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Бранко ПАНОВ

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ И HEFOBOTO СЕСЛОВЕНСКО
ДЕЛО*

Климент Охридскн спаѓа во редот на оние доследни про- 
должувачи на епохалноио сесловенско дело на солунските бра~ 
ќа Кнрил и Методиј, кој со големината на своето словенско де- 
ло ce вброил меѓу најголемите великани во културната ризни- 
ца иа човештвото. Со такви високи признамија Климент бил 
удостоен не само од своите бројии ученици—следбеници1, ту- 
ку и од неговите грчки биографи Теофилакт Охридски и Ди* 
митркја Хоматијан. Теофилакт Охридски во Пространото Кли- 
мептово житие со иагласеност истакнува дека Климент бил 
еден од иајспособките ученици на браќата Кирил и  Методиј и 
дека спаѓал во „групата на корифеите" која покрај него ja  
сочикувале и Горазд, Наум, Ангелариј и Сава* 2). Димитрија Хо- 
матијан, пак, во напишапото Кратко Клкментово житие отка- 
ко истакнал дека Климент „измислил и други форми на букви- 
те за поголема јасиотија од оние што ги пронашол мудриот 
Кирил", со нагласеност заклучил дека тој со нив напкшал го- 
лем број дела и изградил голем број ученици од кон некои 
биле удостоени со свештенички чинови и така успеал да го 
прегвори „варварскиот (т.е. словеискиот) и див народ во свет 
народ, со што извршил апостолско дело" ж ce здобил со апо- 
столско достоинство.3)

Во научниот свет животот и делото на сесловенскиот п ро  
светител Климент Охридски станале предмет на сестрани науч-

* Реферат подиесен на XVIII Годипгао собрание на Сојузот на 
друштвата на историчарите на СР Македонија, одржан во Струга од 
1—2 април 1986 година, посветено на 1100-годипшината од доаѓањето на 
Климент во Охрид и создавањето на Охридската книжевна школа.

Ј) Ал. Милев, Грвдките житил иа Климент Охридски. Софии 1966, 
стр. 127; П. Петров, В. Г1озедевѕ Христоматиѕ по историл на Б^лгаркд,, 
I, Софил 1978, стр. 292-295.

2) Ал. Милвв, Грвдките жнтил на Климент Охридски, стр. 81. Вид.: 
H. Л. Туницкии, Св. Климент, епископ словенскии. Его жизкб и просве- 
тителБнан делтелвноств. Сергиев Посад 1913, стр. 118.

3) Ал. Милев, Грвдките житин на Климент Охридски, етр. 181.
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ни проучувања дури од првата половина иа XIX век, кога со 
откриваљето и публикувањето im т.н. Панонски житија и де~ 
лото на неговите учители Кирил и Методиј привлекло шлем 
број истражувачи и станало предмет на интензивни проучу- 
вања.4) Денес, иако науката веќе располага со огромна научна 
продукција, поради скудните и несигурни изворни податоци 
сеуште останале кеосветлеии повеќе страни од животот, деј- 
носта и делото на Климент Охридскњ Затоа до пронаоѓањето 
на нови изворни материјали (пишаки *и материјалви) располож- 
ливите извори (словенски, грчки и латински)5) и натаму ќс 
бидат предмет на сестрани анализи при разрешувањето иа број- 
ните проблеми сврзани со животот и делото на Климент Ох~ 
ридски.

Врз база на расположливите изворни податоци во наука- 
та веќе со досга аргументи ce тврди дека Климент Охридскн 
потекнувал од словенски род и тоа од онке македонски краи- 
шта кои влегуваде во рамките иа „словенското кнежевство",6) 
кое 10 години (од 845—855) како византиски управител го уп- 
равувал неговиот учитед Методиј, постариот брат на Констан- 
тин Филозоф—-Кирил. Средиштето на Методиевото словенско 
кнежевство го сочинувале струмичко—брегалничкмте краишта. 
кои, по отпочнувањето на бугарските завладувања во Северо- 
источиа Македоиија кон крајот на 30»те годинрх на IX век, ста- 
кале погранични територии меѓу Византија и Бугарија. Мето 
диевото кнежевство, всушност, опфаќало иоголем дел од те- 
риторијата на Стримонската склавинија (племенската терито- 
рија на македоиското словенско племе Струмјани) над, која 
Впзантија во овој период успеала да ja  воспостави својата вр- 
ховна власт, уредувајќк ja во воено-адмивистративен поглед 
како клисура. Како византиски управител во овие македоиски 
крагшхта, Методиј требало да ce ангажира во собирањето на 
словеиска војска, нејзиното обучување и зајакнување на дис- 
цишшната, зашто истата требало да ce употреби во отстрану- 
вазвето на засилената бугарска опасност. Со цел да ja  зајакне 
дпсидшлината меѓу нерегуларната словенска војска, Методи) 
го составил и т.н. „Закон судниј лјудем^ на словенски јазик 
со грчки букви. Ова Методиево дело Сергеј Троицки, сестран 
познавач на византиско-словенското црковно право и на бра-

4) Опстојно за тоа, види: Климент Охридски Свбрани сћчинснил, 
т. III. Пространни ж и ш  на Кирил и Методии. Подготвипи за печат Б. 
Ст. Ангелов и X. Кодов. Изд. на БАН, Софил 1973, стр. 5 и сл,

5) Н. JI. Туницкии, Св. Климент, стр. 1 и сл,
6) Исто, стр. 113—115. Сп. и Б. Панов, Средновековна Македонија, 

III, Скопје 1985, стр. 172—173, 194 и сл.



ќата Кирил и Меходиј, со ираво го смеха „за првенец на сета 
словенска лихерахура", зашто било напишано непосредно пред 
создавањехо на словенската азбука од Константин Филозоф.7)

Во првата половина на 50-те години на IX век од страна 
иа византискиот царски двор бил испратен на мисионерска ра- 
бота меѓу Словените кои ги управувал Методиј и Консхантин 
Филозоф, со цел да. му помогне во захврдувањехо на визанхи- 
скихе иозиции кои ушхе повеќе биле загрозени од Бугарите Ko
ra на нивно чело дошол киезот Борис (852—889). Од Крахкохо 
Кирилово житие (за чиишхо авхор некои научници го смехаат 
Климент Охридски) ce дознава, дека Консханхин Филозоф но 
дззојуванаха верска победа над бившиох иконоборски пахри- 
јарх Јован VII Грамахик (во жихиехо наречен Ание), ушхе пред 
да замине во извршување на Сарацинскаха мисија во 855/856 
годипа во Багдад, визанхискиох двор го испрахил да дејсхвува 
како мисионер меѓу Словенихе по рекаха Брегалница во Ма- 
кедокија: „Похоа охиде на Брегалница и, хаму најде неколку- 
мина од славенскиот народ покрсхени. И оние кои не беа по- 
крстени хој ги покрсхи и ш  приведе на православнаха вера. 
Им напиша и книш на словенски јазик. Сихе оние шхо ги 
приведе во хрисхијанска вера, беа 54.000".8)

Дека Консханхин Филозоф дејсхвувал повеќе години како 
мисиокер „во градот Равен на рекаха Брегалница" и дека за 
похребихе на хукашните Словени создал 35 букви, ce вели и во 
х.н. Солуиска легенда.9)

Врз база на овие вести, ушхе во срединаха на XIX век 
позиахнох руски академик А. Куник ce изјасниил, дека „пра- 
вохо место на апосхолскохо служење на св. Кирил меѓу Слове- 
нихе било на расхојание само неколку дена пах од Солун, по 
рекаха Брегалница" и дека „првохо словенско писмо било иа- 
менехо, имено, за Словенихе на Брегалница".10)

Крахко време no искажувањехо на А. Куник, ваквохо гле- 
дишхе со нови аргуменхи го подржал и големиох познавач на 
делохо на Кирил и Меходиј А. Хилфердинг, кога ce изјаснил 
дека Консханхин Филозоф ja  создал словенскаха азбука ушхе
во 855 година најпрвин за похребихе на Словенихе кои живееле 
--------------

0 С. В. Троицкии, Св. Мефодии как славлнскшг законодагелв. — 
Богословские трудн Московскои патриархии, Сборник второи. Москва 
1961, с т р . 115 .

8) И. Иванов, Бвлгарски старини из Македонил. Фототипио издание. 
Софил 1970, стр. 285 и бел. 3; Документи за борбата на македонскиот 
народ за самостојност и за национална држава. I, Скопје 1981, стр. 62.

9) И. Иванов, Бвлгарски старини из Македонил, стр. 183; Б. Ст. Au
re лов, Из старата бвлгарска, руска и срвбска лихература, кн. II, Ссфил 
1967, стр. 44 и сл.

м) А. Куник, О материалах длл истории Болгарскои церкви. — За- 
писки Императорскои Академии Наук, т. V, кн, 2, С. — Петербург 1864, 
стр. 254, бел.
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no реката Брегалница. Притоа тој заклучил, дека ,,во Македо- 
нија Кприл го создал преводот на Светото писмо за просвету- 
вање иа Словевите од својата татковина, што биле веќе делум- 
но покрстени; ce укажува дури и местото каде Кирил го по- 
ложил почетокот на тоа дело, имено тоа била Брегалница, крај 
во Македонија во кој течје река која и денес го носи тоа им е... 
Брегалница ce наоѓа имено во оној (североисточен) дел на Маке- 
донија, кој претежно од Византијците ce наречувал Славинија, 
и тоа е таа област која ce наоѓала во тоа време под управа на 
Методиј. He била ли тука иајблиската и најдобрата почва за 
обиди на првата словенска писменост и словенската богослуж- 
ба“. Расположливите извори јасно укажуваат „на Македонија 
како на татковината на словенската гшсменост, на Македои- 
ските Словеии како на племе за кое Кирил ш  создал од поче- 
токот своите трудови“ — заклучува Хилфердинг.11)

По искажувањата на Куншс и Хилфердинг, проблематика- 
та околу дејноста иа браќата Кирил и  Методиј меѓу Словените 
кои живееле rio текот na реката Струма, a поконкретно во 
Струмичко—брегалничкиот регион, привлекла и други врвни 
познавачи на жпвотот и делото на Солунските браќа. Притоа во 
ирилог иа гледиштето на Куншс и Хилфердинг аргументирано 
ce искажале и М. Погодин, В. Билбасов, Ј. Елпидииски, О. Пер- 
фолф, Н. Туницки ii друга врвни познавачи на браќата Кирил 
и Методиј“.* 12)

Дека Константаш Фплозоф со иомошта на брат му Мето- 
диј ja  создал словенската азбухса најпрвин за потребите на Ма- 
кедонските Словени кои живееле во рамките на „словенското 
кнежевство“ кое го управувал 10 години Методиј, убедливо го- 
ворат и податоците од делото на Црноризец Храбар „О писме- 
нах“, како и од Просдраното Климентово житие. Црноризец 
Храбар во своето дело со нагласеност истакнува дека Коистан- 
тин Филозоф ja  создал азбуката и превел книги од грчки на 
словенски јазшс заедно со својот брат Методиј во 855 година.13) 
Слично ce изјаснил и житиеписецот на Пространото Клименто- 
во житие, кога нагласил дека Кирил заедно со Методиј „ja 
изнашле словенската азбука“ и превеле книги од грчки на сло- 
венски јазик и на тој начин ce „погрижмле да им ш  предадат 
божјите знаења на своите поспособни ученици“.14)

Врз база, главно, на овие изворни податоцм во иауката 
со цраво ce тврди дека Методиј одиграл главна улога да ce 
создаде словенската азбука—глаголицата. Тоа е и разбирливо, 
зашто тој како долгогодишен словенски управител ce судрил

п) А. ГилБферданг, О Кирилле и Мефодие и твгслчелетнеЅ их годов- 
вдине. — Кирилло-Мефодиевскии сборншс. Москва 1965, стр. 150—151.

iz) Вид.: Б. Панов, Средновековна Македонија, III, стр. 153 и сл.
13) К. Куев, Черноризец Храблр. Софии 1967, стр. 191; Документи за 

борбата на македонекиот н а р о д . I ,  стр. 65.
м) Ал. Милев, Грвцките жигал на Климент Охридеки, стр. SO—81,
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cd основните потреби на Македонските Словени. „Закон судниј 
лјудем", што го напишал со грчки букви на словенски јазик, 
не ги дал очекуваните резултати затоа што, како истакнува и 
Црноризец Храбар, ие било можно некои од словенските збо  
рови да ce пренесат со грчки букви.15) Во таа смисла убедливо 
е искажувањето на B. С. Киселков, кога вели дека „идејата за 
словенско писмо и словенска книжиина најнапред ja дал Me- 
тодиј, a генијалниот филолог и ревносеи мисионер Консгантин 
бил човекот кој каполно ja иримнл и ja  остварил со помошта 
на својот брат.“16) До слично становиште дошол и Иван Дујчев 
кога кавел дека Константпн „за потребите на своите собраќа 
Словени во делата Ромејска империја иајдобро можел да го 
кзвести за тса неговиот брат Методиј, кој што миогу време 
пред тоа во тек на миогу години 6piji управител иа словенското 
кнежевство.“ 17 *)

Климент Охридскм чиешто родно место ce наоѓало во рам- 
ките нa Методиевото „словенско кнежевство“, уште од најрани- 
те детски години бил привлечен од Методиј. За тоа известува 
и Теофилакт Охридски во Климентовото житие, кога меѓу дру- 
гото истакнува дека: „(Климент) како нмкој друг го знаел жи- 
вотот (на Методиј), зашто од младешки и јуношки години го 
придружувал и ги вовдел со очите сите дела на својот учител“.1*) 
Од расположливите изворни податоци сеуште не е можно да 
ce утврди годината на раѓањето на Климента, како ш на кол- 
кава возраст бил кога влегол bio кругот на ученвдите на Мето 
диј- Во науката како најубедливо останува гледшнтето дека 
Климент бил роден roh крајот на 30-те или во почетокот на 
40-те години на IX век.19) Раното познанство со Методиј, како 
што со нагласеност истакнал П. Туницки, било за Климента 
од мошне важно значење, зашто „тоа го определило целмот на» 
тамошен правец на неговиот живот“.20)

Климент Охридски, кој што уште од млади години ce 
вброил меѓу најспособните ученици на браќата Кирил и Мето~ 
диј, т.е. меѓу оние нивни избраници кои по изнаоѓањето на сло  
венската азбука први почнале да ги усвојуваат „божјите знае- 
ња“ па својот разбирлив мајчин јазик, секако зел активно уче- 
ство во ширењето на словенската гшсменост меѓу своите сопле-

15) К. Куев, Черноризец Храбвр, стр. 188; Документи, I, стр. 63.
16) B. С. Киселков, Славлнските просветители Кирил и Методии. Со 

фил 1946, стр. 152.
17) Ив. Дуичев, ВЂпросвт за византиискославлнските отношенин 

и византииските опити за СЂздаване на славлнската азбука през пврвата 
половина иа IX век. — Известил на Инетитута за бтшгарска историл, 7, 
Софил 1957, стр. 260.

1Ѕ) Ал. Милев, Грвцките житил на Климент Охридски, стр. 131.
19) X. Поленакович, Клжмент Охридски. Жизнв и делтелвноств. — 

Сб. Климент Охридскии. Изд. „Македонска книга“, Скопје 1969, стр, 30; 
Б* Ианов, Средновековна Мшседонија, III, стр. 198̂

20) Н, Д „Туницкии, Св. Климент9 стр. 115«
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меници. Во таа смисла убедливо е искажувањето на Н. Туниц- 
ки, дека Климент како најблизок. ученик на Методиј „не мо- 
жел да остане непознат и на неговиот брат", зашто и тој имал 
зачудувачка сила да привлекува кон себе свои следбеници и 
блиски помошвици.21)

Во научната литература со темнина е обвиен животот п 
дејноста на Климент Охридски во периодот од крајот на 855— 
863 година. Причина за тоа ce скудните и неодредени изворни 
податоци. Во овој временски период Климент секако ja  делел 
судбпната на своите учители Кирил и Методиј.

Од расположливите изворни податоци ce утврдува дека 
и покрај сестраното воено-дипломатско, дрковно и културно 
ангажирање на Византија во затврдувањето на нејзинитс пози- 
ции во пограничните северовссточни македонски области со Бу- 
гарија и покрај ангажирањето во сето тоа и на такви способни 
словекски дејци, какви што биле браќата Кирил и  Методиј н 
големиот број нивни ученнци, Бугарите ja  отстраниле иејзина- 
та власт од поголем дел на Методиевото „словенско кнежев- 
ство“ ујдте во 50-те години на IX век. Тоа станало во последни- 
те години од владеењето на ханот Преоијан (836—852) и во по- 
четокот од владеењето на неговиот син, кнезот Борис. Во при- 
лог на тоа говорат, освен вестите од еден летопис, дека Ko
pne го примил „царството" на реката Брегалница22) и подато- 
ците од Житието на Тивериополските маченици, со кои Тео- 
филакт истакнува дека тогаж жителите ка Тивериопол (Стру- 
мица) биле исто така натерани да ce лризнаат за робови на 
Бориса и да ce потчинат на неговата господарска заповед.23) 
Од средината на 50-те години, кнезот Борис почнал да продира 
и во областите од десната страна на реката Вардар и до 864 
година, кога склучил мир со Византија, успеал да потчини пого- 
лем дел од Југозападна Македонија и од територијата на де* 
нешна Албавија.24 25) Тогаш, како што известува Теофилакт Ох- 
ридски во Житието на Тивериополските маченици на кнезот 
Борис „немалку народи му ce потчиниле“23)- Податоците од 
Пространото Климентово житие сведочат дека во овој период 
во рамките на бугарската држава биле приклучени градот 
Белград со другите околик српски градови и области, брегал-

21) Исто, 115.
22) И. Иванов, Богомилски книш и легенди. Фотсшшно издшше. Со- 

фил 1970, стр. 283.
а) Patrologiae cursus complétas. Series Graeca, t. 126. Ed. J. P. Alig

ne. Paris 1864, col. 205, B. Сп-: Б. Панов, Средновековна Македопија, III, 
стр. 686.

a) H. JI. Туницкни, Св. Климент, стр. 168; Б. Панов, Средиовековна 
Македонија, III, стр. 607.

25) PG, t. 126, col. 201, A.
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ничко—струмичките, охридско—деволските краишта, како и
друш македонски и албански области.26)

Брзите продори на кнезот Борис во брегалничко-струмич- 
ките краишта биле причина кон крајот на 855 година браќата 
Кирил и Методиј со своите најверни ученици (меѓу кои бил 
и Климент) пакично да ce повлечат од „словенскотс кнежев- 
ство. Од Панонското житие на Методиј ce дознава, дека во 
„погодно време“ Методиј го напуштил кнежевството и дека 
тоа толку мкогу го пошдило што решил да го напушти и све- 
товниот живот и како монах заживеал со „светите отци“ на пла- 
нината Олимп во Мала Азија.27 Истото тоа го потврдуваат и по- 
датоците од Службата на св. Методиј: „Оставајќи род и тат- 
ковина, жена и деца, свети учнтеле, во пустина замина да жи- 
вееш со светите отци, преславни".28) Брат му Константии Фи- 
лозоф, пак, по кратко задржување во Цариград бил испратен 
од страна на византискиот царски двор на мисионерска работа 
меѓу Сарацините (Арабите) во Багдад. По успепшото извршување 
на Сарецинската мисија во 855/856 шдина, Константин Филозоф 
му ce иридружил на Методиј. На планината Олимп, во мана- 
стнјрската тишина, браќата Кирил и Методиј, заедно ео Кли- 
мент, Наум и другите верни ученици, кои ja  сочинувале гру- 
пата на нивиите најблиски соработници, продолжиле да ce ба- 
ват со книгате,29 *) за што со нагласеност ce говори во нившгге- 
житија. Тоа пак значи дека тие интеизивио продолжиле на до- 
полнувањето и усовршувањето иа создадената словенска азбу- 
ка во 855 година на македонска почва, на преведување и пи- 
шување книги иа словенски јазик, хнто им овозможило подго- 
твено да замипат во кзвршувањето на новите мисии меѓу Ха- 
зарите и Моравците. При извршувањето на Хазарската мисија 
во 860/861 година, Климент најверојатно ги дридружувал свои- 
те учнтели Кирил и Методиј. Во прилог на тоа говорат и вес- 
тите од Простраиото Климентово житие, со кои Теофилакт Ох- 
ридски известува дека Климент насекаде го придружувал сво- 
јот учител Методиј и ги озидел со очите сите негови дела.-с) Не- 
кои научници дури сметаат дека Климент учествувал и во от- 
кривањето на моштиге на римскиот папа Климент во градот 
Херсопес (кои Кирил ги зел со себе) и дека по завршувањето

%>) Ал. Милев, ГрЂЦКите житил на Климент Охридски, стр. 121, 125 
и сл. Сп.: Ј. Калић—Мијушксшић, Београд у средњем веку, Београд 1967, 
стр. 32; Б. Панов, Средновековна Македонија, III, стР* 687—688.

27) Климент Охридски, Овбрани свчинендл, III, стр. 187, 198.
2s) A. Теодоров—Балан, Кирил и Методи, II, Софин 1934. етр. 67. 

Сп. Б. Ангелов, Из старата бвлгарска, руска и срт>бека литература, II, 
стр. 9—10.

Климент Охридеки, Овбрани евчиненим, Ш, стр. 187, 198.
з°) Ал. Милев, ГрЂцките ж т ш . на Климент Охрвдски, етр. 131.
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на Хазарската мисија тој ce замонашил и го примил монапжо 
то пме Климент, во чест на Св. Климент Римски.31 32 33)

По враќањето од Хазарската мисија, Климент најверојат- 
но живеел во малоазискиот манастир Полихрон, чиишто шу- 
меи станал Методиј. Во овој богат манастир, во кој живееле 
над 70 монаси л кој поседувал богата библиотека, Методиј за- 
едно со своите верни ученици иродолжиле да ja  дополиуваат 
и усовршуваат сшвенската азбука и да пишуваат и преведу^ 
ваат книги на словеиски јазик.3?) Дека заедно со Климент и 
Наум „се присоединил кои рамноапостолите Константин Фило- 
зоф и брат му Методиј“ и дека нив ги придружувал „дури до 
стариот Рим“ — ce истакнува во Второто житие иа Наум Ох- 
ридски.35)

Климент ii Наум ce наоѓале во мапастирот Полихрон, Ko
ra императорот Миханл III (842—867) на молба од моравскиот 
кнез Ростислав решил во 863 година да ги испрати браќата. 
Кирил и Методиј, заецно со нивните одбрани ученицн на из- 
вршуваље на мошне важната мисија во Велика Моравија.

Моравската мисија чија реализација започнала кон кра~ 
јот на 863 година34) под непосредно раководство на Константин 
Филозоф, претставува таква етапа од животниот пат иа Кли- 
мент кога до сестран израз дошла неговата учителска и свеш- 
теничка дејност. Неговото испраќање на мисионерска работа 
во Велика Моравија (како и на Наум и друтите ученици—по- 
мошници на браќата Кирил к Методиј), од страна на визавти- 
скиот двор пред ce ce должело на неговата способност за из~ 
вршување специјални задачи во полза на Империјата. Затоа 
во ираво е Н. Туиицки кога истакнува, дека официјалниот ка- 
рактер па византиското пратеништво во Велика Моравија го- 
вори дека избраните учеиици на Кирил и Методиј не биле са~ 
мо нивни обични соработници, туку нешто повеќе, зошто за 
„просветување иа околните народи за мисионерска дејност 
обичко ce избирале најдобри луѓе и тоа најчесто од редовите 
на монаштвото. Имено такви луѓе биле сора ботниците на Со- 
луиските браќа“.35)

Изборот на Кирил и Методиј и нивните ученици—помош- 
ници за мисионерска работа во Велика Моравија главко ce 
должело на нивното словенско потекло. Такви луѓе и побарал 
моравскнот кнез Ростислав од страиа на византискиот двор. 
Тој сигурно дознал за мисионерската дејкост на Кирил и Мето-

31) Е. Георгиев, Разцветвт на бмгарската литератури в IX век. Со- 
фин 1962, стр. 92.

32) Б. Панов, Средновековна Македонија. III, стр< 202.
33) Б. Петров, В. Гтозелев, Христоматин no историн на Бвлгарил, I, 

стр. 293.
С. Б. Бернштеин, Константин—Философ и Мефодии. Москва 1984,

cip. 87.
55) Н. Л. Туншдош, Св. Климент, стр. 116.
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диј меѓу Словените кои живееле во рамките на Визаитија (а 
секако и меѓу оние по реката Брегалеица) и од кои голем број 
биле покрстени на разбирлив словенски јазик. Така може да 
ce сфати и молбата што ja испратил кнезот Ростислав до импс- 
раторот Михаил III: „Нашите луѓе ce откажаа од пагаиството 
и ce придружија до христијанскиот закон, но вие немаме та- 
ков учител што на наш јазик ќе ни ja  објасни христијанската 
вера за да Hè следат и другите земји гледајќи го тоа. Затоа 
испрати ни, тосподаре, таков епископ и учител. Оти откај вас 
секогаш тргнуваат на сите страни добри закони“.36 37 *)

По извршените обемни подготовки Константии и Методиј 
заедно со Кдимент, Наум и другите соработници сввчено биле 
испратешг од императорот Михаил III за  Велика Моравија, но- 
сејќи со себе многу подароци и писмо за кнезот Ростислав, 
во кое меѓу другото ce вели: „Бог. . .  откако cera откри, во na
me време, букви на вапшот ј а з и к . . .  и ние да ce вброиме кон  
великите народи, коишто го слават бога на cbioj јазик. И ете, 
ние ти го испраќаме човекот, ком у што бог ги откри (овие бук- 
ви) — маж чесен, благоверен и многу учен ф и л о зо ф .. .££3?)

По пристигнувањето во Велика Моравија, Кирил и гЛето- 
диј и иивните ученици биле примени од кнезот Ростислав „со 
големи почести". Пригоа тој им предал на располагање и го- 
лем број Ахесни учеиици за да ш  обучат и оспособат да извршу- 
ваат богослужба на разбирлив словенски јазик.35)

Дејртста на браќата Кирил и Методиј и нивните ученици 
во Велика Моравија ce одвивала пепречено повеќе од три го  
дини. До нархллување на нормалната работа на византискиге 
мисионери дошло во летото 867 година, кога римскиот папа 
Никола I бил анатемисан на црковниот собор во Цариград, 
под обвииување дека гхопаднал во религиозии заблуди. На со- 
борот било одлучено во иднина Рнмската црква да не ce меша 
во внатрешните работи на Цариградската патријаршија. Огор- 
чен од сето тоа, папата Иикола I решил да ja прекиие мисио- 
нерската дејносг на Солунските браќа и нивните учениин во 
Велика Моравија, хсога иаредил тие да дојдат во Рим и дадат 
отчет за својата работа.

Меѓутоа, пред да лристигнат византиските мисионери во 
Рим, во Цариград доглло до династички преврат. На 27 септем- 
ври 867 година Михаил III бил убиен и власта ja зел во свои 
раце Василиј I Македоиед (867—886), основоположникот на Ma- 
кедонската династија. Тој веднаш го сменил патријархот Фо- 
тие н на иегово лхесто го поставил Игнатие. Во меѓувреме го 
завршил својот живот и папата Никола I и нѕ. чело на Рим- 
скаха црква дошол Адријан II. Овие промени поволно влијаеле

36) Климент Охридски, Слбрани сЂчиненхш, III, стр. 104, 136,
37) Исто, III, стр. 104, 136,
зѕ) Исто.
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да започнат преговори за зближување меѓу Цариградската и 
Римската црква.39)

На иатот за Рим Солунските браќа и иивните верни уче- 
еици кратко време ce задржале на дворот на панонскиот кнез 
Коцељ, кој откако им укажал „големи почести“ (зашто имал 
силна желба да ш  „усвои словенските книги“) и им дал околу 
50 ученици за да ш  изучат, го продолжиле преку Венеција па- 
тот за Рим. Во Венеција Кирил извојувал голема победа над 
„тријазичниците“, т.е. над таму собраните епископи, попови и 
цриоризци, кои ce нафрлмле иа него „како чавки против со- 
кол“ велејќи му: „Кажи ни, човече, како ти измислуваш cera 
книга за Словените и ги учиш ?... Ние знаеме само три јазика 
на кои треба да ce славк бог со книш: еврејски, грчки, латин- 
ски“. A филозофот им одговорил: „Не паѓа ли од бога дожд ед~ 
накво за сите? Исто и сонцето не грее ли на сите. He дишиме 
ли сите еднакво воздух? Како вие ие ce срамувате кога опре- 
делувате три јазика, a сакате сите други племиња и народи 
да бидат глувк и слепи?... Ние знаеме многу народи кои пмаат 
книги и го слават бога на свој јазик“ . Откако фклозофот Ки- 
рил ,;со овие и други посилни зборови ги посрамил" тријазич- 
ниците, дшсионерите го продолжиле патот за Рим, ce истакнува 
во Кириловото панонско житие.40 41)

Само што пристигнале во Рим византиските мисионери 
биле свечено пречекаии од папата Адријан II, зашто Кирил со 
себе ги носел моштите на св. Климент Римски, Нритоа, како 
што пренесува Кириловиот житиеписец, папата Адријан II отка- 
ко „ги прими словенските книги, ги осветн и ги положи во 
црквата на Света Марија, која ce наречува Дасли'. Потоа па- 
пата им заповеда на двајца епископи, Формоза и Гаудерик, 
да ги посветат словенските ученици. И откако ги посветија, 
тие веднаш отслужија литуршја во црквата на Свети апостол 
Петар на словенски јазик; и другиот ден отслужија во црква- 
та на Света Петролина, следвиот ден во црквата на Свети Ан- 
дреј, a оттаму пак во црквата на великиот вселенски учител 
Павле. И пееја цела ноќ прославувајќи го (бога) на словенски 
јазик, a наутро служеја пак литуршја на светиот му гроб? пот- 
подгогнати од епископот Арсениј* • .<£41)

Методиевиот житиеписец исто така соопштува дека папа- 
та Адријан II го блашсловил Кирилометодиевото учење, ги по- 
ложил „словенските книги врз олтарот иа (храмот) на Свети 
апостол Петар, и го посвети блаженикот Методиј во духовен 
чин“. Истиот автор истакнува и тоа дека папата му „запове-

39) B. Н. Златарски, Истории на бЂлгарската двржава през средни- 
те векове, т. I, ч. 2. Софин 1927, стр. 115 и сл.; П. Петров, Историческите 
основи на Кирилометодиевото дело. —- Сб. Хилада и сто години славлн- 
ска писменост (863—1963). Софин 1963. стр  ̂ 83 и сл.

4°) Климент Охридски, Свбрани свчиненил, III, етр. 106—-107, 137—139.
41) Исто, III, стР* 108, 140.

16



дал на еден од епископите да ракоположи од словенските уче- 
ници хројца за свештеници и двајца за четци".42)

Меѓу посветените учениии на Солунските браќа бил и Кли- 
мент. Тоа го наведува авторот на Второто Наумово житие, Ko
ra  исхакнува дека папаха Адријан II откако го ракоположил 
Методиј за архиепископ на Моравија и на цела Панонија „ш 
ракоположи и Климевт и Наум заедно со останахите за свеш- 
теници h ѓакони'1.43) Дека за време престојот на словенските 
просветихелн во Рим бил лосветен Методиј за епискои, a не- 
говите ученици за свештеници и ѓакони, ce вели и во Итали- 
јанската легенда-

Престојот на визанхиските мисионери во Рим е значаен и по 
тоа што Килмент при примањето на свешхеничкиот чин ce ох- 
кажал од своехо световно име и го зел имехо на Св. Клименх 
Римски, чии мошти ги донел неговиот учихел Кирил.44)

Додека словенскихе просвехихели престојувале во Рим, Кон- 
схаитин Филозоф ce разболел и пред да умре во 869 година ce 
замонашил и прихоа го примил имехо Кирил, со кое и ce прос- 
лавил. Тој бил свечено погребан во цркваха на Св. Климент со 
сихе почесви шхо им ce укажувале и на римските папи.

По смрхха на Кирил на чело на миоијата засханал Мето- 
диј. Заедио со своите ученици хој ce врахил во Панонија u 
акхивно ja  помагал борбаха за независност на Великоморав- 
скохо киежевсхво. Но, кога во 871 година кнезох Свехополк 
(кој го истиснал од власта Ростислав) бил оимнат од престолот 
и одведен во Германија, Меходиј бил фахеи од германските 
епископи, осуден и фрлен ibo захвор. Тој осханал во захворох 
двеипол години, cè до 873 годана, кога по успешнохо восхание 
Велика Моравија ce ослободила и Свехополк повторно засханал 
на чело на државаха. Новихе услови влијаеле Меходиј со пап- 
ска подршка да застане на чело на Панонскага архиепископи- 
ја, во чиишхе рамки влегувале покрај црквите од Панонија и 
од цела Велика Моравија. Дејствувајќи како панонски архне- 
пнскоп Меходиј од почетокот успеал оо помошта на своихе вер- 
ни ученици успешно да им ce одупре на акциите на германски- 
те свешхеници во истиснувањехо на словенскаха богослужба од 
црквите. Притоа германските свештеници при наложувањето на 
лахинскаха богослужба наидувале на подршка и од господареч- 
ката класа на Моравскаха држава. Дури и самиот Свехополк 
не сакал да ги раскиие целосно врскихе со германските свешхе- 
ници. Но и покрај хоа, изворихе сведочах дека cè додека Ме- 
ходиј схоел на чело на Панонската архиеписшпија словенска- 
та богослужба са успех ce извршувала во црквите.

«) Исто, III, стр. 188, 199.
43) П Петров. В. Ггазелев, Христоматии, I ,стр. 294.
w) Е. Георшев, Разцвегвт на бвлгарската литература, стр, 92: X. Но- 

ленакович, Климент Охридски, стр. 23.

2 Иеторија . »



Положбата ce изменила од основа кога архиепископот Ме- 
тодиј умрел, на 6 април 885 година. Германските свештеници 
го очекувале овој момент за да уншптат cè што било постигнато. 
На чело на Панонската архиепископија не дошол Горазд, кого 
што Методиј го определил за свој наследник, туку Германецот 
Вихинг.45) Заедно со потчинетите епископи и свештеиици тој 
отпочнал отворена борба против словенското свештенство со 
цел да ce отстрани словенската богослужба целосно од цркви- 
те и да ce уништи словенската писменост и култура.

Папата Стефан V допуштил Методиевите ученици да бидат 
изложени на жестоки малтретирања од германските свештени- 
ци. Дел од нив биле фатени и продадени како робови, дет лик- 
видирани, a само мал дел успеале да ce спасат на бугарска те- 
риторија. Меѓу нив биле и Климент и Наум. Откако извесно 
време Климент поминал во бугарската престолнина Плиска, 
кнезот Борис го испратил во средината на 886 година на мисио- 
нерска работа во Македонија.

Седумгодишната учителска дејмост на Климент Охридскн 
во Македонија, која ce одвивала од 886—893 година, со право 
била досега bio центарот на истражувањата кај голем број по- 
знавачи на животот, дејноста и делото на Климент Охридски. 
Како учител Климент ги поставил темелите на Охридската кни- 
жевна школа, словенската црква во Македонија, со што со ус- 
пех ш  продолжил сесловенското дело на своите учители Кирил 
и Методиј. Сето тоа пак овозможило Охрид во овој период да 
ce претвори во најразвиен културен центар на Балканот од ка- 
де ce ширела словенската култура низ целиот словенски свет.

Во научната литература cè уште ce води жива полемика 
по прашањето околу причините кои го натерале кнезот Борис 
по краткото задржување на Климента во бугарската престол- 
нина Плиска да го испрати да дејствува како учител во областа 
Кутмичевица. Еден број научници причините ги барале во ет- 
ничките разлики меѓу поданиците на Бугарската држава и пот- 
чинетоста на свештенството во областа Кутмичевица директно 
на Цариградската патријаршија. Со испраќањето на Климент 
во Кутмичевица, сметаат овие иследувачи, кнезот Борис сакал 
да га стави овие свештеници под власта на бугарскиот црковен 
поглавар.

Друга група научници, пак, предводени од В. Златарскп 
причините за испраќањето на Климент за учител во Кутмичевн- 
ца ги побарале во пречките на кои наишол Климент во Плиска 
од противниците на словенската просвета и богослужба во што 
предначеле прабугарските болјари и високиот грчки клир, ка- 
ко и спремноста на Византија да допушта да ce шири словен- 
ската просвета и богослужба сво областите кои ги населувале 
македонските Словени.

45) Ал. Милев, Грвцките житин на Климент Охридски, стр. 98—99.
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Трета група научници, пак, ш  застапуваат гледиштето де- 
ка причините кои ги натерале Климент и Наум да ja  напуштат 
бугарската престолнина и да заминат во Македонија ce сведу- 
ваат на тоа двка во Преслав дошла до израз кмрилската писме- 
ност поради што Климент и Наум како верни продолжувачи 
на Кирило-Методиевото писмо, глаполицата, доброволно ce пов- 
лекле и заминале за Охрид каде и ja формирале Охридската 
глаголска книжавна школа.

Постои и четврта група научници кои причините за зами- 
нувањето на Климент да дејствува како учител во Кутмичеви- 
ца ш  побарале во политиката иа Бугарската држава која ce 
сведувала на тоа: преку Климента да ce затврдат бугарските 
позиции во завладеаните македонскѕи и албански територии44) 
Ваквото гледиште е најприфатливо.

Во Пространото Климентово житие, кое го напишал Тео 
филакт Охрвдски кон крајот на XI век врз база на словенски 
житија, во врска со испраќањето на Климент вк> Кутмичевица 
ce вели: „(Кнезот) Борис не престануваше да мисли како да 
им даде на светите ос за неуморното завршување на божјото де- 
ло, по внушение божјо ja  отргна Кутмичевица од Котокиј и 
ослободувајќи го од дијоцезот, го постави за нејзин началник 
Добета. Тој го предаде на Добета блажениот Климент или п о  
точш  го предаде Добета на Климента, или уште, поточно ги 
иовери еден на друг. едниот како послушен во cè, a друшот, 
како задолжен да ce користи од првиот како од свој помошник, 
за да ги посшше намерите“.* * 47)

Оиие известувања од Теофилакт Охридски поради својата 
нејаснотија и ншхостоењето на други изворни податоци во на* 
учната литература станале предмет на жива полемика која трае 
до денес. Во врска со изразот „Котокиј“ засега постојат две 
гледишта. Првото ce сведува на тоа дека под овој израз ce гход- 
разбира пооголема облает од која била издвоена областа Кутми- 
чевица48), a второто дека тоа било лице кое било отстрането од 
управата над областа Кутмичевица и замеието со Добета.49) Вто

%) Ввд.: И. P. Илиев, Бележки вврху биографилта на Климент Ох-
ридски. — Исторически преглед, XL, 1. Софии 1984, стр. 95 и сл.

47) Вид.: Ив. Венедиков, Климент Охридски и Добета. — Сб. Кли- 
мент Охридски. Изд. БАН, Софил 1966, стр. 310.

4Ѕ) Вид.: H. Л. Туницкии. Св. Клкмент, стр. 183 к бел. 1—2; Ал. Ми- 
лев. Грвцките житил на Климент Охридски, стр. 124—125, 156, иел. 115; 
истиот, Двете грвцки житил на Климент Охридски. — Сб. Климент Ох- 
ридски, Изд. ЕАИ, Софил 1966, стр. 149 и сл.; Т. Томоски, Прилог кон 
топографијата на Климентовата епархија, — 36. Климент Охридски. Скоп- 
je 1986, стр. 205.

49) М. Воинов, Нлкои втвпроси вбв врвзка с образуването иа бвлгар- 
ската двржава и покрвстването на бЂЛгарите. — Известил на Института 
за историл, 10 Софил 1962, стр. 302—303: Иван Венедиков, Климент Ох- 
ридски и Добета, стр. 310 и сл.: Б. Панов, Охрид во епохата на Клихчент 
и Наум. — 36. Климент Охридскн. Скопје 1986, стр. 190 ц  сл.
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рото гледшпте е прифатливо, зашто навистина глаголот „отр- 
гна“ ce однесува на личност.50) Со таквото сфаќање на Теофи- 
лактовото известување ce овозможува да ce сфати дека кнезот 
Борис го отстранил Котокиј од управничката должност во об- 
ласта Кутмичевица и на негово место то поставил Добета, со 
кош Климент требало да ja  усогласи својата учителска деј- 
ност.51)

Bio научната литература постои неединство меѓу лознава- 
чите на Климент Охридски и по прашањето околу местополож- 
бата и големината на областа Кутмичевица.52)

Во последно време за изразот Кутмичевица има искажува- 
н>е од бугарскиот учен М. Чалков дека е од прабугарско потекло 
и значи „навопридобиена, новоприклучена земја“.53) Ваквото ис- 
кажуѕвање е доста убедливо, зашто навистина расположливите 
извори говорат дека областа Кутмичевица паднала под бугар- 
ска власт во времето на владеењето на кнезот Борис.54)

Средиштето на областа Кутмичевица го сочинувале гра- 
довите Девол и Охрид. Во прилог на тоа говори искажување- 
то на Климентовиот житиеписец Теофилакт, дека кнезот Бо- 
рис за пример на другите му „предал како подарок на трибла- 
жениот Климент три дворци во Девол, кои ce одликувале по 
својот раскош и им припаѓале на (луѓе) од комитски род. Освен 
тоа му подарил и место за одмор околу Охрид и Главиница“.55) 
Во последно време Илија Илиев врз база на сестрана анализа 
на расположливите изворни податоци градот Девол го лока- 
лизирал во подножјето на Гора, која ce наоѓа меѓу Охридско- 
то езеро, реката Девол, планината Мокра и Сува Гора.56) Тоа 
пак оди во прилог на искажувањето на учените дека областа 
Кутмиченица ce простирала во Југозападна Македонија, зафа- 
ќајќи делови и од Јужна Албанија.57 * * *) Поголем дел од оваа те- 
риторија ja  сочинуваат бившата склавинија „Берзитија“ која

ѕо) Ив. Венедиков, Климент Охридски и Добета, стр. 310.
51) Исто, 310—311: Б. Панов, Охрид во епохата на Климент и Наум. 

стр. 190.
52) Н. Л. Туницкии, Св. Климент, стр. 176 и сл.; Ив. Венедиков, Кли- 

мент Охридски и Добеха, стр. 311 сл., како и таму наведената литература.
53) Види: П. Коледаров, Климент Охридски, „пврви епископ на 

б-влгарски език“ на Драговитите в солунско и на Великии в западните 
Родопи .— Сб. Константин — Кирил Филозоф. Софин 1969, стр. 158—159. 
бел. 1.

м) Вид.: Н. Л. Туницкии, Св. Климент, стр. 168: Б. Панов, Охрид 
во епохата на Климент и Наум, стр. 187.

55) Ал. Милев, Грљцките житил на Климент Охридски, стр. 124—125.
Сп.: Н. Л. Тунидкии, Св. Климент, стр. 60: Б. Панов, Охрид во епохата на
Климент и Наум, стр. 188.

м) Ил. Илиев, Бележки вврху биографилта на Климент Охридски.
стр. 98.

ет) Ив. Венедиков, Климент Охридски и Добета, стр. 311 и сл.
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кнезот Борис ja  освоил во периодот меѓу 855 и 864 година>в) 
Притоа тој жестоко ce однел спрема берзктските племенски 
водачи кои му пружиле жесток отпор. Конфискуваните рас- 
кошни дворци во Девол и местата за одмор во Охрид и Гла- 
виница кои Борис му ги доделил на Климента секако им при- 
паѓале на берзитски кнезови.59)

Градот Девол станал седиште на новосоздадената воено- 
административна единица—Деволскиот комитат во чии рамки 
влегувала целата област Кутмичевица заедно со градовите Ве- 
лес, Прилеп, Битола, Меглен, Костур, Кичево, Охрид, Дебар и 
др. Оваа голема воево-административна единица всушност бн- 
ла еден од 10-те комитати на какви била поделена целата про- 
ширена Бугарска држава.60) До доаѓањето на Климент за учи- 
тел во Кутмичевица, комит на Деволскиот комитат бил Кото- 
киј, Kioj потоа бил заменет со Добета. Тој требало да му обез- 
беди на Климента непречена дејност во изградувањето на броен 
словенски учителски и свештенички кадар- Преку комитот 
Добета всушност биле извршувани наредбите на кнезот Б о  
рис, каков што бил случајот и оо комитите кои стоеле на че- 
ло на Брегалничкиот комитат, кои, според вестите од Житие- 
то на Тивериополските маченици, биле „служители и исволни- 
тели на заповедта“ негова.61) Комитите распологале со своја 
војска, со огромен воедно-административен апарат, така што 
со помошта и на црковните органи62 63) можеле поуспешно да 
дејствуваат во затврдувањето на бугареката власт во потчике- 
тите македонски и албански области.

Седумгодишната учителска дејност на Климент во обла- 
ста Кутмичевица била целосно вклучена, како што нагласува 
Н. Туницки, во „програмата на кнезот Борис“.“) Кнезот Бо- 
рис не случајно го испратил Климента, по краткото задржу- 
вање во Плиска, да изврши важна државна мисија во Маке- 
донија во својство на учител. Уште додека дејствувал како 
мисионер во Велика Моравија тој бил вброен во редовите на 
оние сестрано изградени ученици на браќата Кирил и Методиј 
„кои имале должноет на учители“.64) Освен тоа, Климент спа- 
ѓал и во редот на оние „слалзни мажи“ мои биле удостоени во 
Рим оо свештенички чинови.65) ¥ште како византиски мисио- 
нер во Велика Моравија, Климент бил оспоообен од своите 
учители Кирил и Методиј да го толкува евангелието, псалти- 
рот итн., што било карактеристично за специјализираните ви-

Ѕ8) Б. Панов, Охрид во епохата на Климент и Наум, стр. 186 и сл.
*) Исто, стр. 188—189.
<м) Исто, стр. 190 и таму наведената литература.
«) PG, t. 126, col. 205, B.
«) Исто, col. 205, B: 217, C.
63) H. Л. Туницкии, Св. Климент, стр. 187—188.
«) Ал. Милев, ГрЂЦКите житин на Климент Охридскм, стр. 111.
65) Исто, стрѕ 111.
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зантисќи учители.66) Затоа ќнезот Борис веднаш и ѓо испратил 
Климента да изврш ува учителска дејност во Кутмичевица. Во 
името на заштитата на словенското дело, чии основоположни- 
ци биле неговите учители Кирил и Методиј, Климент заедно 
со Наум и други кивни соученици биле придобиени од кне- 
зот Борис. Во Македонија Климент бил испратен да извјрши 
мисија од специјално значење. Притоа, како што нагласува 
неговиот биограф Теофилакт, тој „никогаш не престанал да 
ce грижи да не го измами кнезот во надежите што тој ги но- 
лагал на него“67) Главната задача што му ja  поставил Борис 
не ce состоела во елиминирањето на паганите, кои cè уште ш  
имало озо Македонија,68) туку да создаде словенски училишта 
во хсои учениците би ce обучувале на словенски јазик и црков- 
на литургија. Тоа, пак, било, как.о што правилно констатирал 
Н. Тушвдки, „фундаментот на целата работа, замислена од Кли- 
мент и Борис.“69)

Кнезот Борис не без причиви го исцратил Климента да 
дејствува каио учител во Македонија. Во неа било засилено 
византиското влијание кое се ширело преку црквите во кои 
проповедале грчки свештеници уште од 864 година, кога Бо- 
рис пристанал неговите поданици да бидат покрстени по ис- 
точен образец. Соочен со засиленото византиско влијание, Бо- 
рис на трипати ja  менувал својата црковна политика со цел 
да добие самостојна црква. Во периодот од 864—866 година 
исклучиво ce потпрел ка Цариградската патријаршија; во пе- 
риодот од 866-—870 година поминал на страната на Римската 
црква, a од 870 пак на страната на Византија, кога таа му да- 
ла право на самостојна бугарска црква, Архиепископија, потчи- 
нета на врховната власт на цариградскиот патријарх.70)

Градот Охрид станал гласвно средиште на учителската деј - 
ност на Климента. Уште додека кнезот Борис бил на власт, 
Климент изградил повеќе цркви71) во кјои ce вршела богослужба 
иа словенски јазик. На тој начин тој ш  поставил темелите не 
само на изградувањето на македонската словенска ппсола, iy- 
ку и на словенската црква.

Како учител Климеи успеал да изгради огромен број сло- 
венски учители и свештеници. Според вестите од Теофилакт 
Охридски, Климент располагал во секоја енорија со по триста 
одбрани ученици и нивниот вкупен број изнесувал не помалку 
од 3500. Теофилакт кој при пшиуваи>ето на своето житие ce пот-

м) H. Л. Туницкии, Св. Климент, стр. 185—186.
67) Ал. Милев, Гргцките житни на Климент Охридски, счр. 125—127.
63) Исто, стр. 126—127. Сп.: Н. Л. Туницкии, Св. Климент, стр. 188: 

В. Ггозелев, Кнлз Борис Пврви. Софнн 1966, стр. 359 сл.
6Ѕ) Н. Л. Туиицкии, Св. Климент, стр. 188.
70) Исто, стр. 175: В. Ггозелев, Кнлз Борис Пврви, стр. 406 сл.
71) Ал. Милев, ГрЂцките житил на Климент Охридеки, стр. 132—135.
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пирал на словенски житија, буквално ги пренесува и искаЖу- 
вањата на некои од неговите ученици. „Ние секогаш бевме со 
него—пренесува Теофилакт—присуствувај ќи во cè што го Bp- 
meme и на коешто учеше преку едното и друтото. Ние нико 
гаш не го видовме да безделничи, тој или ги учеше децата, и 
тоа по разни начини—на едни им ш  покажуваше формите 
на буквите, на други им ja  објаснуваше смислата на напиша- 
ното, a на трети им ги нагласуваше рацете, за да пишуваат 
и не само денски туку и ноќе, или ce оддаваше на молитва 
или ce занимаваше со читање, или пак пишуваше книги, a по- 
некогаш во исто време вршеше две работи: пишуваше и цре- 
даваше на децата некакво знаење, бидејќи знаеше дека без- 
делничењето е учител на секое зло“72). Врз база на овие вести 
од Климентовото житие, Н. Туницки дошол до заклучок, де- 
ка во Југозападна Македонија тогаш биле создадени два ви- 
да школи: за возрасни и за деца. Во рамките на школите кои 
обучувале возрасни ученици биле приготвувани главно сло- 
венски учители и свештеници.73) Тоа го навел и Теофилакт, 
кога нагласил дека од своите ученици Климент во одделните 
енории поставувал четци, подѓакони, ѓакони и свештеници.74) 
Климентовиот манастир во Охрид ce претворил во главно сре- 
диште за стекнување на повисоко црковно и просветно обра- 
зование. Затоа има основа да ce прифати гледиштето на оние 
учени кои сметаат дека Климентовата школа во Охрид израс- 
нала во универзитетски центар, т.е. во средиште на првиот 
словенски универзитет воопшто.75)

Додека учителствувал во Кутмичевица, во градот Охрид 
Климент развил плодна писателска дејност. Бидејќи многуми- 
на од неговите ученици не го разбирале напишаното на грчки 
јазик, им составил на словенски јазик, истакнува неговиот жи- 
тиеиисец Теофилакт, „прости и јасни слова за сите празници“ 
потоа ja  шабдил дрквата со псалмоподобни песнописениа“ итн. 
Од перото на Климент биле напишани над 50 „слова“ (дела), 
кои послужиле како основа на изградувањето на македонска- 
та литература и култура. Во овој период градот Охрид веќе 
располагал со свои скриптории и бибилиотека, смета профе- 
сорот С. Антолјак.76) Тоа пак овозможило Охрид да ce претвори 
во расадник на словенска култура, зошто од овој древнома- 
кедонски град биле растурани низ Македовија и целиот сло- 
венски свет голем број словенски книжевни трудови. Покрај

п ) Исто, стр. 127.
73) H. Л. Туницкии, Св. Климент, стр. 189.
74) Ал. Милев, Грвцките житии на Климент Охридоки, стр. 127.
75> П. Петров, Климент Охридски и неговата епоха. — Сб. Клцмент 

Охридски 916—1966. Изд. БАН, Софил 1966, cip. 48: В. Ггозелев, Кнлз Бо- 
рис Пврви, стр. 364.

76) С. Антолјак, Самуиловата држава. Скопје 1969, стр. 90—91.
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rôâ, во рамќите на Климентовата ш ќш а нВраснале и познати 
писатели и други културни творци, кои исто така придонеле 
Охрид да ce развие во еден од најпознатите словенски култур- 
ни центри. Во тоа пак ce оостои големото значење на мисио- 
нерската дејност на Климент Охридски во Македонија,.

До 893 година, кога Климент бил поставен за прв сло- 
венски епископ во Македонија од Симеона, тој успеал да из- 
гради голем број учители и свештеници кои не само што ги зе- 
ле местата на византиските свештеници во областа Кутмиче- 
вица, туку и во другите македонски области, нотчинети на Бу- 
гарија, каков што бил случајот и со новооенованата Брегал- 
ничка епископија во која била водена богослужба на словен- 
ски јазик.77)

Оо назначувањето на Климент Охридски за прв „епископ 
словенски“ уште повеќе ce забрзал процесот на словенизира- 
њето на македонските цркви. К аш  словенски епископ Климент 
дејствувал во правец на реализација на политиката на Симеон, 
насочена кон завладување на македонските области кои оста- 
нале под византиска власт. Затоа, само што дошол на власт, 
Симеон го поставил Климента, кој веќе бил испробан мисио- 
нер, за „епископ на Тивериопол ијш Велика“78). Овој изворен 
податнж кој го содржи т.н. Диканжо® список на охридските 
архиепискскпи, единствено засега подиректно ja  определува ме- 
стоположбата на Климентовата епископија, па затоа со пра- 
во Ив. Снегаров, во еден од последните свои трудрви: вели, 
дека треба „да биде раководна нишка во барањето на место- 
положбата на Климентовата епископија“79). Податокот как, од 
Пространото Климентово житие, дека Климент бил назначен 
од Симеона за „епископ на Дрембица или Велика“80), иако 
досега бил подложен на сестрана анализа од страна на позна- 
вачите на Климента,81) ce уште во науката останува неразја- 
снет. Затоа, потпирајќи ce на податокот од Дикакжовиот ка- 
талог, денес единствено може поконкретно да говориме, дека 
градот Тивериопол (црковниот назив на Струмица) бил еедиш- 
тето на Климентовата аписккишја, која, инаку. ce простнрала 
на поширока територија. Симеон секако водел сметка кога го 
испратил Кдимента да дејствува во овој крај на Македонија 
зашто Струмица останала како пограничен град, поради што 
грчкото влијание тука било cè уште големо. Климент најверо- 
јатно го зел местото на грчгшот епископ Теоктист Твверио- 
полски, кој заедно со Гаврило Охридсгси и уште неколкумина

_  77) PG, t. 126, col. 208* D.
7Ѕ) И. Иванов, Бвлгарски старини из Македониа, стр, 565.
79) Ив. Снегаров, Кђм ввпроса за епархиата на Климент Охридски. 

—• Сб. Климент Охридски 916——1966. Софиѕ 1966, стр. 303. ,
м) Ал. Милев, ГрЂцките житиа на Климент Охридски, схр. 128—129.
81) Вид.: Ив. Снегаров, Кђм ввпроса за епархиѕта на Климент Охрид- 

ски, стр. 291 и сл.
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други êrmcKom земал учество на Фотиевиот црковен ообор 
во Цариград во 879 година.82 83)

Дека средшптето на Климентовата епископија ce наоѓа- 
ло подалеку од Охрид говори и  податокот од Пространото Кли- 
ментово житие, со кој житиеписецот Теофилакт известува дека 
„Климент ce враќал од Велика во Охрид да види дали жите- 
лите на земјата ce силни по дух и дали ce опираат на стравот 
од бога како на некаков жезл, така и да остане на спокојство 
во општењето со бога во својот манастир, чија убавина ja  са- 
кал и за која тагувал, кога ce оддалечувал некаде“̂ ). Како 
што гледаме, иако Климентовото епископско оедиште ce нао- 
ѓало подалеку од Охрид, тој не престанувал да доаѓа во овој 
град каде што имал изградено „сопствен манастијр“ уште доде- 
ка бил жив Борис.84) Во рамките на овој манасшр Климент не 
само што пишувал книги, туку и голем број негови ученици— 
следбеници препишувале и преведувале книги, со што мана- 
стирот ce претворил во културно жариште, за кој така многу 
„тагувал“ Климент кога ce оддалечувал од Охрид.

Набргу по назначувањето на Климент Охридски за егш- 
скоп, Симеон ja  возобновил војната со Византија. До почето- 
кот на X век тој успеал да ja  прошири бугарската граница 
на 22 км. од Солун, a за што сведочи и еден пронајден погра,- 
ничен столб во с- Нарш во Егејска Македонија-85) Во екот на 
оваа војна, Климент „веќе погрбавен од старост и истоштен 
од работа“, решил да „се откаже од епискогшјата“, иравдад ќп 
ce дека е „слаб за црковните грижи“. Всушност, причината Кли- 
мент да ce откаже од својата епископска должност секако ce 
должела на ѕверствата што Симеон ги вршел над починетото ма- 
кедонско население. Симеон, истакнува Теофилакт во Климен- 
товото житие, бил „ужасан од тоа неочекувано барање“ на 
Климента; го сметал тоа за лош предзнак за сопственото сим- 
нување од „царскиот трон“. Откако му нагласил дека со ниш- 
то не го повредил лично и дека потчинетото свештенство му 
останало покорно, едноставно му наредил да си ja  повлече 
оставката.86)

Присилеи од Симеона и натаму да ja  извршува својата 
епископска должност, Климент Охридски по кратко време ум- 
рел во 6424 (27 јули 916) година. „Пред да умре—соошптува 
житиеписецот Теофилакт—тој си направил тестамент, и тоа 
според каноните, како за книгите, што ги нагашхал, така и за 
имотот... Откако го разделил целиот свој имот на два дела,

s2) Грљцки извори за бмгарската историд, IV. Софин 1916, стр, 117.
83) Ал. Милев, ГрЂцкихе житил на Климент Охридски, стр. 134—135.
м) Исто, схр. 133—134.
®) И. Иванов, Бглгарски схарини из Македонии, схр. 18. Сп.: Б. Па- 

нов, Средновековна Македонија, III, схр. 418 и бел. 195.
ѕ6) Ал. Милев, Грг.цкихе жихии на Клименх Охридски, схр. 137—141.
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тој ja  оставил едната половина на Епискохшјата, a другиот дел 
на манастирот, давајќи јасен пример и во тој случај како тре- 
ба да ce печали и како да ce употребува спечаленото и дека, 
ii едното и другото ce m  божја сугестија... He е можно—на- 
гласува понатаму негоаѕиот житиеписец—никој да направил от- 
кажување од својот имот по друг ггопофален начин од оној 
што го направил великиот Климент“. Климент бил погребан во 
неговиот охридски манасшр во гроб што—соопштува 'Геофи- 
лакт—„тој самиот, со сопствените раце, си го подигнал“.87) Пред 
повеќе години проф. Д. Коцо успеал да го пронајде и откопа Кли- 
ментовиот гроб во манастирот Св. Пантелејмон при Имарет88) 
Само шест година пред Климента, на 23 декември 910 година. 
умрел и неговиот најблизот соработник Наум. Житиеписецот 
на Второто Наумово житие, инаку нешво ученик, соошптува 
дека „откако изгради oè благоугодно на бога, почина таму 
(во Охрид) блажениот Наум во длабока старост и ja  пре- 
даде својата душа во божјите раце на 23 декемврт A 
чесното тело му беше облечено од божествените раце на 
Христовиот архиереј Климент Охридски и свечено положено 
во гробот (во десното крило на храмот.“89) Покрај Климент 
Охридски во науката со право ce смета и Наум Охридски за 
еден од основоположниците на Охридската глаголска кии- 
жевна школа.

Иако при извршувањето на својата учителска и епископ- 
ска дејност во Македонија Климент Охридски ce раководел 
директно од бугарскиот двор, тој целосно ce оддал во служба 
на својот народ. Затоа и дошол во судир со бугарскиот владе- 
тел Симеон. Иако кон крај-от на својот живот принудно ja 
вршел својата епископска должност, Климент Охридски „до 
крајот на својот живот“—истакнува житиеписецот Димитрија 
Хоматијан—како добар пастир продолжил со сите средства да 
ce „грижи за своето паство“.90)

Заради cè што направил за развојот на македонската про- 
света, литература и култура, за затврдување основите на ма- 
кедонската словенска црква, Климент Охридски зазема значај- 
но место во историјата на македонскиот народ. Тој исто> така 
зазема значајно место и во културната историја на сите сло- 
венски народи, зашто неговата Охридска глаголска книжеѕвна 
школа ce претворила во културно житие на сиот словенски 
свет.

87) Истото, СтР- 141—143.
88) Д. Коцо, Климентовиот манастир „Св. Пантелејмот" и раскоп- 

ката при „Имарет" во Охрид. — Книга за Климент Охридски. Скопје 1966, 
стр. 129 и сл.; истиот, Нови податоци за историјата на Климентовиот ма- 
настир Св. Панхелејмон во Охрид. — 36. Климент Охридски. Скопје 1986, 
стр. 213 и сл.

8Ѕ) П. Петров, В‘. Ггозелев, Христоматил, I, стр. 295.
0̂)’ Ал. Милев, Грвцките житии на Климент Охридски, стр. 181
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Ќлимент Охридски зад оебе оставил голем број словенски 
училишта и цркви, бројни оригинални и преведени словенски 
книжевни дела, огромен број свои ученици—следбеници, кои 
по неговата смрт не само што придонеле да остане постојан 
поменот за него, туку и да ce продолжи и низ вековите развие 
сесловенското дело на Кирил и Методиј, основоположниците на 
словенската писменост и култура.

Branko PANOV

CLEMENT OF OHRID AND HIS COMMON 
SLAVIC ACTIVITY

S u m m a r y

On the base of the sources we have at our disposal (Sla
vic, Greek, Latin) an attempt has been made in this article to 
give answer to the dispute questions concerning the problems abo
ut the life and work of Macedonian and common Slavic educator 
Clement of Ohrid. The answers are as follows:

1. Clement of Ohrid is a Slav by origine from those Mace
donian regions which from the middle of the IX century within 
the framework of the „Slavic Princedom", which was governed 
sor almost 10 years by his brother Methodius, Constantine Phi- 
losoph's brother, and whose seat covered the Strumica and Bre- 
galnica regions. Within the Methodius Princedom at the first 
half of 50’s of the IX century the first mission by his brother 
Constantine the Philosopher, was done mainly among the Slavs li
ving in the course of River Bregalnica. Thanks to Methodius, Con
stantine in 855 for the needs of Slavs has created the Slavic 
alphabet, he wrote books in Slavic", and at the same time he bap- 
tazed 54000 persons. Clement of Ohrid was among those selected 
men of Constantine and Methodius brothers who first began adap
ting „the God’s knowledge of their understandable mother tongue.

2. After the conquest of Methodius „Slavic Princedom” by 
Bulgarians he was among those pupuls of Methodius who toge
ther with him withrew to the Mount of Olimp and Asia Minor, 
where after the Saracen's mission Constantine the Philosopher 
joined them. Constantine and Methodius in Clement and other 
loyal pupils had hard working assistents in improving and appen
ding the created Slavic alphabet on Macedonian soil together 
with translaton and w riting books in  Slavic. Problably, Clement 
took part also in the Hazzard’s mission in 860—861.

3. Clement of Ohrid was among the loyal pupils of Con
stantine and Methodius during the Moravitn's mission between 
863 and 885. In Rome he was honoured and appointed clergy
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man by the pope Adrian II. After the death of Methodius he was 
among the few prupils who found shelter in Bulgaria.

4. In the middle of 886 by the Bulgarian prince Boris, Cle
ment was sent on a special mission in the region of Kutmičevi- 
ca. This, „newly concluded country” was in South+W est Macedo
nia and South Albania; its seat contained the Ohrid and Devol 
regions. In Kutmičevica Clement worked as a teacher for almost 
seven years preparing about 3500 Slavic pupils (clergymen, tet- 
chers, etc.). The new Slavic clergymen took the posts of the By- 
zantian, who after 864 served in churches in Greek, spreading the By- 
santian religious and political influence. Main Clement’s activity  
as a teacher was in the ancient Macedonian town of Ohrid, which 
in this period grew up in a seat of the first Macedonian Univer
sity at all.

5. In 893 the new Bulgarian governer Simeon appointed 
Clement as first „Slavic Episcop” of the Velička Episcopy, who
se seat was in the town of Tiveriopole (Strumica). His teachers 
post was given to Naum, who together with Clement are consi
dered to be the founders of the Ohrid literary school. Towards 
the end os his life he submitted his resignation to Simeon, but 
he did not accept it. Clement died in 916. He was hurried in his 
Ohrid monastery, which according to Teophilact’s data „he him
self has prepared it”.

Though Clement of Ohrid during his teaching and episco
pal activity in Macedonia was forced to follow the directives of 
the Bulgarian court, he entirely devoted to the service of his Ma
cedonian people which made him a conflict witch Simeon. Ne lift 
a lot of Slavic churches and schools, an enormous number of 
his pupils—followers, numerous original and translated slavic 
literary works. In the wey he contributed after his death to 
prolong and develop through the centuries the common slavic 
activity of Cyril Methodius brothers, the founders of the Sla
vic literacy and culture.
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