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Резюме. В средновековните слова и поучения, приписвани на Климент Охрид-
ски от ръкописната или от научната традиция, се срещат определени теми и мотиви, 
развити по сходен начин и с идентични изразни средства. Целта на изследването 
е да се съберат на едно място част от най-типичните общи места, да се коментира 
тяхната роля и функция и да се обгледа още веднъж значимостта им като маркери за 
авторовия стил.
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Abstract. In medieval sermons and homilies, ascribed to Clement of Ochrida in 
textual or in scholarly tradition, certain themes and motifs are developed by using identical 
phrases and ideas. The paper aims at gathering the most typical common passages and 
examining their role and function as well as their significance as markers of style and 
authorship.
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Още от XIX в., когато започва активното изучаване на творчеството на 
Климент Охридски, е известно, че произведенията, които в ръкописната тра-
диция пазят неговото име в наслова си, се отличават с определени маркери на 
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авторовия стил. Става въпрос не само за образността, топосите, структурата, 
но най-вече за ясно проследимата циклична поява на някои теми, мотиви, 
препратки към библейския текст, които в различните слова и поучения полу-
чават и сходен езиков израз. Тези рефренно повтарящи се елементи помагат 
и на предходните, и на съвременните изследователи да причисляват – с по-
голямо или по-малко основание – редица анонимни и псевдозлатоустови тек-
стове към Климентовия корпус. 

С този подход славистиката не се отличава много от византинистиката: 
установяването на авторството на определен анонимен текст може да се из-
върши на базата на достатъчен брой съвпадения спрямо характеристиките 
на други, сигурно атрибутирани съчинения. Закономерен е обаче въпросът, 
кога всъщност съвпаденията са „достатъчен брой“? Имат ли „общите места“ 
все пак някаква йерархия на стойността и надеждността, която в определени 
случаи ги превръща в реални маркери? На тези сложни и многократно комен-
тирани от изследователите проблеми няма да се спирам специално тук, но ги 
споменавам мимоходом, за да припомня, че използваният инструмент е ме-
тодологически несъвършен, поради което най-съвестните палеослависти се 
отнасят към него по-скоро скептично: сходните пасажи между текстовете ви-
наги могат да се отдадат на „нормативния и каноничен характер на среднове-
ковното словотворчество“ (Йовчева/Yovcheva 2008, 234), а интерпретацията 
им се ръководи по необходимост от субективната интуиция на анализиращия, 
„която може сериозно да ни подведе“ (Станчев, Попов/Stanchev, Popov 1988, 
87). Затова по необходимост и с много сериозни основания, изложени от  
Р. Марти, „в най-добрия случай може да се определи принадлежността на 
един текст към Климентовата традиция“, но не и да се извърши сигурна ат-
рибуция (Марти/Marti 2000, 12–13 и сл.). Марти е скептичен дори спрямо 
произведения, приписани на Кирило-Методиевия ученик в насловите на пре-
писите (Марти/Marti 2000, 10–11).

В последните няколко години се занимавах с проучването на старобъл-
гарския сборник Златоструй – сбирка, запазена в няколко редакции и съдър-
жала първоначално над 150 слова, принадлежащи или приписани на Йоан 
Златоуст (Милтенов/Miltenov 2013). Сред огромното мнозинство от преводни 
поучения има и около десетина, за които не е открит гръцки оригинал и с 
голяма степен на сигурност може да се смята, че имат старобългарски произ-
ход. Именно тези предположително славянски произведения ме отведоха към 
настоящата тема, защото вместо да се установят евентуалните им византий-
ски източници, което в други случаи ми се удаде да извърша, за много от тях 
паралели се откриха спрямо произведения, свързвани с името на Климент Ох-
ридски. Както ще се опитам да покажа тук, близост се открива най-често по 
отношение на определени мотиви, които могат да се тълкуват като фрагменти 
от една богословска концепция, изтъкана от библейски текст, преработени 
заемки от византийската хомилетика и собствена авторова интерпретация. 
Тази концепция, изложена пределно лаконично и опростено, пронизва като 
нишка словата и поученията, приписвани на Кирило-Методиевия ученик, об-
вързва ги с богослужението, с произведения на химнографията, с църковните 
тайнства и посветените им текстове. Някои елементи от нея са разгледани от  
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Ив. Добрев като доказателство за мораво-панонски пласт в произведенията 
на славянския проповедник и писател (Добрев/Dobrev 1990, 14–24). Насто-
ящата работа може да се схваща като продължение на неговата, но с фокус 
по-скоро върху издирването и събирането на един масив от „общи места“ с 
оглед на бъдещото им използване като стилови и дори атрибутиращи маркери 
след внимателна оценка на тяхната надеждност. 

I. Една от типичните линии в свързвания с името на Климент Охридски 
текстов корпус е разказът за „поробването от дявола“: видѣвь же проныри-
выи врагъ (var. бѣсъ) чвка тако любима бмь. покѹси сѧ многыми лестьми 
смирити (var. превабити) его (...) и нападоша емь лѹкавнїи ти бѣси. мноѕеми 
лестьми бѕи сѧ нарицающе и привидѣниѧ творѧще. овъ въ снѣхъ, овъ ꙗвѣ. и 
тако сведоша члвка с пѹти исьтинⸯнаго (...) ѹмл(с)дивⸯ же сѧ гь бгь нашь не 
може ѕрѣти рода члча. в толико зло вⸯпадша. нъ пѹсти емѹ (recte add. на по-
мощь и) на исцѣленїе законъ написавъ. и прр(о)кмь давъ даръ цѣлебныи (...) 
не трьпѧ же мл(с)тивы гь бгь нашь своего съз(д)анїѧ ѕрѣти злы(м) бѣсо(м) 
повинѹвⸯша сѧ. и тѣми подавлѧема (...) и преклонь нбса сниде акꙑ (var. ꙗко) 
дож(д)ь. прообразованыи дрѣвле гедеонови рꙋно(м) Слово за Света Троица, и за 
сътворението, и за съда 25, 35–38, 42–43 (Милтенов/Miltenov 2016а, 67–71). 
Както се вижда, това е синтезирано представяне на старозаветната история 
от грехопадението до Христовото въплъщение. В него са вплетени опреде-
лени лексеми, словосъчетания, фрази, които специално трябва да бъдат от-
белязани: дяволът с множество изкушения (мъногыми льстьми) успява да 
подмами (прѣвабити) човека от истинния път, нападат го лѫкавьнии бѣси и 
той се оказва потънал в най-различни грехове. Милосърдният Бог не може 
да търпи да гледа (не може зьрѣти, не трьпѧ зьрѣти) човека, подчинен на зли-
те бесове (повинѫвъша сѧ) и въ толико зъло въпадъша, затова му изпраща 
изцеление чрез закона и пророците и обновление чрез Христос (прѣклонъ 
небеса съниде). Тези идеи, облечени в същите характерни изрази, ще срещнем 
в идентичен контекст в някои сигурни и предполагаеми Климентови произ-
ведения, например: и нача многꙑми льстьми блазнити члвкꙑ хотѧ ѹкрасти ѿ 
ба, разбои татьбами клеветами блѹдомь ѡтравами всѣми злꙑми. нъ мл(с)тивꙑ 
гь бъ не тьрпѧ зрѣти на(с) в толикѹ злѹю въпадоша сѧ ни забꙑ на(с) дѣлѧ 
рѹкѹ своѥю нъ прѣклони нбса сниде на избавлениѥ наше Поучение за Рож-
дество Христово (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 348); не 
може зрѣти рода члча бѣсо(м) поработивша(с) того ради преклонъ нбса и съниде 
и ѿ прч(с)тыѧ двы пло(т) прїимь. естество земное обновлѧа ѹподоби(с) намь 
Похвално слово за Димитър Солунски (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, 
Kodov 1970, 234); и не може насъ презрѣти в толику злобу впадъша сѧ прекло-
нь нбса сниде (...) члвчьскии родъ обновити хотѧ Поучение за Предпразнен-
ство на Рождество Христово (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 
1970, 327); їс х(с)а їже прѣмнога си ради члколюбїа не вьзⸯможе на(с) трьпѣти 
безбожⸯною льстию горⸯкѹ мѹчителю поработивше се того ради ѹмлосрдив се на 
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нꙑ прѣклонивь нбса сниде Похвално слово за Йоан Кръстител (Ангелов, Куев, 
Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 391); бѹ и спсѹ нашемѹ (...) помиловавъшꙋ 
родъ члвчьскꙑи и не тьрьпѧщю съзьданиꙗ своѥго льстью дьꙗволею ѡдьржима 
низъложи себе въ съмѣрениѥ вольноѥ и въплъщь сѧ Похвално слово за Кирил 
и Методий (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 468); вѣдꙑ 
бо нꙑ г(с)ь бъ на(ш) раискꙑа пища ѿпадша родъ члвчь дьꙗволамъ прельщень 
не тьрпѧ видѣти на(с) в тои прѣльсти самъ придѣ (...) того образъ обновити 
хотѧ Поучение за Предпразненство на Благовещение (Ангелов, Куев, Кодов/
Angelov, Kuev, Kodov 1970, 534); бѣхомъ бо ꙗко ѡвьцѧ нѣимѣюще пастꙑрѧ 
въ расхꙑщениѥ вълкомъ рекъше бѣсомъ поработивъше сѧ. да того ради не 
могꙑ тьрпѣти гь нашь їсъ хсъ прѣклонь нбса съниде къ намъ (...) кѹпѣль 
ѹготови сѧ ѡбьтъшавъшии грѣхъмь родъ [нашь] ѡбнавлѧющи Слово за Пас-
ха (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 609–610); видѣвⸯ бо ны 
бь нашь прѣльстию диꙗволею вь смрьть и вь тлѣниѥ вьпадьше не трпе зрѣти 
създаниꙗ ѡбраза своего ѡбетшавша и вь толико зло впадша на мл(с)рдиѥмь си 
смили се на ны и прѣклонь нб(с)а сниде ꙗкоже дрѣвле дьждь нь рѹно Похва-
ла за Богородица на Успение (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 
1970, 766); адамѹ ѡслушавшю сѧ заповѣди биꙗ и ѿтолѣ въниде в нꙑ смер-
ть и страстемъ поработихомъ сѧ (...) любѧ бо рода члч(с)каго не могии ѥго 
зрѣти въ лесть дьꙗволю въпадъша приклони нбса и сниде къ земнꙑмъ Общо 
нравствено-назидателно поучение (Поѹчениѥ ѥгда хотѧще чисти) (Ангелов 
и др./Angelov et al. 1977, 612); видите бра(т)ѥ любовь бию ѥже к намъ ꙗко не 
терпѣ насъ зрѣти поработивше сѧ бѣсу бездушнымъ кумиромъ требу полагаю-
щимъ.... приде на землю Поучение за третата неделя от поста (Ангелов и 
др./Angelov et al. 1977, 749); многою бо любовию вьзлюби ны не трьпѣ зрѣти 
сⸯвоѥ сьз(д)ани(е) вь толико зло вьпа(д)ша Поучение за четвъртата неделя от 
поста (Ангелов и др./Angelov et al. 1977, 782); потомⸯ же въ много безⸯчестїе 
вⸯпадшемѹ члчьскомѹ родѹ. и рѣемѹ бѣсъми лꙋкавыми, въ всѧко безаконїе. 
не може тръпѣти безаконїѧ гь бгъ нашь. не презрѣ члка враго(м) мѹчима. 
нъ мл(с)рдїе(м) преклонь нбса сниде на избавленїе наше. собою обновлѧꙗ ро(д) 
члчьскыи. Слово за прелюбодейците и двуженците 17 (Милтенов/Miltenov 
2016b, 32). Първата част от този мотив, че дяволът с множество изкушения 
подмамва човека, се открива и в по-различен контекст, отнасящ се до на-
стоящето, а не до миналото, например: да не дадимь дрѹꙃи вⸯ сѧ вьмѣстити 
неприꙗзни сотонѣ иже вьсѣкыми ни льстьми вабить на ослабение и погыбѣли, 
Слово за Въздвижение (Ангелов и др./Angelov et al. 1977, 30), така ти есть 
злоба непрїѧзнина. и тако лѹкавьство, и таковъ неистовство присно сѧ злѹ 
радѹе(т) а добра ненавиди(т) (var. ѹбѣгаѥть). и многыми козньми, члкы врагы 
бѹ сътворѧе(т). всѧкыими лестьми ѿлѹчаѧ (var. прѣваблеꙗ) ны ѿ ба Слово 
за засухата и за Божиите наказания 36–37 (Милтенов/Miltenov 2017, 249). 
Втората част от този мотив пък по всяка вероятност има за свой източник 
византийски и славянски химнографски произведения. Към такова предпо-
ложение насочват паралелите с Канона за Рождество от Козма Маюмски, 
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Канона за Рождество от Константин Преславски, Цикъла предпразнични 
трипеснеци за Рождество от Климент Охридски и др., в които срещаме в 
частичен, цялостен или още по-разгърнат вид идеите за милосърдния Бог, 
който „навежда небесата“ (Пс 17:10), за да донесе обновление на погиващия 
заради греховете човешки род.

Част от идеята за „поробването от дявола“ във времето между грехопа-
дението на Адам и спасителното идване на Христос е мотивът за езическите 
божества (слънцето, луната, звездите), на които човекът в своето незнание 
и слабост се е подчинил. Ето някои от неговите варианти в приписваните 
на Климент хомилетични произведения: и тако сведоша [бѣси – б. а.] члвка с 
пѹти исьтинⸯнаго. да юже емѹ сⸯтворь тварь бгь в р(а)ботѹ предасть. тѹ онъ 
бгы нарече. слньце и м(с)ць. ѕвѣз(д)ы и водѹ и огнь. конечнее же и плѣжѹщїи 
гадъ. и вьсемѹ томѹ поработив сѧ Слово за Света Троица, и за сътворе-
нието, и за съда 36–37 (Милтенов/Miltenov 2016а, 70); тои повинѹвъше сѧ 
вси бгꙑ створихомъ слнце и м(с)ць и рѣкꙑ источникꙑ и все тлѣниѥ даже и до 
гада всемѹ поработивъше сѧ Поучение за Богоявление (Ангелов, Куев, Кодов/
Angelov, Kuev, Kodov 1970, 371); ти злобѹю своѥю бꙑ прозъвахомъ сълньце 
мѣсѧць Поучение пред причастие (Ангелов и др./Angelov et al. 1977, 555); 
ѥдиного ба творца нбси и земли забꙑвше... то мꙑ все бꙑ прозвахомъ слнце, 
м(с)ць землю и водѹ и звѣрь и гадъ тоже прочье. и члвч(с)ка имена на бꙑ 
ѡбратихомъ и бѣсомъ злꙑмъ вѣровавъше да и доселѣ тѣмь мракомь ѡдержими 
суть ѥтери Общо нравствено-назидателно поучение (Поѹчениѥ ѥгда хотѧще 
чисти) (Ангелов и др./Angelov et al. 1977, 612).

II. В сигурни и вероятни Климентови поучения често се среща и друга 
важна тема, а именно тази за Второто пришествие. Тя се развива по много 
типичен начин и включва няколко елемента. Според един от тях на Страш-
ния съд ще се изправят всички без оглед на положението им в земния живот 
– богати и бедни, роби и свободни, царе и обикновени хора: на страшнѣ(м) 
сѹдищи. идѣже нази пре(д)стане(м) (recte add. вси) кѹпно богатїи и ѹбѕїи. 
раби и свобо(д)нїи. цри и велⸯможе. Слово за Света Троица, и за сътворение-
то, и за съда 55 (Милтенов/Miltenov 2016а, 74); ѿвѣтати ѥсть прѣдъ бмь на 
страшнѣмь сѹдищи х(с)вѣ или рабѹ или свободнѹ или батѹ и ѹбогѹ Поучение 
за Предпразненство на Богоявление (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, 
Kodov 1970, 361); равно прѣ(д)станемъ раби и свобо(д)нїи црь[и] и нищїи богатїи 
и ѹбозїи мѹжескъ полъ и женескъ Поучение за пречистите тайни (Ангелов 
и др./Angelov et al. 1977, 535); придеть... въздати комуждо по (var. противѹ) 
дѣломъ ѥго црмъ и кнѧземъ богатымъ и нищимъ (var. ѹбогымъ) рабомъ и 
гдмъ праведнымъ и грѣшьнымъ Поучение за неделя месопустна (Ангелов и 
др./Angelov et al. 1977, 676); ег(д)а вси пре(д)стане(м) вⸯкѹпѣ. богатїи и ѹбѕїи. 
вл(д)кы и владомїи. силнїи и немощнїи. цри и рѧ(д)ници. кнѧзии и маломощи. 
раби и свобо(д)нїи, Слово за прелюбодейците и двуженците 45 (Милтенов/
Miltenov 2016b, 33–34); и пакы мира сего кнѧзѧ и сѹдїѣ и насилникы богатыѧ 
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и ѹбогыѧ. грѹбыѧ и премдрыѧ. всѣ(х) же си(х) пре(д) толицѣ(м) народо(м) дѣла 
обличат сѧ. Слово за Божието творение, и за смъртната кончина, и за пока-
янието (срв. Георгиева/Georgieva 2003, 197).

Друг елемент от апокалиптичната топика включва разсъждението, че на 
Страшния съд „нито баща ще може да помогне на своя син, нито брат на бра-
та“: тѹ бо ѹже не бѹде(т) лⸯзѣ помощи. ни ѿцю снви. ни братѹ брат(ꙋ). ни рабѹ 
г(с)динѹ Слово за Света Троица, и за сътворението, и за съда 58 (Милтенов/
Miltenov 2016а, 74); и предстанемъ ѥму ѿвѣтъ творѧще за всю жизнь за дѣла 
и за помꙑшленьꙗ и за словеса. тогда не будеть оць помогꙑи снви ни мти дщери 
ни братъ брату ни рабъ г(с)ну Похвално слово за Климент Римски (Ангелов, 
Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 303); ни можеть тѹ никтоже комѹ 
помощи ни ѡць снѹ ни мти дъщери ни бра(т) братѹ ни рабъ гнѹ Поучение 
за Предпразненство на Богоявление (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, 
Kodov 1970, 361); тѹ бо не можетъ ѡць сну помощи ни снь ѡцю ни мти дщери 
ни братъ брату ни рабъ гну кождо противѹ дѣломъ мьзду прииметь Общо нрав-
ствено-назидателно поучение Поѹчениѥ ѥгда хотѧще чисти)  (Ангелов и др./
Angelov et al. 1977, 613); идѣже не поможеть оць снви ни снъ оцю ни мти дщери 
ни братъ братѹ ни рабъ г(с)ну но ктоже своѥ брѣмѧ понесеть и приметь мьзду 
противу дѣломъ Поучение за неделя месопустна (Ангелов и др./Angelov et 
al. 1977, 677); никтоже никомѹже поможе(т) ни избави(т). ни ѡць сна ни снъ 
ѡца. ни мти дщере, ни бра(т) брата. ни рабынъ гна. нъ кож(д)о тамо начне(т) о 
свои(х) дѣлѣ(х) ѿвѣтъ творити. Слово за прелюбодейците и двуженците 46 
(Милтенов/Miltenov 2016b, 34); тѹ бо не поможе(т) ни ѡць чадѹ ни снъ ѿцѹ, 
ни мти дщери ни бра(т) братѹ ни рабъ гнѹ. нъ кож(д)о пожнеть еже всѣѧвъ. 
Слово за Божието творение, и за смъртната кончина, и за покаянието (срв. 
Георгиева/Georgieva 2003, 196). Важно е да се отбележи също така новоза-
ветната референция към Мат 16:27, че Господ „ще въздаде всекиму според 
делата“, защото тя е изказана по сходен начин (кожьдо, противѫ дѣломъ) и в 
споменатите, и в други приписвани на Климент поучения. 

III. След разказа за живота в грях преди Христос и този за Второто Му 
пришествие, или между тези два разказа, се вместват наставленията към ми-
ряните как да постигнат спасение. В някои приписвани на Кирило-Методие-
вия ученик проповеди е намерила място мисълта, че не е редно да се нарича-
ме само на думи християни: не словомъ тъчїю нарицающе сѧ хр(с)тїѧне а по-
ганьскы живѹще, Слово за засухата и за Божиите наказания 30 (Милтенов/
Miltenov 2017, 249); а не словъмь тъчию нарицѧимъ сѧ крьстьꙗни, Поучение за 
светия неделен ден (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 157); 
не довлѣѥть бо нꙑ братиѥ словъмь слѹти тъчию кр(с)тьꙗномъ а не дѣломъ 
Поучение пред причастие (Ангелов и др./Angelov et al. 1977, 555); нарицающе 
бо сѧ по всѧ дни хр(с)тїѧни и вѣрою раби хви быти длъжни есмь всѧ повелѣнїѧ 
его хр(а)нити, Слово за прелюбодейците и двуженците 4 (Милтенов/Miltenov 
2016b, 31). Тази мисъл за действено придържане към християнските добро-



168

детели, макар и невинаги изказана експлицитно по този начин, намира, както 
ще видим, отражение в цялостната концепция за спасението на душата, из-
ложена в сигурни и предполагаеми Климентови хомилетични произведения.

Много характерно за тях е например изреждането на греховете, които 
трябва да бъдат отхвърлени (обичайно въведени с глагол отъврѣсти): ѿврьземь 
ѿ себе всѧкѹ злобѹ, ꙗрость, гнѣвъ клеветѹ, лихоиманиѥ и стѹдодѣиство По-
учение за Въздвижение (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 
220); зависть и ꙗрость ѿвьргъше ѿ себе Поучение за Предпразненство на Пре-
ображение (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 721); всѧку зло-
бу ѿверземъ ѿ себе ꙗрость клевету блудъ тадбу пьꙗньство несꙑтость Поучение 
за Предпразненство на Успение Богородично (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, 
Kuev, Kodov 1970, 751); тѣмже бра(т)е ѿврьгⸯше всѧкѹ злобѹ и лѹкава дѣла 
Поучение за пречистите тайни (Ангелов и др./Angelov et al. 1977, 534); 
всѧкѹ скврьнѹ и житиѥ нечисто ѿврѣщи отъ себе (...) си же сѹть дѣла сотони-
на идоложрьтвиꙗ, братоненавидѣниꙗ, клеветꙑ, гнѣводрьжаниꙗ, зависть, ꙗрость, 
ненависть, татьбꙑ, разбои, пьꙗньство, обьꙗдание, плъти ѹгождение, обидѣниꙗ, 
пѣ(с)ни бѣсовьскꙑх, плѧсаниꙗ, хѹлениꙗ, срамословиꙗ, вълшвениꙗ, дѣтогѹбьꙗ, 
блѹжениꙗ, прелюбодѣꙗниꙗ, гърдость, лъжа, клѧтвопрестꙋплениѥ и ѥже клѧти 
сѧ бжиимъ именьмь Поучение за апостол или мъченик (Ангелов, Куев, Кодов/
Angelov, Kuev, Kodov 1970, 99, 106); ннѣ же ѿврьзѣте ѿ себе всѧкъ гнѣвъ. 
ꙗрость, злобѹ, хѹленїе, срамословїе ѿ ѹстъ ваши(х). ни лжѣте дрѹгъ дрѹгꙋ. 
Слово за прелюбодейците и двуженците 41 (Милтенов/Miltenov 2016b, 
33); останем сѧ бѣсовьскы(х) дѣлъ. зависти, клѣветы, ѿѧтїа чюжего имѣнїѧ. 
блѹда(ж) и пїѧньства лишим сѧ, понеже и на(с) ж(д)еть таже чаша смртнаѧ 
(…) молю вы ѹбо чада ѿстѹпимъ ѿ злобы. да вниде(м) въ цр(с)тво нб(с)ное. 
престане(м) ѿ зависти и клѣветы ѿ пѹстошнаго смѣха. да не въсплачем сѧ въ 
вѣкы Слово за Божието творение, и за смъртната кончина, и за покаянието 
(срв. Георгиева/Georgieva 2003, 193, 196). 

Този тип призиви могат да се обвържат и с поста, но в такъв случай обик-
новено се въвеждат с въздрьжати сѧ, срв. например: потщим сѧ достоино про-
водити стꙑꙗ дни сиꙗ постнꙑꙗ въздрьжаще сѧ ѿ пьꙗньства ѿ плътьскꙑхъ 
похотеи и ѿ обьꙗдѣниꙗ гнѣва и клевѣтꙑ обидꙑ ꙗрости зависти ѿ многа сна 
Поучение за Благовещение (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 
545); нъ покажемъ бѹ житиѥ наше ч(с)то достоино стости въздержаще сѧ ѿ 
всѧкоѣ злобꙑ ѿ татьбꙑ ѿ разбоꙗ ѿ пиꙗньства, ѿ клеветꙑ ѿ гнѣва Поучение 
пред причастие (Ангелов и др./Angelov et al. 1977, 555); не токмо ѿ брашенъ 
сѧ въздержаще но и ѿ клеветы ѿ зависти ѿ гнѣва Поучение за неделя сиро-
пустна (Ангелов и др./Angelov et al. 1977, 698); постѧще же сѧ нелицемѣрьно 
постимъ сѧ. не ѿ брашьна тъкъмо въздьржати сѧ. (var. въздержимь сѧ) нъ и 
ѿ пиꙗньства и ѿ блѹда. и ѿ гнѣва и ѿ клеветꙑ. и ѿ зависти и ѿ татьбꙑ. и ѿ 
лихоиманиꙗ и ѿ лихоѡбѣданиꙗ Слово за срядата и петъка (срв. Георгиева/
Georgieva 2003, 181). Изброяванията на греховете, които срещаме в припис-
ваните на Климент Охридски поучения, намират, разбира се, опора в посла-
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нията на апостол Павел (срв. Гал 5:19–23, Кол 3:5–10), могат да се разглеждат 
също така като влияние от западна практика (Добрев/Dobrev 1990, 17–18) или 
от византийски извори (срв. например приписваното на Ефрем Сирин Sermo 
de communi resurrection, de paenitentia et de caritate, et in secundum adventum 
Domini nostri Iesu Christi, CPG 3945, славянски текст у Bojkovsky, Aitzetmüller 
1988, 99, 214–224), но е факт, че става дума за заемане на идея, а не за буквал-
но цитиране – в различните слова „каталозите“ на греховете имат различен 
облик и не съвпадат с един определен източник. Прави впечатление, че ци-
тираните примери по-горе могат да се групират по съседството на някои от 
употребените думи, например клевета, татьба и разбои или ꙗрость, гнѣвъ и 
клевета. 

Една разновидност на този мотив, често въвеждана отново с отъврѣсти, 
включва настойчива молба за отхвърляне на езическите практики, например: 
тѣмьже братиꙗ старꙑꙗ нравꙑ и ѡбꙑчаꙗ ѿвьргѹще Слово за Връбница (Анге-
лов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 595); надежю суѥтьную и безбож-
на имена ѿверзѣмъ Общо нравствено-назидателно поучение Поѹчениѥ ѥгда 
хотѧще чисти)  (Ангелов и др./Angelov et al. 1977, 613); тѣмже братьѥ моꙗ 
понѣ нꙑнѣ вьспрѧнѣмъ акꙑ ѿ сна ѿ поганства зла и поганскиꙗ нравꙑ дьꙗволѹ 
ѡставимъ Общо нравствено-назидателно поучение Поѹчениѥ ѥгда хотѧще 
чисти)  (Ангелов и др./Angelov et al. 1977, 613); того дѣлѧ грѣховьныи нравъ 
дїаволѹ приверⸯгьше (var. но сїа нравы поганьскїа дїаволѹ отъвръгⸯше) Слово за 
Света Троица, и за сътворението, и за съда 112 (Милтенов/Miltenov 2016а, 
86); да ѿвръже(м) ѿ себе всѧко злобѹ. и поганьскыѧ нравы. и грѣховныѧ обычаи. 
Слово за прелюбодейците и двуженците 42 (Милтенов/Miltenov 2016b, 33).

Друг характерен елемент, огледален на „списъците“ с грехове, е изброя-
ването на добродетели, към които слушателите или читателите са призовани 
да се стремят. В предполагаеми и сигурни Климентови проповеди често се 
среща настойчива подкана към миряните да се стремят към добри дела или 
към чистота, да пристъпват в църквата с любов и вяра; чрез изброяването 
обаче авторът съумява максимално лаконично да предаде пастирското си на-
ставление: възлюбїмъ мира кротость трьзвениѥ нищелюбьѥ страньноприꙗтьѥ 
пощениѥ ч(с)тотѹ, Поучение за Въздвижение (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, 
Kuev, Kodov 1970, 220), да стѧжимъ братолюбие нищелюбие страньноприꙗтиѥ 
пощениѥ кротость въздержаниѥ, Похвално слово в памет на блажения про-
рок Захария и за Рождество на Йоан Кръстител (Ангелов, Куев, Кодов/
Angelov, Kuev, Kodov 1970, 183), прѣпоꙗшете сѧ любовию кротостью ч(с)тотою 
трьзвениѥмь и мл(с)тꙑнею, Поучение за Рождество Богородично (Ангелов, 
Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 207), ч(с)тотою и въздержаниѥмь и 
мл(с)тнею цр(с)тво нб(с)ноѥ и жизнь вѣчную приꙗти, Похвално слово за Кли-
мент Римски (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 304), ѥже 
ѥсть путь показанꙑи намъ ч(с)тота кротость смѣрениѥ любꙑ правьда мл(с)
тни въздьржаниѥ покаꙗниѥ, Поучение за Предпразненство на Благовещение 
(Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 534), ч(с)тота възⸯдръжанїе 
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(alii add. ѿ вьсего, пощенїе) мл(с)тыни покаанїе Слово за засухата и за Божиите 
наказания 31 (Милтенов/Miltenov 2017, 249) и др. 

Както се вижда от тези примери, най-чести са акцентите върху чистотата, 
кротостта, въздържанието, милостинята и покаянието. Те имат свойството да 
„покриват“ греховете: покаанїе(м) и сльзами. тѣ(м)[а] бо прїѧтъ бы(с) блѹ(д)
нꙑи снъ мл(с)тынею и посто(м), тѣма бо очищаю(т) сѧ грѣси наши. смиренїе(м) 
и ч(с)тотою. тѣма бо възходи(т) тѣло и дша на нб(с)а. кротостїю и любовїю 
нелицемѣрною. тѣм[а] бо покрывае(т) сѧ множьство грѣховъ наши(х) Слово за 
Света Троица, и за сътворението, и за съда 87 (Милтенов/Miltenov 2016а, 
80); прѣпоꙗшете сѧ любовию кротостью ч(с)тотою трьзвениѥмь и мл(с)тꙑнею та 
бо покрꙑваѥть множьство грѣховъ Поучение за Рождество Богородично (Ан-
гелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 207); покаꙗниѥмь и пощениѥмь 
и мл(с)тнею очищают сѧ (var. ѿимѹт сѧ; alii add. всѧци) грѣси Поучение за 
Предпразненство на Благовещение (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, 
Kodov 1970, 534); нъ аще исповѣдаѩ сѧ милътѹетъ сѧ своемѹ господинѹ да 
покрꙑѭтъ сѧ емѹ дѣла его Поучение пред изповед от Синайския евхологий 
(Ангелов и др./Angelov et al. 1977, 519).

Преминаването от греховен към праведен живот е като „събуждане от 
сън“: тѣмьже вꙑ молю не до конца прѣбꙑваите въ томь злѣ нъ въспрѧнѣмь 
ꙗко ѿ сна Поучение за Богоявление (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, 
Kodov 1970, 371); тѣмже братьѥ моꙗ понѣ нꙑнѣ вьспрѧнѣмъ акꙑ ѿ сна ѿ 
поганства зла и поганскиꙗ нравꙑ дьꙗволѹ ѡставимъ Общо нравствено-нази-
дателно поучение Поѹчениѥ ѥгда хотѧще чисти)  (Ангелов и др./Angelov et 
al. 1977, 613), тѧготѹ грѣховьнѹю ѿтрѧсѹще ѿ себе въспрѧнѣ(м) ꙗко ѿ сна 
тѧжка ѿ безаконїи и ѿ съблазнъ наши(х) Слово за засухата и за Божиите на-
казания 1 (Милтенов/Miltenov 2017, 243); понѣ ѿ ннѣ (var. ѿселе) въспрѧне(м) 
и ѹдръжим сѧ ѿ зла Слово за Света Троица, и за сътворението, и за съда 
110 (Милтенов/Miltenov 2016а, 85), нъ въспрѧнѣмъ понѣ ѿселѣ и не лишаимъ 
сѧ самохотью неиздреченьнꙑꙗ славꙑ бжиѧ Поучение за апостол или мъченик 
(Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 99). Както показват при-
мерите, основните компоненти на това „общо място“ са глаголът въспрѧнѫти 
и изразите ꙗко отъ съна и/или понѣ отъселѣ. Намират се и други вариации, 
срв. например нъ да потъщимъ сѧ ѿселѣ вънити тѣснꙑими двьрьми въ жизнь 
вѣчнѹю сирѣчь въздържаниемь, пощениѥмь Поучение за апостол или мъче-
ник (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 100), нъ понѣ ѿселѣ 
вьстегнѣмⸯ се ѿ зла и просльзимⸯ се Поучение за четвъртата неделя от пос-
та (Ангелов и др./Angelov et al. 1977, 782) и др. Подобни призиви за събуж-
дане, изтрезняване, опомняне се откриват в творчеството на Йоан Златоуст, 
но най-близки паралели има у Ефрем Сирин (срв. според старобългарския 
превод вьспрѣнѣмъ прочее ꙗко отⸯ сна отⸯ памѧти сѹетнаго житиꙗ Bojkovsky, 
Aitzetmüller 1986, 40, 150–151 и вьспрѣнѣмь понѣ отⸯ селѣ отⸯ сна глѹбокаго 
отⸯтрѧсѣмъ печали Bojkovsky, Aitzetmüller 1986, 44, 107).

Основно място в разглеждания корпус от текстове заема темата за по-
каянието. Изглежда не е случайно например, че в немалко от приписваните 
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на св. Климент поучения типичен топос е умиването на греховете със съл-
зи и, отново, с покаяние: тѣмьже подобаѥть нꙑ братиѥ покаꙗниѥмь ѿ себе 
всѧкѹю скврьнѹ ѿмывше ти тако к нѥмѹ пристѹпити сльзами отъмꙑвъше 
вѣдомꙑꙗ и невѣдомꙑꙗ грѣхꙑ Поучение за светия неделен ден (Ангелов, 
Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 156); покаꙗниѥмь падѣмъ къ бу 
и сльзами ѡмꙑимꙑ прѣгрѣшениꙗ нашѧ Общо нравствено-назидателно по-
учение Поѹчениѥ ѥгда хотѧще чисти)  (Ангелов и др./Angelov et al. 1977, 
613); да приближимъ сѧ нынѣ къ бу чистою млтвою ї слезами омывающе 
прегрѣшениꙗ наша Поучение за неделя сиропустна (Ангелов и др./Angelov 
et al. 1977, 698); длъжни есмы въпити бра(т)е кⸯ бгѹ непрестанⸯно. сльзами 
омывающе грѣхы своѧ Слово за Света Троица, и за сътворението, и за 
съда 65 (Милтенов/Miltenov 2016а, 76); нъ покаанїе(м) и сльзами омыимы 
сквръньнаѧ дѣла. Слово за прелюбодейците и двуженците 50 (Милтенов/
Miltenov 2016b, 34); иже есть сице еже сѧ ѿшати всего. ни въз(д)ати зла за 
зло. нъ омыти сльзами прѣгрѣшенїѧ своѧ Слово за Божието творение, и за 
смъртната кончина, и за покаянието (срв. Георгиева/Georgieva 2003, 195); 
никомѹже въздающе зла за зло. ни клѣветы за клѣветѹ (...) сльзами омыва-
юще прѣгрѣшенїѧ своѧ Слово за засухата и за Божиите наказания 27–28 
(Милтенов/Miltenov 2017, 248). Този мотив е разглеждан вече в контекста 
на определени западни (Добрев/Dobrev 1990, 21) и химнографски (Йовчева/
Yovcheva 2016, 276–278) паралели.

Покаянието обаче има смисъл само тогава, когато не се връщаме отново 
към същия грях: покаанїе же то есть прїѧтно. ег(д)а на таже дѣла от(и)нѹ(д) 
не възвращае(м) сѧ. Слово за прелюбодейците и двуженците 36 (Милтенов/
Miltenov 2016b, 33); нъ не види(м) ва(с) въ црквь събирающе сѧ. ни възвраща-
юща сѧ когож(д)о ѿ злобъ свои(х). нъ акы свинїѧ въ калѣ, грѣховнѣ(м) пр(с)но 
валѧюще сѧ. ли ꙗко и (var. и акы) ѱи на своѧ бльвотины възвращающе сѧ. тако 
пребываете. Слово за засухата и за Божиите наказания 8 (Милтенов/Miltenov 
2017, 244); не вьзвращающе се на прьвыѥ грѣхы Похвално слово за Йоан Кръ-
стител (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 394); не възвраща-
юще сѧ на пьрвꙑꙗ ѡбꙑчаꙗ ꙗкоже пьси или ꙗко свиниꙗ измꙑвъши сѧ и пакꙑ 
въ калѣ ѹкалѣвъши сѧ Слово за Пасха (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, 
Kodov 1970, 610); паче же всего истово естъ покаание еже единоѭ отъстѫпивъше 
отъ грѣхъ къ томѹ не възвращати сѧ къ нимъ ꙇже пакꙑ на тожде възвратитъ 
сѧ то подобенъ естъ пъсѹ на своѩ блъвотинꙑ възвращьшю сѧ ли свиньи ѣже 
измꙑвъши сѧ пакꙑ въ калѣ калѣетъ сѧ Поучение пред изповед от Синайския 
евхологий (Ангелов и др./Angelov et al. 1977, 519); а мꙑ бра(т)ѥ дхвьни сѹще 
не подобно творцю си нъ акꙑ свиньꙗ въ тимении валѧющи сѧ присно трѹжаеми 
ѥсме самохотью завистью повинѹвъше сѧ гнѣва исполнѧюще сѧ льстьнꙑми 
житиꙗ сего исполнѧюще сѧ немл(с)рдиѥмь и лѣностью лишающе сѧ всего добра 
Поучение за Богоявление (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 
371); а не акꙑ свиньꙗ ѹстрьмите сѧ на пьꙗньство и на инѹ скврьнѹ Поу-
чение за Сретение (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 413); 
иже любить ѹпивати се, ꙗко свиниꙗ вь калѣ смраднѣ валꙗѥтⸯ се Слово срещу 
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пиянството, похотта и за това, че трябва да се слушат църковните поуче-
ния (от Златоструя, неиздавано). Тези сравнения възхождат към два известни 
библейски пасажа: „Както псе се връща на бълвоча си, тъй глупец повтаря 
своята глупост“ (Прит 26:11) и „За тях би било по-добре, да не бяха познали 
пътя на правдата, отколкото, след като са го познали, да се върнат назад от 
предадената тям свята заповед. С тях се е случило, според истинската посло-
вица: псето се върна на своята бълвотина, и изкъпаната свиня – тикната в кал“ 
(2Пет 2:21–22).

С въздържането от (връщане към) греховете е свързана обикновено и пре-
пратката към Лук 12:35 („Да бъде кръстът ви препасан“): препоꙗсавше чресла 
(alii add. наша vel своѧ) крѣпко съ ѹдержаньемь Поучение за Предпразненство 
на Успение Богородично (Ангелов, Куев, Кодов 1970: 751), нъ понавлѧюще сѧ 
постьмь и добрꙑми дѣлꙑ днь дне мѹжьскꙑ прѣпоꙗсавъше чрѣсла своꙗ въз-
дьржьни Слово за Връбница (Ангелов, Куев, Кодов 1970: 594), тѣмже крѣпко 
препоасавⸯше чрѣсла ваша ѹдръжанїе(м) Слово за прелюбодейците и двуженци-
те 42 (Милтенов/Miltenov 2016b, 33), срв. също и того мѣста желающе стии 
и правьднии члвци крѣпъко препоꙗсаша чрѣсла своꙗ и брань приимъше Поуче-
ние за апостол или мъченик (Ангелов, Куев, Кодов 1970: 99), ꙗже подвигъмь 
добрꙑимь и вѣрою крѣпъко прѣпоꙗсавъша чрѣсла своꙗ Похвално слово за Ки-
рил и Методий (Ангелов, Куев, Кодов 1970: 471) и др.

Пътят към спасението според приписвания на Климент хомилетичен кор-
пус преминава освен това през проява на милосърдие към гладните, жадните 
и бедните: нъ аще бѹде(м) покаѧли сѧ. и (recte var. или) мл(с)тню сътворили 
нищи(м), или странⸯнꙑѧ вⸯвели в до(м) свои. то весели пре(д)стане(м) о деснѹю пр(с)
тола бжїѧ. Слово за Света Троица, и за сътворението, и за съда 59 (Милте-
нов/Miltenov 2016а, 74–75); обрѧщемъ сї помощникꙑ страннꙑа жаднꙑꙗ нищаꙗ 
нагꙑꙗ слѣпꙑꙗ и хромꙑꙗ Похвално слово за Климент Римски (Ангелов, Куев, 
Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 303); нагиꙗ одѣвати страньнꙑꙗ прїимати 
сиротꙑ помиловати Поучение за Предпразненство на Рождество Христово 
(Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 327); слѣпии хромии алчнии 
страньнии ихъже гь бра(т)ю наре(ч) на тѣхъ бо аще створимъ мл(с)ть Поучение 
за Предпразненство на Сретение Господне (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, 
Kuev, Kodov 1970, 404); ѹчрѣж(д)ающе нищаго странна прїемлюще алчна напи-
тающе и нага ѡдѣвающе въ црквь бжїю тщаще сѧ заповѣдь бжїю съ страхѡ(м) 
съблюдающе Поучение за Възнесение, (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, 
Kodov 1970, 618); нищаꙗ милуите да ї сами ѿ ба мл(с)ть ѹлучимъ ї страньнꙑ
ꙗ приемлюще алчьнꙑꙗ насꙑщающе жадьнꙑꙗ напаꙗюще нагꙑꙗ одѣвающе Поуче-
ние за ап. Петър и Павел, (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 
672); милостꙑню творѧще страньнꙑꙗ прием(л)юще алчьнꙑꙗ напитающе жадьнаꙗ 
напаꙗюще нагꙑꙗ одѣвающе цркꙑ набъдѧще добꙑми дѣлꙑ ѹкрашающе сѧ По-
учение пред причастие (Ангелов и др./Angelov et al. 1977, 555); да ѥгда ви-
димъ бра(т)ѥ ли страньна ли нища ли нага ли алчьна. Поучение за Рождество 
Богородично (Ангелов, Куев, Кодов/Angelov, Kuev, Kodov 1970, 207); въ адѣ 



173

бо нѣ(с) исповѣдати сѧ никомѹже. ни помиловати ни нага одѣти. ни алъчна на-
кръмити ни странⸯна прїѧти. и темничникъ накръмити. ни бльна посѣтити Слово 
за Божието творение, и за смъртната кончина, и за покаянието (срв. Геор-
гиева/Georgieva 2003, 193). Това е препратка към добре известния евангелски 
текст от Мат 25:31–46 („Идете си от Мене, вие проклети, във вечния огън, 
приготвен за дявола и за неговите ангели. Защото огладнях и не Ме нахрани-
хте; ожаднях и не Ме напоихте; странник бях, и не Ме облякохте; болен и в 
тъмница бях, и не Ме посетихте.“), който се използва често и в разгърнат вид 
в поучения с по-силна есхатологична тематика (от поместените в Златоструя 
могат да се посочат Слово за Света Троица, и за сътворението, и за съда и 
Слово за Божието творение, и за смъртната кончина, и за покаянието). 
Ив. Добрев предлага и коментира също паралели в използването на този мо-
тив във Фрайзингенските откъслеци и в баварски източници (Добрев/Dobrev 
1990, 19–20).

От разгледания материал става ясно, че в своите проповеди Климент  
Охридски системно и настойчиво се връща към осмислянето на човешка-
та история от Сътворението, грехопадението, Христовото Въплъщение до 
Съдния ден и призовава своите слушатели през призмата на това осмисляне 
да тръгнат по пътя към спасението в настоящия си земен живот. Наистина, 
немалко от коментираните тук пасажи са всъщност парафразирани цитати, 
заемки, алюзии, препращащи към библейски, патристични, литургични или 
други източници, ала използвайки ги постоянно като щампи в редица тексто-
ве, Климент Охридски ги превръща в белег за собствения си авторов стил; 
не е невъзможно негови последователи също да са ги използвали по сходен 
начин за съставянето на свои поучения. Бъдещите проучвания на тези и дру-
ги „общи места“, с необходимата предпазливост и в съчетание с комплексен 
подход (срв. напр. Диди/Diddi 2017, Крашенинникова/Krasheninnikova 2018), 
биха допълнили знанията ни за Кирило-Методиевия ученик като проповед-
ник и писател. Освен нови междутекстови връзки и механизми за тексто-
творчество, подобно по-задълбочено изследване навярно би спомогнало за 
идентифицирането и на други произведения, принадлежащи или нему, или на 
„Климентовата традиция“.
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