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Abstract: This article examines the works of Patriarch Evtimii, founder of the Tarnovo
Literari School and an undoubted authority in the spiritual and cultural life of medieval
Bulgaria, in connection with the ideas of the most powerful ideological movement –
the Hesychasm. The ideas of hesyhast doktrine are indirectly reflected in the life and
encomium of the writer through the image of the characters who have the features of
the perfect Hesychast. Evtimii’s answers in his messages directly reflect the ideas of
hesychasm of unity of the church and dominion over secular authority and fight against
the moral corruption.
The analysis of Patriarch Evtimii proves that his entire literary work is subject to the
strict moral norms that impose the hesychasm as a spiritual trend, as well as to the high
artistic and aesthetic criteria he forms in the literature – true and artistic translations,
richly decorated style, exquisite phrase.
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Последният български патриарх Евтимий, е един от най-ярките привърженици на исихасткото учение. Неговите основни принципи той усвоява още
на съвсем млада възраст, в Килифаревския манастир от своя учител Теодосий
Търновски. По-късно, в Константинопол, в манастирите на Света гора и в Кулата Селина той ги доусъвършенства. При завръщането си в България, вече
като окончателно формиран исихаст – основава манастира Света Троица. Тук
поставя началото на Търновската книжовна школа, която развива активна
книжовна и преводаческа дейност. Чрез нея Евтимиевата книжовна школа „…
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несъмнено изиграва изключително важна роля в превръщането на исихазма в
една от основните идеологически и ценностни предпоставки за обединяване на
православния свят и усъвършенстването на неговата култура“ (Данков 1999,
61). Водещ принцип при формирането на философската култура на Търновската книжовна школа е: „Светът е книга, написана чрез символи, а разчитането им е подчинено на усъвършенстването на човека...“ (Данков 1999, 69).
Като неин основател и безспорен авторитет в духовния и книжовния живот,
Евтимий прокарва и налага в своето книжовно дело идеите на исихазма. Те
намират отражение още в първата му значима изява като книжовник – преводаческата дейност, която предприема заедно със своите ученици. Като преводач Евтимий се стреми към точни, художествени преводи със стройна фраза
и изискан език, като намира старите преводи за неточни, с нестроен изказ и
груб език. В „Похвално слово за Евтимий“ неговият пряк ученик Григорий
Цамблак дава сведения за преводаческите възгледи и възгледи на своя учител,
които го подтикват да предприеме нови преводи: „Н© пръв∙и прэвwдителе, или
за еже еллинскаго #зĄка же и Ήчен∙а не въ конець вэ <э> ти, или и за еже своего
#зĄка дебелwсти слóжити, #же издаш# книигĄ, не слwжии въ рэчех явиш# с# и
разΉмэн∙и гръчьскĄих писан∙и несъгласнĄ, дебелствwм же св#занĄ и не гладкĄ къ
течен∙óгл <аголь> номΉ“ (Русев, Давидов, Гълъбов, Данчев 1971, 166 – 168).
Книжовникът изтъква и опасността, която крият несъответствията в старите
книги за чистотата на православието: „… мнwг же врэд въ них крĄаше с# и
истиннĄм догматwм съпротивлен∙е. Тэмже и мнwгĄ ереси wт сих произĄдwше#“
(Русев, Давидов, Гълъбов, Данчев 1971, 168).
В „Житие на Иван Рилски“, въпреки че не се отнася за преводна, а за оригинална творба, самият Евтимий потвърждава казаното от Цамблак: „ßже‡ бо
иже прэжде нас w немь нехĄтрэ нэкако и гр©бэ съписаш#, с∙а мĄ по лэпотэ,
якоже ключимо ест(ь), Ήсръдно съповэдати потъщахwм с#, извэстно вэд#ще,
яко яже о wтци повэсть веселити обĄче wтцелюбезнĄихь дΉш© и къ ревности
въздвиsати лΉчьшои‡“ (Калужняцки 2011, 96). Думите, с които книжовникът
мотивира създаването на житието, са красноречиво доказателство за неговите
високи художествени критерии, които са формирани под влияние на исихазма.
Той проповядва не само душевно усъвършенстване, но и съвършенство по
отношение на книжнината и на словото. Според исихастите словото е израз
на душата и е част от цялостното душевно съвършенство. Този възглед води
началото си от основоположника на исхаското учение Григорий Синаид, който
разглежда човешката душа като съвкупност от словесна, страстна, желателна,
разумна и мислителна част.
Евтимий предприема своята езиково-правописна реформа под влияние на
исихасткото изискване за установяване на общовалидни правописни правила
и единен книжовен език. „Св. Евтимий защитава позиция, според която и чрез
езика трябва да се проявява Божественото. Езикът по такъв начин би следвало
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да подражава на съвършенството на Бога. Само в един съвършен език може
да се прояви и битийното съвършенство на Бога в Неговите три лица: Любов,
Мъдрост (Слово) и истина.“ (Данков 1999, 112). Със своето литературно творчество книжовникът поставя началото на нов, богато украсен агиографски стил
„плетение словес“. Той, както и цялостното творчество на Евтимий, е обект на
обстойно и задълбочено изследване от наши и чужди медиевисти. Стремежът
да пише „по лэпотэ“ е израз на изискването му за съвършенство на творбите по
отношение на композицията, стилно-езиковите средства и изчерпателността на
фактите и аргументацията – предимно от Библейските книги. „Философската
култура на св. Евтимий особено ярко е изразена в следните негови схващания:
за „земните неща (по начало отбягвани) може да се говори с „грубия“, „земен“
език, а за богословските проблеми и категории – със свръх „ляпота“, с „небесен
език“ (словосъчетание на Евтимий), непостижим в пълнотата си от човешкия
разум. Той предпочита Словото пред творението, което се постига със сетивата, с „чувственото зрение“, а Словото – с ума и мисленето, с „духовните очи“
(Данков 1999, 70).
Настоящата статия има за цел да разгледа по-обстойно влиянието на исихастката идеология при изображението на героите в житията и панегериците
на Патриарх Евтимий – въпрос, който е сравнително слабо засегнат в медиевистиката, както и отражението на исихазма и идеите му за съвършенство в
духовния и религиозен живот – борба срещу ересите за единство на църквата
и борба с нравствената поквара и установяване и налагане на строги морални
норми в посланията.
Като се има предвид, че житията и похвалите обслужват култа към светеца и имат за цел да дадат живота на праведниците като модел на подражание,
напълно логично е под влияние на исихазма Евтимий да придаде на героите в
своите произведения чертите на съвършения исихаст. Това се отнася най-вече
за агиографските творби, в които са описани етапите, през които, според исихастите, трябва да се премине, за да се постигне пълно душевно съвършенство,
в резултат на което вярващият има възможност да съзерцава Таворската светлина – знак за богоспасената душа. „Знак означаващ, че вярващият е постигнал
желаното единение с Бога, че се е върнал отново в своето „отечество“ (Ангелов
1994, 253).
Исихасткото учение регламентира като задължително условие за всеки
желаещ да се върне в Небесния Йерусалим – в своята „първоначална родина“ –
отшелническия живот в търсене на пълно уединение, далеч от светските съблазни. В този смисъл за исихастите пустинята и планината придобиват особено
важно семантично значение. Те се превръщат в символ на отшелничеството и
символизират пътя към Бог. Самият Евтимий, като убеден исихаст, отдава голямо значение на отшелническия живот като средство за душевно усъвършенстване. В „Житие на Иван Рилски“, светецът напуска светския живот, взимайки
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със себе си само една кожена дреха. Книжовникът отбелязва, че за да се отдаде
на пълно уединение той: „пр∙иде въ показанн©# томΉ гwр© и, сътворь мал©
wт хрст∙а колиб©, бэ тΉ прэбĄва#, пощен∙емь и бдэн∙емь Ήдр©чава# тэло …“
(Калужняцки 2011, 97).
Образът на пустинята с нейното семантично значение се среща неколкократно в „Житие на Петка Търновска“ като съзнателно избрано от светицата
място на пълно уединение. „… въсэх аб∙е Ήтаи с#, родтел# кΉпно и съродникъ,
рабь же и рабĄнь, пΉстĄнное съ тъщан∙емь постиже нэдро, извэстно вэд#щи,
яко ничто же тако ино плътьскаа обĄче Ήспивати възĄгран∙а, якоже пΉстĄн#.“
(Калужняцки 2011, 53). Евтимий дава представа и за подобаващия пустиножителски живот. „Прэподобнаа Ήбо, яко пΉстĄн# достигши, якоже прэдрече
с#, апостольскомó  Ήсръдно възпревнова жит∙þ, постом и бдэн∙ем изнΉрэ©
тэл, злострадан∙и и на земли лэган∙и. Wт с©дΉ же и бож(ь)ственĄм раждегши
с# желан∙ем, не стръпэ на мноsэ себе щ©дэти, н© въсэ кóпно до конца себе
Ήмрътви и пΉстĄн# полΉчши, тамо невещетъвеное и агŤгелское прэбĄвааше жит∙е
…“ (Калужняцки 2011, 54 – 55). В същата творба книжовникът изтъква смисъла и значението на пустинята според исихастката идеология. „… печаловаше же о
wставл¬н∙и пΉстĄн¬, ничтоже бw ино тако дΉшΉ очища¬ть и въ пръвоwбразное
приводить, якоже пΉстĄня и безьмльв∙е“ (Калужняцки 2011, 134).
Решили да прекарат живота си „дэвьство хран#ще и чистот©“ Филотея и
Константин са твърдо убедени „… себе wт мира wтл©чити и въ Ήединени жити.“
За да постигнат душевно съвършенство, чрез което да се върнат в изконното отечество – Небесния Йерусалим, те търсят уединение в пустинята. „…и
тамо. въ пΉстĄни. хΉд© сътвwрше колиб©. прэбĄш# на мнwга лэта, ч#стаа
колэнопоклонен∙а твор#ще и пwстомь и бдэн∙емь тэло Ήдр©чава©ще“ (Калужняцки 2011, 145).
Пустинята и планината като топоси, символизиращи отшелничеството и
аскетизма, като средство за душевно пречистване и връщане към истинското,
желано отечество в „Житие на Филотея Темнишка“ са заменени от пустинен
остров. „Близ же града Мwливwта езерw нэкое ест(ь), wстров же нэк∙и‡ сълóчи
с# въ немь бĄти, и тó въшедши и кел∙и‡ц© мал© сътворши, прэбĄвааше прочее,
м#тежь въсэчьскĄ wт себе wттр#сши, пощен∙емь бдэн∙емь и на земли лэган∙емь
тэло Ήдр©чава#. Толико Ήбо на страсти себе подвиже, елико прильпн©ти кwстемь
е© къ плътем“ (Калужняцки 2011, 146). Така в творбата той придобива значение на „място за изпитание и спасение“, символизиращо връзката между човек
и Бога.
Според теорията на основоположника на исихазма Григорий Синаид двата етапа към достигане до Небесното отечество са „праксис“ или „деяние“ и
„теория“ или „видение“.
Понятието „праксис“ или „деяние“ изисквало практикуването на множество аскетични добродетели – послушание, смирение, бодърстване, търпение,
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пост, молитва, оскъдна храна, в пълно уединение. Докато пребивава в Рилската
пустиня в колибата от клони Иван Рилски „… бэ тΉ прэбĄва#, пощен∙емь и
бдэн∙емь Ήдр©чава# тэло...“; „…ничтоже въсънэдь имĄ, развэ бĄл∙е трэвное…“;
„Ни бw то самое бĄл∙е пΉстĄнное до сĄтости пр∙имааше, н© мало sэлw и ск©дно,
и се по захождение слъньчнэмь, и вод© же такожде, елико тъч∙© вън#трънэа
прохлдити. СлъзнĄи‡ же пакĄ того источникь кто подостон∙þ извэстить, въсенwщаа же такожде стоан∙а и колэнопрэклонен∙а?“ (Калужняцки 2011, 97). По-късно
заменяйки колибата с пещера светецът продължава своите аскетични подвизи.
„ПрэбĄст(ь) же тΉ въ тои‡ пещерэ в¶Ť лэт, ни единого покоа тэлесна имэ#, трΉдĄ
къ трΉдwмь и бwлэзни къ бwлэзнмь прилага“ (Калужняцки 2011, 99).
„ПΉстĄн# полΉчши“ Параскева пребивава там в пълно уединение: „…
постом и бдэн∙емь себе Ήдр©чава©щи, пΉстĄнное же бĄл∙е въкΉшава©, и се
скар#дэ же и хΉдэ, стΉден∙© и зноем иставаемаа и къ единомΉ тъч∙© възира©щи
спасти мог©щомó wт малодΉш∙а и wт бΉр# смэреннĄ# ср(ъ)джемь“ (Калужняцки 2011, 54 – 55).
Според исихасткото учение особено важно е вярващият да формира
съзнание за собственото си несъвършенство и греховност, което се дължи на
убеждението, „… че е недостоен и грешен, че е по-лош дори от демоните… И
същевременно да закали устойчивостта си срещу заплашващите го страсти и
пороци – чревоугодие, сребролюбие, гордост, злоезичие, многоглаголстване“
(Ангелов 1994, 252). В борбата със страстите, бесовете и демоните най-важна
е духовната устойчивост.
Иван Рилски дава израз на своето ниско самочувствие чрез цитат от
Псалтира: „скwтъ бĄхъ Ή тебе – въп∙# – и азь съ тобо©“ (Пс. 72:22 – 23). В
борбата с бесовете той проявява своята душевна твърдост и непоколебимост.
„Мнwжице© бо, прэwбразΉ©ще себе, бэси прихwждаах©, sвэреи‡ различнĄх wбразĄ
Ήстрашити и wтгнати того хот#ще. Н© доблĄи‡ непоколэблемь прэбĄвааше *тэх
къзньми, якоже нэкĄи‡ камень…“ (Калужняцки 2011, 97).
Въпреки крехката същност на своята женска природа Параскева проявява присъщата за всеки исихаст твърдост и устойчивост. „… никакоже прэста
лΉкавĄи‡ тΉ искΉш¬ мечтанми же и привидэнми, множицею же и вь различнĄ#
sвэре себе прэтвара¬ еже како би тои‡ спонó wт течен∙# сьтвориль. Нь добляа Параскеви вĄшняго положи прибэжище себэ, слъзнĄи‡ wт оч∙þ непрэстанно изводещи
источникь. Сице Ήбо тои‡ вь женьскомь ¬ст(ь)ствэ мΉжьскĄи‡ стежавши разΉмь,
въсе враж∙е якоже нэкоторóþ  паΉчинΉ разарааше кьзни“ (Калужняцки 2011,
133).
Непреклонна и непоколебима в борбата със страстите остава и Филотея.
„Ненавид#и‡ же добраа д∙авwлъ не сътръпэ не мнwsэ wставити т© неискóшен©, н©
различнĄ# на н# въздвиже рати, овог да же страхwванми, овог да же различнĄми
мъчтанми то© съм©щааше ср(ъ)дце, овог да же въ зъм∙а, овог да же въ sвэрэ
себе прэтварэ#, т© Ήстрашааше. Она же ѕалwмскĄи‡ онъ въ Ήстэх обношааше
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глаголъ: „Wтъст©пите wт мене – глагол#щи – въси, твwр#щеи безакwн∙е.“ (Пс.
6:9) (Калужняцки 2011, 146 – 147).
Вторият етап от учението на исихастите (теория) или (видение) изисква
от желаещия да се завърне в изконното си отечество – Рая, да се отдаде на
пълно безмълвие, като напълно се абстрахира от околния свят. „Исихис“ или
безмълвието е добродетел, която исихастите високо ценят и която дава наименованието на тяхното учение. Според теоретиците на исихазма безмълвието: „Могло да бъде нарушавано само с изблици на плачове и ридания, а след
това – с една непрестанна, дълбока, вътрешна молитва (т. н. умна молитва, за
която се изисквала специална физическа и психологическа нагласа)“ (Ангелов
1994, 252 – 253). Нейното огромно значение се определя от обстоятелството,
че: „Умната молитва исихастът използва като средство за взаимно проникване
(perichoresis) на триединството и единотроичността на Светата Троица (Бог
Отец, Бог Син и Бог Свети Дух)“ (Данков 1999, 33). В резултат на нея и непрестанното проливане на сълзи, с които да отмие греховете си, молещият има
възможност да съзерцава Таворската светлина – крайна цел при завръщането в
изначалната родина, в Небесния Йерусалим, откъдето били прогонени за своето прегрешение Адам и Ева.
Описаният от Евтимий модел на поведение в „Житие на Иван Рилски“
напълно съответства на това задължително за „видението“ изискване. „И яко
Ήбо свое еже къ господΉ wтхожден∙е разΉмэ, на молитв© себе обрати. и топлĄ#
сълзĄ wт оч∙þ  изливааше и. Колэнэ на земл# прэклонь: Боже, – глаголааше –
въседръжителю. пр∙ими м# грешнааго и недостои‡наго раба своего…“ (Калужняцки
2011, 104 – 105).
В „Житие на Петка Търновска“ е даден сходен поведенчески модел. „...
прэбĄст(ь) тамо врэме не мало, трΉдĄ кь трΉдwм и болэзни кь болэзнемь прилающи, постомь и бдэн∙емь себе Ήкрашающи и едина единомó вĄнΉ бесэдΉщи.
Врэмени же не малó мимошьдшó, свое wтхожден∙е еже wт сΉдó разΉмэ, аб∙е же
на молитвó  себе wбрати и слъзами земльно¬ wбливааше лице...“ (Калужняцки
2011, 134). Метафоричният израз „сама със Самия“ съответства на кулминационния момент от „видението“, когато според исихасткото учение молещият
се е озарен от Божествената светлина.
Риторичният въпрос „СлъзнҐи‡ же то© како скж© источникъ. непрýстанна
въздҐхан·а, млъчан·е красное, непрýстаннҐ# мwлбҐ. ч#стаа кwлýнопоклwнен·а,
бестаст·ек онечное, любҐ, #же о боsý, агЃгелское жителство и ина такова, яже о
бож(ь)стъвнýи‡ показа любви?“ (Калужняцки 2011, 147) в „Житие на Филотея
Темнишка“ също насочва към висшето състояние на „видение“, в резултат на
което героинята постига крайната за всеки исихаст цел – да съзерцава Таворската светлина.
Героят в „Житие на Иларион Мъгленски“ е изобразен в духа на исихастката идеология. Той проявява задължителните за всеки исихаст качества „…
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постомь и бдýн·емь и въсенощьнҐми стоан·и себе Ήдр©ча# и слъзнҐ# на въсýк©,
нощь пролива# истwчникҐ  и въвъсемь подражава# великааго оного ‹еодwс·а
общежителý“ (Калужняцки 2011, 111). Евтимий го представя като непримирим
противник и изобличител на еретиците и тяхното лъжливо учение. Така чрез
него налага исихастката идея за единство и чистота на православната църква.
Иларион Мъгленски олицетворява съвършения духовен пастир, който посочва
заблудите и верния път на владетеля. „Темата за архиерея или отшелника, ръководещ помислите на светските властители, е твърде подчертана, първостепенна
в Евтимиевото творчество (Иванова 1986, 76).“ Тя е отразена и в „Житие на
Иван Рилски“. Напътствията, които се съдържат в посланията на пустиножителя до цар Петър: „Тýмеже, аще хощеши съ земнҐим и небесное наслýдовати царство.
б©ди шедръ. Якоже wт(ь)цъ нашь небеснҐи‡ щедръест(ь).“; „Да исхwд#т нищ·и
радwстни wт твое© полатҐ, кн#sи же тво# похвалҐ на #зҐцýх да нос#т. Да с·аеть
свýтлост·© добродýтýлеи‡ твоа багрýница, ч#да же твоа да с©тъ въздҐхан·а и
слъзҐ…“ (Калужняцки 2011, 104), го превръщат в духовен наставник на българския владетел. Верен на тази идея, в „Похвално слово за Йоан Поливотски“
Евтимий описва героят като ревностен борец за единство и чистота на православна църква. Като духовен пастир и висш архиерей той изпълнява своето задължение да посочи грешките на царя и да изобличи нечестивите му дела. „…
и Поливwтское добрý Ήпасе стаде, но тъч·© же, н© и еретичьскҐ# плъкҐ, якоже
праще©, слwвеснҐимь връжен·емь до конца раздрΉши, къ симь царý нечьствΉ©ща
обличи…“ (Калужняцки 2011, 209). С риторичен въпрос – фигура на речта,
присъща за ораторската проза, към която принадлежи творбата, книжовникът
изтъква един от основните принципи на исихазма, усвоен от Йоан: „Н© которое
Ήбо слово скажеть сего дýан·а же и добрwдýтýли?“ (Калужняцки 2011, 209).
Кратко, но емоционално, както го налага жанровата принадлежност на похвалното слово, е маркиран един от етапите на исихасткото учение „деяние“, което
се състои в упражняване на висшите християнски добродетели.
Лаконично, само с едно изречение, в „Похвално слово за великомъченица
Неделя“ книжовникът изобразява присъщото за всеки исихаст поведение през
три различни периода от живота на светицата. В най-крехка девическа възраст:
„Она же, въ темниц© wтведена. тwплҐми слъзами къ богΉ молýше с# Ήкрýпити
т© на пwдвигҐ  и неослабн© показати въ м©ках“ (Калуняцки 2011, 189). По
време на съдебния процес след всеки разпит Неделя се връща в тъмницата поукрепнала духовно и с още по-голямо усърдие спазва основните изисквания
на исихасткото учение. „Она же на милитв© себе прýклонши, въс# же нощь без
съна прýбҐвши“ (Калужняцки 2011, 190). В края на мъченията тя отхвърля
предложението да се поклони на езическите богове, преминавайки към найвисшия етап от исихастката практика – „видението“. „Она же, кwлýна на земл#
прýклонши и ср(ъ)д(ь)чнýи очи на небо възведши, съ слъзами помолис#…“ (Калужняцки 2011, 192).
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При изображението на героите в житията и панегериците Евтимий косвено
отразява идеите на исихазма като им придава типичните за исихаста черти и
набелязва задължителните етапи, през които преминава, за да съзерцава Таворската светлина и да се завърне в изконното си отечество – Рая. За агиографските
творби на Патриарх Евтимий и неговите последователи с основание може да
се каже, че: “… при съставянето на житията в Търновската книжовна школа
се мотивира становището, че е невъзможно адекватно да се предаде с думи
съзерцаваната истина от исихаста, когато той е постигнал единение с Бога“
(Данков 1999, 68).
В посланията си книжовникът пряко излага основните моменти от исихастката идеология. В „Послание до Киприян“ той обяснява смисъла и значението
на „пустинята“; „безмълвието“ – задължителни според учението на Григорий
Синаит за всеки желаещ да се „приобщи“ към Бога. „ПΉстҐни безмлъв·ю мати.
пΉстҐни посту Ήчителница. Безмлъв·е и пость дΉховнаа съпрΉга, лýствица на
небеса възводещи, пΉть непрýлъстнҐи‡ къ богΉ, верига благосъчениаа. Безмлъв·е
и пость чистотý  ходатаа. цýломΉдр·а Ήчител¬…“ (Калужняцки 2011, 236).
Разясненията, напълно в съответствие с теорията на исихазма, определят
първостепенната им роля по пътя към „душевното пречистване“. Евтимий,
който до съвършенство е овладял основните принципи на исихазма, тълкува
семантиката на „поклона“ и „колениченето“ – задължителни ритуали, които
исихастите изпълняват по време на молитвите. „Поклони же и колýнопрýклон¬н·а
паден·а и въстан·а прописΉють образь; падохом бw ради прýстΉпл¬н·а, въстахомъ же съ Христомь въскр(ý)сен·а ради. И яко да не въ забвен·е пр·идемь
нашимь съгрýшен·wмь. Честаа поклон¬н·а на землю творимь; въстюще же пакҐ.
въскр(ý)сен·а и въстн·а wтгрýха назнаменΉемь wбразь. ибо поклони свýтован·а
сΉть wбразь“ (Калужняцки 2011, 239). Съветите, които съдържат отговорите
на Евтимий, изграждат образа на съвършения исихаст и утвърждават най-високоценената от исихазма добродетел – смирението. „Въ сихь Ήбо тебý сΉщΉ,
злострадан·е люби, нестежан·е и низолýган·е, съкрΉшен·е и честое въздҐхан·е,
прочитан·е съ вън·ман·ем, памет съмрътнΉю и бож(ь)ствнҐи‡ страхь и, да
съкращениý рекΉ, матерь въсýхь добродýтýл¬и‡, смýрен·е“ (Калужняцки 2011,
243). В края на посланието, чрез цитат от Посланието на апостол Павел до
Коринтяни: „Аще Ήбо и самь сице потъщиши се. прочитае често въ бож(ь)ствнихь
писанихъ. дΉхwвнҐи‡ wт нихь слагае мед. и дýлному Ήсръдно подвигнеши се
прилежати, въ скорý на видýн·а въстечеши вҐсwтΉ и въ незаходимҐи‡ постигнеши
мракь и богови приближиши се и чистý  томΉ бесýдΉеши…“ (По I Кор. 13:12)
(Калужняцки 2011, 244), той набелязва задължителните етапи, за да се постигне пълно духовно съвършенство и крайната за исихастите цел – възможност
да се съзерцава Божествената светлина. Отговорите на българския патриарх
до Киприян съдържат разяснение и тълкование на основните моменти от иси-
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хастката практика, което го превръща в своеобразен трактат върху теорията на
исихазма. Съдържанието на останалите три послания – до Никодим Тисменски
и до Митрополит Антим – е подчинено на идеята за чистота и единство на
православната църква, която Евтимий налага: „На първо място чрез борба за
единомислие по всички верски въпроси“ (Иванова 1986, 76), чрез стриктно
спазване на ортодоксалната догматика, както и чрез борба с моралната поквара
и ересите. „На същата обединителна идея е подчинена и книжовната реформа
на Патриарх Евтимий. Тя е опит да се осигури културно единство на балканските, а в по-далечен план – и на източно славянските православни народи“
(Иванова 1986, 76).
В писмо до цар Петър, което е цитирано в житието на Иван Рилски, отшелникът дава съвети на българския владетел, които утвърждават високо ценени
от исихастите добродетели: „Б©ди кроток же и тих и благоприст©пень къ всýмь,
на въсýх wтвръстҐ тво# имýи‡ очи. Да проливает с# на въсýх твоего милован·а
масло…“ (Калужняцки 2011, 104). Напътствието: „Валýи‡ с# под нwгама матери твое© цръкве, припадýи‡ Ήсръдно и връх ирýкланýи‡ то© пръвопрýстолни...“
(Калужняцки 2011, 104) отразява исихастката идея, че църковната власт е над
светската. Същата идея – за господстващата роля на църквата се съдържа и в
уверението на Йоан Поливотски: „Зриши ми, w царю, яко цр(ъ)кви въсýх съдръжить и въсýми нач#лствΉеть!“ (Калужняцки 2011, 214).
Разгледаните творби са безспорно доказателство, че исихастката идеология, която духовникът Евтимий е усвоил до съвършенство, е повлияла и на
книжовника – в чието творчество идеите на исихазма са пряко или косвено
отразени. На тях той напълно подчинява изображението на героите в житията
и похвалните слова. Всички те притежават присъщите за исихастите качества – смирение, милосърдие, кротост, духовна устойчивост в борбата с бесовете,
като непрестанно се молят. Непрестанните молитви неизменно са придружени
от чести въздишки, поклони, „лежане ничком и коленопреклонение“ и непрекъсното проливане на сълзи, с които да отмият греховете си. Светците, на които
са посветени агиографските и панегеричните творби на Евтимий, преминават
през „деяние“ и „видение“ – етапи, които според исихазма са задължително
условие за постигане на душевно съвършенство, което дава възможност да се
съзерцава Божествената светлина. Идеите за господството на църковната власт
над светската, за задължението на архиерея или отшелника на ръководи помислите и делата на владетелите, единството и чистотата на православната църква,
за борбата с моралната поквара и ересите са пряко отразени в посланията на
Евтимий. Отговорите, които дава на отправените към него въпроси, разясняват,
тълкуват и налагат основните моменти от догматиката и практиката на исихасткото учение. Те са косвено отразени в житието на Иларион Мъгленски и
похвалното слово на Йоан Поливотски чрез героя – образец на съвършения
духовен пастир и борец срещу еретиците.
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Цялото книжовно дело на Патриарх Евтимий е подчинено на строгите
морални норми, които налага исихазмът като духовно течение, както и на
високите художествено-естетически критерии, които налага в книжнината –
точни преводи, богато украсен, пищен стил и изящна фраза. Те са изградени
под влияние на богословското схващане за словото като адекват на Бога, което
формира в исихастите сериозно и грижливо отношение към неговата красота и
изящност. „Ето защо текстовете на Търновската книжовна школа са послание,
съдържащо един идеал за избавление и спасение на човека от смъртта чрез
Словото“ (Данков, 1999, 69 – 70).
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