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§ 1. Предикативне судження як центральна тема 
генеалогії логіки

Ці дослідження стосуються проблеми походження. Прояснен
ням походження предикативного судження вони мають зробити 
внесок до загальної генеалогії логіки. Насамперед слід пояснити 
можливість і необхідність такого наміру і сенс питань про похо
дження, які тут слід порушити. Темою цього прояснення походжен
ня є не проблема «історії логіки» у звичайному сенсі або генетич
ної психології, а сутність структури, про походження якої ми 
запитуємо. Таким чином, нашим завданням є прояснення сут
ності предикативного судження на шляху дослідження його по
ходження.

Якщо у такий спосіб узагалі можна розв’язати проблему генеало
гії логіки, то лише на тій підставі, що центром формальної логіки, 
якою вона стала історично, є поняття предикативного судження, 
апофантики. У своєму ядрі вона є апофантичною логікою, вченням 
про судження та його «форми». Тут слід лише зазначити, що вона за 
своїм первинним сенсом є не тільки цим, адже у цілком розробленій 
формальній логіці, що як формальна mathesis universalis залучає до 
себе формальну математику, формальній апофантиці протистоїть 
формальна онтологія, вчення про щось узагалі та форми його мо
дифікації, а отже, про такі поняття, як предмет, властивість, відно
шення, множинність тощо, і що традиційною логічною проблема
тикою завжди були питання з обох царин. Тут ми не можемо знов 
розглядати складні проблеми, які стосуються співвідношення фор
мальної апофантики і формальної онтології, їхню корелятивну 
взаємоналежність, а саме ту внутрішню єдність, з огляду на яку їх 
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роз’єднання виказує себе як суто тимчасове і як таке, що спирається 
на розбіжності не царин, а настанов�. Слід лише сказати, що всі ка
тегоріальні форми, які утворюють тему формальної онтології, при
писують предметам у судженнях; уже порожнє поняття «щось уза
галі», в якому взагалі логічно мислять предмет, постає лише в су
дженні�, те ж саме стосується його похідних форм: «Як властивість 
позначає форму, яка несамостійно постає у судженні та «номіналіза
ція» якої дає субстратну форму самої цієї властивості, так у суджен
нях про множину постає граматична множина (Plural), «номіналі
зація» та перетворення на предмет особливого сенсу якої — а саме 
на предмет субстрату, «предметпроякий» — утворює множину 
(Menge)»�. Те ж саме слід було б показати для всіх інших понять, які 
постають у формальній онтології. З огляду на це ми можемо сказати, 
що центральне місце в загальній формальнологічній проблематиці 
вченню про судження належить не тільки з історичних, а й зі змісто
вих причин.

Це твердження не випереджує визначення сутності того, що 
у найширшому й найзагальнішому сенсі слід розуміти під «логі
кою» і «логічним». Це загальне поняття сутності радше може 
бути лише наслідком феноменологічного прояснення і дослі
дження походження логічного, яке розпочате у «Формальній і 
трансцендентальній логіці», де обговорені його принципові пи
тання, а в цьому дослідженні проведена ще одна його частина. 
Феноменологічне просвітлення походження логічного відкриває, 
що царина логічного є набагато більшою, ніж те, чим дотепер 
займалася традиційна логіка, і водночас воно відкриває прихо
вані суттєві підстави, на яких постає це звуження — а саме через 
те, що воно звертається передусім до витоків «логічного» у тра
диційному сенсі. При цьому воно встановлює не лише те, що ло
гічну дію містять уже ті шари, у яких її традиційно не вбачали, і 
що традиційна логічна проблематика розгортається на відносно 
високому рівні, а й те, що саме в цих нижчих шарах слід шукати 
приховані передумови, на підставі яких лише і стає зрозумілими 
сенс і правильність вищої очевидності логіків. Тільки через це 

� Див. до цього Husserl E. Formale und transzendentale Logik. — Halle (Saale) 
�9�9 (надалі цитується скорочено як «Логіка») І розділ, 4 і 5 підрозділи.

� Там само, с. 98.
� Там само, с. 95.
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стає можливою дискусія з усією логічною традицією і — як від
далена ціль феноменологічного прояснення логіки — здобуття 
загального поняття логіки і логосу. Хоча в такий спосіб і не мож
на наперед накреслити царину логічного, утім її феноменологіч
не прояснення потребує його попереднього поняття, яке взагалі 
й надає йому певного напрямку. Це попереднє поняття не можна 
обрати довільно, воно є саме цим традиційно даним поняттям 
логіки та «логічного»�. І центром його є проблематика предика
тивного судження.

§ 2. Традиційна пріоритетність і визначення 
предикативного судження та його проблеми

Судження, апофанза у традиційному сенсі — це назва, яка ба
гато чого містить. Тому насамперед потрібні більш точне визна
чення цієї нашої теми й погляд на те, які традиційні проблеми їй 
властиві (§ �). Лише потому ми можемо спробувати поступово 
здобути характеристику запропонованого тут методу, позначено
го як генетичний (§ � і наступні).

Через усю традицію тягнуться розрізнення багатоманітних 
«форм» судження (Urteilen) і того, чим є саме «судження» (Urteil), 
що намагалися зафіксувати в різні способи. Утім від самого почат
ку, від того, як Аристотель започаткував нашу логічну традицію, 
було встановлено, що для предикативного судження взагалі ха
рактерно, що воно складається з двох членів: «того, що лежить в 
основі» (υποκείμενον), про що висловлюються, і того, що про ньо
го висловлюють: κατηγορούμενον; з другого боку, стосовно його 
мовної форми розрізняють όνομα і ρìηÌμα. Будьяке висловлення 
має складатися з обох цих частин�. Це означає, що кожне суджен
ня передбачає, що наявним є предмет, даний нам, про який ми 
щось висловлюємо. У такий спосіб переддана, так би мовити, пра
модель того, як ми маємо запитувати про походження судження. 
Тут слід залишити невизначеним те, чи насправді ми при цьому 
маємо справу з первинною логічною структурою. Лише прояснен

� До прояснення сенсу логічної традиції див.: «Логіка», Вступ, § �� і І роз
діл, А.

� Див.: Аристотель. De interpr., �6a �9 i �7a 9.
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ня походження цієї структури, яку традиційно позначають як су
дження, може дати відповідь на це й на решту пов’язаних із цим 
питань: наскільки предикативне судження є головною і централь
ною темою логіки і чи є логіка у своєму ядрі необхідно апо
фантичною логікою, вченням про судження? Далі: якого ґатунку 
зв’язок цих двох частин, що їх завжди розрізняють у судженні, чи 
є судження водночас синтезою і діайрезою? Ця проблема завжди 
створює утруднення для логіків і аж до сьогодення не дістала за
довільне розв’язання. Чим є те, що судження «пов’язує» і «роз’єд
нує»? Окрім того, яка з багатоманітних, традиційно відмінних 
форм судження є більш первинною, тобто такою, що її як найни
жчу слід із необхідністю мислити, як таку, що фундує інші й пере
дує їм, щоби на неї могли спиратися інші форми «вищих ступе
нів»? Існує одна праформа чи багато рівноправних форм одного 
рівня, і якщо існує лише одна, в який спосіб інші можна звести до 
неї як до первинної? Наприклад, чи є стверджувальне та заперечне 
судження двома рівноправними, первинними, основними форма
ми одного рівня або одна з двох має перевагу?

До цих питань веде традиційне визначення судження. Окрім 
того, звісно, залишаються відкритими інші питання, які не можуть 
отримати відповіді на нашому шляху прояснення походження 
того, що традиційне дане як судження, відповідь на них, натомість, 
вимагала би розгляду всієї традиції, що виходить за межі цього 
дослідження. Проте вже вказано на деякі проблеми, про які тут 
ідеться. Від Аристотеля вважається встановленим, що основною 
схемою судження є копулятивне судження, яке можна звести до 
основної форми «S є p». Будьяке судження іншого складу, напри
клад форма вербального речення, відповідно до цього може бути 
без зміни сенсу перетворене на копулятивне. Наприклад, суджен
ня «Людина йде» є логічно рівноцінним із судженням «Людина є 
такою, що йде». «Є» — це частина ρìηÌμα, в якому «завжди вказа
ний час», відповідний дієслову�. Слід, отже, більш точно зрозумі
ти, що відбувається в цьому копулятивному зв’язку, якого виду є 
сутність і походження копулятивного предикативного судження, 
перш ніж можна буде визначитися з питанням, чи правомірна така 
можливість перетворення і чи є відмінність лише відмінністю мов

� Див.: Аристотель. De interpr., там само i ��b 9.
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ної форми, яка не вказує на відмінність логічного сенсоутворення. 
Утім, якщо це так, постає проблема, як обидві форми — копу
лятивне речення, з одного боку, і дієслівне речення, з другого, 
пов’язані між собою: це однаково первинні сенсоутворення чи 
одне є більш первинним, і тоді яке? Отже, чи є в традиційному 
сенсі копулятивна форма «S є p» основною схемою судження? Далі, 
чи слід розгортати питання про первинність цієї схеми з огляду на 
той факт, що воно самозрозуміло містить суб’єкт у формі ІІІ осо
би. Це приховує передумову того, що І і ІІ особи, судження у фор
мі «я є...», «ти є...» не висловлюють логічної дії, яка принципово 
відрізнялася би від основної схеми «воно є...» — передумова, яка 
також потребує перевірки і знов кидає нове світло на питання про 
первинність традиційної схеми «S є p».

§ 3. Двобічність логічної тематики.  
Проблема очевидності як перший пункт  
суб’єктивно спрямованого запитування  

і нехтування нею у традиції

Судження, з яким пов’язані всі ці питання, дано логікові спо
чатку в його мовному формулюванні як вираз, тобто як певний 
вид об’єктивної структури, як дещо таке, що він може досліджу
вати як інше суще щодо його форм і способів зв’язку. Пізнання з 
його «логічними» методами завжди вже відбулося, коли ми нама
гаємося осмислити його логічно; судження висловлені, поняття 
утворені, висновки зроблені і дані нам як склад нашого пізнання. 
Тобто інтерес, що його має логік, який розпочинає дослідження, 
щодо цих структур, є не просто інтересом щодо будьяких струк
тур певної форми, а інтересом щодо структури, яка претендує на 
те, щоби бути осадом пізнання. Судження, форми яких він дослі
джує, постають як пізнання, яких домагаються. Це означає, що до 
будьякого логічного осмислення є знання про відмінність су
джень, які є справжнім істинним пізнанням, від тих, що є лише 
уявним пізнанням. До будьякого логічного осмислення ми вже 
знаємо про відмінність істинного судження від лише вдавано іс
тинного, яке потім може виявитися хибним, правильного виснов
ку від хибного тощо.


