли „відбуваються" риторичні 

фігури, тобто народжується смисл у розумах його учасників, тоді досягається 

і риторична, і діалектична мета учасниками спілкування, оскільки 

формується єдиний когнітивний простір завдяки тому, що народжений 

риторичною фігурою смисл стає спільним елементом епістемічних світів 

співрозмовників.
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5.4. Логіка й риторика у формальних і неформальних підходах на 

межі ХХ-ХХІ ст.

На початку нового тисячоліття спостерігається бурхливий розвиток 

наукових досліджень у царині теорії аргументації, логіки, риторики. Ця 

тематика обговорюється на сторінках впливових журналів з аргументації 

[243], аргументації та обчислення [244], неформальної логіки [272], логік та 

їхніх застосувань [277] тощо, а також на міжнародних конференціях, які 

проходять у різних країнах світу. В контексті застосовного аспекту 

взаємозв'язку логіки та риторики важливим є розгляд специфіки 

використання їхніх наукових положень у межах формальних і неформальних 

досліджень аргументації, а також перспектив розвитку цих наук на 

сучасному етапі [118, с.69]. На сьогоднішній день вже не спостерігається 

різке протиставлення формальних і неформальних підходів у дослідженнях 

аргументативної проблематики, яке було характерне для середини XX ст., 

коли відбувалось їхнє теоретичне оформлення. Л. Грорке, наприклад, 

зазначає, що досить часто при аналізі аргументації відбувається змішування 

формальних і неформальних методів [267]. Про складність розмежування цих 

підходів у сучасних теоретичних побудовах пишуть і автори 

фундаментального .Довідника з теорії аргументації” [255, р.ЗО2].

У межах формального підходу в сильному варіанті пошуки дослідників 

на початку XXI ст. спрямовані на побудови аргументаційної семантики [118, 

с.70]. Покликанням їх є застосування в розробках проблеми штучного 

інтелекту. Відповідно вони поєднують елементи логічних теорій та 

інструменти програмування. Важливість досліджень аргументації в царині 

штучного інтелекту, які стосуються теорії та її застосувань, підкреслено в 

спеціальному випуску журналу „Аргументація в штучному інтелекті” [246]. 

Вперше подібна розробка була здійснена у програмній етапі Ф.М. Дунга, де 

він зокрема зазначає: „Аргументація є основним компонентом людського 

інтелекту. Здатність аргументувати мас важливе значення для людей у 
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розумінні нових проблем, побудові наукових міркувань, у вираженні, 

уточненні, захисту своїх поглядів у повсякденному житті” [250, р.322]. Серед 

результатів своєї роботи він вказує на те, що аргументацію можна розглядати 

як логічне програмування із запереченням як невдачею, а також, що логічне 

програмування, як і багато формалізмів немонотонно!’ логіки та логіки 

модифікувальних міркувань у штучному інтелекті, постають як 

аргументаційні системи. Вони ґрунтуються на тому ж принципі, а 

відрізняються хіба що структурою аргументів [250, р.325]. Теорія 

аргументації Ф.М. Дунга базується на понятті структури (framework) 

аргументації, що являє собою пару з множини аргументів та бінарного 

відношення атаки між ними, при цьому аргумент є абстрактним об'єктом, 

роль якого визначається виключно його відношеннями з іншими 

аргументами без урахування його внутрішньої структури [250, р.325-326].

Аргументаційпа семантика, на думку В.В. Навроцького [167, с.128], 

свідчить про плідність застосування саме формальної логіки до моделювання 

аргументації. Предметом дослідження такої семантики виступають 

міркування, висновки яких потенційно можна анулювати: „Головною рисою 

аргументаційної семантики є демонстрація залежності переконань від 

аргументів. Вона показує, які переконання (як висновки аргументів) треба 

приймати, а які - не приймати” [166, с.93]. Тобто, ця семантика 

„...розроблена для оцінки аргументів, у ході змагання яких і встановлюється 

обґрунтованість тверджень” [168. с.49].

У межах такої загальної тенденції були створені більш вузькі 

формалізми для аналізу аргументації [118, с.70]. Досить вагомою в цьому 

напрямі є структура ASPIC*, розроблена Г. Праксном, яка „...на сьогоднішній 

день є однією з основних логічних структур аргументації в царині штучного 

інтелекту (АІ)” [291, р. 1]. З іншого боку, інтерес викликає, так би мовити. її 

застосовний характер, адже сам автор використовує її для формальної 

реконструкції дискусій щодо законодавчих ініціатив, тобто демонструє 

реалізацію штучного інтелекту' в царині права. Крім того, в цих дискусіях
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застосовані практичні міркування, або міркування про дії. Адже аргументація 

розгортається через демонстрацію позитивних та негативних наслідків 

рішення про дії. Як пише Г. Пракен, аргументаційні логіки (argumentation

based logics) визначають три кроки: як аргументи можуть бути 

сконструйовані, як атаковані контраргументами та як захищені від атак [291, 

р.2].

Загалом ASPIC структура (framework) є саме структурою, а не 

системою. Вона визначає аргументи як такі висновки, що вибудовують у 

вигляді дерев із застосуванням правил суворих або таких, які можуть бути 

відмінені, до засновків. Засновки виражені певною формалізованою мовою. 

Г. Пракен зауважує, що це може бути і мова логіки висловлювань, і мова 

логіки предикатів першого порядку, і мова деонтичної логіки [291, р.4]. 

Аргументаційні системи, що являють собою трійки (логічна мова; дві 

множини правил, строгих і таких, що можуть бути відмінені; найменування 

для тих правил, що можуть бути відмінені), разом з базами знань (множин, 

що складаються з аксіом і звичайних засновків) утворюють аргументаційні 

теорії, які породжують аргументаційні структури (structured argumentation 

frameworks) [291, р.6]. Як нише Г. Пракен. аргументи можуть бути атаковані 

в трьох напрямах: відносно засновків (підриваюча атака), відносно висновку, 

що отримують з них (спростовуюча атака), відносно здійснення висновку на 

якомусь із кроків (відсікаюча атака). Відсікаюча та спростовуюча атаки є 

можливими в тих випадках, коли застосовували ті правила висновку, що 

можуть бути відмінені. Загалом важливим є поняття відміни, коли 

встановлюється, які саме атаки є успішними в плані відміни. Г. Пракен 

вважає, що відсікаючі атаки є успішними відмінами, тоді як спростовуючі та 

підриваючі атаки є успішними тільки, якщо ті аргументи, які атакують, не є 

сильнішими за ті аргументи, за допомоги яких здійснюють атаки [291, р.6]. У 

[118, с.70] підкреслювався певний взаємозв'язок формалізму та природної 

аргументації в розробках Г. Пракепа, який свідчить про інтеграцію 

формального та неформального підходів в аналізі аргументації. Щоправда, 



322

сам автор наводить приклади природної аргументації у галузі права для 

демонстрації переваг свого формалізму порівняно з іншими в моделюванні 

аргументативних процесів [291, р.2].

У контексті певного стирання меж між формальними та 

неформальними підходами розглянемо приклади моделювання практичної 

аргументації. У вищезгаданій формальній реконструкції в ASPIC* 

аргументацій у вигляді практичних міркувань, які проводить Г. Пракен, 

використані схеми аргументації від позитивних та негативних наслідків. Такі 

схеми належать не до суворих правил, але до множини правил, які можуть 

бути відмінені [291, р.9-10]:

Схема аргументації від позитивних наслідків:

Дія А веде до С/

Дія J веде до С„

С/ позитивне

С„ позитивне

Отже (можливо), дія А позитивна.

Схема аргументації від негативних наслідків:

Дія А веде до С/

Дія А веде до С,„

Сі негативне

Сщ, негативне

Отже (можливо), дія А негативна.

До таких схем можна поставити критичні запитання, які вказують на 

можливі шляхи побудови контраргументів в ASPIC*: 1) чи веде А до С/ С,/ 

Cw? 2) чи дійсно С/, ... С,/ Ст с позитивним (негативним)? 3) чи веде А до 
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чогось ще, що є позитивним (негативним)? 4) чи є інший шлях реалізації C,J 

С„і1 На думку Г. Пракена, запитання 1 і 2 вказують на підриваючі 

контраргументи (такі, що спрямовані на засновки); запитання 3 — на 

спростовуючий контраргумент (такий, що спрямований на висновок, який 

отримали з засновків); запитання 4 на відсікаючий контраргумент (такий, 

що спрямований на отримання висновку на якомусь кроці) [291, р. 10].

Відомі фахівці Ф. Макагно, Д. Волтон і К. Рід пишуть про те, що при 

аналізі практичної аргументації взаємопов'язаними виступають схеми 

практичних міркувань, ціннісних міркувань, практичних міркувань, що 

базуються на цінностях, аргументи від позитивних та негативних наслідків, 

аргумент слизького схилу. У них просте практичне міркування виглядає 

таким чином [282. р.2524]:

Більший засновок: Я хочу досягти цілі G.

Менший засновок: Виконання дії А є засобом реалізації (7.

Висновок: Отже, я повинен виконати дію А.

На їхню думку, це міркування має модифікувальний характер, що 

виявляється в стандартних критичних запитаннях до цієї схеми: 1) які у мене 

є інші цілі, що можуть суперечити G? 2) які альтернативні дії стосовно А, 

спрямовані па досягнення G, потрібно розглянути? 3) серед А та цих 

альтернативних дій, які є найбільш ефективними? 4) які їхні підстави 

суперечать практичній можливості для мене виконати А? 5) які наслідки мого 

виконання А також слід взяти до уваги? Останнє запитання передбачає 

можливість негативних наслідків виконання дії, відповідно науковці 

наводять два аргументи - позитивних і негативних наслідків [282, р. 2525]:

Засновок: Якщо А буде зроблене, то достовірними є хороші наслідки.

Висновок: Отже, А повинно бути зроблене.

Засновок: Якщо А буде зроблене, то достовірними є погані наслідки.

Висновок: Отже, А не повинно бути зроблене.

Обидва аргументи містять імпліцитний засновок: якщо хороші (погані) 

наслідки є достовірними, то А (не) повинно бути зроблене. Характеристики 
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„хороші/ погані”, по суті, виражають певні цінності, тому можна 

сформулювати аргументи від позитивних і негативних цінностей [282, 

р.2526]:

Засновок 1: Агент Л вважає цінність V позитивною.

Засновок 2: Якщо V позитивне, то цс с підставою для А досягти цілі G.

Висновок: V є підставою для А досягти цілі G.

Засновок 1: Агент// вважає цінність Vнегативною.

Засновок 2: Якщо ґ негативне, то цс є підставою для А відмови шся від 

досягнення цілі G.

Висновок: Гс підставою для А відмовитися від досягнення цілі G.

Комбінація схем аргументів від цінностей і практичних міркувань 

уможливлює схему аргументу від цілеспрямованого практичного міркування 

[282, р.2527]:

Засновок І: Я хочу досягти цілі G.

Засновок 2: G підтримується моїм набором цінностей, V.

Засновок 3: Здійснення А є необхідним (або достатнім) для мене щодо 

досягнення G.

Висновок: Отже, я повинен (практично) здійснити А.

У результаті стосовно дискусії щодо інструментальних практичних 

міркувань та міркувань, що базуються на цінностях, з точки зору схеми 

виявляється, що схема базового практичного міркування є найпростішою. 

Окремим випадком практичних аргументів є так званий „слизький схил”. 

Науковці формулюють схему такого аргументу, яка узагальнює різні його 

варіанти [282, р.2527]:

Засновок першого кроку: Ао розглядається як пропозиція, що початково 

виступає як таке, що має бути здійснене.

Рекурсивний засновок: Здійснення Ао імовірно (за даних обставин) 

призведе до А,, що імовірно призведе до А2, і так далі, через послідовність А2. 

... А„.
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Засновок поганого результату: А,, є жахливим (бридким, поганим) 

результатом.

Висновок: Ao не потрібно здійснювати.

Ф. Макагно, Д. Волтон і К. Рід пишуть, що важливою цариною 

застосування теоретичних уявлень про аргументативні схеми є системи 

штучного інтелекту та їхні реалізації у праві [282, р.2534]. Ще однією новою 

сферою застосування схем аргументації в комп'ютерних дослідженнях є 

добування аргументів (argument mining). Як пишуть дослідники, виявлення 

аргументів враховує здобутки в галузі теоретичної лінгвістики і фокусує 

увагу на розробці алгоритмів і прийомів автоматичного виокремлення 

структури аргументів з тексту природної мови, що є досить складним 

завданням [282, р.2539; 118, с.71 ].

Щодо такого перспективного напряму як добування аргументів 

(argument mining) у [118, C.71J відзначалися досить цікаві розробки, що 

стосуються онтологічного моделювання риторичних фігур, яке, В СВОЮ черг}', 

намагається врахувати їхню аргументативну складову через поняття схеми 

аргументації. Зокрема, на думку Е. Мітровіч, К. О'Рейлі, М. Младеновіч, 3. 

Хандшуха [286], схеми аргументації виступають певними шаблонами 

(patterns) людських міркувань, які використовуються як для винаходу, так і 

для оцінки аргументів. З іншого боку, схеми теорії риторичної структури 

(Rhetorical Structure Theory) визначають структурну організацію тексту. 

Дослідники пишуть: „Відношення в RST стосуються перш за все квазі- 

логічних і прагматичних відносин та їх загальної ролі в досягненні 

узгодженості тексту, тоді як фігуративна традиція підкреслює створення 

парадоксів, породження полярностей і подвійностсй в аргументах, та 

естетичну функцію. Проте ми вважаємо, що це лише розбіжності в 

теоретичному фокусі й що відношення та фігура є взаємозамінними" [286, 

р.269]. Одним із важливих напрямів розвитку комп’ютерної риторики, на 

їхню думку, є опис комбінованих схем риторичних фігур [286, р.282], а 

загалом подальший аналіз риторичних фігур дасть змогу краще зрозуміти 



326

когнітивні аспекти, що лежать в основі впливу переконуючої комунікації. 

Хоча в риториці естетичні ефекти складових риторичних фігур були відомі 

завжди, проте добування аргументу (argument mining) робить їхнє виявлення 

та інші досягнення компьютеро-текстових обробок більш надійними [286, 

р.281].

Таким чином, однією з головних тенденцій сучасного розвитку логіки й 

риторики постає їхня інтеграція в комп'ютерних розробках аргументативної 

проблематики, що тягне за собою й певне поєднання формального та 

неформального підходів [280]. Адже, як ми бачили вище, моделювання 

практичної аргументації та риторичних фігур у цих розробках здійснюється 

на базі поняття схеми аргументації, що докладно розглядалося зокрема 

представниками прагма-діалектики як неформального підходу в сучасній 

теорії аргументації [55; 56; 264 та ін.].

Вищезазначена специфіка аргументативної складової взаємозв'язку 

логіки та риторики в ракурсі застосовних аспектів дає змог}' фіксувати не 

тільки поєднання формального і неформального підходів, але й загалом тих 

двох перспективних напрямів розвитку філософської логіки, які вказував 

Д.В. Зайцев. Він писав, що один з них „... пов'язаний з комп'ютерними 

застосуваннями, передбачає побудову абстрактних формальних систем для 

моделювання і репрезентації природних модифікованих (нсмонотонних) 

міркувань засобами логічного програмування" [61, с.9]. Інший напрям 

полягає у „розгляді аргументації як специфічної комунікативної діяльності та 

виробленні практичних рекомендацій для її успішного здійснення..." [61, с.9].

Сучасне риторичне знання в дослідженнях аргументативної 

проблематики досить яскраво репрезентоване в так званому риторичному 

підході до аргументації [118, с.71], який розробляє зокрема К. Тіндейл [308]. 

Він вважає його найбільш продуктивним порівняно з логічним та 

діалектичним підходами, оскільки вони фактично випускають те, що 

характеризує аргументацію саме як спілкування, тобто як відбувається обмін 

повідомленнями та як цс впливає на розуміння [308, р.6]. Риторичний підхід 
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наполягає на тому, що в процесах аргументації провідну роль відіграє 

аудиторія. У розгляді комунікативного характеру аргументативного дискурсу 

відомий дослідник апелює до ідей М.М. Бахтіна [21], зокрема до поняття 

адресованості висловлювання. Важливість цих ідей зазначалася у [78, с.36]. 

Дійсно, М.М. Бахтін, розробляючи проблему мовленнєвих жанрів, 

підкреслював надзвичайно важливу роль слухачів, для яких вибудовується 

повідомлення: „Ми вже говорили, що ці інші, для яких моя думка вперше 

стає дійсною думкою (і лише тим самим і для мене самого), не пасивні 

слухачі, а активні учасники мовленнєвого спілкування. Промовець з самого 

початку чекає від них відповіді, активного розуміння у відповідь. Все 

висловлювання вибудовується ніби назустріч цій відповіді. Суттєвою 

(конститутивною) ознакою висловлювання є його зверненість до когось, його 

адресованість” [21, с.466]. К. Тіндейл вважає адресованість аргументу 

найважливішою його особливістю, сам аргумент постає у спів-авторстві 

аргументатора й адресата [308, р. 12]. Загалом відомий дослідник пише про 

те, що логічна, діалектична та риторична перспективи є важливими для 

теоретичних студій щодо аргументації, можуть розглядатися ізольовано, 

однак у повній теорії мають бути синтезовані всі три підходи на грунті 

риторичного [308, р.7].

Що стосується тенденцій розвитку риторики, то слід підкреслити 

доволі строкатий характер розробок у цій царині знання. У межах даної 

роботи увага була більше зосереджена на зв'язку логіки та риторики в аналізі 

аргументативної проблематики, де вони досить тісно співпрацюють і що 

загалом відбувається в річищі аристотелівського витлумачення риторики як 

мистецтва переконання. Разом з тим, саме переконання охоплює значно 

більший спектр проблем, ніж ті, які репрезентують власне аргументативну 

складову комунікативних процесів [118, с.71]. Тому риторика досить тісно 

пов'язана і з теоріями комунікації (communication studies). Ф.Х. ван Єємерен 

та ін. підкреслюють, що зв'язок багатьох досліджень у цій царині з теорією 

аргументації не зовсім ясний, хоча загалом теорії риторики так чи інакше 
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завжди стосуються аргументації [255, р.443]. Вони також відмічають 

недостатність розробок у наявних теоріях переконання, а головне - 

відсутність такої загальної теорії. Дослідження переконання проводять у 

різних царинах та дисциплінах, більшість з яких є експериментальними [255, 

р.459].

У контексті дослідження проблеми взаємозв'язку логіки та риторики у 

1118, с.71-72] було відзначено теорію переконання О'Кіфа [287]. У статті, що 

присвячена взаємозв'язку переконання та аргументації, він вважає досить 

важливим встановлення відношень між ними, яке. на його думку, залежить 

від визначень цих термінів, хоча й не існує таких загальноприйнятих 

визначень [288, р.З]. При спробах визначення аргументації варто враховувати 

два способи: комунікативні цілі та комунікативні засоби, спрямовані на 

досягнення цих цілей, які не є єдиними, однак дуже важливими у контексті 

зв'язку аргументації та переконання [288, р.4]. Для визначення останнього 

О'Кіф звертається до традиційного розрізнення типів переконання: 

„conviction" та „persuasion", в якому проте переплітаються комунікативні цілі 

й засоби. „Conviction" розглядається як переконання, що впливає на 

психічний стан засобами розуму, a „persuasion" впливає на поведінку 

засобами емоцій. Насправді ці поняття відбивають відмінності між 

теоретичною та практичною аргументаціями, які розглядалися вище. У цьому 

контексті важливою думкою відомого дослідника є те, що прив'язка видів 

переконання до певних комунікативних цілей і засобів приховує в собі 

помилку. Точніше, розрізнення комунікативних цілей як вплив на ставлення 

та поведінку загалом є правильним, помилковим є розрізнення в аналізі 

засобів досягнення цих цілей [288, р. 12]. Йдеться про тс, що для впливу на 

поведінку не обов'язково задіювати емоції. Разом з тим, емоційні засоби 

впливу не є по суті необгрунтованими. Як приклад О'Кіф розглядає зокрема 

апеляцію до страху. Такий компонент повідомлення може примусити 

адресата думати про те, що наслідки є більш невигідними, ніж він вважав 

раніше. Тоді цс може мотивувати прийняття рекомендованих дій цілком 
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розумним чином. Такі погляди можуть також породжувати емоцію страху, 

проте лише як побічний продукт процесу впливу, але без страху, що 

викликає прийняття рекомендацій [288, р.21]. Тобто загалом правильно 

розрізняти вплив на ставлення і на поведінку, однак помилково вважати, що 

формування бажаної поведінки вимагає лише емоційного впливу (можуть 

бути й інші способи), та протиставляти „раціональні" й „емоційні" засоби 

впливу [288, р.22].

Як підкреслювалося у [118, с.69], наприкінці XX - початку XXI ст. 

проблематика, пов'язана з аргументацією, інтеграцією логіки та риторики в 

дослідженнях аргументативних процесів, обговорюється на міжнародних 

конференціях: з 1979 р. Літня конференція з аргументації [304], з 1986 р. 

Міжнародна конференція з аргументації, яку проводить Міжнародне 

співтовариство з вивчення аргументації (ISSA) [306], з 1995 р. Конференція з 

аргументації, яку проводить Спілка з вивчення аргументації з Онтаріо 

(OSSA) [307], з 2015 р. Європейська конференція з аргументації [305] тощо. 

Варто відмітити також роботи за редакцією Г. Рібейро, яка презентує 

результати Міжнародного колоквіуму із зазначеної проблематики [294], та за 

редакцією Г. Кішічек й І. Загара, яка присвячена результатам Першої 

конференції з риторики в Хорватії [279]. Міждисциплінарний характер 

сучасних риторичних досліджень засвідчує й Міжнародний проект взаємодії 

риторики і культури І. Штрекера, К. Мейера, С. Тайлера [274], у межах якого 

було проведено кілька конференцій та видано 7 томів студій з риторики та 

культури. Автори пишуть про те, що теорія риторики культури (Rhetoric 

Culture Theory) досліджує, як риторика базується па культурі й як культура 

базується на риториці, тобто ті можливості, що надає риторика для 

пояснення культури, адже культура виникає й підтримується в риториці, 

оскільки завдяки останній викликаються ідеї, цінності, моральні правила, 

закони, які утворюють підгрунтя культури. Загалом вони підкреслюють 

значущість аристотелівської тріади логос, етос і пафос, проте в сучасних 

дискурсах вона є дуже варіативною. У першому томі, який називається
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„Культура і риторика”, I. Штрекер та С. Тайлер відмічають, що багато 

чинників сприяють формуванню людської дії, але саме риторика є 

вирішальним чинником появи культурного різноманіття минулих часів і 

сучасності [301, р.1].

У фундаментальному „Довіднику з теорії аргументації” [255] низка 

розділів присвячена огляду сучасних досліджень аргументативної 

проблематики в різних країнах. На жаль, у [119. с.257] ми були змушені 

констатувати, що українські науковці в цьому довіднику не згадуються. 

Однак на початку XXI ст. сучасні українські логіки активно розробляють 

аргументативну проблематику (роботи І.Л. Алексюка [4], Л.Г. Комахи [120], 

А.Є. Конверського [121; 124; 125], В.Ю. Крикуна [129; 130], Н.Г. Мозгової 

[161], В.В. Навроцького [166; 167; 168], О.В. Тягла [207], І.В. Хоменко [220; 

221; 222], О.Ю. Щербини [233; 234], О.М. Юркевич [237; 238; 313] та ін ). 

Переважно їхня увага прикута до специфіки аргументації у конкретних 

царинах наукового знання (зокрема, Л.Г. Комаха [120; 281] досліджує логічні 

засади аргументації у філософському знанні, О.Ю. Щербина [233; 296] 

проводить логічний аналіз юридичної аргументації тощо).

Починаючи з 2004 р. один раз на два роки кафедра логіки 

філософського факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка проводить Міжнародну конференцію, присвячену 

проблемам викладання логіки та перспективам її розвитку. 17-18 травня 2018 

року відбулась уже 8 така конференція. Серед обговорюваних тем чільне 

місце посіли: логіка як галузь наукових досліджень та академічна 

дисципліна, логіка та дисципліни логічного циклу (риторика, еристика, 

критичне мислення) тощо [303]. Аргументативна проблематика 

обговорюється також на секції з логіки в межах Міжнародної наукової 

конференції .Дні науки”, яка щорічно проходить на філософському 

факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

[273].
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Вищезазначені моменти надають підстави сподіватися, що дослідження 

проблем теорії аргументації, логічної та риторичної наук на терені України 

будуть й надалі розвиватися, а результати активно впроваджуватися зокрема 

в освітні курси, оскільки зазначені дисципліни спрямовані на формування та 

вдосконалення комунікативних компетентностей, що в сучасному 

інформаційному суспільстві має важливе значення.

Висновки до Розділу 5

Проведений розгляд застосовного аспекту взаємозв'язку логіки та 

риторики через концепти аргументу до авторитету, аргументації в гомілетиці, 

риторичної фігури дає змогу стверджувати, що зазначений аспект постає у 

межах аргументативної складової взаємозв'язку логіки та риторики, оскільки 

в тлумаченні цих концептів використовуються насамперед важливі їхні 

теоретичні положення, зокрема поняття логічної форми, модусів 

переконання, аргументативної схеми тощо. Застосовний аспект освітянської 

складової взаємозв'язку логіки та риторики найбільш виразно постає в 

концепті аргументації в гомілетиці, оскільки в ньому розглядається повний 

цикл підготовки проповідника.

Аналіз аргументу до авторитету засвідчує його багатоваріантність, що 

охоплює не тільки ті риси людини, які наявні від природи або здобуті з 

часом, але й вміння оратора продемонструвати їх для створення перед 

аудиторією потрібного враження про себе як про людину, якій можна 

довіряти, а також різноманітні авторитетні джерела (думки експертів, 

авторитетні тексти тощо), які також викликають довіру у слухачів. Вміння 

оратором викликати довіру до своєї промови є складником етосу як модусу 

переконання, тому в історії риторичного знання авторитет розглядався як 

один із можливих прийомів впливу на слухачів. На противагу цьому в історії 

логіки такий аргумент здебільшого вважався помилковим. Оскільки па 

сучасному етапі аргументативна складова взаємозв'язку логіки та риторики 
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передбачає діалогічну природу аргументації, то для оцінки аргументу до 

авторитету застосовують вже не тільки логічні, але й прагматичні критерії. З 

боку логічного критерію обгрунтування аргумент до авторитету є варіантом 

логічної помилки „підміна тези". Крім того, оскільки різні варіанти 

аргументу до авторитету можуть порушувати такі правила критичної 

дискусії, як правило тягаря доведення, правило релевантності й правило 

аргументативної схеми, то аргумент до авторитету в критичній дискусії 

постає як аргументативна помилка (порушення правил критичної дискусії), 

що тлумачиться більш широко, ніж власне логічна помилка (порушення 

законів логіки). Разом із тим, на рівні прагматичного критерію саме в ракурсі 

переконання аудиторії аргумент до авторитету може виступати цілком 

прийнятним засобом тоді, коли викликає довіру (етос) і його застосування 

допускається тією комунікативною ситуацією, в якій оратор виголошує 

промову. Зазначені чинники аргументу до авторитету визначають його 

ефективність у прагматичному вимірі.

Аргументативна складова взаємозв'язку логіки та риторики в 

гомілетиці постає насамперед у тих схемах аргументації, які застосовує 

оратор для реалізації цілей проповіді, що передбачає спочатку аналіз 

аудиторії, а потім відбір матеріалу із текстів Священного Писання. 

Апелювання до таких уривків являє собою аргумент до авторитету, що є 

характерною ознакою проповідей всіх типів. Подальше застосування 

аргументативних схем забезпечує прийнятність висновку через перенесення 

прийнятності із засновку на висновок, а прийнятність засновку забезпечена 

відповідністю авторитетному джерелу. Крім того, досягнення конкретної цілі 

гомілстичної промови передбачає вибір таких схем аргументації, які будуть 

найбільш прозорими для інтерпретації проповіді тими, на кого вона 

розрахована.

Аргументативна складова взаємозв'язку логіки та риторики в концепті 

риторичних фігур як змінах в плані змісту/ виразу структурних одиниць мови 

(слово/ речення) виявляється в прагматичному вимірі в тому сенсі, що всі ці 
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зміни, механізми яких встановлюються у семантичному вимірі й мають 

логічну природу, повинні відбутися в розумі слухачів промови. На прикладі 

літоти було продемонстровано як риторична фігура виступає, з одного боку, 

способом захисту своєї позиції учасниками діалогу за схемою аналогійної 

аргументації, а з іншого - способом досягнення згоди, коли формується 

єдиний когнітивний простір діалогу й народжується смисл у розумах його 

учасників. Формування єдиного когнітивного простору відбувається завдяки 

тому, що сприйняття літоти, яка була наведена на захист своєї тези одним 

учасником діалогу, провокує літоту-контраргумент іншого учасника, 

прийнятність якої забезпечує й прийнятність тези, що є запереченням тези 

першого учасника. Зазначені чинники обумовлюють ефективність 

риторичних фігур у прагматичному вимірі.

У межах розгляду сучасних тенденцій розвитку та взаємодії логіки й 

риторики в дослідженнях аргументативної проблематики з'ясовано, що на 

відміну від середини минулого століття на сьогоднішній день 

спостерігається, з одного боку, поєднання формального і неформального 

підходів в аналізі зокрема практичної аргументації із використанням поняття 

схем аргументації, а з іншого — інтеграція логіки й риторики в програмах 

штучного інтелекту та добування аргументів, в яких розробка алгоритмів 

відбувається також із використанням поняття схем аргументації як загальних 

шаблонів міркувань. Тобто попри свою остаточну невизначеність поняття 

аргументативної схеми, що пов'язує логіку й риторику, виявляється досить 

продуктивним у дослідженнях багатьох концептів аргументації. 

Встановлення ж взаємозв'язків між аргументацією та переконанням дозволяє 

більш широко тлумачити царину самої риторики, що постає зокрема в 

риторичному підході до аргументації, в теорії переконання, в проектах 

риторики культури, риторики дослідження.
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ВИСНОВКИ

У результаті проведеного дослідження взаємозв'язку логіки та 

риторики в історії філософської думки обґрунтовано положення про те, що 

початково вони мали спільний об'єкт дослідження, яким було вербальне 

мислення, а згодом аргументація як специфічний вид діяльності, що поєднує 

в собі чинники обґрунтування та переконання. При цьому логіка як наука 

фокусувалась саме на формі міркувань (початкова вихідна абстракція логіки) 

як переході від засновків до висновку, критерії правильності якого досить 

чітко були визначені в межах формальної логіки в XX ст. У риториці 

міркування (логос) поставали як засіб переконання аудиторії поряд з етосом і 

пафосом у тому концептуальному каркасі риторики, який базувався на 

модусах переконання. Інший п’ятичленний каркас риторики, який базувався 

па моделі ораторської діяльності, розглядав витончені промови, які 

орієнтуються не обов'язково на переконання; в межах цього каркасу увага 

концентрується більше на словесному вираженні, власне красномовстві. На 

сучасному етапі розвитку логічне знання постає в єдності формальної й 

неформальної логік як наук, що встановлюють, відповідно, критерії 

правильних та високоякісних міркувань, а риторика постає як наука 

логічного циклу, що встановлює критерії переконливості ораторських 

промов. Саме такі витлумачення логіки й риторики, що здійснено не стільки 

через їх предмет, скільки через їхнє призначення, взято за основу 

дослідження складових взаємозв'язку логіки та риторики.

Методологічне підгрунтя дослідження утворюють ідеї мереології й 

гсрмснсвтичної логіки, а також тлумачення логіки в широкому сенсі як 

методології, які екстрапольовані з царини вітчизняних розробок юридичної 

аргументації на проблему взаємозв'язку логіки та риторики. У результаті 

саме поняття цього взаємозв'язку запропоновано розглядати як абстрактно- 

часткове з характерними для мереологічпої множини ознаками нечіткості й 

асиметрії інтеграції та дезінтеграції. Мсрсологічний аналіз цього поняття 
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разом із аналітичним та сутнісним видами мереологічного визначення 

призвів до встановлення таких двох визначальних складових взаємозв'язку 

логіки та риторики, як аргументативна й освітянська, іцо підпорядковують 

низку інших аспектів. Аргументативна складова взаємозв'язку логіки та 

риторики асимілює в собі аспекти обґрунтування й переконання при розгляді 

самої аргументації як діяльності, наукознавчий аспект при розгляді власне 

предмету логіки та риторики як певних наук, а також застосовний аспект, що 

виявляється в поєднанні логічних та риторичних чинників при розгляді 

окремих концептів аргументації. Освітянська складова взаємозв'язку логіки 

та риторики також асимілює в собі аспекти обґрунтування й переконання при 

розгляді конкретних прийомів у відповідних навчальних курсах; 

наукознавчий аспект при визначенні логіки та риторики як навчальних 

дисциплін, які спрямовані на розвиток комунікативних компетентностей 

майбутніх фахівців будь-якої царини діяльності. Застосовний аспект в 

освітянській складовій взаємозв'язку логіки та риторики виділити окремо 

доволі складно, оскільки вся ця складова загалом є застосовною в тому сенсі, 

що логіка й риторика як навчальні дисципліни реалізують їхні теоретичні 

здобутки як певних наук.

У контексті аспектів взаємозв'язку логіки та риторики здійснено 

уточнення понять „теоретичний", „практичний" і „застосовний”, яке полягає 

в тому, що теоретичний аспект означає власне побудову теорій логічного 

обґрунтування та риторичного переконання в аргументації; практичний 

аспект у широкому сенсі - розгляд логікою й риторикою як науками та 

навчальними дисциплінами аргументації в різних типах дискурсів від 

наукового до повсякденного; практичний аспект у вузькому сенсі - розгляд 

практичної аргументації, яка спрямована на обгрунтування дій та 

формування намірів на противагу теоретичній аргументації, яка спрямована 

на формування знання; застосовний аспект - власне використання 

теоретичних положень логіки та риторики у подальших дослідженнях 

окремих концептів аргументації. З точки зору практичного аспект}' в 
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широкому сенсі аргументативна й освітянська складові взаємозв'язку логіки 

та риторики є однопорядковими. оскільки орієнтовані на суспільну практику, 

яка потребує фахівців, що вміють аргументувати свої положення, 

критикувати положення опонентів, переконувати аудиторію в різноманітних 

комунікативних ситуаціях, й система освіти покликана розвивати та 

вдосконалювати такі компетентності.

Проведений аналіз взаємозв'язку логіки та риторики в античну епоху 

засвідчив, що становлення цих царин наукового знання обумовлювалось 

осмисленням в концепціях античних філософів специфіки різноманітних 

комунікативних практик, що засвідчують спільні й відмінні риси не тільки 

логіки та риторики, але й діалектики та еристики. Своє концептуальне 

завершення це отримало в творчості Аристотеля. Спільним для усіх цих 

дисциплін є ті знаряддя, якими вони послуговуються, а саме міркування як 

силогізм та наведення. Відмінним є те, що в логіці як царині наукового 

знання силогізм є не стільки засобом, скільки власне предметом дослідження, 

тоді як в інших царинах відповідні види силогізмів є засобами досягнення 

мети ораторами, діалектиками, учасниками суперечок. Відповідно в 

концепції Стагиріта зафіксовано особливості наукових силогізмів (логіка), 

ентимем як риторичних силогізмів, діалектичних та еристичних силогізмів 

залежно насамперед від ситуації спілкування, мсти та ролі її учасників. Разом 

із тим, силогізм як предмет вивчення аналітики (логіки) є засобом пошуку 

істини в філософії, оскільки науковий силогізм веде до досягнення істинного 

знання.

Під час дослідження взаємозв'язку логіки та риторики в античну епоху 

було встановлено, що його аргументативна складова виявилася якраз у 

розробках вчення про міркування, оскільки логіка постала як система знань 

про різноманітні види правильних міркувань, які виступають засобами як 

пошуку істини у філософії (аналітика), так і обговорення положень 

правдоподібного характеру в бесідах (діалектика), а риторика як наука про 

ораторські промови розглядала міркування як один із засобів переконання 
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аудиторії. Проте найбільш яскраво аргументативну складову взаємозв'язку 

зазначених дисциплін уособлює топіка як джерело пошуку аргументів у 

спілкуванні фахівців, що обговорюють положення правдоподібного 

характеру (діалектика), або в зверненні оратора до аудиторії, коли він шукає 

пункти згоди зі слухачами (риторика).

Розгляд освітянської складової взаємозв'язку логіки та риторики в 

античну епоху надав підстави стверджувати, що в софістичному навчанні 

логіка постає знаряддям риторики, впливу оратора на аудиторію, оскільки 

надає можливості обґрунтування протилежних точок зору залежно від 

інтересів оратора. У подальших риторичних курсах підкреслювалось 

значення такої діалектики (логіки) для тренування майбутніх ораторів у 

мистецтві розробки аргументації в різноманітних промовах як доведення 

своєї позиції, так і спростування позицій інших учасників спілкування, адже 

джерела аргументів в обох випадках однакові. Разом із тим, оскільки 

ораторські промови спрямовані на широкий загал людей, які не завжди 

володіють необхідними знаннями, тому завдання ораторів полягає в 

донесенні істини до слухачів через принесення задоволення, що може бути 

досягнутим завдяки витонченості мовлення. Відповідно в тлумаченні 

риторики поступово відбувається переорієнтація з концептуального каркасу 

модусів переконання на розуміння її в єдності п'яти розділів, які розглядають 

етапи ораторської діяльності, з наголосом на словесному вираженні, елокуції, 

що утворює ядро витонченості, те, завдяки чому оратор вражає публіку.

У результаті проведеного аналізу взаємозв'язку логіки та риторики від 

середньовічної епохи до XX ст. з'ясовано, що аргументативна складова цього 

взаємозв'язку початково вбачалася в топіці як сукупності „загальних місць", 

що загалом було успадковане з античної епохи, де розроблялися види 

міркувань як для доведення своєї позиції, так і спростування позиції інших 

учасників спілкування (власне логічна складова аргументативного процесу), 

а також вони надавали можливість оратору поглянути па предмет промови з 

різних точок зору й обрати той варіант, який буде найбільш переконливим 
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для його аудиторії. У період Нового часу топіка як частина логіки 

розглядається переважно як мистецтво пошуку відповідей на запитання, які 

орієнтують діяльність дослідника на його шляху до істини. Поступово 

значення топіки як методу „загальних місць” заперечується, оскільки в 

обізнаної людини немає потреби в зверненні до них, а в необізнаних людей 

„загальні місця” можуть викликати лише ілюзію пізнання предмета.

Під час дослідження освітянської складової взаємозв'язку логіки та 

риторики було встановлено, що як навчальні курси тривіуму ці дисципліни 

були орієнтовані на комунікативні практики, на вдосконалення навичок 

створення промов різного характеру, необхідними частинами яких є 

аргументація в єдності доведення й спростування як логічних процедур, що 

мала на меті переконання аудиторії. Осередком подібних вправ в освітній 

практиці були середньовічні диспути. Поступово нові філософські ідеали 

обумовлюють переорієнтацію логіки та риторики від топіки як методу 

„загальних місць” на розробку наукових методів, правил операцій розуму, 

якими повинна володіти людина для того, щоб пізнавати істину та доносити 

її до співрозмовників як у науковому, так і в інших типах дискурсів. Тому 

логіку та риторику як навчальні дисципліни згодом розглядають вже не як 

пропедевтичні курси, оскільки для їхнього осягнення потрібна певна база 

знань з інших наук.

Проведений розгляд взаємозв'язку логіки та риторики в XX ст. 

дозволив стверджувати, що розвиток цих наук відбувався двома 

магістральними напрямами - формальним і неформальним. При цьому з 

формальними побудовами асоціювалась переважно логіка, що втілилось у 

різних видах числень та семантичних теоріях, тоді як риторика переважно 

уособлювала неформальні побудови. Разом з тим, у подальшому в логіці 

розробляється неформальний напрямок, виникнення якого було обумовлене 

як запитами освіти, так і впливом риторики, а в комп'ютерній риториці та 

лінгвістиці набувають вагу формальні побудови, пов'язані з теоріями 

організації тексту. Загалом бурхливий розвиток логіки й риторики в XX ст., а 
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згодом і становлення теорії аргументації як міждисциплінарної галузі 

досліджень певним чином ускладнює класифікацію напрямів у межах 

зазначених царин. Сучасне логічне знання постає як сукупність формальних і 

неформальних теорій, головним завданням яких є встановлення критеріїв 

правильних та високоякісних міркувань. Сучасна риторика, яку в минулому 

столітті часто називали „неориторикою”, однак на сьогоднішній день ця 

назва закріплена за доробком X. Перельмана як її фундатора, постає 

насамперед у двох напрямах з такими умовними назвами, як „лінгвістична” й 

„аргументативна". Розрізнення між концепціями цих напрямів полягає у 

предметі їхнього розгляду, яким для лінгвістичної риторики є встановлення 

механізмів риторичних перетворень у мовленнєвих повідомленнях, а для 

аргументативної - встановлення механізмів аргументації, завдяки яким 

повідомлення набувають своєї переконуючої сили.

У дисертації обгрунтовано, що аргументативна складова взаємозв'язку 

логіки та риторики в концепціях „лінгвістичної" риторики, які в минулому 

столітті розроблялися переважно на грунті структуралізму, полягає в 

систематизації риторичних фігур та операцій завдяки насамперед залученню 

логічного інструментарію концептуального аналізу (використання тинів 

відношень між поняттями та специфіки логічного і мереологічпого поділів 

понять для визначення механізмів утворення метафори та метонімії). Крім 

того, аналіз рекламного дискурсу через фундаментальне поняття риторики 

поняття риторичної фігури є також певним поєднанням практичного аспекту 

взаємозв'язку логіки й риторики в широкому сенсі, оскільки присвячений 

окремому типу дискурсу, та у вузькому сенсі, оскільки в його межах йдеться 

про практичну аргументацію, покликану сформувати намір щодо купівлі 

певного товару.

У тексті дисертаційної роботи продемонстровано, що найбільш яскраво 

аргументативна складова взаємозв'язку логіки та риторики постає в 

„аргумептативпій" риториці, що тісно пов'язана з теорією аргументації як 

міждисциплінарною цариною досліджень, предметом яких виступає сам 
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феномен аргументації в єдності структурного, процедурного та 

процесуального, або логічного, діалектичного та риторичного аспектів, які 

зафіксовано в працях вітчизняних і зарубіжних науковців. Врахування цих 

аспектів свідчить про семіотичний характер сучасної логіки й риторики, 

оскільки структурний аспект аргументації як певних міркувань 

розробляється в межах синтаксичних (власне побудова доведень у 

численнях) та семантичних теорій (перевірка наявності відношення логічного 

слідування між засновками та висновком міркувань). Процедурний та 

процесуальний аспекти передбачають наявність прагматичного виміру, коли 

важливим є прийняття певних положень співрозмовниками, а не лише їхнє 

обгрунтування, тобто формування переконань, що являють собою певні 

ментальні, інтенційні стани свідомості людей. Формування переконань щодо 

способів реалізації мети постає одним із головних чинників розрізнення 

практичної й теоретичної аргументацій.

Проведений розгляд таких концептів аргументації, як аргумент до 

авторитету, аргументація в гомілетиці, риторична фігура дав змогу 

обгрунтувати тезу, що вони реалізують застосовний аспект насамперед 

аргументативної складової взаємозв'язку логіки та риторики, оскільки в 

їхньому тлумаченні використовуються важливі теоретичні положення 

зазначених наук, зокрема поняття логічної форми, модусів переконання, 

аргументативної схеми тощо. Застосовний аспект освітянської складової 

взаємозв'язку логіки та риторики найбільш виразно постає в концепті 

аргументації в гомілетиці, оскільки в ньому розглядається повний цикл 

підготовки проповідника, тому йдеться про рекомендації логіко-риторичпого 

характеру (попередній аналіз аудиторії, визначення конкретної цілі 

проповіді, вибір теми, застосування аргументу до авторитету як посилання на 

Святе Письмо, вибір відповідних аргументативних схем, які забезпечують 

потрібну інтерпретацію промови аудиторією).

У дисертації встановлено, що розгляд аргументації через семіотичні 

характеристики веде до залучення окрім логічного критерію її оцінки, ще й 
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прагматичних критеріїв, які визначають ефективність окремих концептів 

аргументації в конкретних ситуаціях спілкування. Зокрема, ефективність 

аргументу до авторитету в різних його проявах обумовлюється двома 

чинниками: здатністю викликати довіру (етос) і релевантністю тій 

комунікативній ситуації, в якій оратор виголошує промову. Ефективність 

риторичних фігур обумовлюється тим, що вони є засобом не тільки захисту 

своєї позиції за схемою аналогійної аргументації, але й засобом формування 

єдиного когнітивного простору комунікації, й за умов сприйняття аудиторією 

ведуть до переконання її в тому, що виголошує оратор.

У тексті дисертаційної роботи визначено, що характерною ознакою 

застосовного аспекту взаємозв'язку логіки та риторики є широке 

використання в дослідженнях багатьох концептів аргументації поняття 

аргументативної схеми як загального шаблону міркування, коректне 

застосування якої забезпечує перенесення прийнятності з засновку 

міркування на його висновок. Коректність застосування перевіряється 

набором критичних запитань, які розробляються сучасними зарубіжними 

науковцями щодо різних типів аргументів. У сучасному формальному 

підході до вивчення аргументації, що зорієнтований передусім на 

проблематику штучного інтелекту, та неформальному підході, зокрема у 

концепціях неформальної логіки та прагма-діалектики, методика „критичних 

або контрольних запитань" використовується як для оцінки аргументації, так 

і в підготовці до промови, коли оратор ставить собі запитання, відповіді на 

які дають змогу коректувати побудовану аргументацію для досягнення 

переконання під час виступу. Щоправда, сам набір таких запитань 

залишається предметом дискусій серед науковців.

У межах розгляду сучасного розвитку та взаємодії логіки й риторики в 

дослідженнях аргументативної проблематики з'ясовано, що хоча 

становлення неформального підходу в теорії аргументації в середині 

минулого століття відбувалося через протиставлення його формальній логіці 

(аргументативна складова взаємозв'язку логіки й риторики) та 
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стимулювалося насамперед запитами освіти (освітянська складова 

взаємозв'язку логіки й риторики), на сьогоднішній день спостерігаємо 

декілька важливих тенденцій. Перша полягає в тому, що в аналізі зокрема 

практичної аргументації має місце певне поєднання формального й 

неформального підходів. Друга свідчить про все більшу інтеграцію логіки й 

риторики в комп'ютерних розробках, що здійснюються в дослідженнях 

програм штучного інтелекту, добуванні аргументів тощо. При цьому досить 

активно використовується поняття схеми аргументації, зокрема в розробках 

алгоритмів щодо добування аргументів з текстів природної мови це поняття 

уможливлює врахування аргументативної складової риторичних фігур. Третя 

дозволяє більш широко тлумачити царину самої риторики завдяки 

встановленню взаємозв'язків між аргументацією та переконанням, що 

виявляється зокрема в риторичному підході до аргументації, в теорії 

переконання, в проектах риторики культури, риторики дослідження. 

Зазначені тенденції розвитку логіки та риторики загострюють наукознавчий 

аспект в аргументативній і освітянській складових їхнього взаємозв'язку, що 

полягає в специфіці цих царин наукового знання, які розглядають способи 

обгрунтування й переконання в різноманітних аргуменативних процесах, та 

навчальних дисциплін, які спрямовані па розвиток й удосконалення 

комунікативних компетентностей. Вважаємо, що на сьогоднішній день 

подальша розробка наукознавчого аспекту проблеми взаємозв'язку логіки та 

риторики є досить перспективною, оскільки може надати потужного 

імпульсу розвитку сучасній теорії аргументації як у дослідженнях окремих 

видів аргументативних процесів у різних царинах діяльності, так і в побудові 

загальної теорії.
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Відомості про апробацію результатів дисертації

Основні висновки й положення дисертаційної роботи доповідалися на 

засіданнях та теоретичних семінарах кафедри логіки філософського 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Головні ідеї та результати викладені в тезах і доповідях на всеукраїнських та 

міжнародних наукових, науково-практичних й Інтсрнст-конфсрснціях: ,Дні 

науки філософського факультету" (Київ, 26-27 квітня 2005 р.; 16-17 квітня 

2008 р.; 21-22 квітня 2009 р.; 21-22 квітня 2010 р.; 20-21 квітня 2011 р.; 18-19 

квітня 2012 р.; 16-17 квітня 2013 р.; 15-16 квітня 2014 р.; 21-22 квітня 2015 р.; 

20-21 квітня 2016 р.; 25-26 квітня 2017 р.; 26-27 квітня 2018 р.); „Логіка та 

багаторівнева система освіти: Методологія та методика викладання" (Київ, 
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11-12 травня 2006 р.); «Современная логика: проблемы теории и истории» 

(Санкт-Петербург, 24-26 июня 2010 г.); «"Воображаемая логика" 

Н.А.Васильева и современные неклассические логики» (Казань, 11-15 

октября 2010 г.); „Проблеми викладання логіки та дисциплін логічного 

циклу" (Київ, 3-4 травня 2012 р.); „Освіта і наука в умовах глобальних 

трансформацій" (Дніпро, 24-25 листопада 2017 р.); „Міждисциплінарний 

дискурс у дослідженні феномену соціального" (Київ. 28 березня 2019 р.); 

“The Days of Science of the Faculty of Philosophy - 2019" (Kyiv, 23-24 April 

2019).
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ДОДАТОК Б 

Приклади „подвійних” аргументацій з античної епохи

Приклад 1. Арі ументація Тісія і Корака (наведено за [196, с.228]):

„Тісій навчився у Корака мистецтву красномовства і сам почав 

викладати риторику. Оскільки він вже тепер мав хист до ведення судових 

справ, то він не став платити вчителю винагороду. Корак за це притягнув 

Тісія до суду. “Скажи мені, Кораче, - звернувся до свого колишнього 

наставника Тісій, - вчителем чого я оголошую себе?” - “Мистецтва 

переконувати кого завгодно”, - відповідав Корак. - “Але якщо ти навчив мене 

цьому мистецтву, тоді я переконую тебе нічого з мене не брати; якщо ж ти 

мене не навчив переконувати, то й у такому випадку я тобі нічого не винний, 

адже ти не навчив мене того, чого обіцяв”. На це Корак заперечив: “Якщо ти 

навчився у мене мистецтву переконувати й перекопаєш мене нічого з тебе не 

брати, тоді ти мусиш заплатити мені, оскільки ти вже вмієш переконувати. 

Якщо ти мене не переконаєш, тоді ти теж мусиш заплатити, оскільки тобі не 

вдалося переконати мене не брати з тебе грошей”. Судді замість вироку 

сказали: “У поганого ворона погане потомство. Як воронята готові зжерти 

своїх батьків, так і ви пожираєте один одного”.

Приклад 2. Аргументація Протагора і Еватла (наведено за [150, 

с.52]):

„Останній уклав угоду з Протагором, що він заплатить йому значну 

суму грошей за навчання, якщо виграє першу справу в суді. Через деякий час 

Протагор почав вимагати від Еватла платню. Еватл відмовився платити, 

говорячи: .Але я ще жодного разу не захищав справу в суді”. Протагор 

заявив: „Якщо я подам до суду на тебе і виграю справу, то ти мусиш мені 

заплатити за рішенням суду. Якщо ж ти виграєш справу в суді, то ти мусиш 

мені заплатити за угодою”. Еватл на це відповів: „В жодному випадку я не 

заплачу. Якщо рішення суду буде на твою користь, то я не етапу платити за 



381

нашою угодою. Якщо ж суд відмовить тобі, то я не буду платити за рішенням 

суду"".

Приклад 3. Дві аргументації Карнеада (наведено за [150, с.205]):

„У 156 р. до н.е. у Рим прибуло афінське посольство на чолі з 

філософом Карнсадом, головою Нової академії, в якій панував скептицизм. 

Відомий своїм красномовством Карнеад виголосив у Римі дві промови про 

справедливість. У першій промові він звеличував справедливість як найвищу 

чесноту, засновану на самій природі, й як ту кінцеву мету, до здійснення якої 

кожна людина повинна прагнути заради неї самої. Ця промова викликала 

вссзагальнс захоплення, і навіть сам Катон (політичний діяч Риму - U.K.) 

готовий був змінити своє негативне ставлення до філософії.

Але наступного дня Карнеад виголосив другу промову, в якій сказав: 

„Учора ви, римляни, бурхливо мені аплодували, бурхливо схвалювали мою 

промову. Але якщо ви дійсно так високо цінуєте справедливість, то ви 

повинні відмовитися від світового панування, ви повинні піти навіть з Італії й 

обмежитися одним своїм містом. Ви повинні все вами завойоване повернути 

законним власникам і жити не в розкішних палацах, а в скромних хатинах. 

Але ви, звичайно, цього не зробите і будете цілком праві*’. Далі Карнеад 

стверджував, що справедливість - це умовна людська настанова, і тим, хто 

панує і мас силу, нерозумно дотримуватися справедливості, оскільки вона не 

в їхніх інтересах, та й взагалі вона несумісна з існуючим ладом.

Ця промова викликала шалене обурення Катона, і він вимагав 

негайного від'їзду афінських філософів з Риму".
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ДОДАТОК В

Аналіз міркувань у численні секвенцій класичної ііропозиційиої 

логіки

Числення секвенцій класичної пропозиційної логіки (докладний опис 

числення секвенцій подано зокрема у [195. с.264-297]) складається з:

I. Алфавіт:

- р, q, г, s... - пропозицій™ змінні (вони позначають прості 

висловлювання природної мови);

—, л, V, —> - знаки логічних сполучників (заперечення, кон'юнкція, 

диз'юнкція, імплікація);

- ), (, => - технічні знаки (=> - знак секвенції, яка означає формальну 

вивідність).

II. Правила творення:

- будь-яка пропозиційна змінна є формулою;

- якщо А — формула, тоді ~А також формула;

- якщо А і В формули, тоді АлВ, Av В, А —> В також формули.

НІ. Вихідна секвенція:

D=>D.

IV. Правила перетворення (наведено за [195, с.265-266, 296]):

Правила введення логічних сполучників ліворуч та праворуч:

г=>д,д| в.г=>а

А —> В, Г => А

->=> А,Г=>А, В 

Г => А, А —> В

=> ->

А, В, Г => А

А л В, Г => А

А => Г=>А,АІ Г=>А.В

Г => А, А а В

=>Л

А, Г=> АІ В, Г=> А

A vB,T=>A

V=> Г => А, А, В

Г => A, A v В

=> V

Г=>А, А

~А, Г => А

~ => А, Г^А

Г => А, ~А

=>~
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Структурні правила: утоншення, скорочення, перестановки і перерізу:

Г => А

А, Г^> А

У=> Г => А

Г=>А,А

=>У

А, А,Г=>А

А,Г=>Д

с => Г => А, А, А

Г=>А,А

=> с

0. А, В, Г А

0. В, А, Г => А

п => Г=>А,Л,В,0

Г => А, В, А, 0

=> п

Г => 0, А А, А => Л переріз

Г,Д=>0,Л

У вищенаведених правилах А, В, D - це метамовні знаки, що 

позначають довільні формули. Г, А, 0. А позначають множини формул, 

можливо, порожні.

V. Визначення доведення і теореми.

Доведення в численні секвенцій - цс дерево формул, верхівками якого 

є вихідні секвенції, коренем - досліджувана формула, а в точках 

розгалуження певні секвенції, що отримані з попередніх за правилами 

перетворення.

Формула А є теоремою числення секвенцій, якщо вивідним є вираз => 

А.

Тобто для доведення формули А слід відшукати дерево формул, 

коренем якого буде вираз => А, а верхівками - вихідні секвенції.

Приклад 1. Аналіз складного висловлювання засобами числення 

секвенцій [і 19, с. 185-186]:

„Якщо вірно, що якщо дружина кохає свого чоловіка, то вона його не 

зраджує, тоді вірно, що якщо дружина зрадила свого чоловіка, то вона його 

не кохас".

Формалізуємо це складне висловлювання, використовуючи такі 

позначення:

р - „дружина кохає свого чоловіка";

q - „дружина зраджує свого чоловіка".
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Формула, що відповідає нашому висловлюванню, матиме вигляд: 

(р —> ~q) —> (q —» ~р).

Тепер спробуємо відшукати дерево доведення даної формули: 

у=> Р => Р І (| => (| у=>

П=> <1, р => р І р.(1=><| ~=>

р, q => р I ~q, р, q => ->=>

([> —» ~<І), |>. q => п=>

р. (Р ->~g). д => =>~

(р —>~q), д =>~р =>->

(р —»~д) => (д —»~р) =>->

=> (р -> ~q) -» (q -> ~р)

Спочатку ми застосували правило >: на другому кроці це ж саме 

правило; на третьому - правило =>~; на четвертому - правило перестановки 

п=>; на п'ятому - правило —>=> і отримали дві гілки; на шостому - ліворуч 

правило перестановки і», праворуч - правило на сьомому - правило 

утоншення по обидва боки (у=> і => у) й отримали вихідні секвенції: р => р та 

q => q. Отже, досліджувана формула є теоремою, оскільки знайдене дерево, 

коренем якого є наша формула, а верхівками - вихідні секвенції.

Приклад 2. Аналіз міркувань, які наводив Аристотель [12, с.921], 

засобами числення секвенцій [119, с.186-187]:

„...одна жриця не дозволяла своему сину виголошувати політичні 

промови, говорячи: „Якщо ти будеш говорити справедливе, тебе 

зненавидять люди, а якщо несправедливе - боги”. Проте [можна також 

сказати, що] можна виголошувати такі промови, адже якщо ти будеш 

говорити справедливе, тебе любитимуть боги, якщо несправедливе — люди ”.

Відновлення обох міркувань у повному вигляді засвідчує застосування 

однакової форми. А саме міркування жриці матиме вигляд:

Якщо ти будеш говорити справедливе, то тебе зненавидять люди.

Якщо ти будеш говорити несправедливе, то тебе зненавидять боги.
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Але ти будеш говорити справедливе або несправедливе.

Отже, тебе зненавидять люди або тебе зненавидять боги.

Формально:

p->q

~р —> г

р У~р

q v г,

де

р - „ти будеш говорити справедливе";

q - „тебе зненавидять люди";

г - „тебе зненавидять боги".

Для перевірки правильності міркування в класичній пропозиційній 

логіці необхідно формули, що виражають засновки міркування, з'єднати 

кон'юнкцією, а висновок приєднати через імплікацію:

(((р -> q) л (~р -» г)) л (р V ~р)) -> (q v г).

А тепер з'ясуємо, чи є ця формула теоремою в численні секвенцій:

_______ Р=>Р
р, ру~р=>д, г.р І_________г=> і

р у ~|) => С|, і . р. ~р І г, р у ~|) => С|, г. р І<|=><|

~|) -> і ■ р V ~|) => ч, г- р I q.~p->r.pv~p=>q.r

р -> q.-p -> г, р v-p q, г

(р —> q) А (~р -> г), р v-р ^> <|, г

((Р -> <|> А (~Р -> Г)) Л (Р У ~Р) => Ч, Г

((Р -> Ч) А (~Р І)) А (р У~Р) =>ЧУГ

=> («Р -> Ч) А (~р -> Г)) А (р v~p)) -> (q V г)

Спочатку ми застосували правило =>—>; на другому кроці - =>v; на 

третьому і четвертому - л^; на п’ятому —>=> й отримали дві гілки; на 

шостому в лівій гілці —й знову отримали дві гілки, у правій - правило 

утоншення по обидва боки (у=> і => у) й отримали вихідну секвенцію q => q; 
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на сьомому - =>~. а в середній гілці - правило утоншення но обидва боки (у^ 

і => у) й отримали вихідну секвенцію г => г; на восьмому - правило 

утоншення по обидва боки (у=> і => у) й отримали вихідну секвенцію р => р. 

Таким чином, наша формула є теоремою, оскільки три верхівки дерева 

доведення містять вихідні секвенції. А отже, міркування, що виражене даною 

формулою, є правильним з точки зору формальної логіки. Зрозуміло, що й 

міркування-відповідь також буде правильним, оскільки матиме таку саму 

формулу.
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ДОДАТОК Г

Аналіз аргументації у проповіді ми грополита Антонія

Су роже і» кого

Проповідь митрополита Антонія Сурожського „Тиждень 16-й. Притча 

про таланти" [6. с. 116-118]:

„(Мате. 25: 14-30).

В ім'я Отця і Сина і Святого Духу.

Прочитана сьогодні притча про таланти - одне з цілого ряду пророчих 

попереджень і притчових сказань Христа про майбутній Суд. Якщо прочитати 24-ту і 25- 

ту глави Свангслія від Матвія, звідки й взята сьогоднішня притча, то ми бачимо, шо 

Спаситель попереджає нас про три головні небезпеки, які можуть привести нас до суду 

неготовими. Перша небезпека - це безтурботність, друга малодушність, а третя - житія, 

негідне людини нечуйністю і нелюдяністю.

Безтурботність описана Христом у трьох притчах: перша - це безтурботність 

благодушна, весела, безтурботність, яку ми вважаємо природною. Христос говорить: 

пильнуйте, тому що суд, день Господній прийде несподівано, як він прийшов у дні Поєві... 

Тоді люди і пили, й їли, і заміж виходили, і ні про шо не думали більше, ніж земля, 

більше, ніж щоденна їхня радість життя, а суд Господній наростав й у якийсь день 

вибухнув гнівом і потопом. Буде і пізніше так: дві жінки будуть працювати біля жорна - 

одна візьметься, друга залишиться; дві людини будуть у полі - одна візьметься, друга 

залишиться. І (я безтурботність - така для нас звична, рідна, благодушна, весела, що радіє 

життю і забуває, що життя не таке плоске, а що воно глибоке, безоднє, що воно йде у 

вічність.

Друга безтурботність - зла безтурботність, яка користується тим, що Бог ніби не 

поспішає прийти па розправу: апостол же Петро говорить, що Бог зволікає, тому що довго 

терпить щодо нас. У цій притчі Господній, у 24-й главі говориться про слугу, який був 

поставлений наглядачем над іншими. Йому було доручено слідкувати за ними, щоб 

роботи йшли, щоб все було зроблене, але було також доручено слідкувати, щоб їм було 

добре жити в домі їхнього господаря, навіть коли його немає, коли він сам не може бачити 

їхнього життя й подбати про їхні потреби. А раб цей подумав: „Не скоро ще прийде 

господар, я буду пити, їсти, веселитися, а рабів буду гнати й бити, я - господар", - 

уявляючи, ніби мас владу й у відсутність господню його гідність - господарська. А 

господар повернувся, коли не чекали на нього, і захопив невірного раба у його неправді, і 

вигнав. Цс - друга безтурботність, гріховна, зла, яка нам також звична. Ми також не 

поспішаємо змінюватися на добро, оскільки Господь далеко, і суд далекий. Ми не 
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поспішаємо робити добро, оскільки ще є час; коли-небудь, коли ми втомимося від зла. то 

встигнемо ще до добра вернутися. - а день Господній йде і йде на нас, і в якийсь день, в 

якийсь час - суд перед нами, і ми перед судом.

Є і ще одна безтурботність, яку Господь описує в притчі про десять дів, з яких 

п'ять - розумні, а п’ять - безумні. Цс безтурботність сонлива, безтурботність, яка не 

робить нічого, а сподівається, що ще встигнеться: жити ще встигнеться, любити ще 

встипіеться, виправитися ще встигнеться. Не прийде же Бог під час нічної охорони 

можна ще подрімати, помріяти і коли-небудь схаменутися, коли прийдуть якісь 

провісники суду... А суд приходить вночі, оскільки для того, хто спить, будь-який час - 

ніч. і захоплює зненацька.

Ось безтурботність весела, добродушна, ніби і не зла; безтурботність 

безвідповідальна, зловмисна, жадібна, зла; і безтурботність знову-таки страшно для нас 

звична: завтра все встигнеться. а сьогодні помріємо... Це перша група попереджень 

Господніх.

А далі - притча про таланти. Господь дає кожному дарування в міру його сили і 

закликає принести плід такий же багатий, як багаті самі дарування. І часто ми нічого з 

цими даруваннями не робимо: нам дасться розум але цей розум ми не збагачуємо нічим; 

нам дається чутке серце - але це серце залишається тільки як можливість чуткості, а 

насправді дрімає у себелюбстві, скніє; дається нам воля, іноді сильна, яка залишається 

безплідно-безцільною. Багато нам дасться, що ми зберігаємо у тому вигляді, як Бог дав, а 

плода - жодного. Чому?

Не завжди через безтурботність, а іноді тому, що нас захоплює малодушність, 

боягузтво. Нам здається, що - і так воно й є - аби чогось досягти, треба всім ризикнути: 

спокоєм, забезпеченістю, відносинами, життям - всім чи хоча б чим-небудь; і ми думаємо: 

ні, поверну я Господу тс. що Він мені дав, але ризикувати втратити себе і відповісти перед 

Богом - ні... А коли суд приходить, виявляється, що колись нам дане нашим ніколи не 

було, а весь час залишалось Господнім. І Господь часто повертає це Собі і віддає тому, хто 

був готовий ризикувати життям, і спокоєм, забезпеченістю, і всім тілом і душею, щоб 

принести плід, щоб не бути заживо мертвим, але бути живим і животворящим. Ось - 

малодушність.

І, нарешті, притча, яку ми читаємо перед самим І Іостом. про овець і козлищ, про 

останній суд. Про що цей суд? Fie про те. що ми не мали якихось великих одкровень, а про 

те, що ми не були просто людьми, не могли серцем людським, з плоті, живим 

відгукнутися на потреби, на горе, на біль, на небезпеку іншої людини. Хто не може бути 
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людиною на землі, той не може бути людиною і на Небі; хто в малому не може бути 

людиною, той ніколи не виросте в міру Людини Ісуса Христа.

У цьому попередження Господнє про суд: суд не в тому, що він прийде і це 

страшно буде, а в тому, що він прийде і буде так шкода і так боляче, що ми прожили все 

життя, так і нс став людиною: через боягузтво, сонливість, себелюбну злість чи просто 

забудькувату безтурботність. Суд в тому, що ми іноді проживемо все життя, не 

помітивши, що воно глибоке, просторе, що життя вирус з глибин Божих і несе нас у ці 

глибини.

Вдумаємося в ці різні образи, схаменемося і станемо жити не вузьким, бідним 

життям, яке все полягає в тобі самому, а тим просторим, глибоким, могутнім життям, яке 

Грунтується на Богові, яке з Нього отримує джерело безмежної сили і яке нас несе у 

вічність, де все мас своє місце, де все отримує велич, тому що людина може себе 

перерости і стати Боголюдиною подібно до Ісуса Христа, благодаттю Святого Духу, 

любов'ю Господньою. Амінь".

Аналіз цього тексту [119, с.245-246] з точки зору наявної у ньому 

аргументації засвідчує її комплексний характер.

Теза: „Суд не в тому, що він прийде і цс страшно буде, а в тому, що він 

прийде і буде так шкода і так боляче, що ми прожили все життя, так і не став 

людиною".

На користь тези наведено три головні аргументи:

Аргумент 1.1: „Перша небезпека, яка приводить людину до суду 

неготовою, цс безтурботність". Він конкретизується у трьох напрямах через 

встановлення видів безтурботності:

Аргумент 1.1.1: „Перша безтурботність - це безтурботність 

благодушна, весела, яку люди вважають природною, - приводить людину до 

суду неготовою". Па підтримку цього аргументу наведено аргумент 1.1.1.1, 

що може бути сформульований у такому вигляді: „У дні Носві люди жили 

веселою безтурботністю, що й привело їх до Суду неготовими"

Аргумент 1.1.2: ,Друга безтурботність - зла безтурботність, яка 

користується тим, що Бог ніби не поспішає прийти на розправу, — приводить 

людину до суду неготовою". Па підтримку цього аргументу наведено 
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аргумент 1.1.2.1 - притча про слугу, який був поставлений наглядачем над 

іншими.

Аргумент 1.1.3: „Третя безтурботність — це безтурботність сонлива, яка 

не робить нічого, а сподівається, що ще встигнеться, - приводить людину до 

суду неготовою". На підтримку цього аргументу наведено аргумент 1.1.3.1 

притча про десять дів.

Аргумент 1.2: .Друга небезпека, яка приводить людину до суду 

неготовою, - це малодушність". На підтримку цього аргументу наведено 

аргумент 1.2.1 - притча про таланти.

Аргумент 1.3: „Третя небезпека, яка приводить людину до суду 

неготовою, - це життя, негідне людини нечуйністю і нелюдяністю". На 

підтримку цього аргументу наведено аргумент 1.3.1 - притча про овець і 

козлищ.

Таким чином, перший рівень структури аргументації множинний. 

Кожний з трьох головних аргументів можна вважати незалежним в 

обгрунтуванні тези. Схема аргументації щодо кожного аргументу - 

симптоматична, оскільки ознака, що постулюється в кожному аргументі, є 

характерною щодо того, що веде людину до суду Господнього неготовою.

Другий рівень структури аргументації (обгрунтування аргументу 1.1) 

теж множинний. Схема симптоматична.

Третій рівень структури аргументації (обгрунтування аргументів 1.1.1,

1.1.2, 1.1.3) та обґрунтування аргументів 1.2, 1.3 - підрядний. Схема - 

аналогійна, оскільки в кожному випадку наведена відповідна притча. 

Наприклад, аналогійна схема обґрунтування аргументу 1.1.1:

Неготовою до суду Господнього людину (Y) приводить благодушна, 

весела, природна безтурботність (X),

тому що:

1) Суд Господній прийшов несподівано (Y) у дні Ноєві, коли люди і 

пили, й їли, і заміж виходили, і пі про що не думали більше, ніж земля, 

більше, ніж щоденна їхня радість життя (Z) і
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2) Безтурботність Ноєвих днів (Z) подібна до благодушної, веселої, 

природної безтурботності наших днів (X).

Загалом структура аргументації має такий вигляд:

ТЕЗА

Аргумент 1.3

Арг.1.1.1.1 Арг.1.1.2.1. Арг.1.1.3.1 Арг.1.2.1 Арг. 1.3.1


