
НАТАЛІЯ МЕХ 
СЕРЦЕ ЯК ОРГАН ВИЩОГО ПІЗНАННЯ 

 
Уже за часів давніх греків слова φρηυ, καδια означали не лише серце в прямому значенні, але 
також душу, настрій, погляд, думку, навіть розум, переконання. 

У повсякденному житті ми чуємо, що серце «страждає», «болить» та ін. В художній 
літературі знаходимо висловлювання: «серце тужить», «радіє», «відчуває». Тобто серце — це 
ніби орган чуття, до того ж дуже тонкий, універсальний. 

Українська ментальність, світоглядно-ціннісна свідомість нашої культури висуває на 
чільне місце серце в глибинному, біблійному значенні — як коріння морального життя 
людини. 

Культурологема СЕРЦЕ розкривається в нашій культурі як «принцип індивідуальності та 
орган відчуття Бога (П. Юркевич), як мікросвіт, вираження внутрішньої людини, основа 
людяності (Г. Сковорода), як шлях до ідеалу та гармонії з природою (Т. Шевченко), як 
джерело надії, передчуття, провидіння (П. Куліш) та ключ до «господарства душі», її 
мандрівок у вічність, сфера добра й краси (М. Гоголь). 

Словник символів культури України подає такі відомості: «СЕРЦЕ — символ Центру; 
Бога; життя; Розуму; ласки; любові, співчуття; у християнстві — символ радості й смутку; 
розуміння; сміливості; релігійної відданості; чистоти». 

На думку давніх учених, існує три життєво важливі центри людського тіла — мозок, серце 
і статеві органи. Найголовніший із них — серце. Ще єгиптяни, муміфікуючи померлих 
фараонів, залишали із усіх внутрішніх органів лише серце. Його бальзамували в окремій 
посудині, бо вірили, що без серця померлий не зможе обійтися у потойбічному світі. 

За традиційними уявленнями, місцем перебування розуму було серце, а мозок слугував 
лише його засобом. Отже, серце символізувало «центральну» Мудрість. Подібно до Сонця, 
палаюче серце означало центр макрокосмосу та мікрокосмосу, людину і Небеса, 
трансцендентне розуміння (Дж. Купер). У буддизмі серце — сутність єства Будди, в індуїзмі 
— божественний центр, де перебуває Брахма. В ісламі «око серця» означало духовний центр, 
абсолютний Розум, усвідомлення, в Індії — третє око Шиви, всезнаючий дух. 

У християнстві палаюче серце символізувало релігійне служіння, відданість; серце, 
пробите стрілою, — спокуту. В іудеїв серце — це Храм Божий. 

Для алхіміків серце уособлювало сонце всередині людини. Для містиків «любити — 
значить відчувати силу тяжіння закоханого до даного центру. Тому серце означає 
символічно любов як центр світла і щастя й оточується такими атрибутами, як полум’я, 
хрест, лілея чи корона» (Керлот X. Словарь символов. — С. 461). 

Для українців серце — це любов, лагідність, співчуття, радість, щастя. Про це свідчать 
численні народні звороти: притулити до серця, віддавати серце (комусь) — любити, 
допомагати, бути вірним. 

Філософія серця пов’язана з «ідеєю двосвітовості буття, його поділом на «внутрішній» та 
«зовнішній» світ, з ідеєю подільності природи людини на «сердечну» (глибинну, емоційну, 
таємничу, надчуттєву, ірраціональну) та інтелектуально-раціональну сфери. В 
християнському розумінні ця філософія виходить з ідеї побудови людської моралі на 
«палаючому серці» людини як органу відчуття Бога і протистоїть античному 
(сократівському) розумінню моральності як функції від розумності людей та знання» 
(Феномен української культури. — К., 1996. — С. 100). У такому аспекті архетип філософії 
серця діяв в українській культурі від світогляду філософів Київської Русі до праць 
К. Транквіліона-Ставровецького, П. Юркевича та ін. 

У XIX ст. П. Юркевич представив цілісну філософсько-антропологічну концепцію про 
серце як визначальну основу фізичного та духовного життя людини. Серце, на думку автора, 
— це скарбник і носій усіх тілесних сил людини; центр усіх пізнавальних дій душі; центр 
морального життя людини, скрижаль, на якому викарбуваний природний моральний закон. 
Розуму надається значення світла, яким осявається Богом створене життя людського духу; 



духовне життя виникає раніше за розум, який є вершиною, а не коренем духовного життя 
людини. 

Філософ стверджував у своїй праці «Серце і його значення в духовному житті людини, за 
вченням Слова Божого»: «Хто читає з належною увагою Слово Боже, той легко може 
помітити, що в усіх священних книгах і в усіх богонатхненних авторів серце людське 
розглядається як осереддя всього тілесного й духовного життя людини, як найістотніший 
орган і щонайближче містилище всіх сил, функцій, рухів, бажань, почувань і думок людини з 
усіма їхніми напрямами й відтінками» (Хроніка. Вип. 39-40. — Частина II. — К., 2000. — 
С. 563). 

Відзначимо, що в українській традиції сама філософія серця на генетичному рівні 
пов’язана з біблійними образами. Показовим є те, що сам концепт СЕРЦЕ лише у Старому 
Заповіті згадується 851 раз. 

Святе Писання говорить нам про серце дуже красномовно. Майже на кожній сторінці 
Біблії йдеться про серце. І той, хто вперше читає Біблію, не може не помітити, що серцю 
надається значення не лише центрального органу чуття, але й важливого органу пізнання, 
органу думки та сприйняття духовних впливів. Більше того: серце у біблійних текстах є 
органом спілкування людини з Богом, а відповідно воно є органом вищого пізнання. 
Наприклад, Давид так говорить про виснаження тілесних сил від тяжких страждань: серце 
моє зомліло (Пс.40: 13); серце моє розколотилось, сила мене полишила (Пс. 38: 11). 

Серце є осередком душевного й духовного життя людини. У серці виникають різноманітні 
наміри й бажання; воно є вмістищем волі та її жадань. 

Серце — вмістище всіх пізнавальних дій душі. Міркування є заміри серця (Пр. 16: 1), 
порада серця; а моє серце дало мені раду (Неєм. 5: 7). Пізнати серцем означає «збагнути» (5 
М. 8: 5); знати всім своїм серцем — збагнути цілковито (Єг. 23: 14). Хто не має серця, щоб 
пізнати, той не має очей, щоб бачити, і вух, щоб слухати (5 М. 29:3). 

Оскільки слово є явлення або вираження думки, то й воно виходить із серця: із серця свого 
слова подадуть (Йов. 8: 10); бо чим серце наповнене, те говорять уста (Мт. 12: 34). Якщо 
виходити з того, що мислення — це розмова душі з собою, то той, хто мислить, веде цю 
внутрішню розмову в серці своєму, говорив я був з серцем своїм (Екл. 1: 16); сказав був я в 
серці своєму (Екл. 2:1); той злий раб скаже в серці своїм (Мт. 24: 48) (див. Хроніка. Вип. 39-
40. — Частина II. — К., 2000. — С. 563-564). 

Воістину всеосяжна за біблійними текстами роль серця в сфері почуттів. Серце 
веселиться, радіє, тужить, бентежиться та хвилюється, рветься від злоби та горить 
тріпотливим передчуттям. 

Як осереддя всього тілесного й багатоманітного духовного життя людини серце 
називається джерелом життя або витоками життя: над усе, що лише стережеться, серце своє 
стережи, бо з нього походить життя (Пр. 4: 23). Людина повинна віддати Богові своє 
серце, щоб стати Йому вірною в думках, словах і справах: дай мені, сину мій, своє серце, 
волає до людини Божа премудрість (Пр. 23: 26). 

Священні автори знали про високе значення голови в духовному житті людини; проте, 
повторюємо, осереддя цього життя вони вбачали у серці (Хроніка. Вип. 39-40. — Частина II. 
— К., 2000. — С. 565). 

Отже, текст Біблії спонукає нас вважати серце важливим органом чуття та вищого 
пізнання, осередком духовного життя людини. 
 


