
Альона Дяк  
 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО КОРДОЦЕНТРИЗМУ 
ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА 

 
Українська філософія духовного серця, іншими словами, 

український філософський кордоцентризм, не є єдиним, суцільним чи 
універсальним релігійно-філософським текстом. Єдиним релігійним 
текстом, де всебічно розкрита тема духовного серця, є, безперечно Біблія. 
Правда, біблійний кордоцентризм в українській філософії доповнюється і 
розвивається. Зокрема у філософії Г. Сковороди він доповнюється 
святоотцівською традицією й античною філософією, у філософії 
П. Юркевича – святоотцівською традицією та модерними гуманітарними 
науками – фізіологією й психологією, у філософсько-світоглядній 
проповіді М. Гоголя та авторській міфології Т. Шевченка й П. Куліша – 
святоотцівською традицією, українською історією й фольклором. Таким 
чином, українська філософія духовного серця є своєрідним безсистемним, 
точніше кажучи, розпорошеним чи розсипаним українським філософським 
коментарем до юдейсько-християнських біблійних текстів. 

Хоча засновником українського філософського кордоцентризму 
вважається Г. Сковорода, його кордоцентризм не є суто філософським. Він 
все ще залишається філософсько-теософським. Лише завдяки П. Юркевичу 
український філософсько-теософський кордоцентризм стає філософським 
у повному розумінні цього слова. П. Юркевич продовжив лінію 
Г. Сковороди, але не в логічному плані, а в плані історичному, тобто 
оригінально розробляючи після Г. Сковороди аналогічне коло проблем. 

Якщо Г. Сковорода витлумачив біблійне серце через людину як 
символічну тварину, її самопізнання, то П. Юркевич робив те ж саме через 
науку про людину (експериментальну фізіологію і психологію свідомості), 
на підставі даних наукового пізнання, використовуючи антропологічну 
концепцію М. Чернишевського. 

Концепція М. Чернишевського базувалась на антропологічному 
матеріалізмі Л. Фейєрбаха. Згідно із поглядами Фейєрбаха, у світі 
починається нова епоха – постхристиянська. Християнська релігія 
вимирає, її місце в культурі романтизму звільнюється, і зайняти це місце 
повинна філософська антропологія. На думку Л. Фейєрбаха, філософська 
антропологія повинна бути синтезом релігії і філософії, тобто включати 
їхні переваги, зберігати краще із них обох. 

Антропологічний принцип, на думку М. Чернишевського, 
застосовували, хоча ще й не вживаючи цього терміна для характеристики 
своїх поглядів на людину, Аристотель і Б. Спіноза [1, с. 253]. 

П. Юркевич, розбудовуючи об’єктивну релігійно-філософську 
антропологію, намагався примирити модерні науки – експериментальну 
фізіологію і психологію свідомості з біблійним вченням про «заховану 



людину серця». 
Біблійне вчення про «заховану людину серця», інакше кажучи про 

глибоке серце викладене в Старому і Новому Заповіті. Слід зазначити, що 
Г. Сковорода віддавав перевагу Старому Заповітові, а П. Юркевич – 
Новому. 

П. Юркевич, посилаючись на досягнення експериментальної 
фізіології, зазначав, що вони повністю узгоджуються з біблійними 
уявленнями. Він погоджувався з припущенням вчених – фізіологів, що 
головний мозок є місцем душевних дій, а безпосередній орган свідомості – 
мозок є лише умовою народження в душі відчуттів та уявлень про світ. Без 
розуму – серце сліпе, але і без серця розум безсилий [2, с. 84–85]. 
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