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ЛОГІКО-РАЦІОНАЛІСТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ МУДРОСТІ 
 
Людина, яка прагне зрозуміти природу мудрості насамперед повинна звернутися до 

етимології основних понять, які дозволять розкрити її походження та функціональність. 
Данєсю (від лат. Dare – давати і грец. Σύνδεση – зв’язок ) – явище, яке позв’язує речі між 
собою. Кюда (від грец. Κυβερνώ – керувати і рос. Давать – давати) – явище, яке дозволяє 
керувати гегебенда. Сюге (від частинки грец. Σύνδεση – зв’язок та частинки нім. gegeben – 
дане) – явище яке пов’язує дію гегебенда із відповідю гегебенпо. Гегебенпо (від нім. Gegeben 
– дане та частинки рос. – отримувати) – стік інформації. Гегебенда ( від нім. gegeben – дане 
та частинки рос. – давати) – витік інформації. Стійкість – тривала незмінність. Форма – 
вмістилище для існування. Еволюція – зміна стану.  

Ці найабстрактніші і, водночас, найреальніші явища людського буття формувались 
протягом всієї історії людства і відображались у філософських пошуках понад 2,5 
тисячоліття. Тож, необхідно дати їх визначення у конкретному контексті цього 
дослідження. Данєсю – логічне мислення, логіка. Кюда – розум, раціональність. Сюге – 
мудрість. Гегебенпо – об’єкт. Гегебенда – суб’єкт. 

1. Данєсю(Логіка). Висловлюсь щодо неї загалом, наведу докази деяких своїх 
роздумів. Абстрагуюсь від усіх події, які відбувалися до появи логіки й супутніх явищ, які 
на мою думку не пов’язані з нею. В усіх відомих нам людських цивілізаціях простежується 
її вплив, адже вона з’явилася в момент створення світу й переслідувала розвиток людини, 
проникаючи та заселяючись в усі форми «ненаситного» ускладнення буття, доходячи до 
наших днів, «загарбала» повсюдне визнання та повагу людей, які активно застосовували її. 
Це явище залишається загадкою, незбагненною і прекрасною, але допитливий розум людей 
захотів роздягти її перед істиною та відповісти на питання: що таке Данєсю(логіка)? Як вона 
з’явилася? Навіщо вона потрібна?Я спробую відповісти на ці питання. 

Чому людина завжди для рішення одних і тих самих проблем застосовує методи, 
засновані на логічному мисленні? Скоріш за все, вони є найоптимальнішими. Проста 
відповідь на складне питання. Як взагалі міг виникнути зв’язок між явищами? Це ж не те 
саме, наприклад, якби ми могли б прямо зараз створити і наділити ними увесь світ. До 
нашого народження вже існували певні принципи і, скоріш за все, вони існували набагато 
раніше, ніж тому можна знайти документальне підтвердження, але як вони виникли і 
навіщо?  
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Якщо уявити, що світ це – шахова гра, то можна спробувати помислити, як вона 
виникла… Із самого початку історії гри, повинна існувати ідея гри, тобто задум створити 
гру, її появу можна зв’язати із початком створення нашого світу, але самої ідеї недостатньо, 
аби гра існувала, не вистачає ще соціалізованої форми, і певна річ правил гри. Припущу, що 
форма є, але досі немає правил гри. А чи вони справді необхідні? Без правил гри, вона б не 
мала, ні початку, ні кінця, що унеможливлює саму гру, адже гра в яку не можна зіграти, не 
матиме сенсу, отже, правила і обізнаність з ними учасників є необхідною умовою її 
функціонування. Вони дають грі стійкість в межах правил, зв’язавши між собою залежні 
речі, що й дозволяють в неї грати… У момент створення світу з’явилася Данєсю(Логіка), 
аби дати світу ту саму стійкість. Ось навіщо вона з’явилася! Ось її доля! Тож, людина 
застосовує методи для вирішення проблем, засновані на логічному мислені тому, що вони 
дають стійкість рішенням. 

Яким чином можуть бути пов’язані між собою абсолютно різнопланові явища? Так як 
Данєсю(Логіка) позв’язує речі між собою, то за допомогою виокремлення спільних 
елементів, ці явища можуть отримати очевидний зв’язок. Тобто вона надає всім формам 
існування спільні елементи. Чому Данєсю(Логіка) дає стійкість рішенням? Всі речі, які 
містять в собі фундаментальні елементи, мають можливість успадковувати їх від носія. 
Наприклад, перша клітина живої істоти містить інформацію, яку потім успадковує кожна 
клітина всього організму. Тому всі явища, на які вона буде діяти, матимуть стійкість. 

2. Кюда(Розум). Я звернув увагу на ще одне явище, яке, схоже, народилося в момент 
створення світу – розум? Що таке Кюда(Розум) і навіщо він потрібен? Якщо це – керування 
гегебендами(суб’єктами), то він виконує дві функції: обмеження і просування. 

Схоже, що світові було необхідне явище, здатне переключати стан 
Гегебендів(суб’єктів), тобто давати їм можливість вчасно зупинитися і вчасно почати діяти. 
Наведу два приклади. 1)Водіння автомобіля: водій зупиняється на світлофорі, коли 
загорається червоне світло, коли загорається зелене світло, то він починає їхати. Він 
контролює свої дії завдяки Кюда(Розуму). 2)Полювання: вовки полюють за оленем і 
закінчують переслідування, якщо зустрічають прірву на своєму шляху (завдяки дії 
Кюда(Розуму), самоконтролю, вони не впадуть. Тут можна сказати, що їх зупинить інстинкт 
самозбереження, але саме цей інстинкт і є локальним проявом Кюда). 

3. Сюге(Мудрість). З необхідних для пояснення понять залишилося тільки одне. З 
попередніми явищами спостерігалась спорідненість, а це – дещо інакше, екзотичніше і тому 
розкриватиметься в іншій формі. Що таке Сюге(Мудрість) і навіщо вона потрібна? Так як 
мудрість пов’язує дію Гегебенда(суб’єкта) із реакцією Гегебенпо(об’єкта), то вона потрібна 
для впливу, тобто для можливості впливати на Гегебенпо(об’єкт) Гегебендам(суб’єктом), 
посилаючи і отримуючи якусь інформацію. До прикладу, так само працює комп’ютер або 
інтернет. 

Докази стверджень. 
1) Данєсю з’явилася в момент створення світу. 
Для того щоб перевірити це, потрібно ось що зробити. Стверджувати, що світ не 

логічний, але це не є правдою, адже існує зв’язок між речами (наприклад, закони фізики 
існують всюди, що свідчить про стійкі явища, які пов’язані між собою). Як наслідок світ 
буде мати Данєсю(логіку). Але цього недостатньо, аби стверджувати що вона була завжди, 
тому необхідно і достатньо сказати, що світ не має Данєсю(логіку) у момент створення його 
і якщо це – неправда, то світ мав Данєсю (логіку) завжди… Але для того, щоб світ міг 
існувати, йому необхідна була стійкість, яку дає Данєсю, тому я зробив висновок, що світ 
мав Данєсю(логіку) в момент народження. 

2) В усьому світі простежується вплив Данєсю. 
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Мова йде про зв’язок речей, тобто всі речі так чи інакше пов’язані між собою. З 
найпростішого прикладу можна спостерігати як математичні формули описують 
різноманітні явища, що свідчить про існування універсального зв’язку між ними. До того ж 
Данєсю зародилося в момент створення світу, де історія є прикладом успадкування 
людиною цієї здатності, тому я вважаю дане ствердження справедливим. 

Доходимо висновку. У світі незалежно існують явища Данєсю, яке дає світу зв’язок 
між явищами та Кюда, яке дозволяє спрямовувати дію Гегебендів(суб’єктів), а також явище 
Сюге яке має пов’язувати дію Гегебенда(суб’єкта) і реакцію Гегебенпо(об’єкта). 

У розгорнутішому вигляді я уявляю таку картину. В момент створення світу 
зародилася Данєсю аби дати світові стійкість, що дозволить пов’язувати наступні явища між 
собою; паралельно з’являється Кюда аби точно спрямувати інформацію, яка існує у світі, 
але досі немає зв’язку між поданою інформацією та отримувачем інформації, що й 
«спровокувало» створення Сюге. 
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ЕКОЛОГІЧНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК КРОК ДО ПОРЯТУНКУ ПЛАНЕТИ 
 

Однією з найактуальніших проблем ХХІ століття можна назвати погіршення стану 
навколишнього середовища. Часто ми чуємо про танення льодовиків, що виникає через 
глобальне потепління, виснаження родовищ корисних копалин, забруднення водних 
ресурсів, а також про світову екологічну кризу, яка вже за кілька років може стати нашою 
реальністю. Невже нічого не можна зробити, щоб змінити цю ситуацію на краще? 

Екологічне підприємництво, яке ще називають «зеленим» бізнесом, може стати одним 
з  кроків, який зробить людство для покращення загальносвітового екологічного стану. Під 
поняттям екологічного підприємництва розуміють вид підприємницької діяльності, що 
пов’язана з виробництвом продукції, виконанням робіт і наданням послуг 
природоохоронного призначення та здійснюється з метою охорони довкілля [1]. Також до 
екологічного підприємництва слід віднести таку підприємницьку діяльність, що застосовує 
екологічно чисті технології з метою мінімізації використання сировини та забруднення 
довкілля.  

Царина екологічного підприємництва зараз починає свій  активний розвиток. Серед 
його головних  характерних рис виділяють: 

 Спрямованість на охорону довкілля, гармонізацію взаємовідносин людини і 
природи; 

 Виробництво продукції, виконання робіт та надання послуг спеціального 
природоохоронного призначення; 

 Зв'язок підприємницької діяльності з раціональним використанням, збереженням, 
відновленням та охороною природних ресурсів;  

 Використання результатів сучасних наукових досліджень, методик та технологій для 
ефективнішого здійснення екологічної діяльності; 

 Застосування нових безвідходних виробничих процесів; 
 Основний напрям розвитку підприємства – досягнення екологічної якості продукції, 

робіт, послуг; 


