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Евлоги Данков (Велико Търново, Бьлгария) 

КНИЖОВНАТА И АСКЕТИЧЕСКАТА ШКОЛА 
НА ПРЕПОДОБНИЯ ГРИГОРИЙ СИНАИТ И ПРЕПОДОБНИЯ 
ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ В ДУХОВНАТА КУЛТУРА 
НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

На 20 и 21 октомври 1995 г. се проведе 
Международна научна конференция, посве-
тена на книжовната и аскетическата дей-
ност на преп. Григорий Синаит и преп. 
Теодосий Търновски. Предварително бяха 
направени заявки за 46 доклада. Учасгвува-
ха учени от България, Гърция, Македония, 
Сърбия, Румъния и Русия. Конференцията 
бе открита от проф. д-р Георги Данчев. 
Във встъпителните си думи той изтъкна, че 
идеите на исихасткото учение, свързано с 
имената на преп. Григорий Синаит и преп. 
Теодосий Търновски, е било предмет на 
различии изеледвания от много учени в ми-
налото. Но и сега исихастките идеи пре-
дизвикват интереса на специалисти, рабо-
тещи в редица научни направления. 

Организатори на конференцията бяха 
Православният богословски факултет и Ве-
ликотърновският университет „Св. св. Ки-
рил и Методий", Научноизследователският 
център „Търновска книжовна школа" и Съ-
юзът на учените в България — клон Велико 
Търново. Организационният комитет на 
конференцията включьаше Тотю Косв 
(председател), Георги Данчев, Николай Да-
скалов и Иван Харалампиев. В своето об
ращение към участниците в конференцията 
при нейното откриване ректорът на ВТУ 
„Св. св. Кирил и Методий" доц. Иван 
Стоянов изтъкна особената актуалност на 
научната конференция. Той изрази увере-
ност, че тя ще даде своя принос в изучава-
нето на обновителните идеи на исихазма, 
свързани пряко както с духовната култура 
на православието, така и с традициите на 
Великотърновския университет „Св. св. Ки
рил и Методий". 

След това пленарни доклади изнесоха 

Николай Шиваров и Димитриос Гонис 
(Гърция), а работата на конференцията 
протече в две секции: „Езикознание и лите-
ратурознание" и „История, богословие, из-
куствознание". 

Николай Шиваров в доклада си ана-
лизира богословския смисъл на твърде чес-
то използуванитс в исихазма понятия 
„Слово", „мълчание", „екстаз" и „актив-
ност". Докладчикът изтъкна, че понятията 
„исихия" и „активност" се прилагат при ха-
рактеризиране начина на живот на подвиж-
ниците, конто са се посветили на усърдни 
молитвп. Оттук произлиза и терминът „иси-
хаст". Исихастките молитви обаче предпо-
лагат съзерцанис на Божественото съВър-
шенство, единение с Бога и получаване на 
истинно знание не чрез явленияТа, а чрез 
същноетта. Дейността на Григорий Синаит 
и Теодосий Търновски се свързва с разпро-
странението на т. нар. „християнски аскети-
зъм" на Балканите. 

Думата „слово" може да се приема в 
сакрален и профанен контекст. Богословие-
то се интересува преди всичко от сакрално-
то значение на Иисус Христос — Бог Син и 
Слово (Логос). Чрез Него метафизическите 
Божествени истини се дават в християнско-
то Откровение. Бог се открива посредством 
естественото (природата) Откровение и 
евръхестественото Откровение, което всыц-
ност е евангелският новозаветен текст. Тук 
основна роля изпълнява Светият Дух, чрез 
когото по формулировката на вероизповед-
ния Символ са говорили пророчите. На он-
тологично равнище съществуват проблеми 
в богословието, конто напълно съвпадат с 
някои проблеми от християнската филосо
фия. Докато в Стария Завет „слово" се 
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схваша като съшествително и глагол, то в 
Новия Завет елового е Бог Син. В обикно-
вения ханаански небогословски език „сло
во" означава „мисъл", „идея", „съвет", „обе
щание", „поръчение", „заповед". „изисква-
не", „дело". Според Новия Завет Бог Слово 
е в началото и естественото Откровение, т. 
е. природата, се реализира чрез него. Но в 
исихастката практика и теория „словото" 
се схваща и като молитвено мълчание, кое-
то е пряко свързано с т. нар. „умна молит
ва". Чрез пророческите дарби в православ-
ната църква се възвестява Божието слово, 
а заедно с това се съзерцава и Божията сла
ва. В контекста на единосъщната Света 
Троица „слово" и „слава" образуват 
единство. Бог се слави чрез „словото", а 
словото е славно. 

Непосредствената връзка между Бо-
жие слово и Божествена слава играе изклю-
чително важна роля в метафизиката (онто-
логията) на световната история. Един от 
най-важните проблеми на християнската 
онтология е проблемът за Богоявлението 
(Теофания). Последното всъщност е битие 
на Божествената слава, в качеството на 
която се явява Бог Слово. 

Словото се съотнася по своя смисъл и 
с молитвения исихиен екстаз. Тъй като сло
вото е вечно и всесилно, то е едновременно 
действие и резултат. В естественото Откро
вение (природата) „всичко ще премине, но 
„Словото ми няма да премине". Служите
ли на словото са всички християни, докато 
в Стария Завет това е било привилегия са
мо на пророците. В Новия Завет словото е 
ипостасно. То е една от трите ипостаси на 
единосъщната Света Троица Бог Отец, Бог 
Син, Бог Свети Дух. 

В процеса на упражняваната исихия 
исихастът осъществява „вслушване" в зова 
на Бога. Съвременният екзистенциализъм 
схваша истинната философия съшо като 
„вслушване" зова на истинното битие 
(Бог). Самовглъбяването на исихаста по 
достоинство би следвало да се тълкува ка
то саможертвено служене. 

Димитриос Гонис представи Григо
рий Синаит като учител на безмълвието. 
Исихастите св. Григорий Палама и св. Тео-
досий Търновски Д. Гонис характеризира 
като „истински ученици" на Христос. 
Истинският монах — исихаст — в правос-
лавната традиция е украсен с „богоразумие 
и смирение". Един от факторите за пости-
гане на това съвършенство според исихас
тите е „поддържане на ума" и провеждане 
на съзерцателен живот. Последният е необ
ходима предпоставка за всяко творчество и 

най-вече за създаването на исихастката 
християнска философия и богословие, как-
то това са направили преп. Григорий Си
наит, преп. Григорий Палама, преп. Теодо-
сий Търновски, св. патриарх Евтимий, св. 
Киприян, св. Григорий Цамблак и др. Сия-
нието на Светия Дух е Божията слава, Бо
жията мъдрост и Божията истина. 

В аскетиката на исихазма важно мяс-
то заема добротата на безмълвието и без-
мълвното добро. Исихасткото любомъд-
рие според Д. Гонис с основание може да 
се нарече „Божествена философия". Преп. 
Григорий Синаит разпространява в Бълга-
рия добрините на безмълвието. Това става 
чрез свещенобезмълствуващите, т. е. иси
хастите. Така исихазмът се оказва начин за 
разпространяване и преживяване на хрис
тиянската истина. Християнският аскет иси
хаст е сияен и световиден. Особено убеди
телен пример в това отношение може да се 
открие в Житието на св. Теодосий Търнов
ски. Световиден е този, който благодарение 
на чистотата на своето сърце се удостоява с 
Божията слава да съзерцава несътворената 
(Таворска) умна светлина, чрез която Бог 
Син се явява на тримата си ученика. 

В контекста на все още слабо разрабо-
тената християнска философия в България 
с особен интерес се прие докладът на Анто
ний Хубанчев. Той се спря на християн-
ските метафизични основания, определяши 
взаимоотношението между държавата и 
църквата. В доклада беше показано убеди-
телно, че съшествува много здрава връзка 
между идеите в едно общество и неговите 
институции. В православнохристиянската 
държава би следвало най-висш закон в по-
литическата власт да бъде Божията воля. 
В действителност заедно с волята на Бога 
съшествува и волята на кесаря. 

Важно място в исихазма на Григорий 
Синаит и Теодосий Търновски заема про
блемът за метафизиката на смъртта. Чрез 
упражняваната от исихастите теория и 
практика те считат себе си като призвани 
да коригират онтологията на смъртта и да 
трансформират последната в онтология на 
живота. Православната Църква с славна, 
защото посредством нея се постига сияние-
то на нравствените добродетели. Григорий 
Синаит и Теодосий Търновски осъществя-
ват велик духовно-нравствен подвиг, който 
все още е недостатъчно оценен. След идва-
нето на Христос отпада богословието и 
всяка метафора, свързана с Цион. Истин
ският Цион е Христовата църква. Всички 
останали претенции преследват някаква за-
блуда или безнравствена цел. 
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Елени И к оному (Гърция) се спря на 
проблема, свързан с разпространението на 
исихазма в Сърбия. В доклада си тя изтък-
на следното: „Благодарение на многона-
родностните групи учениди, конто създава 
Григорий в Света гора и на Парория, иси-
хазмът се разпространява в Сърбия, а чрез 
синаитите и в България — първоначално в 
Лавра в Странджа и после в манастира Ки-
лифарево, конто основава Теодосий Тър-
новски. Будната грижа на Григорий е била 
на всяка цена да разпространи традицията 
на исихазма, нещо, което успяват да по-
стигнат и Григорий, и Теодосий с постоян-
ните си пътешествия из византийските вла
дения, водени от едно възвишено чувство 
за апостолско признание. Тези многона-
родностни манастири, скитове и лаври, 
конто се основават, представляват пример 
на обществен живот и приложение на лю-
бовта, която се крепи на православната ду-
ховност и литургичната практика на 
Троичната Догма." При своето обучение 
Григорий Синаит се ръководи от схващане-
то, че „демоните могат да се преобразяват 
като ангели, затова е необходим духовен 
наставник". Последният е и изповедник. 
Всеки мирянин в Христовата църква тряб-
ва да има свой наставник и такива настав-
ници именно са исихастите, достигнали ду
ховно съвършенство в любомъдрието, т. е. 
философията. Смиреномъдрието е оръжие 
срещу духовния противник. При воденето 
на духовна битка християнинът не трябва 
да допуска отчаяние в душата си. Точно за 
това апелира и Евтимий Търновски. 

Интересен момент в исихастката тео-
ретическа и практическа дейност е стреме-
жът да се отговори на въпроса, откъде про-
изтича всяка мисъл, коя е субстанцията на 
мисленето. Господар на истината е Бог 
(Светата Троица), а господар на лъжата е 
Велзевул. Много от описаните култове в 
Стария Завет, упражнявани от иудеите, 
пряко или косвено се свързват с култа към 
Велзевул, т. е. култа към бог Бел. Според 
Григорий Синаит молитвата възстановява 
чистотата на първоначалната памет. Душа
та, отделена от греха и съединена с Бога, 
става светлина и тленното се превръща в 
нетленно. 

Казимир Попконстантинов и Йор
дан Алексиев съобщиха нови археологи
чески данни в резултата от проучването на 
стария Преображенски манастир. В техния 
доклад специално внимание бе обьрнато на 
исихастката църква, иконографията на коя
то е свързана с Търновската книжовна шко
ла. Характерно за исихастките иконограф

ией традиции е, че светците се изобразяват 
като пустинници — отшелници в пещерни 
обители. Особено силно впечатлява естети-
ката на иконографския ритъм в изображе-
нието. Докладчиците изказаха хипотезата 
че проучваният манастир е създаден през 
1360 г. 

Александру Морару (Румъния) про
следи аскетическия монашески живот от IV 
до XIV в. Той разгледа монашеския живот 
в т. нар. Малка Скития и неговите връзки 
с монашеството в Мала Азия. Ще напо
мним, че особено впечатляващи останки 
(конто и ние сме проучвали) от този мона
шески сакрален духовен живот на терито-
рията на днешна България съществуват в 
местноетта Яйлата, северно от гр. Кавар-
на. Имайки предвид мисията на среднове-
ковно Търново като богоспасен град, до
кладчикът подчерта: „Като столица през 
средните векове той е бил символ на борба-
та на българския народ за независимост, 
мир и единение и също седалище на една 
от най-старите патриарший на Балканская 
полуостров. Мисля, че българският народ 
трябва да се гордее много съе славното ми-
нало на Велико Търново." Докладчикът се 
спря и на централната роля, която играе 
Иисусовата молитва в исихастката хрис-
тиянска философия. Тя според него трябва 
да бъде в ума, сърцето и духа. Духовното 
величие на Григорий Синаит намира израз 
в обстоятелството, че той успява да анали-
зира „най-фините движения на човешката 
душа". Марару подчерта влиянието на бъл
гарския исихазъм от XIV в. върху румън-
ското монашество чрез Григорий Синаит, 
Теодосий Търновски и Евтимий — послед-
ния патриарх на Велико Търново. 

Тодор Овчаров в доклада си се спря 
на посещенията на Теодосий Търновски в 
Търновград. Специално внимание бе обър-
нато на проведения през 1360 г. от цар 
Иван Александър събор срещу евреите и 
по-точно — срещу жидовстващите. Теодо
сий Търновски води изключително ефек-
тивна борба срещу разпространението на 
средновековния комунизъм в българската 
столица, олицетворяван от адамитите. 

В доклада на иеромонах Павел Сте
фанов беше отделено специално внимание 
на проблема за съотношението между съ-
щноетта и енергията в исихазма. Като не-
сътворена енергия същноетта е незрима и 
боголепна. В този контекст бе разгледан 
тринитарният аспект на Богоявлението. 
Иисус Христос е онтически родена, но несъ-
творена светлина, а Бог Отец е неродена 
светлина. Христос е един в Отца и поради 
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това е ипостасно единосъщен. Богочовекът 
в християнското православно богословие 
притежава Отца и Сина. 

Интересни мисли изказа протосингел 
Атанасие Ракита (Румъния). Той постави 
в доклада си „главния акцент върху обстоя-
телството, че всички исихасти са изтъквали 
своята принадлежност повече към Горния 
Иерусалим, към новозаветното Небесно 
Царство, нежели към някоя определена 
биологическа група на Земята". Не правят 
изключение в това отношение Дори „бо-
гоизбраните". 

Михайло Георгиевски (Македония) 
изгъкна в доклада си „отражението на 
творчеството на преп. Григорий Синаит в 
македонската писмена традиция". В проце-
са на своя анализ той се спря на един аске
тично-поучителен сборник от Прилеп, да-
тиран към XV в. 

Докладът на Иван Митев „За една 
неизвестна икона на Света Богородица в 
Казанлъшката художествена галерия" объ-
рна внимание на някои недостатъчно изуче-
ни страни в исихастката иконографска тра
диция. 

Особена заслуга за реконструиране на 
духовния богословски и философски живот 
в средновековната българска столица Тър-
новград имаше докладът на Георги Д а н -
чев. Той подробно разгледа отношението 
на Теодосий Търновски към ересите според 
житието му от патриарх Калист. 

С приносни моменти бяха докладите 
на Димитър Кен а но в „Житието на преп. 
Григорий Синаит от патриарх Калист в 

агиографската традиция", Иван Хара-
лампиев „Из езиковите особености на 
Житието на преп. Теодосий Търновски от 
патриарх Калист". Анчо Калоянов „Ст-
ранджа като свешена планина в модсла на 
етничното усвояванс на пространството у 
българите", Константин То те в „Нови Дан
ии за архитектурната история и стенопис-
ната украса на екзонартскса. или така наре
чения „марзелей" на църквата „Св. 40 мъ-
ченици", Росен Русанов „Религиозните те
чения и исихазмъг по време на царуването 
на Иван Алексакдър (по данни от Житието 
на св. Теодосий Търновски от патриарх Ка
лист Константинополски)" и др. 

Евлоги Данков изнесе доклад на те
ма „Онтология на иконата и сътворяване 
на природата в исихазма". В доклада бе от-
белязано, че свещеният текст на иконата се 
конструира в светлината на словото. Имен
но в този смисъл следва да се разбира хрис-
тиянската философия на природата. Ново-
заветният онтологичен модел на Свещено-
то Писание на Нопия Завет предопределя 
както смисъла и съдържанието на самата 
природа, така и смисъла и съдържанието 
на иконописната онтология. В иконата, 
както в новия Иерусалим, е въплътено 
творческото дело на Църквата, която има 
за задача да коригира повреденоетта на чо-
вешката природа. Макар и да отговарят на 
естетически критерии, иконата и природата 
не са художествени произведения, а по-ско-
ро свидетелство за битисто на Твореца, на
чина за сътворяване на природата и обо-
жествяване на християнина чрез подража
ние на Спасителя. 
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