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Марія Горяча

БЛАЖЕНСТВА ЯК ОСНОВА ДУХОВНОГО  
РОСТУ ХРИСТИЯНИНА

Духовна екзегеза Мт 5:3-8 у гоміліях Псевдо-Макарія

У статті представлено деякі аспекти духовного вчення та екзегетичного 
методу Псевдо-Макарія на основі аналізу його інтерпретації Нагірної пропо-
віді Христа про блаженства (Мт 5:3-8). Авторка розрізняє подвійне розумін-
ня блаженств у творах Псевдо-Макарія і показує, як ці два значення задіяні 
у його повчаннях, набуваючи різних інтерпретацій відповідно до духовного 
рівня слухачів.

Ключові слова: Царство Небесне, Бог, Слово, Дух, блаженство, благодать, 
обіт  ниця, винагорода, душа, серце, духовний ріст, досконалість.

Вступ

У патристичних творах одним із найпоширеніших образів духовного зрос-
тання був образ подорожі, яка включала різні етапи та ступені. Цю мета-
фору, запроваджену Іринеєм Ліонським, згодом розвинули інші автори, такі 
як Оріген, Євагрій Понтійський, Григорій Нісський та ін. Оріген описує 
духовний шлях християнина як сходження душі до Бога через три послі-
довні етапи: очищення (етика, засвоєння чеснот), просвічення (фізика, або 
правильне ставлення до природних речей) та поєднання (еноптика, спо-
глядання Бога). Ці три етапи, що відповідали початковому, середньому та 
най вищому рівням досконалости, пояснювалися на основі біблійних книг: 
Приповідок, Проповідника та Пісні пісень. У цій метафорі подорожі Орі-
ген задав зразок, який впродовж наступного століття розвивали Євагрій та 
Григорій Нісський і який суттєво вплинув на аскетичне богослов’я інших 
патристичних авторів. Зокрема, Євагрій Понтійський розвинув ідею Оріге-
на у своєму вченні про сходження ума через практику (praxis – подолання 
пристрастей та набуття чеснот), фізику (physis – пізнання сотворених речей) 
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та богослов’я чи знання (theologia чи gnosis – споглядання Святої Тройці). 
Та якщо Євагрій розпрацьовував ідею Орігена про поступ душі до більшо-
го світла і знання, то Григорій Нісський представляв цю подорож душі як 
входження в усе глибшу темряву таїнства Бога, яке неможливо пізнати, але 
можна досвідчити.

Такий спосіб представлення духовного шляху християнина типовий і 
для ще одного анонімного автора IV століття, відомого серед дослідників як 
Псевдо-Макарій чи Макарій/Симеон. Він залишив після себе близько тися-
чі сторінок цінних духовних повчань аскетичного характеру, які надихали 
не лише його сучасників, а й християн наступних століть і які ще й досі не 
втратили актуальности. Корпус творів цього автора складається з різного 
роду гомілій, бесід, духовних слів, послань, запитань і відповідей, зібраних 
та укладених пізнішими редакторами тематично – більш чи менш вдало – в 
чотирьох основних збірках.1 Довго ці твори приписували Макарієві Єгипет-
ському, але тепер більшість науковців погоджуються, що насправді їхнім ав-
тором був не єгипетський подвижник зі Скитії, а анонімний аскет сирійсько-
го походження, що діяв десь у Малій Азії чи/і Месопотамії в сере довищі, по-
значеному впливами месаліянства.2 Деякі дослідники навіть ідентифікували 
його з месаліянином Симеоном Месопотамським,3 але врешті більшість на-

1 У цій статті використано три основні грецькі збірки творів Псевдо-Макарія. Перша (по-
значена тут скорочено літерою В): H. Berthold (ред.). Makarios/Symeon: Reden und Briefe. Die 
Sammlung I des Vaticanus Graecus 694 (B): у 2-х томах [= GCS, 55]. Berlin 1973. Слово 1 цієї 
збірки, відоме як «Велике послання» (нижче скорочено позначене як EpM), видав окремо 
Р.  Штатс: R. Staats (ред.). Makarios/Symeon. Epistola magna: eine messalianische Mönchsregel und 
ihre Umschrift in Gregors von Nyssa «De instituto christiano» [= Abhandlungen deer Akademie er 
Wissenschaften in Göttingen: Philologisch-historische Klasse, 3:134]. Göttingen 1984. Друга збірка 
(позначена нижче скорочено літерою H): H. Dörries, E. Klostermann, M. Kroeger (ред.). Die 50 
geistlichen Homilien des Makarios [= PTS, 4]. Berlin, 1964; третя збірка (позначена скорочено лі-
терою C): E. Klostermann, H. Berthold (ред.). Neue Homilien des Makarios/Symeon aus Typus III [= 
TU, 72]. Berlin 1961. Четверта збірка не бралася до уваги, бо вона повністю присутня в першій 
збірці.

2 Про месаліянство див.: I. Hausherr. L’erreur fondamentale et la logique du messalianisme  // 
Orientalia Christiana Periodica 1 (1935) 328-360; J. Meyendorff. Messalianism or Anti-Messalianism? 
A Fresh Look at the ‘Macarian’ Problem // Kyriakon. Festschrift Johannes Quasten / ред. P. Grandfield, 
J. A. Jungmann, т. 2. Münster 1970, с. 585-590; K. Fitschen. Messalianismus und Antimessalianismus: 
ein Beispiel ostkirchlicher Ketzergeschichte [= Forschungen zur Kirchen- und Dogmengeschichte, 71]. 
Göttingen 1998; C. Stewart. ‘Working the Earth of the Heart’. The Messalian Controversy in History, 
Texts, and Language to A. D. 431 [= Oxford Theological Monographs]. Oxford 1991. Про зв’язок між 
Псевдо-Макарієм і месаліянством див.: S. K. Burns. Pseudo-Macarius and the Messalians: The Use 
of Time for the Common Good // The Use and Abuse of Time in Christian History. Papers Read at the 
1999 Summer Meeting and 2000 Winter Meeting of the Ecclesiastical History Society / ред. R. N. Swan-
son [= Studies in Church History, 37]. Woodbridge 2002, с. 1-12.

3 Див.: H. Dörries. Symeon von Mesopotamien. Die Überlieferung der messalianischen «Makarios»-
Schriften [= TU, 55:1]. Leipzig 1941.
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уковців зійшлися на думці, що встановити особу автора ледве чи можливо, 
і називають його Псевдо-Макарієм чи просто Макарієм. Найімовірніше, він 
був сучасником каппадокійців і, можливо, навіть мав контакти з Василієм 
Великим та Григорієм Нісським, про що може свідчити спорідненість деякої 
лексики Макарієвого корпусу з творами Василія4 та запозичення Григорія 
Нісського з творів Макарія5. Як і каппадокійці, цей сирійський автор був 
ревним захисником божественности Святого Духа, що вказує на часи руху 
пневматомахів і Константинопольського собору 381  року. Макарій пропо-
відував і писав на перетині грецької і сирійської культур у доволі замкнуто-
му аскетичному середовищі з високими духовними запитами й моральними 
стандартами. У своїх повчаннях він використовував специфічну лексику, не-
звичну для вуха сторонніх осіб, але добре відому й зрозумілу для кола його 
послідовників та учнів.

Серед усіх повчань Псевдо-Макарія у корпусі його творів є окрема бе-
сіда, присвячена поясненню блаженств. У своєму навчанні він використав 
багато традиційних ідей своїх попередників і сучасників,6 у тому числі й 
ідею подорожі душі до Бога. Наприклад, услід за Орігеном Псевдо-Макарій 
розважає над очищенням, просвіченням і поєднанням душі з Богом;7 як і 
Григорій Нісський, він представляє повернення душі до Бога, посилаючись 
на історію Виходу. Та все ж Псевдо-Макарій має власне оригінальне бачен-
ня цієї духовної мандрівки, цього шляху повернення до небесного дому, до 
правдивої ідентичности дітей Божих. Для нього це шлях, протилежний до 
того, яким пройшов первозданний Адам, послухавшись слова Сатани. Бо 
як колись в історії про падіння Адама спокусливе слово Сатани проникло 
спершу у вухо людини, потім запанувало над її серцем і врешті охопило всю 
душу, так само тепер божественне слово має опанувати (чи радше «відвою-
вати») пасовище людської душі. Туди, де пройшов злодій, знищивши душу, 
тепер має ввійти божественне слово й відновити спустошену душу. Це бо-
жественне слово приносить переміну і навернення в людське серце та спо-
нукає християнина розпочати мандрівку повернення до своєї батьківщини, 
до дому Отця, тобто до Царства Божого. 

4 Див.: V. Desprez. Note additionnelle 2: Les relations entre le Pseudo-Macaire et Saint Basile // 
Commendements du Seigneur et libération évangélique: Etudes monastiques proposées et discutées 
à Saint-Anselme, 15-17 février 1976 / ред. J. Gribomont [= Studia Anselmiana, 70]. Roma 1977, 
с. 208-221.

5 R. Staats (ред.). Makarios / Symeon. Epistola magna.
6 Див.: B 3:6 (1). 
7 Див., наприклад: про очищення – B 53:1 (7-8), H 11:3-4; про просвічення – B 58; про освя-

чення чи єдність – B 40:3 (1-5).
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Псевдо-Макарій навчає, що перед тим, як душа прийме слово Боже, вона 
блукає пустинними місцями й непрохідними дорогами, не знаючи прямого 
шляху. Та як тільки вона навернеться, то виходить на пряму дорогу до 
небесного Єрусалиму. Однак шлях до Царства непростий. Автор часто наго-
лошує на потребі важкого труду й боротьби, посилаючись на слова Господа, 
що тісні є ворота та вузька дорога, що веде до життя, і мало таких, що її 
знаходять (Mт 7:14). 

Іноді Псевдо-Макарій малює просто страхітливі образи того шляху, які 
показують усю суворість дороги та численні перешкоди на ній. Він каже, що 
це так, немовби якесь місто стояло на вершині гори, а до нього вела вузька 
стежка, якою не можуть пройти ні чотириногі звірі, ні будь-яке інше ство-
ріння, окрім легкокрилих птахів. Той шлях оточений справа вогнем, а зліва – 
глибокою прірвою, тож якщо хтось спіткнеться чи оступиться, то відразу 
потрапить у вогонь чи воду. Подібно і шлях, по якому ходять християни, є 
тісним і важким, бо навколо них – велика безодня нечистих духів. По цьому 
шляху неможливо ходити нікому з людей цього світу, аж доки вони не отри-
мають крил Святого Духа, а тоді, вознесені на цих крилах, зможуть піти 
євангельським шляхом правди й удостоїтися ввійти в Царство Небесне. Ті, 
яким вдасться перейти крізь увесь частокіл зла і здолати цей шлях, увійдуть 
у місто й удостояться великих благ і глибокого миру.8

Блаженства як основа духовного росту християнина

Пройти цей шлях до Царства Небесного християнам допомагають 
блаженства (Мт 5:3-11), які лежать в основі духовного життя. Псевдо-
Макарій порівнює їх із межовими стовпами чи вказівниками на дорозі, що 
показують, як далеко душа вже зайшла і скільки ще їй іти до цілі. Якщо 
хтось, блукаючи шляхами світу цього, вийде на шлях Слова, то бачить 
знак, який вказує на Слово, і впізнає місце, якого досягнув. Цією ідеєю 
Псевдо-Макарій тісно перегукується з Григорієм Нісським, який також 
дивиться на блаженства як на поступові кроки у восходженні душі до Бога. 
Цікаво, що обидва коментарі на блаженства (Псевдо-Макарія та Григорія) 
постали приблизно в той самий час і належать до раннього періоду 
публічної діяльности авторів.9 Цікаво також, що обидва автори вибрали 

8 C 11:2; C 16:1.
9 Датування творів Григорія Нісського та Псевдо-Макарія є надзвичайно непевним і важ-

ким. С. Голл припускає, що коментар Григорія на блаженства появився в ранні роки його єпис-
копського служіння (тобто після 372 р.) і, найбільш імовірно, його написано в період переслі-
дування гомоусіянів за часів Валента (тобто до 378 р.). Див.: S. G. Hall. Introduction to the Text 
and Translation // Gregory of Nyssa. Homilies on the Beatitudes. An English Version with Commentary 
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для свого пояснення версію з Євангелія від Матея, а не Луки. Однак якщо 
Григорій Нісський присвятив восьми блаженствам низку проповідей (по 
одній на кожне блаженство), то Псевдо-Макарій розглядає їх дуже коротко 
в одній зі своїх наук (збірка I, слово 3), обмежившись поясненням шістьох 
із восьми блаженств. Обидва автори підходять до блаженств не як ретельні 
екзегети, а як духовні вчителі, що дбають насамперед про добро та збуду-
вання душ. Проте кожен із них пояснює ці заповіді про духовний шлях 
християнина з власної перспективи. Григорій Нісський описує блажен-
ства в порядку сходження як щаблі духовної драбини до неба, натомість 
Псевдо-Макарій дивиться на них у горизонтальному вимірі як на зупинки 
на дорозі до споглядання Бога. Це, можливо, і було причиною, чому він 
завершив свої роздуми над блаженствами на розгляді шостого блажен-
ства – про бачення Бога. Для Псевдо-Макарія боговидіння і чистота серця 
є ідентичними ознаками стану досконалости та найвищим містичним 
досвідом.10 Тому він не продовжував свої розважання і залишив останні 
два блаженства поза увагою. 

Оскільки обидва автори дають духовне пояснення блаженств, вони не 
зв’язані якимось екзегетичним методом і часто відходять від буквального 
значення тексту. Спроба поставити блаженства на службу духовним цілям 
авторів іноді виявляється проблематичною, бо в послідовності заповідей 
нагорода за їх дотримання не завжди відповідає ідеї зростання. Наприклад, 
Григорій Нісський зіткнувся з проблемою, що нагорода за третє блаженство 
(наслідування землі) є нижчою, ніж за перше (Царство Небесне), а нагорода 
за сьоме блаженство є така сама, як за перше.11 Це змусило його припи-
сати тексту нове значення, так що земля стала небесним краєм, а вбогість 
ототожнювалася з переслідуванням. Як і Григорій, Псевдо-Макарій мало 
звертає увагу на контекст і первісне значення тексту, а пояснює блаженства 
духовно, пристосовуючи їх до внутрішнього досвіду душі. Він інтерналізує 
духовний шлях до небесного міста й розміщує його всередині людського  

and Supporting Studies: 8th International Colloquium on Gregory of Nyssa, 14-18 September 1998 / 
ред. H. Drobner, A. Viciano [= Supplements to Vigiliae Christianae, 52]. Leiden 2000, с. 15. 

Датування гомілій Псевдо-Макарія, з огляду на анонімність автора, є ще важчим, ніж тво-
рів Григорія. На думку Г.  Дерріса, Макарієві розважання над блаженствами також належать 
до його ранніх творів. Однак при цьому слід враховувати, що більшість своїх гомілій автор 
написав у пізні роки життя, які також припадають на останню третину IV століття. Див.: 
H. Dörries. Die Theologie des Makarios / Symeon [= Abhand lungen der Akademie der Wissenschaften 
in Göttingen, Philologisch-Histo rische Klasse, Dritte Folge, 103]. Göttingen 1978, с. 321.

10 U. Schulze. Makarios/Symeon und die Bergpredigt // Bibelauslegung und Gruppenidentität. Vor-
träge der vierten Finnisch-deutschen Theologentagung (Makarios-Symposium) im Kloster Neu-Valamo, 
Finland 28-30.08.1991 / ред. H.-O. Kvist. Åbo 1992, с. 109.

11 S. G. Hall. Introduction to the Text and Translation, с. 18.
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серця. Проте, на відміну від єпископа Нісси, Псевдо-Макарій не розглядає 
нагороди за блаженства у порядку зростання, коли кожна наступна вина-
города перевищує попередню. Це допомогло йому уникнути маніпуляцій, до 
яких довелося вдаватися Григорію, щоби змусити текст працювати на його 
ідею послідовности прогресу. У цьому Псевдо-Макарій більш послідовний, і 
йому краще вдалося представити поступ душі на шляху до Бога. Однак ця 
перевага зовсім не стримала його від радикальної зміни значення тексту, 
щоб той відповідав Макарієвому духовному богослов’ю.

На відміну від Григорія, Псевдо-Макарій не обмежився ідеєю блаженств 
як межових стовпів, що показують подорожньому відстань до Царства 
Божого і зміцнюють його на цьому шляху. Для Псевдо-Макарія блаженства 
означають щось більше, ніж просто зупинки на дорозі. Вони також функ-
ціонують як вказівники (дорожні знаки), розставлені вздовж царського 
шляху (σημεῖα τῆς βασιλικῆς ὁδοῦ), щоб подорожній не заблукав і не зійшов 
з правильної дороги до Царства Небесного. У такому значенні блаженства 
виступають не просто низкою стовпів, що показують відстань, яку ще зали-
шилося пройти до Царства, а стають набором взаємодоповняльних настанов, 
яких християнин повинен завжди дотримуватися, щоб могти поступати 
вперед. Саме в значенні дорожніх знаків Псевдо-Макарій розглядає блажен-
ства як основу духовного зростання християнина. У цьому випадку логіка 
послідовности у сходженні на вищий щабель на шляху до досконалості 
відходить на задній план і вже не сковує автора. Він може розглядати запо-
віді окремо одну від одної, пристосовуючи своє пояснення блаженств до 
духовного стану й потреб своїх учнів.

Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне

Такий підхід адаптації заповідей до духовного рівня слухачів особливо 
помітний у духовному навчанні Псевдо-Макарія про перше блаженство: 
Блаженні вбогі духом, бо їхнє Царство Небесне (Мт 5:3). Його інтерпретація 
цього блаженства виглядає досить незрозумілою: вбогі духом – це ті, які 
не мають нічого від духа цього світу, але поступово (κατὰ μέρος) багатіють 
духом істини, проте не насичуються, мовби нічого не набули, аж поки не 
здобудуть досконалість.12 Значення цього визначення залишається неясним. 
Наприклад, німецький дослідник Герман Дерріс застановлявся, чи Псевдо-
Макарій говорить тут про внутрішнє багатство замість убогости і благо-
словляє тих, які, не здобувши нічого від цього світу, набули внутрішнє 

12 B 3:2 (2).
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царство в душі. Справжня суть того, що має на увазі автор, стає зрозумілою 
лише в контексті цілого корпусу його творів. 

Псевдо-Макарій розважає над значенням виразу «бути вбогим духом» 
у різних гоміліях і при різних нагодах. Можна знайти багато натяків і поси-
лань на це блаженство, розкиданих по всьому корпусі. Важливо відзначити, 
що визначення вбогих духом змінюється залежно від духовного стану та 
потреб слухачів Псевдо-Макарія. Нижче ми побачимо, як він застосовує це 
блаженство для учнів, які перебувають на різних ступенях духовного росту.

У слові 63 (колекція І) автор дає досить розлоге й глибоке пояснення 
першого блаженства та нагороди за нього.13 Він розуміє Царство не як 
певне місце на небі і не просто як духовний вимір існування. Наслідування 
Царства має конкретне значення, а саме: заручини душі з Богом та участь у 
божественному житті. Псевдо-Макарій каже, що вбогість є суттєвою рисою 
краси та гідности душі, знаком її достойности бути нареченою Господа. Він 
аргументує цю думку за допомогою закону тяжіння, за яким подібне притя-
гується до подібного: прекрасне – до прекрасного, а огидне – до огидного. 
Наприклад, повія не може жити з ціломудреною дівицею, ані зіпсутий із 
праведним. Так само й душа, коли вона вбога духом, є красивою і вгодною 
Богові, достойною стати Його нареченою для спільного духовного життя; 
а коли душа не є вбогою духом, вона не заручається з Богом, бо в такому 
випадку вона потворна і не достойна Його.

Такий аргумент передбачає, що вбогість духом є суттєвою рисою не 
лише душі, але й Бога. Це може звучати проблематично і потребує ширшого 
пояснення. Тому, щоб уникнути будь-якого непорозуміння, Псевдо-Макарій 
детальніше пояснює, яка душа є вбога духом. Такою є душа, яка розпізнала 
свої рани, побачила темряву своїх пристрастей і рабства та, усвідомлюючи 
свої пута, завжди очікує, щоб Господь визволив її від них. Її найглибшим 
бажанням є знайти Лікаря, який може зцілити її та дати їй мир.14 Таке 
пояснення все ж не є цілком вичерпне і викликає наступне запитання: як 
ця зранена і вбога душа стає красивою і вгодною Богові, щоб заручитися з 
Ним?

Відповідь Псевдо-Макарія врешті розставляє все на свої місця. Попри 
пута гріха, рани пристрастей і тлінність, які спотворюють душу, вона містить 
у собі притаманну їй первісну славу та гідність. І коли душа усвідомить свою 
вбогість і нікчемність та почне шукати й кликати Лікаря, тоді вона знову 
стане достойною і прекрасною. Бо Господь не оскаржує душу за те, що вона 
невільно носить ці рани та виразки пристрастей, але приходить і зціляє їх. 

13 B 63:3 (1-6).
14 B 63:3 (3).
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Псевдо-Макарій переформульовує перше блаженство блаженні вбогі духом у 
такий спосіб: «блаженна душа, що носить у пам’яті свої терпіння (ἡ πόνους 
βαστάζουσα)15, ні в чому не знаходячи задоволення, але шукає доброго 
Лікаря, Христа, й очікує від Нього зцілення»16.

Псевдо-Макарій наголошує на двох важливих аспектах убогости: свідо-
мість власної нікчемности та прагнення вийти з цього вбогого стану. Тут він 
описує душу на самому початку її шляху, коли душа ще нічого не посідає і не 
має чим похвалитися, а може тільки соромитися своїх ран від пристрастей. 
Така душа тужить за зціленням і зберігає смирення. Псевдо-Макарій наго-
лошує на цьому прагненні душі до звільнення від пристрастей та стремлінні 
до своєї первісної краси не менше, ніж на її смиренні. Для нього обидва 
аспекти однаково важливі, є немовби двома сторонами однієї медалі. Якщо 
одної з них бракує, то вбогість не є справжньою і не веде до Царства Небес-
ного. Просте усвідомлення своїх ран без бажання зцілитися приводить до 
розпачу, а саме лишень прагнення без смирення веде до гордости. Жоден 
із тих станів не є вгодний Богові та зводить людину зі шляху до Бога на 
манівці. Тільки в поєднанні ці два аспекти вбогости відкривають душу на 
Бога і дають їй доступ до Царства. Тому зовсім не випадково автор не раз, 
говорячи про вбогих духом, згадує також про тих, хто має сокрушене серце 
(Пс 50:17), і про голодних та спраглих праведности (Мт 5:6).17 Для нього 
вбогість духом є майже тотожною з голодом за Святим Духом. У цьому 
сенсі перше блаженство тісно пов’язане з четвертим, і заспокоєння голоду 
є можливим тільки через набуття Царства, тобто через єдність із Богом, 
чи, іншими словами, через «замешкання Духа в повній достовірності та 
відчутті»18.

Це проливає світло на те, яку саме вбогість має на увазі Псевдо-Макарій, 
коли говорить про подібність між душею і Богом. Бог є смиренний і прагне 
єдности з душею, і коли душа прийме таку ж поставу супроти Бога, тобто 
стане смиренною і прагнутиме Бога, вона стане достойною бути невістою 
Христа. Тож убогість духом уподібнює душу до Бога і притягує Його до 

15 Це також може означати «що несе труди».
16 B 63:3 (6): μακαρία τοίνυν ψυχὴ ἡ πόνους βαστάζουσα καὶ ἐπὶ μηδενὶ ἀναπαυομένη, ἀλλ’ 

ἐπιζητοῦσα ἀεὶ τὸν καλὸν καὶ μόνον ἰατρὸν Χριστόν, ὅτι τῷ πόνῳ τῆς ζητήσεως αὐτῆς ὁ κύριος 
ἐπιστὰς ταχείαν ποιήσει τὴν θεραπείαν.

17 EpM 5:5, 13:9; B 7:17 (3), H 12:4; B 31:5 (8), H 29:7.
18 Хоча ці слова звучать дещо дивно, ця фраза є типовою для лексикону Псевдо-Макарія і 

він досить часто вживає її у своїх гоміліях. Про вжиток слів «πληροφορία» та «αἴσθησις» у Ма-
карієвому корпусі та в творах інших грецьких і сирійських авторів див.: V. Desprez. «Plèro-
foria» chez le Pseudo-Macaire: Plénitude et certitude... en pays grec  // Collectanea Cisterciensia 46 
(1984) 89-111; C. Stewart. ‘Working the Earth of the Heart’.
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неї, щоб прийти і зцілити її. І тоді Господь не просто визволяє душу з пут 
гріха і зранень від пристрастей, а й прикрашає її одежею Свого Божества, 
живить її небесною поживою, вінчає її квітами духовних чеснот і відновлює 
у первісній славі.19 Пережиття такої дії Христа дає душі передсмак Небес-
ного Царства. 

Та як тільки душа отримала зцілення від Господа і пройшла цю ста-
дію шляху, таке визначення вбогости духом стає для неї невідповідним. 
Із духов ним поступом душі значення першого блаженства для неї має по-
глиблю ватися та розвиватися. Тому для християн, які поступають на шляху 
до  досконалости, Псевдо-Макарій дає інше визначення вбогости духом, яке 
вже ближче до суті справи. Ті християни, які вже стали учасниками боже-
ственної благодаті й засмакували певних духовних дарів, мають небезпеку 
задовольнитися здобутим багатством і відкинути поставу смирення перед 
Богом як зайву і вже не потрібну. Щоб застерегти своїх учнів від цього хиб-
ного уявлення, Псевдо-Макарій говорить про небезпеку гордости:

Якщо побачиш, що хтось возноситься і гордиться тим, що він  – 
причасник благодаті, то хоч би він і знамення творив, і мертвих 
воскрешав, але якщо він не визнає своєї душі безчесною та прини-
женою і не буде вбогим Духом і огидним самому собі, то обманюється 
він злобою і сам не знає цього.20.

Автор наголошує на смиренні як фундаментальній чесноті, яка оберігає 
християн від ілюзії остаточного досягнення і плекає потребу постійно зрос-
тати. Такі неодноразові застереження у Макарієвому корпусі свідчать про те, 
що спільнота, в якій проповідував автор, складалася з подвижників, котрі 
перебували на досить високому духовному рівні. Якось, коли учні запитали 
в нього, що значить бути вбогим духом, Макарій відповів:

Це означає, будучи праведником і вибранцем Божим, не вважати себе за 
щось, але визнавати душу свою малоцінною і приниженою, немовби він 
нічого не знає і не має, хоч він і знає, і має. І така думка стає немовби 
природженою та вкоріненою в людському розумі.21

Псевдо-Макарій наводить приклади Авраама, коли той називав себе 
землею та порохом (Бут 18:23), і Давида, який казав: «Я є хробак, а не чоловік, 
посміховище людей і погорда в народі» (Пс 21:6). Таке повчання вчителя учні 
сприймали не без скептицизму, і воно тягнуло за собою наступне запитання: 
«Як може людина бути вбогою духом, особливо якщо вона сама в собі 

19 B 63:3 (10).
20 B 33:2 (2), H 15:36.
21 B 7:17 (2), H 12:3. Див. також B 8:3 (2).
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відчуває, що перемінилася, зробила поступ і дійшла до пізнання та розу-
міння, якого раніше не мала?»

Відповідь Псевдо-Макарія дає нам ключ до розуміння його думки: «Поки 
людина не набула цього і не поступила в цьому, вона ще не є вбогою духом, 
але високо про себе думає. Коли ж вона прийде до розуміння цього й осягне 
цю міру, тоді сама благодать навчає її бути вбогою духом»22. Остаточно 
вбогість духом – це чеснота, отримана як дар від Бога завдяки властивій 
поставі душі перед Богом, тобто її смиренню та ревному прагненню Бога. 
Людина може безкінечно рости у цій чесноті. Бо ж як Бог є неосяжний, так 
само безмежний є і поступ душі в убогості перед Богом. Бо чим більше душа 
стає вбогою духом, тим більше Бог об’являється їй і тим більше душа усві-
домлює свою недостойність перед Богом. Ця свідомість убогости людини 
перед величчю Господа не дозволяє їй хвалитися чи гордитися багатством, 
отриманим від Бога. Така людина ніколи не задовольняється тим, що вона 
вже здобула, але, «дивлячись на приготовані праведникам вічні блага та 
невимовну доброту Божої благодаті, вважає і себе, і свої старання, й весь 
свій труд недостойними невимовних дарів Духа»23.

Тепер можемо відповісти на запитання Германа Дерріса про те, як 
Псевдо-Макарій розуміє відношення між вбогістю і багатством у першому 
блаженстві. Макарій справді визнає блаженними тих, хто відрікся багатства 
заради Царства Небесного, але називає їх блаженними не задля їхньої матері-
яльної вбогости, ані задля внутрішнього багатства, яке вони здобули взамін 
за своє відречення, а задля їхньої духовної постави смирення перед Богом, 
незалежно від того, чи вони все ще вбогі, чи вже збагатились у благодаті. 
Для нього вбогість – це насамперед духовна категорія, котру він розуміє як 
смирення та ненаситність Духом. У поясненні першого блаженства Псевдо-
Макарій зміщує акценти з добровільного відречення від матеріяльних благ 
і багатств світу заради Царства до духовної постави вбогости перед Богом 
і постійного зростання в усе глибшому розумінні цієї вбогости Духом. Так, 
спочатку християнин розпочинає свій шлях з усвідомлення власної нікчем-
ности й потреби Божої інтервенції; потім він приходить до глибшого розу-
міння вбогости духом як ненаситности Богом; а врешті досягає такого стану, 
коли благодать приводить його до розуміння, що навіть найбільше духовне 
багатство виглядає вбогістю порівняно з остаточною метою духовних праг-
нень людини.

Таку ж логіку поглиблення значення блаженств можна прослідкувати й 
у Макарієвому поясненні інших блаженств, хоча не всім їм автор приділив 

22 B 17:17 (1-2), H 12:3.
23 B 31:5 (8), H 29:7. Пор. EpM 5:5; B 7:17 (3), H 12:4. 
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однакову увагу. Деякі з них він розглянув досить стисло, декотрі тільки згадав 
побіжно без подальшого обговорення (як, наприклад, сьоме блаженство про 
миротворців24), а деякі мають у його розважаннях доволі розлоге пояснення.

Блаженні плачучі, тихі, голодні та спраглі правди

Коли душа наблизиться до першого знака (межового стовпа), вона 
поступає вперед і йде далі, до другого знака, який каже: Блаженні плачучі, бо 
вони утішаться (Мт 5:4). Плачучі – це не ті, які плачуть за земними втра-
тами: батьків, дітей, чоловіка чи жінки, матеріяльних благ, мирської слави чи 
світських радощів, а ті, що плачуть за первісною славою, якою втішався Адам 
до переступу заповіді. Вони залишаються у смутку, аж доки прийде Утіши-
тель і втішить їх. У поясненні другого блаженства Псевдо-Макарій одно-
згідний з Григорієм Нісським, який також говорить про плач за первісним 
блаженним станом, який притягує до душі потіху Святого Духа. Однак уже 
в поясненні наступного блаженства їхня однозгідність закінчується, і далі 
Псевдо-Макарій розвиває власну візію блаженств. 

Пояснення третього блаженства тісно пов’язане з попереднім: Блаженні 
тихі, бо вони успадкують землю (Мт 5:5). Ця земля знаходиться не в небі, 
ані на землі, а в серці людини. Це земля серця, яка від часу Адамового пере-
ступу перетворилася на пустелю й заросла терням і будяками. Лукавий 
супротивник захопив і полонив це пасовище душі, і тепер вона вже не має 
влади над власною природою і не може вигнати цього супостата. Зв’язана 
ворогом, душа не може нічого зробити, лишень залишатися тихою і терпе-
ливо зносити всі скорботи, очікуючи, коли прийде Спаситель, вижене ворога 
й віддасть цю землю душі назад у посідання. Тоді тиха душа знов успадкує 
цю землю і прославить Законодавця, який звільнив її від грабіжників. 
Псевдо-Макарій називає це насліддя обіцяною землею живих, пристанню 
миру, містом святих і відпочинком.25 Це земля життя і вічного Царства, 
де замість земного батька є Бог Отець, замість тлінної матері – благий Дух 
Божий та Єрусалим як небесна матір, замість кревних братів – сам Господь 
Ісус Христос, замість близьких і друзів – ангели й лики святих небесних 
сил.26 Псевдо-Макарій, здається, говорить про ідилію раю, але той рай не в 
небі, а вже тут, у земному житті.27 Автор також виразно каже, що для того, 

24 Мт 5:9. Див. B 1:12 (2); B 7:16 (11), H 27:23.
25 B 33:3 (2), C 13:1.
26 B 54:4 (5). 
27 B 3:2 (4). Див. також B 33:3 B 54:4 (6). Пор.: U. Schulze. Makarios / Symeon und die Bergpre-

digt, с. 108.
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аби подолати відстань між знаками, душа повинна перейти через труднощі, 
за що свого часу матиме належну нагороду.

Отримавши потіху Святого Духа та успадкувавши землю серця, душа не 
повинна розслаблятися, а має простувати далі, до наступного знака: Бла жен ні 
голодні та спрагнені правди (δικαιοσύνη), бо вони наситяться (Мт  5:6). Люд -
ський розум не повинен блукати чи розглядатися навколо себе, а має бути 
уважним і слухати Слово істини, що ним є Хліб життя. Тут Псевдо-Макарій 
використовує слова з Євангелія від Йоана як мідраш для Мт 5:6.28 Ця 
правда (δικαιοσύνη) не має нічого спільного зі справедливістю світу цього, 
але розуміється як праведність, уособленням якої є сам Господь – Слово 
істини (λόγος τῆς ἀληθείας) і Хліб життя (ἄρτος ζωῆς)29. Вона належить до 
життя Духа із завждиприсутнім напруженням між «уже» і «ще ні». Тут автор 
знову говорить про насичення, яке досвідчується вже тут, у земному житті. 
Якщо Григорій Нісський пояснює це блаженство як прагнення спасіння, то 
Псевдо-Макарій турбується тут про те, щоб не втратити того дару життя, 
який уже отриманий.

Блаженні милостиві, бо вони помилувані будуть

Отримавши благодать від Бога, душа запрошена перейти до п’ятого 
блаженства – Господньої заповіді милосердя до інших: Блаженні милостиві, 
бо вони помилувані будуть (Мт 5:7). Тут Псевдо-Макарій дає дивну науку: 
«Той, хто немилосердний до себе, не може бути милосердним до інших, а хто 
відрікається від приємностей цього віку, той поступає вперед на шляху до 
помешкання святих. Така душа є милосердна і своїм достойним прикладом 
виявляє милосердя до ближнього, будучи для нього прикладом»30. Пояс-
нення цього блаженства не є повністю розвинутим і зрозумілим, тож можна 
лише здогадуватися, що для Псевдо-Макарія означає бути прикладом для 
інших. Єдиним зрозумілим моментом є те, що показування прикладу перед-
бачає відречення від насолод цього світу, що також виглядає дещо дивним, 
бо автор нічого не говорить про милостиню, допомогу вбогим чи співчуття 
до тих, хто страждає. Щоб завершити Макарієву думку, слід пошукати пояс-
нення в інших його гоміліях і бесідах. Ключ до розуміння цього блажен-
ства можна знайти в проповіді про рай і духовний закон31, де він пояснює 
відношення між відреченням від насолоди і даванням прикладу для інших, 
а також витлумачує значення нагороди для милосердних. 

28 U. Schulze. Makarios/Symeon und die Bergpredigt, с. 109.
29 Пор. Йо 6:51.
30 B 3:2 (6).
31 B 36, H 37.
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Те, що Псевдо-Макарій не згадує про діла милосердя, не означає, що він 
їх занедбує. Просто він дивиться глибше й шукає джерела, з якого ці добрі 
діла походять. І знаходить його у стриманості та самодисципліні, чи, іншими 
словами, у відреченні від насолоди. Псевдо-Макарій каже, що змій усередині 
душі нашіптує вибрати те, що веде до насолоди, з чого народжується брато-
вбивча дратівливість, і душа, яка її породжує, вмирає, не слухаючи Господа, 
який велить дбати про віру і надію, з яких народжується любов до Бога і 
людей, що веде до життя.32 Як любов до насолоди породжує гнів, що веде 
до вбивства ближнього, так відречення від насолоди приводить людину 
до любови до ближнього. Це духовний закон, що веде до спасіння. Тепер 
стає зрозуміло, що давати приклад іншим означає показувати їм шлях 
до спасіння, який полягає у відреченні від насолоди. Говорячи про п’ять 
основ них чеснот, які складають шлях праведности й породжують інші 
чесноти, Псевдо-Макарій ставить милосердя на третє місце, після молитви 
та стриманости. Цим він знову підтверджує ту саму істину, ставлячи рито-
ричне запитання: «Якщо хтось у всьому не є стриманий, то як він помилує 
голодного й утисненого?»33 Для Псевдо-Макарія є само собою зрозумілим, 
що милосердя вимагає вчинків любови щодо ближнього.

І все ж відречення від насолоди є лише одним із проявів милосердя. 
Псевдо-Макарій говорить не лише про негативний, а й про позитивний 
 аспект милосердя. У його розумінні милосердя до ближнього виходить дале-
ко поза межі простого доброчинства. Він визначає милосердя як прощення, 
кажучи: «Немає іншого шляху спастися, як тільки через ближнього, як Гос-
подь заповідав: Прощайте, і буде вам прощено [Мт 6:14, Лк 6:37]»34. Для Ма-
карія прощення є суттєвою рисою справжнього милосердя. Щобільше, він 
намагається довести, що ця заповідь прощення не є чимось новим, прине-
сеним Господом у Нагірній проповіді, а існувала ще в Старому Завіті й була 
записана в Законі Мойсея.

У такій аргументації можемо побачити в дії екзегетичний метод Псевдо-
Макарія, який поєднує тексти Старого і Нового Завітів з метою довести, що 
духовний закон Божий завжди був той самий. Для цього він не вагається 
навіть вносити деякі невеликі зміни в оригінальний текст Писання, щоб той 
працював на користь його думки. І в цьому випадку маємо чудовий приклад 
такої адаптації тексту. Наголошуючи на прощенні як необхідній умові відпу-
щення гріхів, Псевдо-Макарій посилається на Святе Письмо і каже: «Посеред 
суду – суд, посеред прощення – прощення (ἀνὰ μέσον κρίσεως κρίσις καὶ 

32 B 36:2 (1), H 37:1. 
33 B 36:4 (1), H 37:8. Пор. H 21:5, C 27:6.
34 B 36:2 (5), H 37:3.
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ἀνὰ μέσον ἀφῆς ἀφή)»35. Може здаватися, що Псевдо-Макарій має на увазі 
Господню науку в Нагірній проповіді (Мт 6:14), але насправді він посила-
ється не на Євангеліє від Матея, а на Закон Мойсея. Давній закон Старого 
Завіту в судових правах керувався принципом таліону (rex talionis) – рівно-
цінної відплати за понесені збитки, відшкодування подібним за подібне: 
око за око, зуб за зуб, рука за руку, нога за ногу (Вих 21:23). Однак у деяких 
випадках цей закон важко було застосувати, бо неможливо було точно визна-
чити, хто саме і наскільки відповідальний в тій чи іншій справі, хто винний, 
а хто невинний, хто перший почав бійку і хто перший наніс удар. У таких 
складних випадках, коли існувала незгода думок, судді міста мали представ-
ляти ті справи священикам і левітам, котрі найкраще знали Закон і вважа-
лися найбільш кваліфікованими правниками, щоб ті розсудили між справою 
і справою та між ударом і ударом (ἀνὰ μέσον κρίσις κρίσεως καὶ ἀνὰ μέσον ἁφὴ 
ἁφῆς, Втор 17:8, LXX). Псевдо-Макарій узяв цей припис Мойсеєвого Закону і 
вніс туди невеличку поправку у словах, змінивши наголос з гострого (spiritus 
asper) на м’який (spiritus lenis). Таким чином замість слова «ἁφή» (удар, бійка) 
він прочитав «ἀφή» (ἄφεσις, відпущення, прощення) і віднайшов у давньому 
Законі нове духовне значення, яке цілковито відповідало Господній заповіді 
прощення.36 На цій основі Псевдо-Макарій дійшов висновку, що духов ний 
закон є один і що він кожному обіцяє відповідну нагороду: прощення тим, 
хто прощає, і засуд тим, які засуджують. Щобільше, автор підсилив цю 
думку іншим старозавітним текстом із Псалма: Із вибраним вибраний будеш, 
а з лукавим поступаєш за лукавством його (Пс 17:27).

Утім, Псевдо-Макарій не зупиняється лише на цій ідеї прощення, а роз-
виває свою науку про любов до ближнього ще глибше і показує, що ду хов-
ний закон наказує не тільки прощати кривдників і ворогів, а й любити їх і 
чинити їм добро згідно із заповіддю Господа: І як хочете, щоб вам чинили 
люди, так і ви їм чиніть (Лк 6:31). Тому ті, хто виконував духовний закон 
(пророки, апостоли, мученики і всі святі), любили не лише тих, хто чинив їм 
добро, а й тих, які переслідували й гонили їх, прощали їм образи та молили-
ся за них, очікуючи отримати духовну винагороду за добро, і через них до-
сягали блаженства згідно зі словами Господа: Блаженні ви, коли вас зневажа-
тимуть і переслідуватимуть (Мт 5:11)37. Тут Псевдо-Макарій поєднує п’яте 
блаженство з останнім і майже повністю їх отожнює.38 Він також  говорить 

35 B 36:2 (6), H 37:3.
36 Див.: H. Dörries. Die Theologie des Makarios / Symeon, с. 323.
37 Цитата неточна, дещо скорочена.
38 Це може бути одна з можливих причин, чому гоміліст не включив останнє блаженство 

у свої розважання. Удо Шульце припускає, що Псевдо-Макарій вилучив це блаженство тому, 
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про нагороду за таку любов: коли ці душі терпеливо переносять це і витри-
вають у смиренній поставі, то Бог, бачачи терпіння їхнього серця, яке попри 
те не відступило від любови, ламає стіну, що була перегородою (Еф 2:14), 
так що їхня любов до ворогів стає вже не вимушеною, а дається їм від Бога 
силою Його благодаті. 

Як і в першому блаженстві, тут бачимо ту саму динаміку поглиблення 
науки Псевдо-Макарія від мінімальних вимог для початківців до більшої 
вимогливости в його повчаннях тим, хто вже зробив певний поступ у запо-
відях. Заповідь милосердя є не просто знаком на шляху, яким слід керу-
ватися у дорозі до небесного міста. Це завжди присутній заклик, який 
з  духов ним поступом християнина стає все вимогливішим. Спочатку ця 
заповідь вимагає відректися насолоди. Це відречення допомагає христия-
нину уникати ненависти й любити братів, виявляючи їм співчуття і мило-
сердя, чинячи їм добрі діла. Коли ж він почне це практикувати і виконає, 
тоді має навчитися прощати ворогів і благословляти тих, хто його переслідує 
та чинить йому кривду. Очікуючи отримати цю здатність як дар від Господа, 
він урешті приймає нагороду від Бога: простивши своїм кривдникам, він 
отримує власне прощення; змушуючи себе любити ворогів, він обмінює 
природну любов на божественну, яка однаково любить і добрих, і злих39. 

Псевдо-Макарій доволі детально описує нагороду для милосердних, які 
старалися прощати й любити ворогів. Він пише: 

Врешті Господь знищував полум’яний меч, який обертався навсібіч 
[Бут  3:24], і збурював помисли, і вони входили у внутрішнє за завісу, 
куди предтечею за нас увійшов Господь [Євр 6:19-20], і насолоджу-
валися плодами Духа, і, побачивши майбутнє постійністю серця, за 
апостолом, немов крізь тьмяне скло, здогадно [1 Кор 13:12], говорили: 
Чого око не бачило й вухо не чуло, і що на серце людині не спало, те Бог 
приготував був тим, хто любить Його [1 Кор 2:9].40

що в часи написання гомілії ситуація переслідування вже була неактуальною для автора 
(U.  Schulze. Makarios / Symeon und die Bergpredigt, с. 111). З цим твердженням, однак, важко 
погодитися, якщо взяти до уваги факт, що автор корпусу розглядає переслідування як постій-
ний досвід вірних душ, незалежно від того, наскільки сприятливими чи несприятливими 
можуть бути зовнішні обставини життя християн. Навіть якщо немає переслідування від 
 зовнішніх ворогів (як, наприклад, переслідування Церкви римськими імператорами чи іншою 
владою), завжди приходять переслідування та утиски з боку внутрішніх антагоністів. Псевдо-
Макарій переконаний, що істина має бути переслідувана, щоб виявилися ісповідники істини. 
Див.: H 13:11.

39 Див. Мт 5:48.
40 B 36:2(8), H 37:5. У прочитанні фрази, що стосується 1 Кор 13:12, є важлива відмінність 

між двома колекціями. У редакції В читаємо: καὶ τὰ μέλλοντα ἐν βεβαιότητι καρδίας θεασάμενοι 
κατὰ τὸν ἀπόστολον ὡς ἐν ἐσόπτρῳ ἐν αἰνίγματι ἔλεγον, «ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε 
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Тут Mакарій говорить про божественне об’явлення – той самий досвід 
Царства Небесного, обіцяний у попередніх блаженствах. Ця нагорода 
бачиться як передсмак майбутньої насолоди, що має прийти в кінці часів. 
Проте цей досвід не є постійним, він тимчасовий. Він освіжає і підкріплює 
душу, дає їй силу йти далі по шляху блаженств та запевняє її у вірності 
Господа своїм обітницям. Цей досвід Царства є нагородою за виконання 
блаженства, і ця нагорода не є ні більшою, ні меншою від нагороди за вико-
нання інших заповідей блаженств. Це той самий автентичний досвід Царства 
Небесного, яке в різноманітний спосіб виявляється у серці християнина на 
різних етапах його мандрівки до цього Царства.

Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать

Псевдо-Макарій завершує своє розважання розглядом шостого блажен-
ства: Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать (Мт 5:8). Тут він гово-
рить про два слова, що їх обидва душа бачить у своєму нутрі. Бичована 
другим словом, вона втікає від нього і не слухає його, так що врешті Слово, 
бачачи зусилля та боротьбу душі, просвітлює душу світлом і виганяє з неї 
всі злі думки. Тоді душа вдостоюється скуштувати з дерева життя, стати 
храмом Божим і житлом Духа. Тоді серце стає готовим прийняти скарб 
у глиняних посудинах (2 Кор 4:7) і самого скарбника – Христа, воно приймає 
нетлінну ризу слави, бере участь у божественній трапезі разом із доско-
налими, служить у Церкві первородних і поклоняється Отцеві в Дусі та 
істині.41 Псевдо-Макарій не пояснює виразно, що це за «два слова». Але 
можна здогадуватися, що перше – це заповідь Божа, а друге – це спокус-
ливе слово Лукавого42. Коли серце відділяється від злого слова, воно стає 

καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ὅσα ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν». Натомість 
редакція H додає «οὐκέτι» перед «ἐν ἐσόπτρῳ καὶ ἐν αἰνίγματι» і читає фразу в такий спосіб: 
καὶ τὰ μέλλοντα ἐν βεβαιότητι καρδίας θεασάμενοι κατὰ τὸν ἀπόστολον ὡς οὐκέτι ἐν ἐσόπτρῳ ἐν 
αἰνίγματι ἔλεγον, «ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, 
ὅσα ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν («і побачивши майбутнє постійністю серця, а не, як 
апостол каже, немов крізь тьмяне скло, здогадно, говорили: Чого око не бачило й вухо не чуло і 
що на серце людині не спало, те Бог приготував був тим, хто любить Його»). Тут я йду за чи-
танням колекції В, беручи до уваги те, що воно краще узгоджується як з ідеєю апостола Пав-
ла, так і з екзегетичним методом Псевдо-Макарія при посиланні на Павлові тексти. Описаний 
Псевдо-Макарієм досвід належить до земного життя християнина, а тому все ще не є повним, 
будучи тільки вбогим, немов у тьмяному склі (дзеркалі), відбитком того, що прийде. Якби 
Псевдо-Макарій не погоджувався з думкою Павла, то він використав би інші апостолові сло-
ва й промовчав би про цей текст. Загалом Псевдо-Макарію не властиво заперечувати слова 
Павла. Навпаки, він звертається до них щоразу, коли хоче підтвердити й довести свою думку. 

41 B 3:2 (7-8). Див. також: Бут 2:9; 1 Кор 3:16-17; 2 Кор 4:7; Євр 12:23; Йо 4:23.
42 Див.: Бут 2:16-17, 3:1-5.
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здатним розрізняти між словом Божим і словом лукавства. Однак ні чистота 
серця, ні споглядання Бога не належать до самостійних дій душі, а належать 
до обітниць Бога. Щоб стати чистою і здатною бачити Бога, душа потребує 
божественної дії. Остаточно, коли Бог бачить добру волю та властиву 
поставу душі, Він очищає таку вірну душу й об’являється їй. 

Псевдо-Макарій дає конкретні настанови, як людина повинна приго-
товляти себе, щоб могти побачити Бога, і пояснює, які головні перешкоди 
стоять на шляху до споглядання Бога. До останніх він відносить гнів, 
гордість і похіть. Якщо хтось ненавидить брата свого, чи вивищується над 
іншими, чи має серце, опановане хтивістю, то такий перебуває в темряві 
й не може побачити ні Жениха, ні слави святих. Тож людина насамперед 
повинна примиритися з усіма і звернутися до Бога через любов, смирення та 
молитву. Тут Псевдо-Макарій знову говорить про закон притягання і вказує 
на потребу уподібнення людини до Бога: щоб побачити Жениха, чиє серце є 
чисте і святе, наше серце також мусить стати чистим і святим.43

Для Псевдо-Макарія чистота серця тотожна з досконалістю, тобто цілко-
витою свободою від пристрастей та освяченням серця через причастя боже-
ственного Духа.44 Проте цей досвід є неповний. Автор пояснює, що чисте 
серце слід розуміти не як цілком невразливе для пристрастей, а як таке, 
що очищене благодаттю, але все ж таки залишається податливим на зміни 
і навіть після прийняття благодаті має свобідну волю повернутися знову 
до зла. Оскільки завжди залишається свобідна воля, навіть той, хто бачив 
у серці божественні таїнства, може відпасти через непослух і знов увійти 
в Царство через послух. І це стається щоразу, коли воля схиляється в той чи 
інший бік.45

Коли Псевдо-Макарій говорить про споглядання Бога, він переважно має 
на увазі внутрішний досвід Божого об’явлення в серці людини. Цей наголос 
на внутрішньому характері Царства не має вводити нас в оману, немовби 
автор розуміє Царство як духовну реальність, що існує лише в серці вірних. 
Псевдо-Макарій виразно стверджує, що над небозводом є сяюче небо, яке 
духовне і реальне (ἐπειδὴ πνευματικά ἐστι καὶ ὑποστατικά) і яке є не від цього 
світу, а від іншого:

Як є небо видиме, яке називається твердю, так понад ним є інше, світло-
видне небо, де полки ангельські. Там є скинія нерукотворна [Євр 9:11] і, 
звичайно, Бог та ангели. Усе це божественне, несказанне і світлосяйне, 
бо воно духовне і сутнісне (ὑποστατικά), будучи не від віку цього, але 

43 B 7:18 (6-10).
44 EpM 3:2.
45 B 39:2.
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від іншого світу, де немає ні темряви, ні ночі, ні війни, ні геєни. Та 
оскільки не можна [всім випадковим людям] розглядати зовнішнім 
оком ці небесні [таїнства], тому створено цю твердь як завісу, щоб не 
здалося, що хтось просто так може [їх] бачити, окрім чистих серцем, 
які освятилися умом, співгромадян та учасників таїнства святих. І коли 
ця [твердь] звернеться, немов сувій звиваний [Од 6:14], тоді невидиме 
[небо] приймає вибранців.46 

А ті, які очистили своє серце, уже в цьому віці сподобляються спогля-
дати вічні блага та споглядати Бога у своїх душах і серцях.

Висновок
Аналіз Псевдо-Макарієвого тлумачення блаженств показує, що автор 

корпусу дивиться на блаженства як обітницю, що має сповнитися вже в 
цьому житті, як запрошення до праці та зусилля задля цієї обітниці. Вико-
нання заповідей блаженств стає основою праведности, яка все ж не є плодом 
людських зусиль, а походить від Бога.47 Блаженства у Псевдо-Макарієвому 
корпусі мають два виміри: довжину і глибину. Ці виміри тісно переплетені 
між собою (іноді їх навіть важко розрізнити), але вони відіграють різну роль. 
З одного боку, блаженства служать як межові стовпи, що вказують відстань 
до Царства Небесного; з іншого боку, вони відіграють роль вказівних знаків, 
щоб спрямовувати тих, хто подорожує цим шляхом, у правильному напрямі. 
Християнин повинен знов і знов іспитувати й перевіряти себе, чи він живе 
за тими заповідями блаженств, чи ні. Виконання кожної заповіді винагоро-
джується якимсь досвідом Царства Небесного, що приносить подорожньому 
потіху й відпочинок.48 Однак із кожним таким досвідом Царства шлях хрис-
тиянина не закінчується, навіть якщо він осягнув на деякий час спогля-
дання Бога. Так довго, як людина залишається в тілі, вона все ще перебуває 
в дорозі. Кожне таке об’явлення, з одного боку, дає християнинові перед-
смак Царства, але, з іншого боку, ставить перед ним вимогу далі поглиблю-
вати своє розуміння блаженств і починати знову. Це не означає, що хрис-
тиянин повертається до вихідної точки свого шляху і має наново пройти 
його. Він продовжує розпочатий шлях, але вже на іншому, глибшому духо-
вному рівні. З перспективи знання, отриманого через досвід Царства, хрис-
тиянин починає жити вже в новій реальності й практикувати блаженства 
вже на іншому рівні, де старі практики стають невистачальними, а вико-
нання заповіді вимагає від нього ще більшої відданости й нового, більшого 

46 B 33:3 (2-3), C 29:2.
47 B 7:16 (11), H 27:23.
48 U. Schulze. Makarios / Symeon und die Bergpredigt, c. 110. 
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зусилля. У цьому сенсі подорож християнина здійснюється не лише в гори-
зонтальному вимірі. Це також шлях сходження до найвіддаленішої світлиці 
Царства, заглиблення у найглибший закуток серця, де душа знаходить свого 
Жениха. Оскільки з кожним новим заглибленням дорога стає все вужчою 
та небезпечнішою, блаженства стоять на ній як вказівники, котрі прова-
дять і скеровують християнина, щоб він не зійшов на манівці й не заблукав. 
Беручи до уваги ці дві функції блаженств: бути межовими стовпами і вказів-
никами, – можна говорити про блаженства не лише як про поступ у гори-
зонтальному вимірі, а й про розвиток кожного блаженства самого в собі. Що 
ж стосується винагороди за виконання блаженств, то тут Псевдо-Макарій 
не представляє її у порядку зростання, а розуміє різні винагороди як описи 
того самого Царства Божого, що досвідчується різними способами. 
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of Mt 5:3-8 in the Homilies of Pseudo-Macarius

The article considers some aspects of the spiritual teaching and exegetical method  
of Pseudo-Macarius, on the basis of his interpretation of Christ’s Sermon on the 
Mount on the Beatitudes (Мt 5:3-8). The author of the article distinguishes between 
two  understandings of the Beatitudes in the writings of Pseudo-Macarius and shows 
how these two meanings work in his preaching, acquiring different interpretations 
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