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P ra e fa t io ·

i.

Fragmentum vitae S. Clementis, Episcopi Bulgaro- 
rum, graece et latine edidit e codice chartaceo biblio
thecae vaticanae 1409 fol. 348 et seqq. Leo Allatius 
in bbro: „In Roberti Creyghtoni apparatum, versionem et 
notas ad historiam concilii florentini scriptum a Sylvestro 
Syropulo exercitationes. Romae. 1665. 4. I. 259.“ cujus 
partem latine repetiit Josephus Simon Assemanus in Ka- 
lendariis ecclesiae universae. III. 147 —  149. Tota vita 
edita est graece in libro rarissimo, excuso Moschopoli, 
anno 1741. 4. pag. 13 —  37, et in alio aeque raro: Νικη- 
ιρόρον ΚαΧλίστον τον Ξαν&οπονΧον περί σνστάαεως τον 
σεβασμίου οίκον της εν Κωνσταντίνον πόλει ζωοδόχον πη
γής και των έν αντώ νπερφυώς τελεσ&έ’,ντων &ανμάτων, 
και δ βίος τον έν αγίοις ΚΧήμεντος αρχιεπίσκοπον ΒουΧ- 
γάρων, συγγραφείς παρά τον άγιωτάτον αρχιεπίσκοπον 
τής πρώτης 7ονστιννιανής Κυρίου ΘεοφνΧάκτου ννν πρώ
τον έκδο&έντα επιστασία 'Αμβροσίαν ίερομονάχον τον ΙΓαμ- 
πέρεως. (Viennae) αωβ' (1802) 8. pag. 101 et seqq. Teste 
Anthimo Gaza, ecclesiae graecae , quae est Viennae, paro
cho Pampereus, Macedo, professor in Valachia, edidit 
hunc librum e codice monasterii S. Naum ad lacum Achri- 
danum in Macedonia. Anonymus eum in linguam recen- 
tiorum Graecorum versum edidit Lipsiae. 1805. 8. sub 
titulo: Ουρανόν κρίσις ήτοι 9-ανμα ιρρικτδν καί έξαίσιον 
τον d-ανματονργικωτάτον ίΧείου Σπιρίδωνος, δι ον τάς 
βοιΧάς τών παρανόμων παπιστών έματαίωσε, μη σνγχω-
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ρήσας αύτοίς, νά εγείρουν αλτ άριαν ήτοι θυσιαστήριον 
μέθα εις τον έν τή  Κέρκυρα άγιόν του ναόν, συντεθέν 
μετά και Ιερας και έπινικείου ακολουθίας εις αυτό παρά 
ζηλωτού τίνος αδελφού · ούν τούτω δε καί 6 θεοφεγγής 
βίος του ιερού Κλήμεντος τού Βουλγαροκήρυκος καί όμο- 
λογητού έκδίδοται έτέρα κρίοις ουρανού, καί ουτος ών κατά 
των καινοτόμων παπιοτών, συντεθείς μεν ελληνιστί υπό 
τού έν άγίοις Θεοφύλακτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, με- 
τενεχθείς δέ παρ' ημών εις την κοινήν ημών διάλεκτον 
χάριν τών όπλουστέρων λαών διά την εξ αυτού έλπιζομέ- 
νην κοινήν ωφέλειαν, ών ένεκα νύν δεύτερον πλήρης έκδί- 
δοται, άτε κολοβωθείς τά καίρια Λαρά τίνος όπρότερον εκ Βε
νετία τυπωθείς, pag. 84 et seqq. Editionem venetam , quam 
interpres mutilatam esse dicit, videre nobis non contigit.

II.

Praeter codicem bibliothecae vaticanae , fragmentum 
hujus vitae continentem, cujus apographo nobis in hae 
editione uti licuit, et eum, quo ad vitam integram emitten
dam usus est Pampereus, quique servabatur in monasterio 
S. i\aum ad lacum Achridanum, hodiedum in Macedonia 
extare duos libros manu exaratos integram vitam comple
ctentes accepimus e Victore Grigorovic, literarum slavica- 
rum professore in universitate Kasanensi. Fragmentum Va
ticanum cui est impositus titulus: ,,Έκ τού βίου τού έν 
άγίοις πατρός ημών Κλήμεντος έπισκόπου Βουλγάρων"*'), 
incipit: Ήν γάρ ό Βορίσης ουτος κ.τ. λ. c. 4. et desinit: 
ταύτα τοίνυν συνεγνωκώς μηχανάται καί πρός τούτο, c. 22. 
omissis 1 ) e c. 10 : έγώ μεν έμαυτού πολύν usque ad σφαλ- 
λόμενον. 2)  e c. 15: τώ δέ ήν παίς usque ad τώ πατρί; 
καλά γε ταύτα usque ad ήξίωσα et υιόν πενθούντος us-

*) Editiones Moschopolitana et Viennensis in titulis S. Clementem ar- 
cbiepiscopum dicunt: nos cum fragmento vaticano episcopum fuisse 
censemus propter capita -20 et 23 vitae pag. 2fi et 28 et propter 
locum codicis Assemaniani, quem infra adferemus.
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que ad χαρίοεται κύριος. 3) cc. 16, 17 integra usque ad 
αρχέτυπον προετί&ετο in c. 18.4) e c. 19 : initium usque 
ad πιϋτεύοντες. Cetera, quae desunt, minoris momenti 
videbantur. * ! > >. ‘

Menda verborum sententiam turbantia correximus ubi 
medela erat certa; soloecismos vero, qui non pauci, repe- 
riuntur, tollere supersedimus.

Sanctum Theophylactum, Justinianae primae totius- 
que Bulgariae archiepiscopum, hanc vitam Sancti Cle
mentis scripsisse concedere non poterit is, qui iri ipso 

, opere c. 18 legerit, auctorem ejus S. Clementi, mor-
W i i i tuo 916, convixisse, cum notum sit, Theophylactum 

:^ }ηο 1107 diem obiisse supremum. Adde e c. 22 colligi, 
·4λ auctorem fuisse natiorie Bulgarum, quippe qui narret : 
? Omntlia ad ecclesiam pertinentia Clemens n 0 b i s Bulgaris 
· ( τ °ΐ? Βουλγάρους ημΖν) tradidit, cum Theophylactus, ut 
ipsius verbis utar, hospitio tantum Bulgarus, revera Con- 
slantinopolitanus fuerit (Baronius ad anmriri 1071)* Scri- 

i J * . J -ptam esse hanc vitam tempore, quo Bulgaria a Scythis ve*- 
A/rfr» viaretur, patet e c. 29: Sancte pastor serves a barbaricis in- 

cursionibus intactos nos alumnos tuos, maxime nunc, 
cum afflictio in propinquo, nec est, qui adjuvet, cum 
scythicus gladius bulgarico sanguine inebriatus est. Auctor 
hic loqui videtur de Hungaris, qui annis 934, 943, 959, 
962 Byzantium petentes, Bulgariam devastabant: illos 
enim etiam Scythas appellari a scriptoribus historiae by-r 
zantinae notum est. (Safarjk, Slowanske starozitnosti, 594). 
Vitam igitur scripsitBulgarus saeculo decimo, noinen vero 
sancti Theophylacti additum esse videtur, quo major fides 
et auctoritas narrationi conciliaretur. Dobrovio quidem (Cy- 
rill und Method, 10) auctor noster neque Clementis neque 
Theophylacti videtur fuisse aequalis: cum vero is nullas 
sententiae suae causas adferat, nos potius cum*ριηκωτάτω
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ρήσας αύτοϊς, νά εγείρουν αλτόριον ήτοι θυσιαστήριον 
μέσα είς τον έν τη Κέρκυρα άγιόν του ναόν, συντεθέν 
μετά και ιερός καί έπινικείου ακολουθίας εις αυτό παρά 
ζηλωτού τίνος αδελφού· συν τούτω δε καί ό θεοφεγγής 
βίος του ιερού Κλήμεντος τού Βουλγαροκήρυκος καί όμο- 
λογητού έκδίδοται,έτέρα κρίσις ουρανού, καί ούτος ων κατά 
των καινοτόμων παπιστών, συντεθείς μέν ελληνιστί υπό 
τού έν άγίοις Θεοφύλακτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, με- 
τενεχθείς δε παρ’ ημών είς την κοινήν ημών διάλεκτον 
χάριν τών άπλουατέρων λαών διά την εξ αυτού έλτ&ζομέ- 
νην κοινήν, ωφέλειαν, ών ένεκα νύν δεύτερον πλήρης έκδί- 
δοται, άτε κολοβωθείς τά καίρια παρά τίνος όπρότερον έκ Βε
νετία τυπωθείς, pag. 84 et seqq. Editionem venetam , quam
interprfeS mutilatam es Se dicit, videre nobis non contigit.

■■ > i ο·e!·)■■ ■- i- ;«.·■..-.'i ..··.·■ ;·· « i·: i... , . . .
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Praeter codicem bibliothecae vaticanae , fragmentum 
hujus vitae continentem, cujus apographo nobis in hac 
editione uti licuit, et eum, quo ad vitam integram emitten
dam usus est Pampereus, quique servabatur in monasterio
S. JNaum ad lacum Achridanum, hodiedum in Macedonia 
extare duos libros manu exaratos integram vitam comple
ctentes accepimus e Victore GrigoroviC, literarum slavica- 
rum professore in universitate Kasanensi. Fragmentum Va
ticanum cui est impositus titulus: ,,Έκ τού βίου τού έν _ 
άγίοις πατρός ημών Κλήμεντος έπισκόπου Βουλγάρων‘f*·), 
incipit: Ήν γάρ 6 Βορίσης ούτος κ. τ. λ: c. 4. et desinit: 
ταύτα τοίννν συνεγνωκώς μηχανάται καί προς τούτο: c. 22. 
omissis 1 ) e c. 10 : έγώ μεν έμαντού πολΰν usque ad σφαλ
λόμενου. 2) e c. 15: τώ δέ ήν παίς usque ad τώ π α τρ ί; 
καλό γε ταύτα usque ad ήξίωσα et υιόν πενθούντος us

* ) Editiones Moschopolitana et Viennensis in titulis S. Clementem ar- 
chiepiscopum dicunt: nos cuin fragmento vaticano episcopum fuisse 
censemus propter capita -20 et 23 vitae pag. 26 et 28 et propter 
locum codicis Assemaniani, quem infra adferemus.
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que ad χαρίοεται κύριος. 3) cc. 10, 17 integra usque ad 
αρχέτυπον προετί&ετο in c. 18.4) e c. 19 i initium usque 
ad πιϋτενοντες. Cetera, quae desunt, minoris momenti 
videbantur.

Menda verborum sententiam turbantia correximus ubi 
medela erat certa; soloecismos vero, qui non pauci, repe- 
riuntur, tollere supersedimus.
: ] ! ·  .· . i.l ·

1ΚΊ ■ ■ , i III. . ·, I . l

Sanctum Theophylactum, Justinianae primae totius- 
que Bulgariae archiepiscopum, hanc vitam Sancti Cle
mentis scripsisse concedere non poterit is, qui in ipso 

, opere c. 18 legerit, auctorem ejus S. Clementi, mor-
tuo 916, convixisse,, cum notum sit, Theophylactum 

diem obiisse supremum. Adde e c. 22 colligi, 
f*i~U ^auctorem fuisse natione Bulgarum, quippe qui narret; 

^  Omnia ad ecclesiam pertinentia Clemens n 0b isJBulgaris
/<CPu··**·-. (T0~L? Βονλγάροις ήμϊν) tradidit, cum Theophylactus, Ut 

ipsius verbis utar, hospitio tantum Bulgarus,. revera Cpn- 
stantinopolitanus fuerit .· (Baronius ad annuih 1071). Scri- 
fam esse hanc vitam tempore, quo Bulgaria a Scythis ve- 

Αί-,-tr* w»K >xaretur, patet e c. 29: Sancte pastor serves a barbaricis in- 
cursionibus intactos nos alumnos tuos, maxime nunc, 
cum afflictio in propinquo, nec est, qui adjuvet, cum 
scythicus gladius hulgarico sanguine inebriatus est. Auctor 
hic loqui videtur de Hungaris, qui annis 934, 943, 959, 
962 Byzantium petentes, Bulgariam devastabant: illos 
enim etiam Scythas appellari a scriptoribus historiae by- 
zantinae notum est. (Safafjk, Slowansk£ staroaitnosti, 594). 
Vitam igitur scripsit Bulgarus saeculo decimo, nomen vero 
sancti Theophylacti additum esse videtur, quo major fides 
et auctoritas narrationi conciliaretur. Dobrovio quidem (Cy- 
rill und Method, 10) auctor noster neque Clementis neque 
Theophylacti videtur fuisse aequalis: cum vero is nullas 
sententiae suae causas adferat, nos potius cum χριτιχωτάτφ



-  VIII —

Friderico Blumberger (Jahrbiicher der Literatur 26. p. 214) 
statuemus, revera quemdam e Clementis discipulis vitam 
magistri scripsisse (Vide c. 18 pag. 24). Eidem Theophylacto 
tribuitur vita fratrum Cyrilli et Methodii, quae, hucusque 
ignota harum rerum peritis, graece extare dicitur in mona
sterio Chilendarensi et in reliquis montis Atho coenobiis, 
quamque Dionysius Ρορονΐό, Episcopus Budensis, Slaveno- 
serbice, id est, neque slovenice, neque serbice, sed dialecto 
macaronica versam typis excribendam curavit.

IV.

Ad historiam illustrandam vita, quam emittimus, usi 
sunt praeter Leonem Allatium in libro supra memorato: 
In Roberti Creyghtoni apparatum etc. et J. S. Assemanum 
in Kalendariis ecclesiae universae III. 147 —  149. Jos. Do- 
brovius in opere Cyrill und Method. Prag. 1823. pag. 9 et 
seqq. J. P. Safafjk in : Slowansk^ Starozitnosti Pragae 1847. 
Fridericus Blumberger in: Jahrbiicher der Literatur 26. 
pag. 211 —  235 , 37. pag. 41 —  75 et A. Neander in: All- 
gemeine Geschichte der christlichen Religion und Kirche. 
Berlin IV. 689 —  692.

V.

Quum editio moschopolitana, quam cum versioneneo- 
graeca nobis concredidit Reverendissimus et Doctissimus Pla
ton Atanackovic, episcopus Budensis, plurima contineat ad 
historiam ecclesiasticam Slavorum pertinentia, operae pre
tium erit, singula libri rarissimi capita hic enumerare:

Ακολουθία των άγιων πεντεκαίδεκα ίερομαρτνροη των 
επί Ίουλιανοϋ του παραβάτου μαρτυρηύάντων έν Τιβεριου- 
πόλει τή  κοινώς έπικαλουμένη Στρουμνίτζη. Νεωστι καινώ 
τΰττω έκδεδομενη δαπάνη μεν της σεβάσμιας μονής του έν 
άγίοις πατρος ημών Ναουμ τού θαυματουργού. Λιορθωαει 
di τού λογιοτάτου Κυρίου Μιχαήλ τού Γκόρας. Και άφιε-
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(ιωθεϊσα παρ' αύτού τώ μακαριωτάτω αρχιεπισκόπου τής 
πρώτης Ίουστινηανής Αχρειδών Κυρίφ Ίωσάφ. Έν Μοαχο- 
πύλει. Παρά Γ  ρηγορίφΊερομονόχω τώ Κωνσταντινίδη. 1741.4.

1. Μην'ι Νοεμβρίω χη των άγιων πεντεχαίδεχα ιερομαρ
τυρών των έπ'ι Ίουλιανού του παραβατου μαρτύρησαντων 
έν Τιβεριου πόλει. Martyrum nomina habes pag. 11. Τιμόθεος, 
Κομάσιος, Θωμάς, Ευσέβιος, Σέργιος, Αανιήλ, Σωκράτης, 
Χαρίτων, Βασίλειος, δυο Θεόδωρον, Πέτρος, Νικηφόρος, 
Ιερόθεος και Ίωάννης. ̂ οηΐβΓ cum his Theophylacti Bul- 
gariae Archiepiscopi opera omnia. Venetiis 1758. III. 490 
et corrige B. Kopitarium in prolegomenis codici Remensi 
praemissis XIV. Martyres memorantem.

2. Trj κβ του μαίου μην'ος φάλλομεν την ακολουθίαν 
του άγιου Βλαδίμηρου καί θαυματουργού. (Paginam 35 
male excipit pag. 5 usque ad pag. 26, quam sequitur p. 
51 usque ad paginam 72). S. Vladimirum male desidera
bat Pejacevic pag. 109 Historiae Serviae. Colocae. 1799. fol. 
Trj αυτή ημέρα χβ μαίου μην'ος μνήμη τού αγίου ένδο
ξου βασιλέως σημειοφόρου, μεγαλομάρτυρος, ίσαποστό- 
λου, μυροβλύτου Ίωάννου τού Βλαδίμηρου χολ θαυμα
τουργού.

3. Μηνi Ίουνίιιι β μνήμην έπιτελούμεν τού άγιου ίερο- 
μάρτυρος Εράσμου τού έν τή Αχρίδι.

4. Μην'ι ’Ιούνιοι κ μνήμην έπιτελούμεν τού όσιου και 
θεοφόρου πατρός ημών Ναούμ τού θαυματουργού έν τώ 
Αιβανίακο) Αιαβόλεως κειμένου.

5. Ακολουθία 'τού άγιου όσιομάρτυρος Νικοδήμου τού 
μαρτυρήσαντος έν τή πόλει Βελεγράδων κατά το αψθ έτος 
Ιουλία) ι ,  ποιηθεϊαα παρά τού έν Ίερομονάχοις Γρηγορίου 
Μοσχοπολίτου.

6. Μην'ι Ιουλίφ ιζ ακολουθία των αγίων έπταρίθμων 
(quorum nomina: Κύριλλος, Μεθόδιος, Σάββας, Ναούμ, 
Γοράσδος, Κλήμης, Άγγελάριος) ποιηθεϊαα παρά τού έν 
Ίερομονάχοις Γρηγορίου Μοσχοπολίτου.

7. Μην'ι Νοέμβριο) κε μνήμη τού έν άγίοις πατρός 
ήμών Κλήμεντος αρχιεπισκόπου Αχριδών, pag. 13. Μηνϊ
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7ονλίω -λζ μνήμην τελονμεν τον έν άγίοις πατρός ημών Κλή- 
μεντος Αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας, pap. 41. Vides continere 
libellum officia propria Bulgariae septem.
\ »;· t. · \ ., ’ "■ \ ; · * . · · » i *. » »' * 1 ' ; \ f . 1

‘ i·, v  · -.i >· ■ · .··’ ,1: ‘ · . . ··1 . ·: «· \ : · v · ‘i· · » t \
• " . i i ·  · VI.,

■_ · · 1.· I ■/. S '■ ··> l."> ,-·Μ' · * · Λ
Ut etiam linguae graece imperiti aliquem e nostra edi

tione capere possint fructum, nos omnia, quae ad historiam 
spectare videbantur, ad verbum latine versa addimus.

Methodius, qui Panonum (Πανόνων) eparchiam or
navit, archiepiscopus Moravi (Μωράβον) creatus et Cyril·- 
lus, multus in exteriori philosophia sed major in inte
riori, satis quidem pollebant oratione didactica, quae 
graeco sermone profertur, multosque trahebat hujus sa- , 
pientiae catena: cum autem Slovenorum(^Ε&λοβεναϊν) gens 
sive Bulgarorum (Βουλγάρων) non intelligeret libros grae
ce conscriptos, damnum hoc maximum reputabant Sancti, 
et facem scripturarum caliginosae Bulgarorum regioni non 
accendi inconsolabilis doloris faciebant materiam: con
turbati erant, ferre non poterant, vitam abdicabant. Quid 
tandem faciunt? Ad Paracletum respiciunt, cujus primum 
donum linguae et sermonis auxilium, et ab illo gratiam 
petunt literas inveniendi asperitati Bulgarorum linguae 
respondentes, ut possint sacras scripturas ad linguam 
hujus gentis interpretatione transferre. Et revera jejunio 
intenso et orationi constanti, corporis macerationi et 
animi contritioni et humiliationi cum se dedissent, cupi
tum consequuntur. Nacti igitur hanc gratiam excogitant 
slovenicas literas et divinitus inspiratas scripturas e grae- 
ca lingua in bulgaricam vertunt et magna 'cum diligentia 
acutioribus discipulis tradunt sacras doctrinas. Non pauci 
ex eorum doctrinae fonte biberunt, quorum praecipui 
sunt et chori coryphaei: Gorasdus et Clemens et Naum 
et Angelarius et Sabbas. Cumque etiam Paulum nossent 
cum Apostolis evangelium communicasse, currunt et ipsi



Romam, beato Papae opus interpretationis scripturarum 
ostensum: nec incassum cucurere. Nam qui eo tempore 
apostolieam ornabat sedem Adrianus, audito illorUm ad- 
ventu laetatus est gaudio magno valde: e longinquo to
nitru Sanctorum famae perculsus cupiebat et fulmen vi
dere gratiae, quae in illis erat. Et accepto secum omni 
sacerdotio cum praesenti tunc apud illum archisacerdotio 
exiit in Sanctorum occursum, crucis signum, ut mos est, 
praelatum habens, faciumque luminibus significans et gaudii 
serenitatem et hospitum adventantium splendorem, quos glo
rificans in Sanctis glorificatus Dominus miracula multa patra
ri ab illis tempore introitus largitus est: opus ostenditur Pa
pae , qui scripturarum versionem, apostolicum fructum, in
spiciens non cepit se prae gaudio; beatos praedicabat viros 
omnigenis nominibus vocabat, patres, desideratissimos filios, 
gaudium suum, coronam fidei, gloriae et decoris ecclesiae 
diadema. Libros versos divino altari imponit, quasi donum 
offerens Deo. Tum eorum, qui Sanctos comitabantur, 
slovenicarumque literarum idoneam peritiam habebant, 
partim ad presbyterorum, partim ad diaconorum aut sub- 
diaconorum gradum evexit, ipsum autem Methodium, etsi 
multum refugientem, Episcopum Moravi Panoniae (M o- 
ράβον τής Πανον'ιας)  consecrat, impium judicans, carere 
nomine eum, qui re dignus sit inventus, Cyrillus autem, 
revera philosophus, quem magnus Archiereus in sancta 
sanctorum sibi adlegerat, praesciens finem suum, mona
chorum habitum induit. Postquam in coelum demigravit, 
corpus ejus hymnis a divino Papa et a Clero omni 
honoratum sepultum est in templo S. Clementis, Clemen
tis illius, qui Apostolorum coryphaeo Petro convixit et 
Christi sapientiae hellenicam uti dominae servam sub
jecit. Simul ac quis ad Cyrilli feretrum accessit aut 
nomen invocavit hujus &εο(ρόρον Patris, doloris disces
sus mensuram fidem inveniebat, unde multus in Roma
norum ore Cyrillus erat et magis etiam in eorum men
tibus. Atque Cyrillo quidem talis mors, et talis honor
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a divinissimo Papa et a Deo contigit: Methodius vero, 
laborum et viarum socio amisso, cum jam tempus esset, 
eum illius regionis episcopatum aspicere, in viam cum 
discipulis se dedit. Ibi non solum tunc temporis ducem 
Moravi Rasislavum (άρχοντι Μοράβου cPaoiod-λάβω) quo
tidie hortabatur, divinisque praeceptis informabat men
tem, sed etiam Panoniae universae imperantem, cui Cotze- 
les (Κοτζέλης)  nomen erat, instituebat et monebat, ut 
timori Domini adhaereret. Quin etiam Bulgarorum du
cem Borisen, (Βορίοην)  tempore Romanorum Impera
toris Michael regnantem, quem magnus Methodius jam 
olim filium suum fecerat, et suae (i. e. graecae) linguae 
omnino pulchrae affixerat, tunc sermonis beneficiis in 
desinenter donans captabat: erat enim Borises hic in
genii dextri et boni capacis, sub quo Bulgarorum gens 
christianizare coeperat, quando sancti hi, Cyrillus inquam 
et Methodius, multitudinem credentium videntes literas ex
cogitarunt , uti supra diximus, et scripturarum in linguam 
bulgaricam versionem fecerunt, ut nati filii Dei divinum 
cibum haberent; sic scythico errore Bulgarorum gens li
berata Christum cognovit, sero quidem et circa undeci
mam aut duodecimam vineam divinam ingressa vocantis 
gratia. Anno enim sexies millesimo trecentesimo septua
gesimo septimo a mundi creatione (i. e. octingentesimo 
sexagesimo nono a Christo nato) hujus gentis vocatio fa
cta est. Non cessabat magnus Methodius omnem adhorta
tionem ducibus administrare, quos ad vitam honestam 
dirigebat, quibusque ecclesiae non adulteratum dogma tra
debat. Erant enim et tunc, qui id adulterarent et dimo
verent terminos, quos patres nostri divinae ecclesiae po
suerant, et multorum animae damno afficiebantur a Fran
cis*) invecta corruptela; qui Filium genitum ePatre etSpi

m -

d t }

*) E kormcaja kniga c. 95. notum est, Graecos olim credidisse, Caro- 
Ium Magnum, quamvis Christi legem observantem, presbyteros 
adduxisse Romam, Apollinaris, Macedonii, Severi, Dioscuri, Ori- 
genis et Eutychis haeresibus imbutos et contendentes, e patre et 
filio procedere Spiritum Sanctum.
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ritum sanctum a Filio procedere contendebant, quorum 
ratiocinationes Sanctus partim e Domini verbis, partim e 
vocibus patrum evertit. Et multos capiebat in obedientiam 
Christi. Tum etiam Sphendoplicum (2ϊ(ρεντόπλιχον)*), qui 
post Rasislavum imperabat Moravo, circumvenientes dolo, 
barbarum hominem et pulchri ignarum, totum sui dog
matis fecerunt* Et quo modo ille , mancipium voluptatum 
muliebrium, non illis potius tradat mentem suam, quam 
Methodio, omnis voluptatis amaritudinem, ut animis per
niciosam, notanti? Quod enim Eunomius, qui Anomoeo- 
rum coepit haeresin, (vide Fabricium^Bibl. gr. VIII. 248. 
Schrockh, Kirchengeschichte VI.rt!i^7. Walch, Entwurf 

( \H i^  , einer vollstandigen Historie der Ketzereien II. 640.) inve-
' , , nit, ut discipulos attraheret plures, idem etiam Fran-r i  c * r  . ί  ,
■ ̂  eorum gens demens excogitavit, peccantibus nempe ad

omnia indulgere. Ab his Sphendoplicus corruptus, omnia 
ei permittentibus, ad Methodii verba minime animum 
advertebat, imo ut erga inimicum se gerebat. Quid non 
dicebat hilare, quid non minabatur terribile Magnus 
duci? Tum Methodius principi praedixit suum finem post 
tres futurum dies, frequentium adhortationum hanc prae
dictionem confirmationem, uti ego judico, faciens; si enim 
praedictio exitum nacta prophetam eum faciebat, cui fu
turorum praevisio spiritu data sit, manifestum erat, etiam 
dogma, quod docebat, spirituale et a Deo inspiratum esse. 
Convocatos discipulos ultimis verbis consolatur et confir
mat et spiritum stipantibus eum angelis tradit, postquam 
quatuor et viginti annos episcopatum ornavit, in labore 
et aerumna non solum suam sed etiam aliorum salutem 
operatus: non enim sua spectabat, sed populi, ut sal
varetur. Ostendit hoc etiam multitudo presbyterorum, 
quos moriens ducentos dioecesi suae ecclesiae reliquit. 
Horum vero primas tenebat Gorasdus, quem jam supra

— XIII —

') Slovenice: (Β Α Τ 0 Π Λ Κ Κ Ϊ i.'e. Svetoplk. Fragmentum vaticanum 
habet Σφιντόπληιιχος.
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praecipuis Methodii discipulis adnumeravimus, qui ab ipso 
Sancto, finis sui conscio, Archiepiscopus Moravi renujir 
ciatus est. Sed non tulit audacissima haereticorum mul
titudo, Methodium habere post mortem vivum propu
gnatorem, venite, dicens, Gorasdurn opprimamus; si enim 
hunc vivere sineremus, revivisceret nobis Metliodius. Hunc 
ergo ab episcopatu removent,.et Vichnicum (Βιχνίν.ον')*) 
quemdam, haereseos mero inebriatum aliosque inebrian
tem,' in sedem episcopalem evehunt, aut potius sedem 
per hunc devehunt. Gaput tollit haeresis, et in orthodor 
xam multidinem Methodii discipulorum superbit; in fiT 
deles insurgit, cur, dicens, Methodii verbis mortuis ad
haerere mavultis, quam ad viventem archiepiscopum ac
cedere et confiteri e Patre Filium genitum, e Filio Spi
ritum procedere? Vichnici factio tumultuari et omnia 
miscere coepit, et parum abfuit, quin manu^ consererent 
cum orthodoxis j linguae fessae vim adjungentes sociam. 
Tandem ad ultimum venere refugium suum, ad sordi
dum Sphendoplicum, et calumniantur orthodoxos, ut no
vis rebus studentes. Sphendoplicus convocatis Methodianis, 
quid, inquit, hoc schisma apud vos agitatur, et quotidie 
hostiliter congredimini ? Nonne omnes fratres estis? Hi vero, 
quasi ore usi Gorasdo etClemente, oporteret de his dicunt, 
multa facere verba, non enim de minimis periculum im
minet, sed de dogmate ecclesiastico et de beata trinitate. 
Sancti simplici oratione illius interrogationi respondenti 
Princeps autem pauca intellexit dictorum, erat enim ad intel- 
ligendas res divinas stolidissimus, non solum quia educatus
---- i—:— . ■ ■ I 1 · <|Ι·Ι. |.·|Μ·!·» ...

*) Germanis Wiching, homo turbulentus et ambitiosus, ipsisque Ba- 
varis invisus. Nam eam a. 894 Arnulpho se ipsinuasset pro Can
cellario, isque eum creasset episcopum Passaviensem, a. 899 deje
ctus est ex illa sede a Salisburgensi episcopo. De eo chronicon Pas- 
saviense editum ab Adrian in Millheilungen aus Handschriften und 
seltenen Drucken. Frankfurt a. M. 1846 8. pag, 17. Vichingus 
878: Der war ein weltgescheiter Herr, Das Evangelium den Mohren- 
predigt er, W ird Bischof mehr durch Gevvatt ais Einhelligkeit. 
Corrige annum et pro Mohren pone Maehren.

tUcfU ;Λ
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erat barbare, et, ut paucis dicam, brutorum more, sed 
etiam quia mens ejus a spurca voluptate erat abrepta, 
uti supra dictum est. Tale igitur orthodoxis responsum 
dedit: Ego quidem magnae imperitiae mihi sum conscius 
et simplex sum quoad dogmatica: quid enim nisi: illite- 
ratus? Christianismum tamen mihi vindico et vindicabo. 
Cum igitur ambiguitates, quas vos excitatis, solvere non 
possim verbis, neque discernere ab orthodoxo mendacem 
magistrum, judicabo vobis etiam de dogmate pronuncians 
uti de aliis rebus pronunciare consuevi: qui hic apparens 
primus juraverit, se recte et orthodoxe credere, hunc: circa 
res majores fidei non errare judicabo, huic etiam ecclesiam 
tradam. Franci igitur , promtissimi ad jusjurandum, ne
que finem sententiae principis expectantes juraverunt et 
statuerunt cacodoxiam suam, insipidae sententiae finem 
imponentes consentaneum. Talibus judicibus haeresis de 
orthodoxia palmam tulit et omnem, obtinuit potestatem 
diripiendi Christi veros servos et fidei custodes 5 si enim 
quis, inquit (Sphendoplicus), deprehensus fuerit non cre
dens secundum Francorum doctrinam,: illis tradatur tra
ctandus pro lubitu, Quae oratio enarret, quae malitia nacta 
potestatem fecerit! Illi cogebant consentire pravo dog
mati, hi patrum fidem praetendebant; illi omnia facere, 
hi omnia pati parati erant. Minime vero pauci erant, 
sed, ut antea diximus, ad ducentos numerabantur de al
tari ; qui vero docendi habebant o rd in em u t' Gorasdus 
ille , cujus saepe meminimus, quem e Moravo oriundum f 
et utriusque linguae slovenicae/ et graecae peritissimum 
virtus Methodii ad sedem episcopalem evexit, idemque 
presbyter Clemens, vir facundissimus, et Laurentius etNaum 
efAngelarius: hos et alios praeclaros ferro vinctos ,in carce
res condiderunt. Deus vero consolatus est Sanctos tre
mefaciens terram: contremuere etiam urbis illius incolae, 
qui cum appropinquassent carceri et viderent, quod fa
ctum erat circa Sanctos, qui catenis delapsis in omni 
libertate erant, citato cursu feruntur ad principem,
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quid, dicentes, quousque tandem lucem veritatis non aspi
ciemus ? nonne intelligemus miraculum, quod factum est ? 
At haereticorum lingua miraculum calumniari conatur. 
Postea iterum (non enim intelligebat demens princeps) 
catenae circumdabant Sanctos prioribus graviores. T ri
bus interjectis diebus iterum tertiae horae perficientibus 
orationem eadem accidunt, terra movetur cum sono de 
coelo, et catenae delabuntur, iterumque theomachi non 
indicatis principi, quae acciderant, iisdem afflictionibus 
Sanctos subjiciunt. Elapsis decem diebus tertium ab 
oriente ex alto athletae visi sunt, at haeretici eadem coe- 
citate auxerunt Sanctorum vulnerum dolorem, extractos- 
que e carcere cruciant. Haec omnia ignorabat princeps 
haereticis serviens, forte enim aberat; quodsi adfuisset, 
talia in confessores veritatis non fuissent patrata: quam
quam enim Francis favebat et semiferus erat, tamen san
ctorum virorum virtutem reverebatur, maxime Dei mira
culo iterato. Post illas plagas neque cibum sinentes ca
pere Sanctos militibus eos abducendos tradiderunt alium 
alio partium Istro adjacentium, decernentes coeli civium 
perpetuum exilium e civitate. Milites igitur, homines bar
bari, erant enim Nemitzi, (Νεμιτζοί) jam natura sua im
mites, nunc vero etiam e mandato, educunt Sanctos e 
civitate, quos, cum ab urbe longe abessent, deseruere, 
ipsi in patriam revertentes. Christi vero confessores Bulga- 
riam desiderabant, Bulgariam sibi requiem daturam spe
rabant, quam celato itinere petebant, omnium oculos 
vitare studentes et cibo vestibusque destituti: metu coacti 
se separarunt, et alius alio sunt dispersi, Deo ita dis
ponente ; ut Sancti) plures partes circulo evangelii com
plecterentur. Clemens cum Naum et Angelario viam ad 
Istrum ducentem ingreditur et in vicum quemdam de
vertuntur : hominem Dei amantem et hospitalem inveniunt, 
cui erat filius unigenitus et pulcher et aetate florens. 
Sanctis vero vix ingressis domum, en puer egreditur e 
vita; ille perpulcher et solus patris oculus, generis flo-
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ridissimum germen. Quid pali putatis patrem? tpiid non 
dicere, tantum luctum misere perpessum hospitum pede 
domum intrante? Vincula poscebat et instrumenta, San
ctos putans praestigiatores esse. Hi vero ipsi non minus 
patre dolentes orationi se dederunt, et precati super 
puerum patri filium vivum reddiderunt. Tum iter ad 
Istrum ducens persequuntur multo cum honore deducti a 
viro, qui dignus habitus est miraculo, et postquam Belgra- 
dum (civitas est haec ad Istrum sitarum nobilissima) pervene
runt, Boritacano (Βοφιταχόνω) tunc temporis eam custodienti 
apparuere, et omnia, quae sibi acciderant, scire cupienti 
narrarunt. Quae ubi ille audivit, judicavit, suum esse, eos 
principi Bidgariae Borisi (cujus ille legatus erat) hospi
tes mittere; norat enim, Borisen tales viros sitire. Cum 
igitur ad Borisen pervenissent, interrogati de rebus, omnia 
illi narrarunt, nihil omittentes. Quibus auditis prin
ceps gratias egit Deo, tales viros Bulgariae benefactores 
mittenti, deditque proprias sacerdotibus vestes et habi
tationes illis assignari jussit, primis amicorum suorum 
destinatas. Cupide et libenter quotidie cum illis collo
quebatur, ab illis historias veteres et vitas Sanctorum 
discens scripturasque ex illorum ore audiens. Sed et quot
quot erant cum illo et generis fastu et divitiarum pondere 
aliis eminentiores, Sanctos frequentabant eosque obside
bant, singuli conantes illos exorare, ut apud se hospita
rentur. Sanctis vero non videbatur expedire, se praebere 
domibus multorum, nisi principe permittente. Quare unus 
Bulgarorum Echatzes (Έχάτζης) nomine, οαμ,ψης*) officio, 
ad principem accedens rogavit, ut in suam domum 
sibi liceret recipere cum venerabili Naum sanctissimum 
Clementem et ille slatim adnuit. Sanctificatur etiam Tzas- 
lavi (Τζασ&λάβφ) domus ingressu Angelarii. Sed non erat

*) lu Du Gange frustra quaeres: est veru vox slavia CitHkHIIII 
(sanjcij) αξιωματικός a CdltZ ΰξίοιμα, quod iialies iu nostris Radi
cibus linguae sluvenicae veteris dialecti.

2
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hujus praesentia diu fruiturus Tzaslavus, postquam enim 
Angelarius apud eum per aliquod tempus vixit, in manus 
angelorum non insuaviter efflavit animam: Clemens vero 
^t Naum apud Echatzem degebant. Tandem, non enim de
stitit Michael, quem supra Borisen nominavimus, omne 
sanctis viris munus ad opus Dei praeparare, Deo hanc 
mentem illi suggerente, eximit Cutmitzivitzam (Κοντμιτζιr 
βίτζαν) e Cotocio (Κοτοχίον) , praeficilque illi Dovetarn 
(Αοβετάν) solvens illum gubernatione, traditque Dovetae 
beatum Clementem vel potius Dovetam Clementi pro do- 
ctorc Cutmitzivitzae misso. Boris ipse tres domos Diaboleos 
ter beato Clementi assignavit magnificas e genere comitum» 
ct ad Achrida etiam Glavenitzam (Γλαβενίτζαν) recreationis 
locos illi donavit; Clemens vero, ne falleret principis de 
se spem, per regiones,· de quibus meminimus, gentibus 
Dei verbum praedicabat, in quavis dioecesi delectos habens 
non paucos: ad tria enim millia et quingentos numeraban
tur. Cum his plerumque fuit, nosque ipsos humiles et in
dignos familiariores aliis fecerat, et semper fuimus cum 
illo, omnia videntes, quae faciebat, quae dicebat, quae
que dictis et factis docebat; nunquam illum vidimus otio
sum, sed aut pueros docebat, aliis literarum monstrans 
characterem, aliis scripturarum sensum declarans, aliis 
ad scribendum manus formans, aut orationi se da
bat , aut lectioni attendebat, aut libros scribebat. Ali
quando duobus operibus eodem tempore dividebatur scri
bens simulque pueros docens. E discipulis suis lecto
res et hypodiaconos et diaconos ordinat. In dioeceses 
trecenos discipulos miserat, nihil principi pendentes. Haec 
Clemens per integros septem annos erat operatus, jamque 
ferat illi octavus doctrinae annus ultimusque vitae Dei servo 

/ f  jVlichaeli Borisi sanctificato Bulgariae principi. Successit in 
l  / principatu Vladimirus, qui post quartum regni annum c 
* fsvivis excessit; haeres omnium factus est frater ejus Symeon, 

qui primus rex (βασιλεύς) Bulgariae est appellatus. Ilunc 
Michael genuit ad similitudinem suam, qui, quod paler
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imperfectum reliquerat, supplevit, augens divinam praedi
cationem et ecclesiis nusquam non aedificatis constituens 
orthodoxiam inconcussam. Cumque fama celebraret Cle
mentem, Symeon rex ad se eum vocat, oollocutusque cum 
eo vindemiat sanctificationem ex ipsa ejus specie (erat enim 
Beatus aspectu ipsis adversariis venerabilis) et regnum 
suum beatum existimat tali beneficio a Deo accepto. Postea 
episcopum Drembitzae (ζίοεαβίτζας) sive Velitzae (Πελί- 
τζας *) Sanctum proponit et ita Bulgaricae linguae primus 
episcopus Clemens constituitur. At Symeon Clementi aucto 
honore auxit etiam laborem. Cum enim reperissct, illius dioc- 
ceseos populum divini verbi et scripturarum expertem esse, 
non dedit somnum oculis suis, cibum et voluptatem faciens 
populi curam : exemplum enim magnum sibi proposuit Me
thodium , cujus vitam, ut nemo alius, norat, a puerili 
jam et tenera aetate eum secutus, omnia dicta factaque 
magistri cognoscens. Non ignorans populi pingue ingenium 
et ad intelligendas scripturas plane coriaceum et sacerdotes 
lndgaros multos difficulter intelligere graeca, quorum lite
ris nonnisi ad lectionem exercebantur, non extante Bulga- 
rorum lingua oratione panegyrica, haec, inquam, non 
ignorans moliebatur etiam circa haec, suaque solerlia de
struxit ignorantiae murum: sermones enim composuit in 
omnes dies festos simplices et perspicuos nihilque profundi 
habentes, et sic alter Paulus factus est Bulgaris. Ex his 
festis Christi et de Christo celebratis discere licet mysteria 
et sanctissimae Deiparae encomia miraculorumque narra
tiones, neque Baptistam invenies illaudatum, illiusque ca
pitis miraculosas disces inventiones, et prophetarum et apo
stolorum occurres vitis, et martyrum certaminibus alae tibi

*) \ota in codice Assemaniano legi: Julii 27. CKATddrO fldHTEAEH- 
AtOItd Al&WEIUIKd II CKATddrO CK/ΛΤΙΙΤΕΛ'Ι; OTkU,d Nd- 
UJErO KAltAlENTd EllllCIiOlld KEAIIHCKdrO i. 1. (Memoria) S. 
Panteleemonis martyris et sancti consecratoris patris nostri Clemen
tis episcopi Velicae.

2
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addentur ad eum, qui eos ad se recepit per sanguinem. De
siderans etiam venerabilium patrum disciplinam invenies eam 
bulgarica lingua conscriptam a sapiente Clemente; feruntur 
enim haec omnia a studiosis servata, partim in plures San
ctos composita, partim ad immaculatam Dei matrem: ut 
simpliciter dicam, omnia ad ecclesiam pertinentia, quibus-

(que memoriae sanctorum ornantur et animae compungun
tur, Clemens nobis Bulgaris tradidit, et in monasterio re
posuit, quod sibi aedificaverat Achride, superstite adhuc 
beatissimo Borise, nondum Velitzae episcopatu suscepto· 
Cum enim vidisset, hunc principem omnem sibi subditam 
Bulgariam septem catholicis templis cinxisse, voluit et ipse 
Achride proprium aedificare monasterium, cui etiam alte- 

I ram ecclesiam addidit, quae postea archiepiscopatus sedes 
• constituta est Et sic Achride tres erant ecclesiae, una ca

tholica , duae autem cathedrali minores, forma vero illa 
jucundiores; volebat enim ante omnia Bulgarorum circa res 
divinas incuriam expelli eosque aedificiorum pulchritudine 
attractos congregari. Cumque Bulgarorum regio silvestri
bus tantum arboribus esset consita, fructibusque mitibus 
careret, Clemens e Graecia omne genus sativarum arborum 
transtulit. Glorificavit etiam illum Deus gratia thaumaturga: 
revertenti enim Glavenitza Achridem paralytici duo ob
viam fiunt, quorum alter etiam lumine privabatur; Cle
mens oculos ad coelum tollens tangit paralyticorum cor
pora et statim ambo saliebant, uti cervi, coecoque illu
xit sanitas. Jamque senectute curvatus et laboribus con
fectus episcopatum deprecaturus ad regem accessit, quam- 
diu, dicens, religiosissime Rex, duravit mihi corpus ad 
labores et curas ecclesiasticas, deserere ecclesiam Dei, 
quam ipse mihi tradidit, tuo imperio pro manu usus, 
damnandum videbatur; nunc vero videns senectutem mi
hi incumbentem, et laboribus vires consumtas, aliquem 
qui et corporis et animi viribus valeat, et juniorem do
mui Domini praefice. Da mihi paucos hos dies, ut mecum 
colloquar et cum Deo; optima mihi ad haec domus mo-
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nasterium. Rex novitate rei auditae perculsus, quid haec, 
pater,inquit, dicis? Quomodo sustineam te vivo alium in illo 
throno sedentem ? Quomodo regnum meum tuis pontificali
bus benedictionibus privem? Si te contristavi, per impru
dentiam peccavi, tuque uti pater mihi ignosces. Clerumne po
tes accusare inobedientiae et durae cervicis ? Flectitur senex 
precibus. At reversus in monasterium Deum invenit ad 
scopum suum concurrentem. Simul enim ac rediit, in 
morbum delapsus est, et praesciens mortem valedictorium 
(e îTrjQiov) donum Bulgarorum ecclesiis donavit, parte, 
quae deerat Triodio, addita; quod enim a nova domini
ca usque ad pentecosten canitur, tunc absolvit. Statuit 
etiam de libris, quos composuerat, et de reliquis facul
tatibus, partem dimidiam episcopatui, dimidiam monaste
rio relinquens. Sic igitur cum vixisset, migravit ad Domi
num, divinumque ejus corpus monumento monasterii illa
tum est, quod ille propriis manibus paraverat ad latus 
dextrum vestibuli (jiqovuov) Julii mensis vigesimo septimo 
die, regnante Symeone Bulgariae rege, anno sexies mil
lesimo quadringentesimo vigesimo quarto a creatione 

f m u n d i ,  nongentesimo sexto decimo post Christum natum. 
Ante vero quam e vita decessit, quidam ex ejus discipu
lis per somnum viderunt Cyrillum et Methodium venien
tes ad Sanctum vitaeque finem ei praedicentes. Ejus 
pulvis ad hunc usque diem beneficia perpetrat omnem 
morbum sanans: testimonio sit aridas ille manus pedes- 

. que qui accedens ad templum sanitatem invenit. Quis 
ignorat, quot daemoniacis quotque alio malo affectis li
berationem malorum sit largitus, sive accedentibus ad 
sepulcrum, sive nomen tantum ejus invocantibus: quare 

| omrjus Bulgarorum aetas ineffabile in illo honorando stu
dium ponit.

0  sanctum et divinum caput, per te omnis Bulga- 
riae regio Deum cognovit, ecclesias ipse hymnis et psal
modiis firmasti, festa lectionibus exhilarasti, per te mo
nachi vitis patrum instituuntur ad ascesin, et sacerdotes
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per te canonice vitere ddfcetltur; etiam nunc respice
hereditatem tuam , malam abige haeresin et serva a bar
baricis incursionibus, maxime nunc cum Scythicus gladius 
bulgarico sanguine inebriatus est.

Victor Grigorovic, cujus jam supra mentionem feci
mus, Achride invenit codicem membraneum saeculo XIII 
aut ineunte saeculo XIV scriptum Synaxarium mensium
Junii, Julii et Augusti et in eo aliam S. Clementis vitam 
continentem. Liceat nobis ex ea quosdam locos adferre: 
S. Clemens una cum Naum, Angelario et Gorazdo sanctas 
scripturas didicit bulgarice versas a SS. Cyrillo et Methodio ; 
hoc evecto a papa Adriano ad archiepiscopatum Moravi et 
Bulgariae S. Clemens factus est episcopus bulgaricae geniis, 
habitabat Methodio subjectus Lychnidi (Ανχνιό'ος, Ανχνηόον) 
civitate illyrica, ejus regionis metropoli, quae lingua My
sorum (i. e. Bulgarorum) Oclirida nominatur, et Cephalo- 
niae, bulgarice Glavenica (vides Graeculum ridicule nomen 
slavicum vertisse, glava enim slavis est caput κεφαλή), 
Achride condidit domum S. Pantcleemoni, tandem cliara-

VII.
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κή S-ανμάτων  δ ι ή γ η σ ι ς  τ ου  έν άγ ί σ ι ς  π α τ ρ ός  
ημών Κ λ ή μ ε ν τ ο ς ,  άχρ ι επ ι  οχ όπο υ Βουλγάρων,  
σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς  παρά τ ο υ  ά γ ι ω τ ά τ ο υ  και  α ο ιδ ί 
μου άριχιεπισχόπον τ η ς  π ρ ώ τ η ς ' Ι ο υ σ τ ι ν ν ι α ν ή $  
κ α ί π ό σ η ς  Βο υλγαρ ίας ,  κυρ ί ου  Θεοφυλάχτόύ ,  
κα ί μα ισ το ρο ς  τ ω ν  ρ η τ ό ρ ω ν  χρημ άτ ι σα ν  τ ο ς  
έν Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ  πόλει .

•'V; ΛΓ

4εύτ& τέκνα,  ̂ αχούσατε μου, δεύτε χάί δι,ηχήμομομ 
ύμΐν, πάντες οί φοβούμενοι τον Θερν,: οττφς άνγνήί ,γε- 
νεά έτέρα, υίοϊ ιχχ&ηοόμενοι, χολ λαός ό χτιζόμενος αΐνέ?, 
μη τον χύριον. τούτα μεν Ααβ'ιδ είρηχεν, ημείς δέ μετ' 
αυτού σήμερον δει γάρ την &είμν μεγαλοσύνην έχδιηγεΐ- 
Οd-M πάντοτε καί προς άπαντας, οι3 τάυτη μόνον όσφ 
γάρ αν άπαγγείλωμεν καί λαλήσωμεν, ύτκρ αριθμόν έπλψ 
&ύν9-ησαΡ, τά λειπόμενμ'άλλ' ρτι χώ τοίς ραίλνμοτέροις 
καί προς τ ψ  τού καλού έργαμίαν άπορνατάξασι διυπγε- 
σμος τις γίνεται ή των τού Θεού d-αυμασίων χηρνττομένη 
μεγαλοπρέπεια, οιοντάι γάρ οί πολλοί τους χα&'ήμάς και
ρούς ονκ αν τ ι τώνάρχαίωνχωρήμαι, αλλά,,τούς μεν 
προτέρους χρόνους καί &ανμασι λαμπρννίλήναι κα,ι βί^ζ 
όνδρών χοσμηδήναι, άσωμάτως σχεδόν ζησάντων, έν σΐρ7 
μάτι, τή  δέ ήμετέρα γενεά ονδέν τοιούτον δωρη&ψα* | 
παρά Θεού, od-εν καί προς τον Οπονδαΐον βίον, ώς τής 
νυν. φνσεως μη δεχόμενης τούτον, έλεεινώς γε άπεμάρκψ 
σακ, χαχώς γε είδότες έκφοι καί λίαν έπΐσφαλώς': ρ  ,τε 
γάρ τής φνσεως λόγος ό αυτός έμτι και ουχ ηλλοκοται , 
καί χατέλιπεν έαντφ κύριος χάν τόίς ήμετεροις χρονοις άν- 
δρας μάλα πολλούς, οί γόνυ των κάτω ρνρομένων ούδειά



— 2 —

χάμφαντες είς δόξαν τού ουράνιον Πατρός το) τον βίου φω- 
τ ϊ διέλαμψαν, φωστήρες έν κόσμω γεγονότες λόγον ζωής 
έπέχοντες. ώσπερ ούν κοά την τών Βουλγάρων χώραν έφώτισαν 
έν τοίς έσχάτοις καιροΐς πατέρες μακάριοι και διδάσκαλοι, 
λάμ-φαντες διδόγμασί τε και θαυμασι και βίω και λόγο) 
καταστάντες παρά Θεώ άμφιδέξιοι, ών τον πάντα μεν βίον 
παραδιδόναι γραφή ευχής εργον έμοί, πλήν άλλα κρεϊττον 
τής του λόγου δυνάμεως. ολίγα δε τινα παραθέμενος τον 
τε Θεόν την φιλανθρωπίανφάι την χάριν τεκμηριώσομαι, 
μεθ' ημών όντος και έσομένου πάσας τάς ημέρας εως 'τής 
συντέλειας, ώςήυπόαχεσις, καί δείξω πάσιν άνθρώποις,ώς 
ονχ ή φνσις ήμϊν ήλλοίωται, άλλα διέστραπται ή προαίρεσις.

Ιί. Τίνες ονν οι πατέρες όυτοι, τάχα ζητεχτε μαθεϊν 
Μεθόδιος, ός την Πανόνων επαρχίαν έκόσμησεν αρχιε
πίσκοπος Μοράβου γενόμενος, και Κύριλλος, ό πολύς μεν 
την έξω φιλοσοφίαν πλείων δε τήν έσω, και τής των όν- 
των φνσεώς έπιγνοίμων, μάλλον δε του ένός όντος, παρ' 
ον τά πάντα έκ μή φαινομένων τό είναι ελαβον οίκοι γάρ 
δή διά την τον βίον καθαρότηταJ Θεόν βαλόντες έν εαντοΐς, 
και διά του τον φόβον λαβεΐν έν γαστρ'ι τό Οωτηριώδες 
Πνεύμα άποτεκέίν σπεύδοντες εϊχοντο μεν ίκανώς λόγον 
διδασκαλικού, έλλάδι γλώσση προφερομένον, καί πολλούς 
εϊλκεν ή τής τοιαντης σοφίας άλνσις· έπε'ι δέ τό των 
Σθλοβενών γένος είτ ονν Βουλγάρων άσννέτως ειχον των 
έλλάδι γλώσση συντεθειμένων γραφών, ζημίαν ηγούντο τού
το μεγίστην οί -άγιοι, και τό μή τον λύχνον τών γραφών 
έπανάπτεθαι τώ τών Βουλγάρων αυχμηρό) τόποι άπαρακλήτον 
λύπης έποιούντο ύπόθεσιν ήλνον, έδυαφόρουν, άπελέγοντο 
την ζωήν τ ί γούν ποιούσι; προς τόν Παράκλητον άροβλέπου- 
σιν ου πρώτον δώρον αί γλώσσαι και τού λόγου βοήθεια, 
και παρά τούτον την χάριν τάύτην αΐτοΰνται, γράμματά τε 
έξευρέσθαι, δασντητι Βουλγάρου γλώσσης κατάλληλα, και 
δννηθήναι τάς θείας γραφάς προς την φωνήν τού έθνους 
τή  ερμηνεία μεταγμγειν. άμέλει και νηστεία εντόνιρ και 
προσευχή επιμένω κακώσει τε σώματος και ψυχής συντρι
βή καί ταπεινώσει έκδόντες έαυτούς τού ποθουμένον τυγ-
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χάνονσιν εγγύς γάρ, φησί, Κύριος πάσι τοΐς έπικαλουμέ- 
νοις αυτόν έν αλη&εία, καί έτι λάλονντος οον ερεϊ· ιδού 
πάρειμι. Θεός γάρ έγγίζων εγώ είμι, και ου Θεός πορρω&εν. 
άντακούονσιν ουν και ούτοι την του Πνεύματος χα.ριν, ιός 
ορίλρον έτοιμον, και φώς ανετειλε τοΐς δικαιοις γνωσεως, 
και ή ούζυγος αυτών ευφροσύνη την προτεραν λύπην 
αυτών απήλασε. τνχόντες ουν τοΰ ευκταίου τουτου χαρι 
σματος έξευρίσκουσι μεν τα Σ&λοβενικα γραμματα, έρμη 
νενουσι ό'ε τάς 3-εοπνεύστους γραφάς έκ της έλλάδος γλώσ-
οης εις την Βουλγαρικήν, ποιούνται δε οπού δην τοΐς οζυτε- 
r>οις τών ’μαίλητών παραδοΰναι τα χλεϊα μα&ηματα- ουκ ολί
γοι γάρ της διδασκαλικής αυτών πηγής επινον, ων έγκρι
τοί τε καί τοΰ χορού κορυφαίοι Γορασδος τε και Κλημης 
και Ναουμ και Αγγελαριος και Σαββας.

III. Επεί δε καί Παύλον έγίνωοκον τοΐς Αποστολέας το 
> 'ι εναγγέλιον κοινωσάμενον, τρέχονσι καί αυτοί προς τον 'Ρώ 

μης; τώ μακαρίω Πάπα τδ εργον τής ερμηνείας τών γραφών 
έμφανίσοντες,έχατηυ&ύν&ηέπ αύτοΰς, καί μη εις κενόν εδρα- 
μον. δ δε τηνικαΰτα τοΐς άποστολικοΐς εμπρεπων &ρδνοις 
Αδριανδς, την τούτων άκοΰαας ελενσιν, έχάρη μεν χαράν 
μεγάλην σφοδρά- εκ μακρού γάρ τή βροντή τής περί τών 
αγίων φήμηζ καταπληττδμενος έπΰ'&ει καί την αστραπήν 
ϊδεΐν τής έν αυτοϊς χάριτος, εκείνο πάσχων προς τους Αείους 
άνδρας, ο Μωνσής πρδςΘεδν, καί δψν αυτιά εμφανισίλήνω 
καί γνωστώς ίδείν έφιέμενος· ουκ έτι δε κατέχειν οίός τε 

/· ■' J ήν έαυτδν, άλλα τδ ίερατικδν άπαν συν τα παρευρε&έντι
fi άσχιερατικώ προσλαβόμενος έξήλ&εν εις την τών αγίων
Τ/Κ;ν ' δννάντησιν, τδ τοΰ σταυρού τε σημεΐον προπορευόμενον

αυτού κατά τδ εΐωίλδς εχων, καί τώ τών λαμπάδων φωτί
Ρ ' την τής χαράς έπισημαίνων φαιδρότητα, εστι <?είπεϊν, οτι
V / ' καί την τών έπιξενουμένων λαμπρότητα, ονς δοξάζων 6 τοΐς 

p άγίοις ένδοξαζδμενος Κύριος Q-ανματα πολλά τελεσίληναι 
falti παρ αυτών κατά τδν τής είσοδον καιρόν ενδόκηύεν, ώς
Va/;\ ά δε καί τδ εργον έμφαννσϋ-είη τώ Πάπα, καί την τών γρα-

, ψύν έν γλώσση μετάίλεσιν κατασκέφαιτο, άποστολικδν ούσαν
γέννημα■ ονχ είχεν ο χρήσαιτο τή χαρά· εμακάσιζε τοις



άνδρας, παντοίοις όνόμασιν ανεκάλει, πατέρας, έπιπόθητα 
τέκνα, χαράν οίκείαν, υτέψανον πίστεως, δόξης και κάλ
λους εκκλησίας διάδημα· επί τούτοις τι ποιεί; τάς έρμη- 
νενθείσας βίβλους λαβών τώ θεί«) θυσιαστήριο) προσηχα- 
; εν, οίδν τι ανάθημα ταύτας καθ ιερών τώ Θεώ και δ ξ ι - , * 
κννς, ώς τοιαύταις θυσίαις καρπών χειλέων ευαρεστείται 
Θεός, και εις οσμήν ευωδίας τάς τοιουτοτρόπους καρπώσεις 
δέχεται· τ ί γάρ τώ λόγο) λόγου τους λογικούς άλογίας λν- 
τρουμένου τερπνότερον, εϊπερ τώ δμοίοι τό όμοιον ηδεται ; 
άποστολικούς τε τούς άνδρας έπ εκκλησίας έκήρυξε, το 
ΙΙανλο> τον ίσον ύποδύντας αγώνα, καί την τών εθνών 
προσφοράν τελείαν καί αγίαν τώ Θεώ προσενεγκεΐν σπεύ- 
σαντας· είτατών επομένων τοϊς αγίοις, όσοι καί Σθλαβενι- 
κών γραμμάτων ικανήν πείραν έχειν καί βίω σεμνώ κοσμη- 
θήναι παρά τών διδασκάλων έμαρτυροΰντο, τούς μεν \τού 
τών πρεσβυτέρων τούς δε τού τών διακόνων, έστι δ'ούς 
καί υποδιακόνων βαθμού ήξίωσεν, αυτόν δε τον μέγαν 
Μεθόδιον, καίτοι πολλά δραπετεύοντα καί άναδνόμενον, 
επίσκοπον Μοράβου της ΙΊανονίας χειροτονεί, ούχ οσιον 
είναι κρίνας άμοιρεϊν τού ονόματος τον άξιο) θέντμ τού 
πράγματος, ίσον γάρ πλημμελείσθαι, όταν τε το ύ ονόμα
τος τις τύχη πάμπολυ δ κυλισμένος τον πράγματος, καί 
όταν επίσκοπός τις ών τοϊς εργοις καί τώ άξιώματι παρο- 
ράται τάξει τών ιδιωτών ύποκρύπτεσθαι, καί λύχνος ών 
υπό τήν κλίνην τής άφανείας τιθήται· αλλά Μεθόδιον μεν 
ούτως δ Ρώμης άρχιερεύς τώ επισκοπικοί τιμά άξιώματι, 
μάλλον δε τήν επισκοπήν δι αυτού· Κύριλλον δέ τον όν
τως φιλόσοφον δ μέγας άρχιερεύς εις τά τών αγίων προσ
καλείται άγια, εκεί λειτουργήσοντα ένδον τής σκηνής τής 
αληθινής, καί τών μυστηρίων μεταληψόμενον πνενματι- 
κώτερον καί θειότερον καί ποτηριού τού καινού κοινωνή- 
αοντα· ώσπερ γάρ επί τούτο) παραμείναι έαθείς τή  σαρ- 
κί, ίνα την τε τών γραμμάτων ειρεσιν καί τήν τών γρα
φών μετάθεσιν πραγματεύαηται, μετά τό ταύτα διακονή- 
σαι τώ θείω βουλή μάτι παρά τού δ ιδ άξαντος αύτόν τήν 
γνώοιν Θεού προσλαμβάνεται· προγνούς δέ τνν εαυτού τε- 
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λεντήν το τών μοναχών σχήμα έπαμφιέννυται, και πάλαι 
μέν τούτο π ο ίλών, dia δέ μετριοφροσύνην ώς μέγα τ ι καί 
την αυτού ίσχύν ύπερβαίνον άναδυόμενος, και φωτί φώς 
προσλαβών εις ουρανούς μετέστη, ου ό Χρίστος, την τού 
κλανίλμώνος κοιλάδα, τα τού σκοτασμού σκηνώματα, τον 
πηλόν της ίλύος, την ένταύ&α παροικίαν λιπών καί το 
πνεύμα μεν τώ Θεώ τών πνευμάτων παρέίληκε, σώμα δε 
εκείνο τδ προ της φυσικής νεκρώσεως της προαιρετικής 
άπολαύσαν ύμνοις υπό τε τού ίλείου Πάπα καί τού κλήρου 
παντός φιλοτιμη&έν εγκατετέ&η τιό ναώ Κλήμεντος, Κλη- 
μεντος εκείνου τού τώ κορυφαίω τών Αποστόλων Πετριό 
πεφοιτηκότος καί τη τού Χριστού σοφία την ελληνικήν, 
οίον δεσποίνη δούλην, καίλυποτ άξαντος · καί δέχεται τον 
φιλόσοφον δ φιλόσοφος, δ μύγας διδάσκαλος την τού λό
γου φωνήν προσλαμβάνεται, δ τών έίλνών καίληγητης 
τον τά λοιπά είλνη φωτί τής γνώσεως φωτίσαντα είαοικί- 
ζεται· έπισημαίνει δε καί Θεός προσμαρτυρών τώ Κύριλλο) 
την έκδεχομένην δόξαν εν ούρανοίς, καί τά φαινόμενα τών 
μή φαινομένων ποιείται κήρνκας · δαιμονώντές τε γάρ τή 
θόριό προσελίλόντες Ιάσεις εύροντο, καί πολλαίς άλλαις 
νόσοις ή τού αγίου πνεύματος χάρις μάστιξ έλάτειρα γέγο- 
νεν · άμα τε γάρ τις ή τή σορώ προσίοι η τούνομα έπικ,α- 
λοίτο τού {λεοφόρου τούτον πάτους, καί τής τού λυπούν- 
τος απαλλαγής μέτρον την πίστιν ενρισκεν, ο&εν πολύς 
έν τοίς (Ρωμαίων στόμασιν δ Κύριλλος έκειτο, καί πλειων εν 
ταίς φυχαΐς· ώς είναι τάς μεν ίλαιματουργίας τής περί αυτοί1 
δόξης νπόίλεσιν, ταύτην δέ 'τής περισσοτέρας τιμής έπίβασιν, 
την δέ τού Άγιον τιμύν τής τού Θεού δόξης βεβαίωσιν.

IV. Αλλά Κύριλλο) μεν ούτως ή τελευτή καί τιμή 
καί παρά τον ίλειοτάτου Πάπα καί παρά Θεού τετύ- 
χηκε, Μεθόδιος δέ τον σύμπονον αποβολών καί συν- 
έμπορον, τον τά πάντα καί έν σαρκί καί έν Κυρίω γνύ- 
σιον αδελφόν, λύπη μέν την καρδίαν έπεβάλλετο, πάσχων 
τούτο δή τό άνίλριόπινον, καί συνήθειας άλώσιμος ή ν  
παρεκαλείτο δ1 έτέρωλεν ούδέν ήττον, εΐ μή καί μάλλον, 
έλπιζαν εχειν τον Κύριλλον τον της διδασκαλίας έργου.
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συλλήπτορα, δσοι καί Θεώ πλησιάζοντα έκτος τής ΰαρκός, 
άννσιμωτέραν εχειν την π αμνησίαν, έπεί ό'ε καιρός ήν Με- 
θοδίω επί την της χώρας ταντης έπισκοπήν άπιδεϊν , πε
ριχύνεις το μνήμα τον αδελφού, και θαμινά το φίλον 
όνομα, τον Κύριλλον, ανακαλέσαμενος, και την σωματικήν, 
μέν έρημίαν όνακλαυσάμενος, την δε των πρεσβειών χε'ιρα 
είς βοήθειαν έπικαλεσάμενος οδού συν τοίς μαθηταϊς είχε το. 
ώς δε τον Μόραβον καταλάβοι, αύτδ τούτο επίσκοπος ην ,
(ίσα πασά Παύλον χρώματα τη  τον επίσκοπον είκόνι επε- 
βλήθησαν, εαυτοί ένεπιδεικνύμένος και πάντων προλάμπων 
το διδακτικόν, ον γάρ κατορν'ξας τδ τάλαντον, ουδέ την 
χάριν άπεμπωλήσας τού πνευματικού δώρου την αρχήν 
τρυφής άρχήν έποιήσατο, άλλα πάσιν έκοινούτο τδ αγαθόν, 
άνατέλλων επίσης τού λόγον τον ήλιον, και περί τδ διδό- 
ναι μή ένδιδονς τδ ευαγγελίου σιτομέτριον. δς γάρ καί πρδ 
τής επισκοπής οντω τώ λόγιο τής διδασκαλίας προσέκειτο, 
καί ταύτα μή έγκινδννεύων τώ πράγματι, πώς, όταν έπι- 
στεύθη τδ εργον καί την παρακαταθήκην ελαβε καί τδ 
οναί ήδη τώ άποστόλω μή εναγγελιζομένω άποκληρούμε- 
νον, ούκ έμελλε τής διδασκαλίας άνθέξεσθαί τε καί περιε- 
ξεσθαι, καί δλην τήν ημέραν μελέτην εχειν τα θεία λόγια, 
υπέρ μέλι καί κηρίον αντώ τασσόμενα τήν γλνκύτητα; 
άμέλει καί τώ τότε άρχοντι Μοράβου 'Ρασισθλάβω καθ’ ί 'c 
ίκάστην ον διέλιπε παραινών καί ταϊς θείαις έντολαις ρνθ- 
μίζων αντώ τήν ψυχήν, άλλα καί τδν τής Πανονίας σνμ- 
πάσης κρατούντα, Κοτζέλης 'όνομα τούτοι, παιδεύων ήν καί 
νονθετών τώ φόβοι κυρίου καθηλώσθαι, καί τούτοι έκκλίνειν 
άπδ παντός κακού, οίόν τινι χαλινοί άνακρουόμενον καί άνα- 
ατελλόμενον. ον μην άλλα και τον τών Βουλγάρων άρχοντα 
7ϊορίσην, ος έπί τού τών Ροιμαίων βασιλέοις Μιχαήλ ην, 
καί τούτον ο μέγας'Μεθόδιος καί πάλαι μέν τέκνον έποι\\- 
σατο, καί τής οικείας γλοίσσης τής πάντα καλής έξηρτή- 
σατο καί τότε δέ ταϊς τών λόγων ενεργεσίαις άδιαλείπτοις 
είχε δωρούμενος· ήν γάρ 6 Βορίσης οντος καί άλλως γνώ- 
μης δεξιάς καί τού αγαθόν δεκτικής, έφ’ ον καί τό τών 
Βουλγάρων έθνος τον θείου τε καταξιούσθαι βαπτίοματος



καί χριστιανίζειν ηρξατο- οτε δη και οι άγιοι ούτοι, Κύ
ριλλος, φημί, και Μεθόδιος, τδ πλή&ος των πιστευόντων 
ιό'όντες, καί ως πολλά μεν τέκνα γεννώνται δι νδ'ατός τε 
και πνεύματος, καϊ τροφής δε πάντως πνευματικής δέον
ται, γράμματα έξεύροντο καθ'’ο προεϊρήκαμεν, καί την των 
γραφών επί τδ Βουλγαρικών μετά&εσιν έποιήοαντο, ϊνα τα 
γεννηθ-έντα τέκνα τού Θεού καί -θ-είας τροφής Ικανώς 
εχοιεν, καί εις αύξησιν πνευματικήν καί εις μέτρον ηλικίας 
του Χριστού άνατρέχοιεν καί οϋτω τής σκ.υίλικής πλάνης 
τδ των Βουλγάρων εθ·νος άπαλλαγέν την άλη&ινήν καί 
άπλανεστάτην δδδν, τδν Χριστδν, έπέγνωααν, όφέ μεν καί 
περί την ένδεκάτην ή δωδεκάτην τδν &είον δ' ονν αμπε
λώνα είαεληλυϋ-δς τή τού καλέσαντος χάριτι· έν έτει γάρ 
έξακισχιλιοστώ τριακοσιοστήι εβδομηκοστοί έβδομοι τής τού 
κόσμου γενέσεως ή τούτου τού γένους κλήσις γεγένηται.

V. Ονκ εληγεν ούν δ μέγας Μεθόδιος πάσαν νουθεσίαν 
τοίς άρχουσι προσάγων έκάστοτε, καί τούτο μέν πρδς 
βίον αεμνδν οδηγών τούτο δέ τδ τής εκκλησίας άπαρα- 
ποίητον δόγμα παρατι&είς οΐόν τ ι νόμισμα βασιλικόν καί 
άκίβδηλον, καί ταΐς ηιυχαίς αυτών ένσφραγίζων άνεπιβού- 
λευτόν τε καί άσυλον ήσαν γάρ οι τούτο καί τότε παρα- 
χαράσσοντες καί μετακινούντες όρια, ά οι πατέρες ημών 
τή έκκλησία τού Θεού είλεντο, καί τή  υπό τών Φράγγων 
είσαγομένη παραφθορά πολλοί τάς φυχάς έβλάπτοντο, οϊ / 
τδν μέν Υιόν γεννη&ήναι έκ τού ΙΙατρός, τδ δε Πνεύμα 
εκ τού Υιού έκπορεύεσθ αι διετείνοντο, οίς δ ‘Άγιος άνθτ- 
στάμενος τούτο μέν έκ τών τού Κυρίου λόγων τούτο δε 
έκ φωνών πατρικών λογισμούς καίύήρει καί παν υφωμα 
τούτων κατά τής ίθείας γνώσεως έπαιρόμενον, πολλούς δέ 
καί ήχμαλώτιζεν εις την ύπακοήν τού Χριστού, μετατεθείς 
από τής πλάνου δόξης έπί την άλη&ή καί άμώμητον καί 
τίμιους έξάγων έξ αναξίων καί διά τούτο στόμα Θεού καί 
γενόμενος καί λεγόμενος· οθ-εν τοϊς πιστοίς καθ’’ έκάστην 
πλατυσμός έπεγίνετο, καί δ λόγος τού Θεού ηύξανεν, ο περί 
τής τών Αποστόλων διδαχής Λουκά λέγοντος άκηκόαμεν, εί 
βούλει δέ μοι έκείνο τδ παλαιόν, δ μεν οίκος Λαβίδ έπορεύε-
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το , ό δε οϊχος Σαονλ νπεπόδιζε καί}’ έκάστην έλασσονου- 
μενος. το δε των αιρετικών σύστημα τή τον λόγου δυνάμει 
και τή αλητεία νικώμενον, ο μόνον έδνναντο, μάλλον δε 
παρά τον πατρός αυτών νπεβόλλοντο, τον έξ αρχής άν- 
ίΡρωποκτόνον και τώ κακοποιεΐν εγκαυχωμένου, τούτο δ ή 
και εΐργάζοντο, μυρίαις κακώοεσι και πειρασμοϊς τον 'Άγιον 
■9-λίβοντες- επει και τον Σφεντόπλικον, ος μετά 'Ρασίσ&λα- 
βον ήρξε Μοράβον, περιελ&όντες απάτη, βάρβαρον άνδρα 
και τον καλού άνόητον, ολον τής δόξης έαυτών έποιήσαν- 
το· τ ι γαρ ονκ εμελλεν εκείνος, άνδρόποδον ήδονών γυναι
κείων ών και τώ βορβόρω τών μνσαρών έγκνλιόμενος πρά
ξεων, εκεινοις μάλλον διδόναι τήν οΐκείαν γνώμην τοϊς &ν- 
ραν αντώ προς τά πά&η πάσαν άνοίγονσιν, ή Μεάοδίω 
τώ πόσης ηδονής πικρίαν ψυχόλε&ρον στηλιτενοντι; δπερ 
γάρ Εννόμιος εκείνος, 6 τής τών Άνομοίων άρξας αίρέσεως ,
εξενρε προς τό μα&ητάς έπισπάσίλαι πλείονας, τούτο δή και r  
το Φρόγγων ε&νος άνόητον έπενόησε, τό τοϊς όμαρτάνονσι, ο 
ιρημι, πάντα σνγχωρεϊν, άπόνως οντω', και α τ α λ α ιπ ώ ρ ω ς ^ t 
νπερ ενός τού τοϊς εαυτών συντίάεσίλαι δόγμασι, και βίον 
ρυπαρόν ενδιδόναι νπερ τού δόγμα στρεβλόν κερδήσαι, 
ώσπερ αν ε'ί τινες άλλήλοις αντιδιδοΐεν ό μεν κοπριάν ό δε 
βορβορον, άξιοι τε τών τοιοντων εκείνοι ΡΡη σανρισμάτο) ν 
τής πραγματείας, εν ή και τό εμπόρευμα ρυπαρόν και τό 
ανταλλαγμα βδελυρον υπό τούτων ούν ό Σφεντόπλικος 
διαψ9·αρεις τών πάντα χαριζομένων αντώ, τοϊς Με&οδίον 
λογοις ελάχιστα προσεϊχε τον νούν, τουναντίον μεν ούν και 
ιός έχίϊρω προσεψερετο' βδέλνγμα γάρ, ψησϊν, αμαρτωλοί 
ίΡεοσεβεια· καιτοι τι μεν ονκ ελεγεν ιλαρόν, τι δε ονκ ήπεί- 
λει φοβερον ο μεγας τώ άρχοντι; τούτο μεν από τών ίλείων 
γραφών την τού δόγματός είσόγων όρ&ότητα, καί τανταις 
προσέχειν ιός τήν ζωήν προξενονσαις και πηγαϊς ονσαις τού 
σοιτηρίου δ ιατ άσσο μένος' ο τε γάρ Κύπριος εν τή έρεννη 
των γραφών την ζωήν χεϊσ&αι έδιδαξεν, Ήσαίας τε άντλεϊν 
ημίν ύδωρ ονκ έκ τού τών αίρεσεων βορβόρου αλλ’ έκ 
τών πηγών τού σωτηρίου έντελλεται, τούτο δε και\ εκφο
ρών, ως, εί τοϊς αιρετικούς πρόοίληται, καϊ εαυτόν διαφ9~ε~
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ρεϊ κ«ί πάντας τούς νη αυτόν, τοίς έχθροίς γινόμενος 
εύεπιχείρητος καί εύχείρωτος, δνσσέβεια γάρ καν πρός ολί
γον άνθη, αλλά τώ χρόνο) περί αντι)ν καταρυεϊ, ΐνα μή 
κακίαν ευσεβείς μάθωσι, και ταντα, έλεγε, μετά την αυ
τόν τελευτήν τω άρχοντι προσγενήσεται, άπερ ονν και 
κατά τάς τον Άγιου προρρήσεις γέγονε- και γάρ εως μεν 
Μεθόδιος έν τοίς ζώσιν έξεταζόμενος ήν, ο ντε δ αρχών 
την ώδινα της καρδίας έξέρρηξεν, άλλ’ είχε τον βασιλίσκον 
τοίς ώοΐς των ασπίδων έγκρνπτόμενόν τε καί έντρεφόμενον, 
ο ντε ή δίκη την οίκείαν έπήγαγε μάστιγα, άλλ’ είχε μέν 
έντεταμένον τδ τόξον και την ρομφαίαν έστίλβον, ονπω 
δέ βέλος άπέστειλεν έν καρδία τον εχθρόν, ουδέ την χεϊρα 
τή  πληγή έπεστήριξεν · έπεί δέ δ τε Άγιος άπήν καί η 
κακία πάσα παρην, ουχ υπό παραπετάσματι καί προσω
πείο) την άσχημοαννην καλνπτονσα αλλά κατά την της 
πόρνης οφιν αναισχνντν,σασα καί διωγμόν κατά των ορ
θοδόξων εγείρασα, τότε δη καί Θεός τον άρχοντα ποινηλα- 
τών ονκ ένελειφεν αλλά ταντα μέν ύστερον.

VI. Τότεδέ Μεθόδιος τω άρχοντι προείπε την οίκείαν τε
λευτήν μετά τρεις έσομένην ημέρας, των συχνών παραινέσεων 
τηνπρόρρησιν ταύτην βεβαίωσιν, ιός εγώ κρίνο), ποιούμενος· 
εί γάρ η πρόρρησις προφήτην αυτόν έποίει εις εργον έκβάσα, 
καί των μελλόντων την προοηάαν λαχόντα τω ΙΙνενματι, 
πρόδηλον, ώς καί ro παρά τούτου συνεργούμε)>ον δόγμα 
πνευματικόν καί θεόπνευστου · καί τους δμιλητάς αυτόν 
συγκαλέσας μιμείται Παύλον, μάλλον δετόν έμόν Ίησονν, 
καί τοίς έξιτηρίοις αυτούς παρακαλεί καί στηρίζει ρημασι, 
καλόν γε κληρον τοίς παισίν εκείνος διατυπούμενος καί των 
καμάτων επάξιον ών ηνέσχετο, Ϊνα την τοιαύτην περιουσίαν 
έαντώ κτήσηται · τις δ κλήρος, τάχα ποθείτε μαθείν τά 
τον Θεόν λόγια τα έπιθύμητα υπέρ χρνσίον καί λίθον 
τίμιον πολνν καί ή σοφία, ήν κρεϊττον έμπεπορενσθαι 
η χρνσίον καί αργυρίου θησαυρούς’ οϊδατε γάρ, φησίν, ο) 
σπλάγχνα έμά, την τών αιρετικών έν κακία δύναμιν, καί 
όπως δολουντες τον λόγον τού Θεόν πάντα τρόπον τούς 
πληοίον-άνατροπην θολεράνποτίζεινσπονδάζονσι, δύο ταΰτα
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προσλαμβανόμενοι καί προαόγοντίς, πιθανότητά Tt καί 
αυστηρότητα την μέν τοΐς όπλουστέροις τ ί  δέ τοΐ< 
δειλοτεροις- αλλ ύμίν αμφοτέρωθεν καλώς εχειν τάς wv 
Ζ«ς Απιζω « μ  ο ί τ ,  ^ < - » » 0 . - 0 « , « ^  L L -

Ξ23£*Γ ̂. Τ Τ  '“Ρ « * " i"  ώ>ο«Λ«ή: V M w  «ά

π«λα, f # r  . »  « m ^ o o w r  π, σ ^  ^  «Vm, i

7Z L Z ’ τώ" πύ^  Λ“““
2 ' —  r “ P ’ ^  f 0̂ '  ω  < W  ρ -
« Λ  τ r w  * " « » * * < » * ·  τ-ό „ „7 ,«  j j  ;  |  ’ ?

™” « Γ Ζ  ' “ a w  ^  ^  « *  « i « s  f a < 4 -
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στολών να, των νατό, ν,αοοίς Άύβοα,ν, ί ,  ά:ι,„-

Ζ ° Ζ . * “ * *  « i »  σντL '  π^ Ζ
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Τ ’ * “  * * * “  « * « * >  ·£ ι
£  o^yoff ειμι εκ του αίματος υμών, ον γάρ ύπεστει-

Ζ Ζ Ζ λ  ‘σαΙ· Τ ν’ΑΧά *  * » «  — «' % ' »
τεϊτε Τ  ξ ύ π ν η σ α  ■ βλέπετε πώς ακριβώς περιπα

θ ώ ν  τε ^  -ασ° φ^  βλλ *  σο?°* κα1 πάο!1 ψνλακή τάς
T Z Z J ™  Τ  Τ  τ * - * » Λ φ » ,  « v i L c  ^ L . ·
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ατ\σετε  ̂ ν.αιγαρ μετά την έμήν τελευτήν είαελεύσον-
I 1Γ\ λνκοί fa&S Η  9 * « ^ όί τού π ο ««ώ ν
J — ^ ο ν ώ π ί σ ω  αύτών’ °k  άντί™Ψ° οτερεοι 
λ  Π,ΖΗ’ ° Παυ1° ϊ νμίν ταύτα δι έμού διατίθεται. 6 δε 
em παντα Θεός και Πατήρ καί 6 εξ αυτού πρό αιώνων 
ςνη θ ε ις  απαθώς Υιός καί τό Πνεύμα το δρω, \ό εκ τού 
Πατρος εκπορευομενον όδψήσει ύμάς είς πάσαν τύν άλύ- 
θειαν, και άμεμπτους παραστέκει εις καύχημα έμόν εις 
ημέραν Χρίστου, ταΰτα καί πλείω τούτων είπών το πνεύμα 
™ S. όθίένΨ°9Ψ^ιν αυτόν άχγέλοις καί έν πάσαις ταϊς 
οόοις φυλαξασιν αγειν δέδοικε, τέταρτον μεν πρός τώ είκο- 
οτω έτος τη άρχιερωσύνη έμπρέφας, πολλω δέ μοχθώ καί 

πω ον τ ) ν εαυτού μονον άλλα καί την τών άλλων. θωτηγ



{tiav κατεργασάμενος · ού γάρ έσκόπει τό εαυτόν άλλά το 
των πολλών, ϊνα σω&ώσι, ναι νυκτός ναι ημέρας τούτο ζων 
/τόνον, ο τονς άλλους ωφελεί- δηλοΐ δε ναι τό πλίθος των 
τε πρεσβυτέρων ναι διακόνων ναϊ υποδιακόνων, ονς τελευ
τών διακοσίονς τη ενορία της οίκείας εκκλησίας έγκατέλιπεν 
εΐ γάρ οί τον βήματος μόνοι τοσούτοι, πόσον είναι των λαϊ
κών τό πλήθος εϊκάσωμεν. έφέρετο δέ άρα τούτων την 
πρώτην Γοράσδος, ον και προφ&άσας ό λόγος έν τοϊς μά
λιστα τών Μεθοδίου ομιλητών άπηρί&μηαεν, ος και αρχιε
πίσκοπος Μοράβον παρ' αυτού τού Άγιου τα τελευταία γνόν- 
τος άνακεκηρυκτο.

VII. Άλλα γάρ ούκ ηνεγκεν η πάντολμος πληίλυς τών 
αιρετικών τον Μεθόδιον έχειν καί μετά θάνατον ζώντα 
αντίμαχον, αλλά δεύτε, εϊπόντες, Γοράσδον καταδυνα- 
στενσωμέν τε καί ένεδρενσωμεν ανομοιος γαρ εστιν η- 
μΐν ό βίος αυτού καί παρηλλαγμέναι ai τριβοι αυτόν, 
καί ονειδίζει τμίν αμαρτήματα, καί εί ζην ούτος έα&ειη, 
άναβιωη άν ήμίν ό Μεθόδιος, τούτον μεν της επισκοπικής 
αρχής παραλύονσι, Βιχνίκον δέ τινα τού της αίρέσεως 
ακράτου με&ιισ&έντα καί τους άλλους με&υσκειν δν- 
νάμενον καί μέντοι διά τούτο παρα τού Μεθοδίου τώ τού 
αναθέματος Σατανά παραδοθέντα μετά τού βιάσου τών συν 
αυτοί μαινομένων, τούτον, ο) πόνοι καί αγώνες τούΜεθοδίου 
καί Τριάς ανγχεομένη τάς Ιδιότητας, επί τον θρονον άνα- 
γονσι, μάλλον δέ τον θρόνον διά τούτον καταγονσι, και 
‘όσον διά Μεθόδιον ένδοξος ην καί τών πολλών προφαινο- 
μενος, τοσούτον διά Βιχνίκον τη της άδοξιάς κοιλάδι έπικλι- 
νόμενος.

VIII. Άλλ' 6 μέν ούτω της επισκοπής παρανόμως καί 
μηδέν αντώ προσήκον έδράξατο, έαυτώ λαβών την τιμήν 
καί άρπαγμόν ηγησάμενος, τον δέ υπό Θεού κληθεντα 
τνραννίδι βραχίονας αμαρτωλού παραγκωνισάμενος · κεφα
λήν δέ ή αίρεσις αίρει, καί κατά της όρθοδοξονσης 
πληθύος τών Μεθοδίου μαθητών γαυριά- καί δη θορυ- 
βήσαντες καί τοϊς πιστοϊς έπαναστάντες, διά τ ί ,  φασιν, 
ετι τοίς Μεθοδίου λόγοι ς τοϊς όδωδόοι καί νεκροϊς ευνον-

-  I I  -
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στερον προσδιάχεισ&ε, ολλά μή το) ζώντι άρχιεπιοχόπω σνν- 
ίστασ&ε, χαϊ δμολογείτε έχ Πατρδς Υίδν γεννη&έντα χαϊ 
έξ Χίον τδ Πνεύμα έχπορευόμενον' οί δέ διά Τορά- 
οδόν χαϊ Κλήμεντος έφασαν οτι μεν Με&όδιος iki ζή , έχ 
τον κυρίου πάντως έμά&βμεν-, ποτέ μεν τον εϊς αυτόν 
πιοτεύσαντα χάν άπο&άνη ζήσεσ&αι φάσχοντος, ποτέ δε 
διδάοχοντος τον Θεδν τώ ΙΛβραάμ χαϊ ’ίσαάχ Χαϊ Ίαχώβ ως 
ζώσιν άλλ’ ον νεκροΐς έπιλέγεσ&αα τ ί γονν άμαρτάνομεν, 
εΐ τδν iv Θεώ ζώντα, διδάσκαλον εχομεν, πνεύματιχώς ήμίν 
σννόντα χαϊ σνλλαλοϋντα χαϊ χα& ύμών αυνεπι^ρωννοντα; 
την δέ καινήν ταντην πίστιν υμών ούτε νπδ γραφής μαρ- 
τνρονμένην οίασοϋν > ενρόντες qvif- νπο πατέρων άγιων 
σνντε&ειμένην, οχνονμεν ύποβαλεϊν έαντονζ άνα&έματι, τοΰ 
Παύλον διαρρήδην βοώντος · εϊ τις ύμάς ευαγγελίζεται παρ 
6 παρελάβετε, όνά&εμα έστω · ημείς γάρ Πνεύμα μεν Υίον > 
έπεϊ χαϊ Πνεύμα ζωής χαϊ άλη&είας, ά δ Χίος, χαϊ νουν 
Χριστού τδ Πνεύμα πιστενομεν, έξ Χίού δε τούτο προερ- 
χόμενον ούτε μεμα-9-ήκαμεν ούτε μα&ησόμε&α, ούτε την πί- 
στιν άρνησόμεβ-α χαί χείρονες άπιστων έσόμε&α, ού μά τον 
αγιασμόν τής τον άγιου Πνεύματος χάριτος, άλλ’ έχ 11α- 
τρός μενπροϊέναι τδ Πνεύμα χαϊ είναι τούτου αίτιον χαϊ προ
βολέα τον τού Υιού γεννήτορα πεπιστεύχαμεν' είναι δε χαϊ 
τον Υιόν οΐχείον χαί δι αυτού χορηγείσ&αι τοϊς άξίοις έκά- 
στοτε' ετερον δέ τδέχπόρεύεσ&αι χαϊ ετερον τδ χορηγεΐσΟ-αν 
τδ μέν γάρ τον πώς είναι τδ Πνεύμα έχφαντοριχδν, ώς γάρ 
ό Υίός έστιν έχ τοΰ Πατρδς γεννητδς,. οϋτω χαϊ τδ Πνεύμα 
έχπορεντόν τδ δέ χορηγεΐσ&αι ού τδ πώς είναι δ ήλοι, αλλά 
πλουτισμδν ένδείχνυται χαϊ διάδοσιν. χαϊ ϊνα παραδείγματί 
τινι τον λόγον, ώς έγχωρεΐ, φωτίσωμεν, έννόησόν μόι βα
σιλέα τινά πλούτον μάλα πολύν έχ τών οικείων &ησανρών 
προβάλλομενον, τούτον δέ τδν νίδν παραλαβόντα οΐχείόν τε 
αυτού εχειν χαϊ διανέμειν τοίς εύαρεστούσιν αντώ, βασιλεύς 
ό Πατήρ, πλούτος, ώς εν είχόνι φάνάι, τδ Πνεύμα έχ 
τών τού Πατρδς αρρήτων θησαυρών προβλη&έν, νίδς βα- 
σιλέως δ τοΰ Πατρδς Υίδς, ού τδ Πνεύμα, χαϊ δι ού χο
ρηγείται. δράτε τδ Πνεύμα, πώς ημείς οϊδαμεν, ού προερ-



χόιιενον, δι Τιον δέ χορηγούμενον. el δέ τό έμφναήσαι 
τον Υιόν τοϊς Αποστόλοις καί είπεΐν, Χάβετε Πνεύμα άγιον, 
τούτο σε ταράττει, παχέως τοϊς εναγγελίοις ώμίλησας- 
χάρισμα γάρ τοϊς Αποστόλοις εν των τον Πνεύματος δέ- 
διοκε το τής άφέσεως των αμαρτιών, ώς δηλοϊ τοϊς 
εξής- πνεύματα δε τάς ένεργείας τον Πνενματος και τω 
Ήσαια ιρίΧον καλεϊν άλλ1 ονκ αυτό το Πνεύμα τηνικαύ- 
τα τοϊς μαΟ-ηταϊς έχαρίσατο* δήλον δέ, και γάρ, εϊ 
τότε τό Πνεύμα δέδωκεν, ή περισσή λοιπόν ή εν τή 
πεντηκοστή τούτον κάθοδος, ή άλλον πνενματος, εϊ μή 
περισσή· ποιον ονν τούτο; ώς ειχεν ή εκκλησία, εν άγιον πρε- 
αβεύονσα φαίνεται, εϊ δε δύο εϊεν, όπότερον ονν τούτων ούχ 
άγιον; εϊ τοίννν τό άγιον διά τού έμφνσήματος, και 6 
Κύριος δέδωκεν αντό εκείνο, άλλ' ούχ εν πνενματικόν χά
ρισμα, τό κατελ&όν εν τή πεντηκοστή δήλον ώς ούχ άγιον, 
άλλ' εις κειραλάς υμών τό βλάσφημου τράποιτο. δύο δέ 
ποιούντες νμεϊς άρχάς, τού μέν Υιού τόν Πατέρα, τού δέ 
Πνεύματος τόν Υιόν, άλλην τινά μανίαν μανιχαϊκήν μαίνε
στε. ήμϊν δέ εις μέν Θέος, μία δέ των εξ αντού αρχή, ό 
Πατήρ· τού μέν Υιού Πατήρ, τού δέ Πνεύματος προβο- 
λεύς· ώσπερ ονν και εις ήλιος αρχή τής τε άκτϊνος και 
τύς λάμφεως είτε -θ-άλψεως. τή τοίννν άκτϊνι και ή λάμ- 
φις σύνεστι είτε ίλάλφις, ώσπερ και τω Υίώ τό Πνεύμα, 
και τής άκτϊνος ή λάμψις έστϊν, ώσπερ τό Πνεύμα τού 
Υιού- άμφοι μέντοι έκ μιάς αρχής, και ώσπερ εν τω νποδειγ- 
ματι διά τής άκτϊνος ή λάμφις ήτοι -ϊύάλψις τώ σωματι
κή κόσμω δίδοται, ον τω διά τού Υιού χορηγείται τή  νοη
τή  κτίσει τό Πνεύμα τό άγιον επί πάσιν. εϊ μέν ώς Μα- 
νιχαϊοι τό κατά Θωμάν εναγγέλιον, όντως νμεϊς άλλο προε- 
νεγκεϊν έχετε τυν τοιαύτην περί τού Πνεύματος διδασκα
λίαν είσηγησάμενον, δείξατε τούτο κεκανονισμένον και σιω- 
πήσομεν, μάλλον δέ καί ώς ενεργέτας τιμήσομεν. εί δέ τέσ- 
σαρσι μέν άρχαϊς 6 τής εκκλησίας παράδεισος έκ μιάς πη
γής χεομέναις ποτίζεται, Ματέλαίω, Μάρκψ, Αόνκά καί 
Ιωάννη, οίμαι, σννήκατε. ό δε πέμπτον είσάγων εναγγέ- 
λιον τρεσκατάρατος· Ιωάννης δέ ήμϊν τόν Υιόν παρεισάγει
■ J : ) 11Μ'. ι Μ ■. )■>.  ·. i '  . 1  a v o , .  Χ Ι Ο  A i  i o  i
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λέγοντα τό Πνενμα τής άλη&είας, ό παρά τού Πατρός έχ- 
πορεύεταν παύαασ&ε χα&’ έαντών πηγνύντες το ξίφος ένατα- 
τιχώτερον, παύσασ&ε τφ Υιω τον Θεόν , τώ μεγάλο) ευαγ
γελιστή, Χαί έξ ον χαί δι όύ χαί είς ον εύαγγέλιον πάν, 
μαχόμενοι χαι χωρίς τοϋ ΤΙνεύματος τά περί του ΙΙνεύμα-, 
tog δογματίζοντας, μάλλον δέ τφ ίναντίφ νποφ&εγγόμε- 
νοι πνεύματι. '·■ 1 ' · ' ·.·> >>: "·■ \ ·.■
Λ ’ IX. Έπϊ τούτοις ούχ ένεγκόντες οί τοϋ Βιχνίκου στα- 

σιώται, τά ώτα συσχόντες, χαβ-όπερ οί Στέφανον πάλαι 
λιΒ-οβολοϋντες τον τον Λόγου γένναίον μάρτυρα, χαι τούτο 
μόνον καλώς ποιονντες ώς ούχ άξιοι τούτων άχούειν, &ο- 
ρΐ'βεΐν χαι πάντα σνγχέίν έπεβάλλοντο, χαι μιχρού μεν 
χάί είς■ χείρας ήλ&ον τοίς όρ3·οδόξοις, τή  γλώττη χατα-, 
πονηΟ-ειση την χεΐρα διδόντες σύμμαχον τέλος δ'ούν άπο- 
πηδήσαντες επί την τελευταίου ήλ&ον καταφυγήν αυτών 
τον χοηορτάν Σφεντόπλιχον, χαί διαβάλλουσι μεν τούς όρ- 
ϋ-οδόξόνς ώς νεώτερα φρονοΰντας, χαί κατά τής αρχής 
αυτού χινη ίλη σομένους άν, εΐ μη περί τό δόγμα το  άρχοΥτ 
t i  συμφωνήσαιεν. τό γάρ άντίδοξον χαί αντίμαχον ό δε 
τους τον Μεθοδίου προσχοϊλεσόμενος, τί, φησί, τούτο χύ 
σχίσμα έν ύμίν πολιτεύεται, 'καί xafr’ έχάστην άλλήλοις 
πολεμίως συμπλέκεστε; ούχ αδελφοί πόντες έστ'ε, ού τής 
χριστιανών μερίδος; διάτί ούνμή αυμφρονεΐτε άλλήλοις, μηδέ 
Χην ένωσίν επισπεύδετε; οι δε, όσα ατόματιΓοράαδφ χαί 
Κλήμεντι χρώμενοι, (οντοι γάρ ήσαν οί τοϋ λόγον ήγούτ 
μενοι) εδει μεν περί τούτων, εφασαν; ώ άρχον} μαχρονς 
ημάς ποιεϊσ&αι τους λόγους· ού γάρ τιερί ελάχιστων ουδέ 
περί τά ελάχιστα ήfuv ό κίνδυνος ϊαταται, άλλα περί δόγ
ματος μεν εκκλησιαστικού τον περί τής μαχαρίας Τριάδας, 
περί δε ψυχήν, τό πάντων ήμΖν οιχειότατον. έπεί δέ Οοι τό 
τών γραφών άνομίλητον μαχροτέρων λόγων ή βα&ντέρων 
άχούειν ον δίδωοιν, απλούς ήμΐν ό πρός τήν αήν έρώτησιν 
λόγος, οτι σχιζόμενα μεν-, έπειδή χαί ό Κύριος μάχαιραν 
ήλθε βαλεϊν χαι διχάσαι τό χρείττον από τοϋ χείρονος, χαί 
τοϋ Λαβίδ. άχούομεν μισούντος τούς μισοϋντας τον Κύ
ριον, λίαν δε τιμώντος τούς φίλους Χριστού· χριστια
νούς δέ ούχ άν ποτέ ημείς 3-είημεν τους μύ παραδεχο-
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μένους τό εναγγέλιον. txd γάρ τον ένός τής 'Τριόδος, 
Υίον τού Θεού, εϊπόντος, το Πνεύμα τής αλητείας, ο 
■παρά τού Πατρος iniiορεύεται, ουτοι φααϊν έχ τον Υίον 
έχπεπορεί’σδαι το Πνεύμα, χαίτοι πάντως εϊ τοντ ήν} 
τ ί το χωλύον τον Κύριον είπεϊν το Πνεύμα τής άλη- 
δείας, ο παρ' εμού εκπορεύεται; ίν μεν ούν τούτο· 
το δεύτερον δε ή εν Κωνσταντίνον πόλει όεντέρα των έχ 
πόσης τής οικουμένης αδροισδέντων αρχιερέων σύνοδος πε
ρί τού άγιόν Πνεύματος όπεφήνατο, έπβϊ χαϊ τούτον χάριν 

’Λι ΐ̂ι,;; n/ϊ ρυνήδροιστο έπϊ χαδαιρέσόι τόύ πνενματομάγον Μ αχεδο- 
Y .^ ff*y iov · έξέδετό τε πίστεως σύμβολον ονχέπ ' ανατροπή τον 

‘ Λ ιο  τής έν Νίκαιά συνόδου τεδεσπισμένου, άϊΧ οπερ έχείνη 
jjPi,^·. -‘ένέλίπεν, οϊά δή μή χινηδέντων τότε των περί τοϋΠνεύ- 

y. ματος ζητημάτων τούτο αντη άναπληρούΰα 'χαϊ σώζουσα 
τό τής μητρός ή δτιγότηρ υστέρημα, ίδωμεν ούν έν τούτοι 
τώ σύμβολο), 6 χάδ’ έχάστην’ έτάέχχλησίας εκφωνείς, ώ 
άρχον, χάϊ σν έχ των γράιχικων βιβλίων μεταληφδένγ· πό- 
τερον πιΟτενειν εις Πνεύμα τό έχ τού Ύίού έχπορενόμενον 
ή τό έχ τού Πατρος όμολόγούμενον ;π ώ ς  τοίνυν.συμφω- 
νήσομεν τοίς παρά τό εναγγέλιόν φρονούσι χαϊ ·τήν μετά 
τού Πνεύματος των πατέρων εχδεσιν, τοίς από γης φωνού- 
σι κατά τάς έγγαότρΐ[Ιύδοϋς? τις κοινωνία ψωτί προς σκό
τος; φηόϊν 6 δέϊος Απόστολος, εϊ μεν ούν ,μεταβαλούνταί 
τάς γνιόμάζ ' χαϊ μετά τού ευαγγελίου· καί των πατέρων 
στύβονται, &5£ άδελφοίς προσδραμσύμεν χαϊ περιπλαχησόμε- 
δα χαϊ περίπτυζόμεδα. εί δέ τον ίνα χαδηγήτην ημών τόν 
Χριστόν άποποιούμενοι όπίαω τής διανοίας αυτών πορεύον
ται χάϊ έν τοίς διαλογισμοίς αυτών ματαιόύνταί, όχολή 
γ'άν ημείς νπ αντοϊς χαδηγηταϊς τό περί τής- Τριά
δας δόγμα'μαδεΐν δεζαίμεδα. ταύτα ή περί* τούς όρδο- 
δόξους πληδύς, πρόηγοροις Γοράσδω χαϊ Κλήμεντι χρώ- 
μενοι. Ό  δέ αρχών μόλις μεν σννήχεν ολίγα τίνά των λε~ 
χδέντων, ήν γάρ παντάπασι γνώναί τ ι των δείων * τλιδιω- 
Υατος, άμα μεν ώς όνηγμένος βαρβαριχώτερον χαϊ συνό- 
λως είπεϊν αλογώτερον άμα δε χάϊ τον νούν υπό ’τής μιαρός 
ηδονής παρχχσεσυλημένος, ώς είρηται· πώς γάρ χαϊ έμελ-



- Η 

λε τοις περί Τριάδος λόγοις έμβήναι άνθρωπος, πάμπολυ 
τον τής σωφροσύνης άπέχων αγιασμού, ον χωρίς ονδείς 
τον Κύριον όφεται; υπό δε τών αιρετικών προβιβασθείς, 
ήν γάρΐ δίλως αύτοίς προσκείμενος, τοιάνδε τοις ορθοδό
ξους άπόφασιν δέδοικεν εγώ μεν έμαντυΐ πολύν τον ιδιω
τισμόν σύνοιδα, καί απλούς είμι τα δογματικά· καί τί 
γάρ η αγράμματος; τού μέντοι χριστιανισμού μεταποι
ούμαι τε καί μεταποιήσομαι- αμφιβολίας δε τοιαύτας, 
δίας ανεγείρετε, λνειν ονχ ικανός εγώ διά λόγων ονδε δια- 
κρίνειν ορθοδόξου φευδοδιδάσκαλον. ως ονν χριστιανός 
δικάσω ύμϊν αμελεί καί περί τούτον τού δόγματος άπο- 
φαίνομαι ώς καί περί τών άλλων άποφαίνεσθαι έίθισμαν ός 
άν παριών πρώτος όμύαειεν, ώς καλώς καί όρθοδόξως πι
στεύει, τούτον είναι τον κατά την εμην κρίσιν μηδέν τι 
τού ακριβούς περί την πίστιν αφαλλόμενον, τούτοι καί την 
εκκλησίαν παραδώσω καί τό τής εκκλησίας έπιδώσω κατά 
το είκός πρεσβντέριον. οι τοίνυν Φράγγοι προθυμότατα 
περί τον όρκον διατεθέντες ουδέ τό τέλος τής τού άρχον
τας άναμείναντες άποφάσεως, ώμοσαν καί έστησαν την κα- 
κοδοξίαν αυτών, άνούγτο) κρίσει πέρας έπιθέντες κατάλλη
λον. παρά τοιούτοις κριταΐς ή αίρεσις κατά τής ορθοδοξίας 
έστεφανώσατο, καί πάσαν έσχεν έξουσίαν άγειν καί φέρειν 
τους Χριστού γνησίους δούλους καί τής πίστεως φύλακας, 
εί γάρ τις, φησί, φωραθείη μή πιστεύων κατά την τών 
Φράγγων έκθεσιν, αύτοίς έκείνοις παραδοθήσεται χρησο- 
μένοις δ τ ι καί βούλονται, τά έπί τούτοις τις άν έκδιηγή- 
σαιτο λόγος, όσα κακία λαβομένη δυναστείας είργάσατο; 
πύρ ατεχνώς εν ύλη πνεύματι ριπιζόμενον οί μεν ήνάγκα- 
ζον συνθέσθαι το πονηρώ δόγματι, οί δέ την τών πατέρων 
πίστιν νπελογίζοντο· οί μεν πάντα πράττειν, οί δέ πάντα 
πάσχειν παρεσκενάζοντο- τους μεν άπανθρώπως ήκίξοντο, 
τών δέ τάς οϊκείας διήρπαζον μιγνύντες άαεβεία πλεονεξίαν, 
άλλους γυμνούς επ' άκανθών έσνρον, καί ταύτα γέροντας 
άνδρας καί τούς δαβιτικούς όρους τής ηλικίας ύπερπη- 
δήσαντας. όσοι δέ τών πρεσβυτέρων καί διακόνονν ήσαν νεώ- 
τεροι, τούτους δύτοϊς’Ιουδαίοιςέπώλουν οί τής’Ιούδα μοίρας
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καί Της αγχόνης έήάξΐόι'· ώς γάρ έχεΐνος Χριστδν, όύ·> 
τως οντοι τούς Χριστού δσώλοϋς, μάλλον δέ ψιλούς, Κατ' 
αντδν έχείνον είπείν, &αρρ ήαας δέ φήσαψι καί χριστούς', 
τοίς αεί παραπιχραίνουσιν άπεδίδούαΡ. οΐ’κ ολίγοι δέ'τΐάν- 
τως ήσαν, άλλ' είς διαχοσιονς άπαρι&μονμενοι xad·' ά δη 
ποείρήχαμεν, οί τού βήματός. ■ ι \μ  ικ ·,

XII. Όσοι δέ διδασκάλων έπείχον τάξιν, οϊος δή Ρο- 
ράσδος εκείνος, ον πολλάκις έμνήσ&ημεν, ον έκ Μόράβου 
γενόμενον καί άμφω τά γλώττα τήν τε Χ&λοβενίχήν δντα ί ' 
καί τήν γραιχιχήν ίχανοιτατον ή μεν αρετή Με&οδίον τώ 
9-ρδνοι δέδωχεν, ή δέ των αιρετικών χαχία τον &ρδνόΨ τή  
στερήσει τον άνδρδς άπεχδσμησεν. καί μέντοι καί Κλήμις 
πρεαβντερος, όνήρ λογιώτατος, καί Λαυρέντιος καί Ναονμ 
χαί Άγγελάριος, τούτους δή και άλλους πλείονς όνΟμαστούς 
σιδηροδέτονς φνλαχαΐς είχον έγχλείσαντες, έν αΐς πάσα παρά- 
χλησις άπηγόρεντο ον σνγγένών, Ον συγγνωστών ΟΌ,ρρονντων 
ονδ' όπωσούΡ τήν προσέλεϋσιν αλλ' 6 παραχαλών τούς' 
πεινονς Κύριος, 6 τονς σνντετριμμένονς τήν χαρδίαν Ιοίμε- 
νος, δ διά των παρακλήσεων εύφραίνων ψνχήν άντιμετρον- 
μένων τώ πλή&ει τών δδννών παρεκάλεσε τονς άγιους, 
εξαποστείλας αντοϊς τήν έξ άγιον βοή&ειαν. όΐ μέν γάρ καί 
τώ σιδήρω τής όλύσεως βαρυνόμενοι ονδ' ούτως ύμέλονν 
τής προσευχής, αλλά τάς τής τρίτης ώρας ωδάς νπάσαν- 
τες, εϊτα καί τδ τών ψαλμών έφύμνιον προσεπήδόν, δι 
ον τδ πανάγιον Πνεύμα τδ ·εν τή τρίτη ώρα τοίς άτίο- 
στόλοις έπιπεμψ&έν έγχαινισδήναι ήμίν εύχόμείλα, θεδς δέ 
έπιβλέψας έπί τήν γήν έποίησεν αυτήν τρεμειν, καί σεϋσμδς, 
μέγας έγένετο, ώσπερ έν τοίς δεσμοίς ποτέ Παύλον προσ
ευχόμενου, καί ώς εξ ουρανού ήχος, καί αί άλνσείς ίξέ- 
πιπτον, καί οί τέιος δέσμιοι άνετόι, μόνω τω τ'Ού' Χριστού 
πό&ω άλύτω δεαμονμενοι. σύνέσεισε μεν ονν τήν γήν > δ 
Θεός καί σννετάραξεν. έσείσ&ησαν δ' άρα καί οί περί τήν 
πάλιν έκείνην, κα\ τώ\ γεγονδτν διεταράχ&'η σαν, ώστε 
ϋ-ανμάζειν Χαί δίαπορεϊσ&αι, τ ι ποτ άρ ~ή \Ηοσημείά βόΰ- 
λόιτο. ώς δέ πλησιάσαιεν μέν ' τή  φυλακή," ϊδόιεν δέ τδ  
περί τους άγιους γενόμενον, > καί ώς τών αλύσεων ,έκΛε-
J!)'( SI (>(>) i Ll . 1 I ·"> \iu \ V'( »  V,'· 8 J - · i  ..Ν



“ Η 

λε τοϊς περί Τρίοδος λόγοις έμβήναι άνθρωπος, πάμπολυ 
τον τής σωφροσύνης άπέχων αγιασμού, ου χωρίς ούδείς 
τον Κύριον οφεται; υπό δε των αιρετικών προβιβασίλείς, 
ήν γάρ\ όλως αντοϊς προσκείμενος, τοιάνδε τοις όρ&οδό- 
ξοις άπόφασιν δεδωκεν εγώ μεν έμαντώ πολύν τον ιδιω
τισμόν σύνοιδα, και απλούς είμι τα δογματικά· και τί 
γάρ η αγράμματος; τον μέντοι χριστιανισμού μεταποι
ούμαι τε κα'ι μεταποιήσομαι· αμφιβολίας δε τοιαύτας, 
δίας ανεγείρετε, λύειν ονχ ικανός εγώ διά λόγων ουδέ δια- 
κρίνειν ορθοδόξου φενδοδιδάσκαλον. ώς ονν χριστιανός 
δικάσω νμϊν’ αμελεί καί περί τούτον τού δόγματος άπο- 
φαίνομαι ώς και περί των άλλων αποφαίνεσΰ-αι εί&ιαμαν ός 
άν παριών πρώτος όμόσειεν, ώς καλώς καί όρΟ-οδό'ξως πι
στεύει, τούτον είναι τον κατά την έμήν κρίσιν μηδέν τι 
τού ακριβούς περί την πίστιν αφαλλόμενον, τούτο) καί την 
εκκλησίαν παραδώσω καί τό τής εκκλησίας έπιδώσω κατά 
τό εΐκός πρεσβντέριον. οι τοίννν Φράγγοι προθυμότατα 
περί τον δρκον διατεθέντες ονδε τό τέλος τής τού άρχον
τας άναμείναντες άποφάσεως, ώμοσαν καί έστησαν την κα- 
κοδοξίαν αυτών, ανόητα) κρίσει πέρας έπιβξέντες κατάλλη
λον. παρά τοιούτοις κριταις ή άίρεσις κατά τής ορθοδοξίας 
έστεφανώσατο, καί πάσαν έσχεν έξονσίαν άγειν καί φέρειν 
τους Χριστού γνησίους δούλους καί τής πίστεως φύλακας, 
ει γάρ τις, φησί, φωραθείη μή πιστεύων κατά την τών 
Φράγγων έκθεσιν, αντοϊς έκείνοις παραδοθήσεται χρησο- 
μένοις ο τ ι και βούλονται, τά έπί τούτοις τις άν έκδιηγή- 
σαιτο λόγος, όσα κακία λαβομένη δυναστείας είργάσατο; 
πύρ άτεχνοις έν ύλη πνεύματι ριπιζόμενον οί μεν 1 ανάγκα
ζαν σννθέσθαι το" πονηροί δόγματι, οί δέ την τών πατέρων 
πίστιν νπελογίζοντο· οί μεν πάντα πράττειν, οί δέ πάντα 
πάαχειν παρεσκενάζοντο· τούς μεν άπανθρώπως ήκίξοντο, 
τών δέ τάς οικείας διήρπαζον μιγνύντες άαεβεία πλεονεξίαν, 
άλλους γυμνούς επ’ άκανθών έσνρον, καί ταύτα γέροντας 
άνδρας καί τούς δαβιτικούς ορούς τής ηλικίας νπερπη- 
δήσαντας. 'όσοι δέ τών πρεσβυτέρων καί διακόνων ήσαν νεώ- 
τεροι. τούτους δντοϊς’Ιουδαίοιςέπώλουν οί τής’Ιούδα μοίρας



χαϊ της αγχόνης έπάξιοι*· ώς γάρ εκείνος Χριστόν, Ον̂  
τως οντοι τούς Χριστού δούλους, μάλλον δέ φίλοϋς, κατ' 
αυτών έχεϊνον εϊπεϊν, %Ν*§ρήσας δε φήσαιμι και χριστούς', 
τοϊς άει τΐαραπιχραίνονσιν άπεδίδοσαν. <η’κ ολίγοι δέ" τίάν- 
τ,ως ήσαν, άλλ' είς διακοσίονς άπαρι3·μούμενοι xa&' ά df) 
ποειρήχαμεν, οί τον βήματός. '··» V ‘ ·*''**

XII. Όσοι δε διδασκάλων έπεϊχον τάξιν, οϊος δη ΪΓο- 
ρόσδος εκείνος, ον πολλόχις εμνήσ&ημεν, 8ν έχ Μοράβον 
γενόμενον χαι άμφιο τα γλώττα την τε Χ&λοβενίχήν όντα 
καί την γραιχιχήν ίχανώτατον ή μεν αρετή Μεθοδίου τι5 
χλρδνιο δέδωχεν, ή δέ τών αίρετιχών χαχία τον frpovOV τή  
στερήσει τον άνδρδς όπεχδσμησεν. χαι μέντοι χαι Κλήμης 
πρεσβύτερος, άνήρ λογιώτατος, χαι Λαυρέντιος χαι Ναονμ 
χαι Άγγελόριος, τούτους δη χαι άλλους πλείονς όνομαστούς !· 
σιδηροδέτους φνλαχαϊς είχον έγκλείσαντες, έν αίς πάσα παρά- 
χλησις άπηγόρεντο ον συγγενών, όν συγγνωστών &αρρούντων 
ονδ' οπωσονΡ την προσέλευσιν αλλ' δ παραχαλών τόνς τα
πεινούς Κύριος, δ τούς συντετριμμένους την καρδίαν ίώμε- 
νος, δ διά τών παρακλήσεων ευφραίνουν ψυχήν αντίμετρου^ 
μένων τώ πλή&ει τών οδυνών παρεχάλεσε τους άγιους, 
έξαποστείλας αντοΐς τήν έξ αγίου βοή&ειαν. όΐ μεν γάρ χαϊ 
τώ σιδήρω τής άλύσεως βαρυνόμενοι ονδ' όντως ήμέλουν 
τής προσευχής, άλλα τάς τής τρίτης ώρας ώδάς υπάσαν- 
τες, εϊτα καί τδ τών ψαλμών έφνμνιον προσετίήδόν, δι 
ου τδ πανάγιον Πνεύμα τδ ·εν τή  τρίτη ώρα τοϊς άπο- 
στολοις έπιπεμφ&έν έγχαινισ&ήναι ήμϊν εύχόμε&α, Θεός δέ 
έπιβλέψας έπϊ την γήν έποίησεν αυτήν τρέμειν,, και σειυμδς. 
μέγας ίγένετο, ώσπερ έν τοϊς δεσμοϊς ποτέ Παύλον προσ- 
ευχομένον, χαϊ ώξ εξ ουρανού ήχος, χαϊ αί άλύσείς έξέ- 
πιπτον, χαϊ οί τέως δέσμιοι άνετοι, μόνω τφ τϋ>ύ Χριστού 
ΐιό&ω αλύτω δεσμού μενοι. συν έσεισε μέν ούν τήν γήν δ 
Θεός χαί σννετάραξεν. έσείσ&ησαν δ' άρα χαϊ οί Λερϊ τήν 
ηόλιν εκείνην, χαϊ τώ γεγονότν δίεταράχ&ησαν, ώστε 
9-ανμάζειν και διαπορεϊσ&αι, τ ί ποτ άρ' -ή ϋέοσημείαβον- 
λόιτο. ώς δέ πλησιάααιεν μέν τή  φυλακή," ϊδοιεν δέ τδ 
πέρι τούς αγίους γενόμενον, ■ χαϊ ώς τών άλύσεων έχτΐε~
1ϊ> * »'■ " · *·>'<. , ι» . 1 * ! ι » · ( ικ *  ι ‘ "I Ί » ,  V r  » V  -i ; »  χ . g ,  ‘ Κ Η ' Ι λ  .λ
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σουσών iv ανεσει πάση διήγον την S-είαν ακουτισ&έντες, 
t<5g 6 Ααβίδ φησιν, άγαλλίασιν , δρομαίοι προσελ&όντες, 
τώ άρχοντι, τ ί τούτο; φάναι, μέχρι τίνος προς την του 
Θεού μαχόμεδ-α δύναμιν; μέχρι τίνος προς το φως της αλη
τείας ούκ άναβλέπομεν; άλλ όφδαλμοής έχομεν καί ού βλέπο- 
μεν, ώτα καϊούκ άκούομεν, ola τα, παρά τώ  Ααβίδ είδωλα, εί 
βούλει δέ f.ιοι, οί παρά τώ Ήσαία το πνεύμα λαβόντες της χα- 
τανύξεως. ού σννησομεν το γενόμενον δαϋμα; ον την ,δεο- 
σημείαν δυσωπησόμεδα; ού δεσμώται μάλλον ημείς τής 
προς τούς εκ των δεομών λυδέντας τιμής έοόμεδα; άλλ' 
ή των αιρετικών γλώσσα το δαύμα διαβάλλειν πειράται πά
λιν, ώσπερ ή των φαρισαίων τά τότε παρά τον Κυρίου τελού
μενα, καί γοητείαι, φασί, και μάγων τέχναι προφανείς 
ταύτα, τρόπον έτερον τον Βεελζεβούλ τή καινότητι τού 
έργου έπιγραφόμενοι οί τής εκείνου ένεργείας κατόπλεοκ 
είτα πάλιν, εδει γάρ μ ή συνιέναι τον άαννετον άρχοντα, 
άλύσεις τούς αγίους ειχον των προτέρων βαρύτεραι, καί 
κακώσεις έν τή  φυλακή μάλλον ή πρότερον άπαράκλητοι. 
τρεις παρήλδόν ήμέραι, καί πάλιν την τήξ τρίτης ώρας 
τελούντων προσευχήν ταύτά συμβαίνει τοίς έμπροσθεν 
σεισμός τε γάρ μετ’ ήχου έξ ούρανοϋ καί άλύσεις έκπί- 
πτουσαί, καί πάλιν οί θεομάχοι, μηδέν τών πραχδέντων τοί 
άρχοντιεμφάνισαντες, ταϊς αύταίς χαχώαεσι τους άγιους νπέ- 
βφλον,ών αύτοί πάντως ήσαν άληδείας ψήφοφορούσης άξιοι· 
άλλ' άντιφιλοτιμεϊται Θεός έτέρωδεν έντεύδεν το πράγμα 
τής κακουχίας, έχεΐδεν το δόγμα τής εύδυμίας. ήμερων 
γάρ iδέκα διαγενομένων πάλιν έκ τρίτου ανατολή έξ ύψους 
οί άδληταί έπεσχέφδησαν, καί οί άπηλγηχότες αιρετικοί 
τής αύτής αύδις ήσαν πωρώσεως, καί το διεστραμ- 
μένον ού χατευδύνετο, καί ούκ έπεκοσμεϊτο το τής γνώμης 
αύτών περί την τού καλού γνώσιν υστέρημα, μάλλον μέν 
ούν επί τό άλγος τών τραυμάτων τοίς άγίοις προσέδηχαν. 
ως γάρ προς τό πράττειν τά κατά γνώμην αύτών παρά τού 
άρχοντος έδέξαντο τό ένδόσιμον, έξάγουαι μέν τής φυλα
κής , αίχίζονται δέ τοίς έξ άνδρώπων πληγαϊς, ό δή λέγε
ται, μήτε τής παλιάς μήτε τής ασθένειας, ήν ή πολλή 
κάχωαις έπήγαγε τοίς τών αγίων αώμασι, φειδώ δέμενοι
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XHI. Ουκ ήδει δέ ana τούτων ονδέν 6 τοΐς αίρετικοΐς εκεί
νος δονλεύων αρχών ετυχε γάρ απών, ώς ει γε παρήν, ovy. 
αν τοιαύτα τοΐς όμολογηταϊς τής αλήθειας έναπεδείξαντο, '/.αν 
γάρ μυριάκις τοΐς Φράγγοις προσετίθετο, τήν γε των ιερών 
άνδρών αρετήν έδυαωπεϊτο, και μάλιστα τον Θεόν το θαύμα 
τριοοεύοαντος, ν.αίτοι ήμιθηρκόδης ήν, καί αμείλικτος. 
μετά δε τάς απάνθρωπους εκείνας πληγάς μηδέ τροφής 
μεταλαβεΐν τούς άγιους παραχωρήοαντες, ουδέ γάρ είων ου- 
δένα τοΐς τον Χριστού δούλοις, μάλλον δέ χριστοΐς, προσ- 
ρίπτειν ουδέ άρτου κλααμάτιον, άλλα στρατιώταις άπά- 
γειν άλλον αλλαχού τών παρά τον Ιατρόν μερών παρέδω- 
καν, τήν εκ τής πόλεως άειφυγίαν τών ονρανοπολιτών κ.ατ,α- 
φηφισάμενοι. παραλαβόντες ονν τούς άγιους οί στρατιώται 
άνθρωποι βάρβαροι, Νεμιτζρϊ γάρ , και φύσει μεν το άνήμε
ρον εχοντες, προαλαβόντες δε τούτο και έπιτάγματι, έξά- 
γουαι μεν τής πόλεως, άποδύσαντες δέ γυμνούς εονρον. 
και δυο ταύτα δι ενός κατειργάζοντο · το τε άπχημον 
και τήν εκ τού άέρος αεί τοΐς παριστρίοις μέρεσι παγετοί - 
δους επικειμένου κόκωοιν. αλλά δή και τά ξίφη τοΐς τραχή- 
λοις εκείνων επικατήγον ώς πλήξοντες, καί τά δόρατα τοΐς 
πλευροΐς έπέφερον ώς βαπτίοοντες, ίνα μή μόνον ενα θάνα
τον θάνοιεν, αλλά τοααυτάκις, οσάκις έλπίζονσι, και τού
το τοΐς οτρατιώταις παρά τών εχθρών ένταλθέν. έπεϊ δέ 
τής πόλεως άπεϊχον πολύ, αφέντες αύτούς οί άπάγοντες 
τής έπϊ τήν πάλιν ανθις οδού έίχοντο.

XIV. Οί δέ τού Χριστού όμολογηταί, μαθόντες τού Κυ
ρίου τοΐς διωκομένοις εκ ταύτης τής πόλεως εις τήν έτέραν 
φενγειν κελενοντος, Βουλγαρίαν έπόθουν, Βουλγαρίαν περιι- 
νόουν Βουλγαρία τούτοις δούναι άνεοιν έπηλπίζετο. ούι μήν 
άλλά καί ταύτην, εϊ μή τήν οδόν διακλέπτοιεν, απεγίνωσκονς 
οθεν καί πάντας οφθαλμούς λανθάνειν έοπονδαζον, βρωμάτων, 
ενδυμάτων άπορούντες. ούκούν ήναγκάσθησαν διά τό δέος απ' 
άλλήλων διαιρεθήναι, καί δή άλλος αλλαχού διεσπάρησαν, 
Θεω τούτο δόξαν, ίνα καί πλείω μέρη τ,ώ κύκλω τού ευαγ
γελίου έμπ εριλάβωοι.

η ι » \ ‘VVl  ' iv' ι IV
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XV. Κλήμης. μέντοι Ναονμ σημπαραλαβών καί Άγ- 
γελλάριον τήν πρός τον'Ίστρον φέρουσαν ώδευε, καί καί- 
μη τινϊ άπαντώσι παρακλήσεως άξιοίσοντες τά πεπονη- 
κότα και τροφών άπορία και σκεπασμάτων σώματα, 
ζητήσαντες δε, τις εν τή κώμη φιλόθεος και φιλόξενος) 
χάπι βίου σεμνότητι μαρτνρούμενος και αυτό δη τούτ,ο 
τον Χριστο ί ειρήνης υιός· επειδή τούτον ενρον, τούτοι 
έπεξενώθησαν. τώ δε ήν παίς και μονογενής και καλός 
και ηλικίας έχων άνθηρώς· άμα τε ούν είσήλθον εις 
την οικίαν οί ξένοι, καί ό υιός έξήλθε τον βίου, εκείνος 
ό περικαλλής, ό μόνος οφθαλμός τώ πατρϊ) τό τον γέ
νους ερνος τό ενθαλέοτατον. τί παθείν ο'ίεσθε τον πατέρα, 
τ ί δε ούκ είπεϊν τοσοντον πένθος έπΐ τώ πόδι τών ξένων 
έλεεινώς δυστυχήσαντα; χαλά γε ταντα τής φιλοξενίας 
μισθώματα- επί τούτοι τήν θύραν ύμίν άνέοιξα, ΐνα μοι 
6 οίκος άποχλεισθείη, - τον κληρονόμον άποβαλών; επί τού
τοι δεξιάν ύμίν ένέβαλον, Ϊνα τήν μόνην έμοί δεξιάν όπο- 
βάλωμαι; ω πιχράς ταύτης ημέρας, ότε τή  κώμη προσήλ- 
θετε, ώ σκοτεινού τούτον φωτός, 6 πρός τήν έμήν οΐχίαν 
υμάς ώδήγηαε. τάχα γόητες υμείς καί τώ μόνοι Θεώ εχ
θροί καί ταύτην εχω παρ' εκείνου τήν δίκην, άτι τους 
άπηχθημένους αυτοί τής εμής στέγης ήξίωσα. πολλούς μεν 
καί άλλους έδεξόμην εις τήν οΙκίαν έχ τών παρόντων καρ
ποφορών Θεοί καί είσάγων τό κατά δύναμιν, άλλ' έπλήθυ- 
νέ μοι τά ένδον 6 Κύριος, ονχ ύπερέρρεον άλλ' έπέρρεον, 
καί τήν δαπάνην προσθήκην εύρισκον, καί τό επ' εύλο- 
γίαις σπέρμα θέρος ευλογημένου, πεπληθυσμένον γεωρ
γίαν. νυν δε . . .  . άλλ' ώ μοι φίλτατε παί, τό πάντων κτη
μάτων έμοί κάλλιστόν τε καί χαριέστατον, μάλλον δε καί 
σπλάγχνων τών έμών φίλτερον καί ζωής αυτής ποθεινότε
ρου , τή τών καταράτων τούτων έσφαγιάσθης είσόδω. τελ- 
χϊνες ότεχνώς ούτοι, δαίμονες φόνιοι, θανάτοις παίδων 
έπιτερπόμενοι· άλλ' ον γάρ έχφεύξεσθε τήν δίκην καν τά 
πάντα μαγεύσητε, χερσί δε πατρός έμπεαόντες υιόν πεν- 
θοΰντος δ ί υμάς, υιόν καλόν καί μονογενή, πάντων ών 
εΐργάαασθε τήν άξίαν νυν άποτίσετε. καί δή δεσμά
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επί τούτοις έκάλει και κολαστήρια. οί δέ καί αυτοί μέν 
ονχ ήττον τον πατρος έπασχον, καί τ ί γάρ αΐ συμπαθείς 
ψυχάι και φιλάνθρωποι, πλέον δέ είχον και το αίσχύνεσθαι. 
τή δέ πίστει θαρρήσαντες, ή πάντα δυνατά κατά τον τού 
Κυρίου λόγον κα'ιτά αδύνατα, εις ευχήν μέν τραπέσθαι διέ- 
γνωααν, τον δέ πατρός τό φλεγμαΐνον τής οργής καταφών- 
τες ήπίως καί τό σκληρόν του δικαίου θυμού μαλάσσον- 
τες, ημείς, έφασαν, ώ τού Θεού άνθρωπε, ο ντε γόητές 
έαμεν, άλλά καί τοις ούτως εχουσι πάντα τά χείριατα έπα- 
ρώμεθα, Θεω δέ λατρεύομεν το) αληθινό), ον είναι καί 
πνλωροίς αδον φρικτόν άκηκόαμέν τε καί πεπιστεύκαμεν, 
ος καί χειρός επαφή καταπαλαίει τον θάνατον, καί φωνή 
μόνη τετραημέρω καί όδωδότι νεκροί την ζωήν έπιδίδωσιν· 
εί τοίννν ημάς οίει αιτίους είναι θανάτου το) σω παιδί, θάρ- 
ρει τό έφ' ήμίν, πεποίθαμεν γάρ, οτι δι ημάς αντί)  την 
ζωήν χαρίσεται Κύριος, καί δη τώ παιδί έπενξάμενοι, ώ 
καινού θαύματος, ώ τής άειλαμπούσης σου χάριτος, σώ- 
τερ Χριστέ, το) ποθούντι πατρί τον υιόν ζ ιόντα παρέστη
σαν. τί τοίννν 6 πατήρ; οί άγιοι, οι τού Θεού δούλοι, οί 
σοιτήρες τής έμής οικίας, εκράνγαζεν, ούδ' έν το) κάθε- 
ατηκότι ών υπό τής χαράς, άλλά παράβακχόν τ ι καί έξε- 
στηκός κεκραγώς, αύγγνωτέ μοι, πατέρες οσιοι, σύγγνωτε, 
άγνόημα ήγνόησα έφ' υμίν, πάσης ευθύνης ύπέρτερον, 
άλλ' ιδού πόρεστιν υμίν τά έμά, πάρειμι καί αυτός υμών 
οίκέτης έσόμενος, απολαύσατε τών έμών, χρήσασθέ μοι ο τι 
καί βούλεσθε , μόνον όρωην τον παίδα, όν υμείς μοι νύν 
έγεννήσατε.

XVI. Οί δέ την μέν πίατιν τού άνδρός προαηκάμενοι, 
πρός δέ την προκειμένην οδόν κατασπεύδοντες μόνοις έφο- 
δίοις τύν δεξίωσιν αυτού περιγρόφαντες, την πρός τον 
'Ιατρόν άγουσαν ώδευον, συν πολλή παραπεμφθέντες τιμή 
νπο τού καταξιωθέντος εκείνον τού θαύματος, έπεί δέ 
κατά τάς δχθας τού 'Ιατρού γενόμενοι έώρων τό ρεύμα 
πολύ καί άπορον, ξύλα τρία συνδήσαντες φιλύρας φλοιο) 
τή άνωθεν δυνάμει φρουρούμενοι τον ποταμόν διεπέρασαν, 
καί κατακλυσμόν αιρέσεων φεύγοντες ξύλαις κατά θείαν
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XV. Κλήμης. μέντοι Ναούμ σημπαραλαβών καί Άγ- 
γελλάριον την προςτον 'Ιατρόν φέρονσαν ώδενε , καί-κώ
μη τινί άπαντώσι παρακλήσεως άξιώσοντες τα πεπονη- 
κότα καί τροφών άπορία και σκεπασμάτων σώματα; 
ζητήσαντες δε, τις ■ εν τη κώμη φιλόθεος καί φιλόξενος j 
κάπί βίου σεμνότητι μαρτνρονμενος καί αυτό δη τοϋ%ο 
τον Χ ριστο ί ε’ιρήνης υιός’ επειδή τούτον εύρον, τούτοι 
έπεξενώ9·ηααν. τώ δε ήν παίς καί μονογενής καί καλός 
καί ηλικίας εχυιν άν&ηρώς· άμα τε ονν εΐαήλ&ον εις 
την οικίαν οι ξένοι, καί 6 νίός έξήλ&ε τον βίου, εκείνος 
ό περικαλλής, δ μόνος οφθαλμός τώ πατρί, τό τον γέ
νους ερνος τδ εν^αλέστατον. τ ί πα&είν όίεσ&ε τον πατέρα, 
τί δε ονκ είπεϊν τοαοΰτον πέν&ος επί τοΊ ποδί τών ξένων 
έλεεινώς δυστυχήσαντα; καλά γε ταντα τής φιλοξενίας 
μισθώματα- επί τούτοι τήν S-ύραν ύμίν όνέοιξα, ϊνα μοι 
δ οίκος άποκλεισβ-είη, - τον κληρονόμον άποβαλών ; επί τού
τοι δεξιάν ύμίν ενέβαλον, ϊνα τήν μόνην έμοί δεξιάν απο- 
βάλωμαι; ω πικράς ταντης ημέρας , δτε τή  κώμη προαήλ- 
ίλετε, ώ σκοτεινού τούτον φωτός, ο προς τήν εμήν οΙκίαν 
υμάς ώδήγησει τάχα γόητες υμείς καί τώ μόνοι Θεώ εχ
θροί κοά ταύτην εχω παρ’ εκείνου τήν δίκην, άτι τούς 
άπηχ&ημένονς αύτώ τής εμής στέγης ήξίωσα. πολλούς μέν 
καί άλλους έδεξάμην εις τήν οΙκίαν εκ τών παρόντων καρ
ποφορών Θεοί καί είσάγων το κατά δνναμιν, άλλ’ έπλή&ν- 
νέ μοι τά ένδον δ Κύριος, ονχ ύπερέρρεον αλλ’ ν έπέρρερν, 
καί τήν δαπάνην προσθήκην ενρισκον, καί το επ’ εύλο- 
γίαις σπέρμα χύέρος εύλογημένον, πεπλη&υσμένον γεώρ- 
γιον. νυν δε . . .  * άλλ’ ώ μοι φίλτατε παί , τό πάντων κτη
μάτων έμοί κάλλιατόν τε καί χαριέστατον, μάλλον δε κοά 
σπλάγχνων τών έμών φίλτερον καί ζωής αυτής πο&εινότε- 
ρον, τή τών καταράτων τούτων έσφαγιάσ&ης είσοδοι, τελ- 
χίνες άτεχνώς ούτοι, δαίμονες φδνιοι, ίλανάτοις παίδοιν 
επιτερπόμενοι· άλλ’ ον γάρ έκφεύξεσ&ε τήν δίκην καν τά 
πάντα μαγευαητε, χερσί δε πατρός έμπεαδντες υιόν πεν- 
ίλονντος δι ύμάς, υιόν καλόν καί μονογενή, πάντων ών 
εΐργάσασίλε τήν αξίαν νϋν αποτίαετε. καί δή δεσμά



έπί τούτοις έκάλει και κολαστήρια, οι δέ καί αυτοί μίν 
ούχ ήττον τού πατρος έπασχον, καί τι γάρ αΐ συμπαγείς 
ψνχαϊ και φιλάνθρωποι, πλέον δέ είχον και το αίσχύνεαθαι. 
τή δέ πίστει θαρρήσαντες, ή πάντα δυνατά κατά τον τον 
Κυρίου λόγον καίτά αδύνατα, εις ευχήν μέν τραπέσθαι διέ- 
γνωααν, τού δέ πατρός τό φλεγμαΐνον τής οργής καταψοίν- 
τες ήπίως και τό σκληρόν του δικαίου θυμού μαλάοοον- 
τες, ημείς, εφασαν, ώ τού Θεού άνθρωπε, ούτε γόητές 
έσμεν, αλλά καί τοίς ούτως εχουσι πάντα τά χείριστα έπα- 
ρώμεθα, Θεώ δέ λατρεύομεν τω αληθινοί, ον είναι καί 
πυλωροίς αδου φρικτόν άκηκόαμέν τε καί πεπιστεύκαμεν, 
ος καί χειρός επαφή καταπαλαίει τον θάνατον, καί φωνή 
μόνη τετραημέρω καί όδωδότι νεκροί την ζωήν έπιδίδωσιν 
εί τοίνυν ημάς οΐει αίτιους είναι θανάτου τω σώ παιδί, θαρ
ρεί τό έφ' ήμιν, πεποίθαμεν γάρ, ότι δι ημάς αύτω την 
ζωήν χαρίσεται Κύριος, καί δ ή τω παιδί έπευξόμενοι, ω 
καινού θαύματος, ω τής άειλαμπούσης σου χάριτος, σο~>- 
τερ Χριστέ, το) ποθούντι πατρί τον υίόν ζώντα παρέστη
σαν. τ ί τοίνυν ό πατήρ; οί άγιοι, οι τού Θεού δούλοι, οι 
σωτήρες τής έμής οικίας, έκράυγαζεν, ούδ' έν τ ι5 καθε- 
στηκότι ών imo τής χαράς, αλλά παράβακχόν τ ι καί έξε- 
στηκός κεκραγώς, αύγγνωτέ μοι, πατέρες όσιοι, αύγγνωτε, 
άγνόημα ήγνόησα έφ’ ύμίν, πάσης ευθύνης ύπέρτερον, 
αλλ' ιδού πάρεστιν ύμίν τά έμά, πάρειμι καί αύτός υμών 
οίκέτης έσόμενος, απολαύσατε των έμών, χρήσασθέ μοι ό τι 
καί βούλεσθε , μόνον όρωην τον παίδα, ον υμείς μοι νύν 
έγεννήαατε.

XVI. Οί δέ τήν μέν πίστιν τού άνδρός προσηκάμενοι, 
πρός δέ τήν προκειμένην οδόν κατασπεύδοντες μόνοις έφο- 
δίοις τνν δεξίωαιν αυτού περιγρόψαντες, τήν πρός τον 
*Ιατρόν άγουσαν ώδευον, συν πολλή παραπεμφθέντες τιμή 
υπό τού καταξιωθέντος εκείνον τον θαύματος, έπεί δέ 
κατά τάς οχθας τον "Ιατρού γενόμενοι έώρων τό ρεύμα 
πολύ καί άπορον, ξύλα τρία συνδήσαντες φιλύρας φλοιοί 
τή άνωθεν δυνάμει φρονρούμενοι τον ποταμόν διεπέρασαν, 
καί κατακλυσμόν αιρέσεων φενγοντες ξύλι ι̂ς κατά θείαν
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I έπιφροσινην έσώ&ησαν, καί τή Βελαγράδων (πόλις δέ αύτη 
/ τών περί 'Ιατρόν επισημότατη) προσελίίόντες Βοριτακάνω 
I τώ τότε φυλάσσοντι ταύτην ένεφανίσ&ησαν, και πάντα τά 

περί αυτούς απήγγειλαν μαϋείν d-έλοντι. ώς δε ταντα μα- 
&ών εκείνος έννοιαν έλαβε τον μεγάλους είναι τούς άνδρας 
και Θεώ πλησιάζοντας, δεΐν εγνω προς τον άρχοντα Βουλ
γαρίας Βορίσην (ονπερ αυτός υποστράτηγος ην) ύποστείλαι 
τους ξένους' ήδει γάρ τον Βορίσην διφώντα τοιούτων άν- 
δρών. έκ μακρον άναπαΰσας ούν αυτούς, είτα τω άρχοντι 
δώρον πολύτιμον έπεμφε, διβλώσας αύτώ τοιούτους είναι 

Ρ τούτους, όίονς αυτός έπό&ει πόϋ-ορ σφοδρώ. έπεϊ δέ τω 
Βορίση προσήλ&ον, νποδεχίλέντες έντίμως, και ώς έδει τούς 

' τά πάντα σεμνούς τε και σεβασμίους, έπηρώτα τό κατ' 
αυτούς, οί δέ πάντα κατέλεγον άπ άρχύς άχρι τέλους μη
δέν έλλείποντες. άκούσας δέ ταντα ό αρχών μεγάλως ηνχα- 
ρίστησε τώ Θεω, τοιούτους αυτού ύύεράποντας τη Βουλ
γαρία ενεργέτας έπαποστείλαντι, διδασκάλους τε και καταρ- 
τιστάς δωρησαμένω της πίοτεως, ον τούς τνχόντας άν- 
δρας, άλλ’ όμολογητάς τε και μάρτυρας, ατολάς τε οικείας 
ίερεΰσι δούς και πάση τιμή δεξιωσάμενος οικήσεις αντοις 
άπονεμηΟ-ήναι προσέταξε τάς τοίς προίτοις των αυτού φί
λων άφωρισμένας, και πάσαν αύτοίς των χρειωδών δαφί- 
λειαν περιεποιήσατο, εύ εκείνος είδώς, ότι τό περί μικρόν τι 
των αναγκαίων τώ σώματι τοίς τής φροντίδος λογισμοίς 
έπιστρέφεα&αι τής πρός Θεόν σχολής άφαιρείται πάμπολν 
είχε δέ αυτόν ερως δριμύς τού καίλ’ έκάστην τούτοις προσ- 
διαλέγεσέλαι και παρ’ αυτών ιστορίας αρχαίας και βίους 
άγιων άναδιδάσκεσίλαι και τά τών γραφών διά στόματος 
αυτών έπιλέγεο&αι. αλλά και 'όσοι ήσαν περί αυτόν γένους 
τε όγκοι και πλούτου βάρει τών άλλων προέχοντες, και ού- 
τοι δή τοίς άγίοις προαφοιτώντες ώς παίδες ές· διδασκάλων 
ήροίτων πάντα τά σωτηρίας έχόμενα, καί πηγών αντλούν·*· 
τες εκείνων τών άεννάων αυτοί τε έπινον και τοίς οίκοις 
τού νάματος μετεδίδοσαν, και σφοδροί τοίς άγίοις ένέκειν- 
το, εί πως αυτούς πείσαιεν έκαστος, της οικίας αυτού 
έπιβήναι, αγιασμόν την παρουσίαν τών διδασκάλων ήγού-



μενοι, καί οπού άνώσίν οί τρεις σίτοι ol τά πάνύα ϋαί 
μύγας σχίνημμένοι και πώματα.; λ έχει παρεϊναι πιστεύοντες 
και τον Κύριον. τόΐς άγίοις μέντοι ' τον οχλον χρεύγοναιν, 
άμα δέ και το &νμήρες τω άρχοντι τελειν σπενδουσιν ούκ 
έδόχει ταΐς οίκίαΐς παρέχειν έαντονς των' πολλών, εΐ μή 'ό 
θεοφιλής εκείνος άρχων αντοΐς έπιτρέμείέν. ο&εν καί τις 
Βουλγάρων Έχάτζης την κλήσίν, σαμψής το αξίωμα τω 
άρχοντι προσελ&ώV ήξίωσεν εις την αυτόν οΙκίαν συμπα- 
ραλαβεΐν τω δσίφ Ναονμ τον ίερώτατον Κλημεντα · και δς, 
ήν γάρ κεχαρισμένος αύτώ δ την αϊτησιν ποιούμενος, έτοί- 
μως κατενενπε, και μετά πάσης, εφη, τιμής τούς διδασκά
λους ύπόδεξαι, άχρις αν επ' αντοΐς τελείως το πρακτέον 
οίκονομήσωμεν. αγιάζεται και Τζασ&λάβω to οίκημα τι] 
έπιφοιτήσει Άγγελαρίον, και τούτο) γάρ άίτησαμένο) τού
τον λαβεΐν τον· διδάσκαλον δ αρχών την χόριν δέδωκεΡ. 
«λλ ’ ούκ εμελλεν άρα τής έν τω βίο> τούτον παρουσίας από
λαυσα) ΤζασίΕλάβος έπϊ μακράν ζήσας γάρ Άγγελάριος παρ' 
αντω χρόνον τινά χερσ'ιν άγιων αγγέλων ονκ άηδώς έναπέ- 
ψυξε. Κλήμης δε και Ναονμ παρά τω  Εχατζή διήγον πά
σης μεν τιμής άξΐούμενοι, μειζόνων δ' άξιονντες αυτοί καί 
φιλοτιμοτέρων των δωρεών, οσφ τά πνευματικά σπείροντες 
τα σαρκικά τού άνδρός id-έριζον.

XVII. ΕΙτα, ού γάρ άνίει πάντας κινών λογισμούς 
δ τον Θεού όντως ύποοτρότηγος Μιχαήλ, δν καί Βο- 
ρίσην δ λόγος φ&όσας ώνόμασεν, όπως άπαααν ασχο
λίαν προς το τον Θεού εργον τοΐς ίεροΐς άνδράσι παρα- 
ακενάσειε’ Θεού τον λογισμόν τούτον νποβαλόντος αντω, 
διαιρεί μεν την Κοντμιτζιβίτζαν έκ τον Κοτοκίον, προϊ- 
στά δέ αυτής Αοβετάν παραλύσας αυτόν τής διοικήσεως, 
παραδίδωσι δε τω Αοβετά τον μακάριον Κλημεντα, μάλλον 
δέ τον Αοβετάν Κλήμεντι, ή τό γε άκριβέστερον είπεΐν, εκά- 
τερον έκατέρω, τον μεν ως τά πάντα υπήκοόν, τον δ' ώς 
υπουργώ τούτοι προς τά &ελητέα χρησόμενον · διδάσκαλος 
γάρ δ Κλήμης τής Κοντμιτζιβίτζας έστέλλετο, προστάγματα 
τε κατά πάντων εφοίτα τών ταύτην οίκούντων την χώραν φι- 
λοτίμως τον Αγιον δέχεο'&αι καί πάσαν την αφ&ονίαν αντίο
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καί τών περισσών παρέχεσίίαι δώροις τε δεξιούσ&αι καί 
διά τών δρωμένων τών ταϊς φυχαϊς έναποτεύύειμένων της 
αγάπης θησαυρών δημοσιεύειν προς άπαντας, και το δυσω- 
πητιχώτερον, αυτός δ Βορίσης τρείς οίκους τώ τρισμάκαρι 
Κλήμεντι τών την πολυτέλειαν περισσών έν Λιαβόλει προσα- 
να&έμενος του γένους τών κομητών όντας, άλλα δη καί κατ’ 
Αχρίδα καί Γλαβενίτζαν άναπαύσεως τόπους αυτώ έχαρίσατο.

XVIII. Τα μέν ονν τον άρχοντας τοιαντά τε καιτοσαύτα· 
καί ούτως η {ύαυμασία ψυχή τον έπί Χριστώ πόίλον εις τον 
τού Χριστού θεράποντα, καϊλ’ όσον ένήν, έκχέουσα καί τοϊς 
άλλοις της τίμιας ταύτης φιλοτιμίας αρχέτυπον προετίίέετο- 
τά δε τού Κλήμεντος οϊα; άρα τα,ϊς τιμαϊς χαυνω&είς καί 
υπέρ δ ην εαυτόν λογιαάμενος είτα καί τρυφερώτερον εζησε > 
πάντα ήδη κατωρ&ωκέναι οϊδμενος; άπαγε, άλλ’ ώσπερ μηπω 
μηδενί μηδέ μικρόν ίλεραπεΰσας Χρίστον αρχήν τού περί 
τον λόγον άγώνος καί τής περί τό κήρυγμα σπουδής ταύτας 
δή τάς τιμάς κατεβάλλετο, καί όπως μή φευ ο η τον άρχοντα 
τών έπ’ αυτώ ελπίδων, ουδέποτε φροντίζων ένέλειπεν■ άμέ- 
λει καί τάς χώρας ταύτας, περί ών έμνήσ&ημεν, τοϊς ε&νεοι 
το τού Θεού σωτήριον μεγαλοφώνως κατήγγελλε, καί πάσι 
μέν κοινώς περί τε τών σωτηριωδών τού Χριστού εντολών 
καί τών -ίέείων δογμάτων διαλεγόμενος, καί πείρων ως καί 
βίος σεμνός χωρίς δογμάτων υγιών νεκρός το) δντι καί όδω- 
δώς, καί δόγματα χωρίς βίου προς ζωήν ούκ είσάγουσιν 
δ μέν γάρ έοικέναι ποιεί τυφλώ πόδας καί χεϊρας εχοντι, τά 
δέ βλέποντι μέν, χεϊρας δέ καί πόδας ήκρωτηριασμένω. εχων 
δέ τινας έκλελεγμένους τών άλλων xafF έκάστην ενορίαν ού- 
μενούν ολίγους, εις τρισχιλίους γάρ καί πεντακοσίους ήρι%λ- 
μούντο, τούτοις τά πλείω συνήν, καί τάς βαύ-υτέρας τών 
γραφών άνεκάλυπτεν, ημάς δέ τούς ταπεινούς καί αναξίους 
οίκειοτέρους τών άλλων διά σπλάγχνα τής χρηστότητος έποιή- 
σατο, και πάντοτε συνήμεν αυτώ πάσι παρακολουίϊούντες 
οίςέπραττεν, οϊς ελεγεν, οίς δι άμφοτέρων έδίδασκεν ούκ 
είδομεν ούναύτόν ήοχολακότα ποτέ, άλλ’ η παιδας έδίδασκε 
καί τούτους ποικίλως, τοϊς μέν τον τών γραμμάτων χαρα
κτήρα γνωρίζων, τοϊς δέ τον τών γεγραμμένων νούν σαφή-



νίζων, αλλοις πρός τό γρόφειν τάς χείρας τύπων καί ούχ 
ημέρας μόνον αλλά δή καί ννκτός η προσευχή έαυτόν έδι- 
δου, η τη άναγνώσει προσείχεν, η βίβλους εγραφεν, εστι 
δ' οτε καί δυσϊν εργοις κατά ταϋτόν έμερίζετο, γράφοιν καί 
τοίς παισί τών μαδημάτων τ ι νφηγούμενος · την γαρ αργίαν 
ηδει παν κακόν διδάξασαν, ώς η πάν καλόν διδάξαοα σοφία 
διά τίνος των αυτής υπηρετών απεφθέγξατο. ονκονν άριστοι 
πάντων οί τούτου μαθηταί και βίιρ κα'ι λόγιο γεγόνααιν έδει 
γάρ τούς οϋτω μεν καλώς φυτενθέντας ούτω δέ και έπιμε- 
λώς ποτισθέντας και υπό Θεού αυξηθηναι· εκ τούτων 
άναγνώστας και υποδιακόνους και διακόνους και πρεσβυτε- 
ρους τελεί· καθ’’ έκάστην δέ ενορίαν τριακοσίοις μαθηταϊς 
εύθυνείτο, χωρίς τών μισθίων αυτών μηδέν τώ άρχοντι συν- 
τελοϋσιν, άλλα Θεώ στρατευομένοις καί τούτοι τελειν τεταγ- 
μένοις μάλλον δέ άποδιδόναι. καί ταΰτα Κλήμης δι όλων
επτά ενιαυτοιν κατειργάσατο.

XIX. Ήδη δέ ογδοόν τε ήν αύτώ τής διδασκαλίας 
έτος καί ύστερον τής ζωής τώ τού Θεού δούλοι Μιχαήλ 
τώ Βορίαη τώ ηγιασμένο> Βουλγαρίας άρχοντι■ διαδέχεται 
δέ την αρχήν ό τούτου υιός Βλαδίμηρος, τέταρτον δέ 
έτος έπιβιούς τή αρχή εξ ανθρώπων έγένετο καί κληρονό
μος πάντων ό αδελφός αυτού Συμεών, oc καί βασιλεύςj 
πρώτος άνεκηρύχθη Βουλγάρων' τούτον έγέννησεν ο Μι-'' 
χαήλ κατά τή ν ιδέαν αυτού καί κατα την όμοιωσιν αυ
τού, χαρακτήρας άπαραποιήτους αποσοίζοντα τής χρηστό- 
τητος, καί πάσι μέν απλούς καί αγαθός ήν μάλιστα δέ 
προς τούς σεμνότητα τρόπων έπαγγελλομένους, καί βίου 
χριστιανικοιτάτην έμιράνειαν, πίστιν θέρμην έπεδεικνυτο, 
καί τώ ζήλοι τού οίκου τού Θεού κατησθίετο- καί τοίνυν 
τό τού πατρός υστέρημα άνεπλήρωσεν, έπανξήσας τό 
θειον κήρυγμα καί τοίς απανταχού δομηθείσαις έκκλη- 
σίαις έγκαταστήσας την ορθοδοξίαν άσάλευτον, καί τώ τού 
Θεού νόμοι πλατείαν δεδωκιός οδόν καί άστενοχώρητον.

XX. Έπεί δέ πολύν ή φήμη τον Κλήμεντα ποιούσα και 
τής περί αυτού δόξης άεί καθιστώσα μείζονα, καί εικότως 
τον αναβάσεις έν τή καρδία διατιθέμενον, είλε και τον



βασιλέα κατάχρας Συμεών, καί τής αρετής του διδασκά
λου εραστήν πεποίηκε. μετακαλεϊται μέν 6 βασιλεύς τον 
'Άγιον, εις λόγους δε αύτώ έρχεται, και τρυγήσας Αγια
σμόν απ' αυτού τού προσχήματος, ήν γάρ το είδος κά'ι 
τοϊς έχθροϊς αιδεσιμότατος ο μακάριος, πολλά τήν Βουλ
γάρων χώραν έπαινέίν είχε και τήν οίκείαν βασιλείαν μακα
ριάν τιθέναι, οτι τοιούτο αγαθόν παρά Θεού δέδεχτο. με
τά ταύτα τοϊς συνετωτέροις των περί αυτόν σχοπήσας, 
οι πάντες ως πατρί προσεϊχον το) Κλήμεντι τούτο μόνον 
άρέσχειν Θεό, ο τιμώσι τούτον, πιστενοντες, έπίσχοπος 
Λρεμβίτζας ήτοι Βελίτζας προβάλλεται, και ούτω δή Βουλ- 
γάρω γλώσΟη πρώτος επίσκοπος 6 Κλήμης καθίσταται, 
έπει δε το εργον τής επισκοπής εγκεχείριστο, τό ; τής αξίας 
ύψος ύπόβαθρον τής προς Θεόν ύψώσεως εθετο, και τοϊς 
προτέροις κόποις πολλαπλασίως προσέθηκε. ··<··'·*

XXI. Σολομών μεν ούν φησιν, ώς 6 προστιθείς γνώσιν 
προστίθησιν άλγημα· Συμεών δε το) Κλήμεντι προστιθείς τ ι
μήν προσέθηχεν άλγημα· εύρών γάρ τον τής ενορίας τούτης 
λαόν παντάπαοι θείου λόγου και γραφών ανομίλητον, και μη
δέν πεπαιδευμένον τών εκκλησίαν κοσμούντων καί λαόν τασ- 
σόντων το) τής ευταξίας και κοσμιότητας πνεύματι, ούκ έδι
δού ύπνον τοϊς όφθαλμοις ουδέ νυσταγμόν τοϊς βλεφάροις , 
αλλά τροφήν καί τρυφήν την περί τού λαού εποιεϊτο μέριμναν, 
καί αεί έδίδασκε καί αεί διέτασσε, τήν άγνοιαν διορθού- 
μενος, τήν ακοσμίαν κοσμών ; πάσι τα πάντα κατά τήν 
έκάστου χρείαν γινόμενος, το) κλήροι τά περί τήν εκκλη
σιαστικήν εικοσμίαν καί όσα τών ψαλμφδιών τε καί ευχών 
νφηγονμένος, ώστε τελέσαι τούς τής επισκοπής αυτού 
κληρικούς εν μηδενί μηδενός τών περιβόητων άποφερομέ- 
νους τά δεύτερα, μάλλον μέν ούν κατά πάντων επί πάσι 
τοϊς έπαινετοϊς στεφομένους· το) λαώ δε τάς γνώμας 
στηρίζων, κάπί τήν πέτραν τής ορθής τών χριστια
νών θρησκείας καί τό τής πίστεως αύτοϊς κατασκευά- 
ζων στερέωμα · παντάπασι γάρ ήσαν αμαθέστατοι καί 
τό ολον ειπεϊν κτηνοιδέστατοι· τ ί de; λόγω μέν ούτως 
έτρεφε το) αληθινό) άρτοι, καί καρδίας όντως οτηρίζοντι
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ούκήμέλει δέ· τού κάϊ βωματικώς τρέφειν οσοι>ς τοιαύτης τήο+ 
φής επιδεείς ευριακεν · αλλ' όντως αν έξ ήμισείας έμιμείτο 
τον έαυτού ·Ιησονν, ανέβει μετά τής διδασκαλίας και άρ- 
τον; τούς όγνώμονας τρέφοντα· διό καί πατήρ μέν ήν ορ
φανώνκαί χηρών βοη&ος, πάντα τρόπον αντώγ κηδόμενος, 
ή δέ 3-ύρα παντϊ άπλοΐς άνέωκτο πένητί'? και ξένος 'έκτος 
ονκ ηύλίζετο. »1·' γ-·· α η· ·*· ···>» ' ·· ·». ··._» * ·λ ·. Λ <">»■» .»·»■«! 
- ι ' XXH. Σκοπόν δε τον βίον τον μέραν έποιείτο Με
θόδιον, και ποδς εκείνον απευθυνόμενος μή αποτνχεΐν 
ήπείγετό τρ καϊ ηνχετο, και οίόν τινα πίνακασοφού τήν 
τέχνην ζωγράφον τον έκείνου βίον καϊ τάς πράξεις τής·' οι
κείας αγωγής προστησάμενος έαντόν έζωγρόφει προς τού
τον έπιμελώς· τον γάρ τούτον βίον ώς ούδεϊς άλλος ·έγί- 
νωοκεν, οΐα έκ νέου ετι και απαλού έκείνιρ παρηκολουθηκώς 
καϊ όφθαλμοίς πάντα τά τον διδασκάλου παρειληφώς. συν- 
ιδών δέ το τον λαόν παχύ καϊ περί το νοήσαι γραφάς άτε- 
χνώς δερμάτινον, καί Ιερείς δέ πολλούς Βουλγάρους δυσ- 
ξννέτως έχοντας τωνγραικικών ών περϊ τι)ν άνόγνωαιν μονήν 
ένετρίβησαν γράμμασι, κάντεύθεν κτηνώδεις όντας, ώς μή 
οντος Βουλγάρων γλώσση πανηγυρικού λόγου, ταύτα τοί- 
νυν σννεγνωκώς μηχανάται καϊ προς τούτο, και καθαιρεί 
το τής άγνοιας τείχος τώ μηχανήματα λόγους γάρ συντε- 
θεικώςεις πάσας τάς έορτάς απλούς και σαφείς και μηδέν 
βαθύ μηδέ περινενοημένον έχοντας, άλΧ οίονς μή διαφεύ- 
γεινμηδέ τον ήλιθιώτατον εν Βουλγόροις, διάτούτωντας των 
άπλουστέρων τρυχάς ίθρέψατο γάλακτι ποτίσας τούς μή 
δυναμένουςστερεωτέραν τροφήν προσήκασθαι, και Παύλος 
άλλοις τοίς Βουλγάροις Κορννθίοις άλλος ' γενόμενος- δι αυ
τών γάρ των τε Χριστού καϊ έπϊ Χριστώ τελουμένων έορ- 
τών έξεστί μαθείν τά μυστήρια καϊ τής πανάγνον Θεοτό
κον ταίς μνήμαις πολλάκις, ώς'ίστε, γινομέναις τού έτους 
εγκώμια καϊ διηγήσεις τών περϊ αυτήν θαυμάσιων διά 
των λόγων εκείνων ό Κλήμης πεφιλοτίμηταί’ ουδέ τον 
Βαπτιστήν εύρήαεις άνεγκωμίαστον, άλλα και τάς τής κε
φαλής αυτού θαυμαστός ευρέσεις μάθηση, καϊ προφητών 
καϊ άποατύλων έντενξη βιυις και περιόδοις, και μαρτύρων
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αθλοις πτεροιθήση προς τον εκείνους διά τον αίματός αυ
τού προσλαβόμενον ποθείς και πατέρων οσίων αγωγήν, χαί 
ζηλωτής el πολιτείας άσάρχου μικρού χαί άναίμονος; εδ
ράσεις ταύτην Βουλγάρω γλώσση πονηθείααν τώ σοφοί 
Κλήμεντί" φέρονται γάρ ταύτα πάντα παρά τοίς φιλοπό- 
νοις σωζόμενα, τούτο μεν εις πολλούς των αγίων συντεθει
μένα, τούτο δ'είς τήν πανάμωμον τού Θεού μητέρα ίχε- 
τηρίοις, εύχαριστηρίοις, χάι απλώς είπείν, πάντα τά τής 
έχχλησίας, χαί οίς μνήμαι Θεού χολ αγίων φαιδρύνονται, 
χαί ψνχαί χατανΰσσονται, Κλήμης τοίς Βουλγόροις ήμΐν 
παρέδωχε. ■)■·. >

XXIII. Ταύτα δέ χάν το) μοναστηριού αυτού όπέθετο, 
ο εν Άχρίδι έδείματο ετι περιόντος το) βίω τού μακαρι
στού Βορίσου, πριν ή πάντως τήν τής Βελίτζας επισκο
πήν άναδέξασθαι. ίπεί γάρ είδε τούτον τον άρχοντα πά
σαν τήν νπ αντο) Βουλγαρίαν επτά καθολικοίς ναοϊς πε- 
ριζώσαντα χαί οΐόν τιγα λυχνίαν έπτάφωτον άναλάμψαντα, 
ήθέλησε καί αυτός έν Άχρίδι οίκείον δείμασθαι μονασττ- 
ριον τούτοι δέ χαί έτέραν εκκλησίαν προσέθηχεν, ήν ύστε- 
ρον αρχιεπισκοπής θρόνον εθεντο' καί ούτως ήσαν έν Άχρί- 

! δι τρεις έκκλησίαι, μία μεν ή καθολική, δύο δέ τού ιερού 
Κλήμεντος, μεγέθει πολλώ τής καθολικής βραχύτεροι, 
σχήματι δέ περιηγμένω καί κνχλοτερεί ταντης έπιτερπέ- 
στεραί', έσπευδε γάρ διό πάντων τήν των Βουλγάρων περί 
τά θεία ραθυμίαν έχκρούεσθαι, καί το) κάλλει τών οικο
δομημάτων έφελκομένους αυνόγεσθαι, καί ολως έξη? 
μερούν τά τής καρδίας αυτών άγριον καί άτίθασον καί 
περί θεογνωσίαν άπόκροτον· καί καινόν ούδέν, εί γνώμας 
ανθρώπων μεταβαλείν ήπείγετο προς τό ήμερον καί ανθρώ
πινον. οπού γε πάση τή  τών Βουλγάρων χώρα, δένδρεσιν 
άγρίοις κομώση καί καρπών ήμερων άπορούση καί τούτο 
το καλάν εδωρήαατο, από τής τών Γραικών χώρας πάν 
είδος ήμέρων δένδρων μεταγαγών καί τοίς έγκεντριαμοίς 
καθημερώσας τά άγρια, ίν, οίμαι, καί διά τούτου παι- 
δεύση τάς τών ανθρώπων ψυχας, μεταποιεϊσθαι τούς χυ
μούς τής χρηστότητος καί καρποφορείν Θεοί τήν εργασίαν



τον θειον θελήματος, ήν έκείνος μόνην βρώμα πεποίηται. 
ούτως άρα. τής των ψυχών ωφέλειας έ;άνετο, καί όπως
την εκκλησίαν Κυρίου παντοιοτρόπως πλατύνη, φροντί
δα πεποίητο, μηδενός έπιστρεφόμενος τών του πώματος, 
μηδέ την ψνχνν αυτού τίμιαν εχων έαντώ κατά τον θειον 
άπόατολον, άλλα τών πολλών Ινα σωθώσι κηδόμενος.

XXIV. Ουτω δε την προς Θεόν αγάπην εχοντι τούτω καί 
εν ουρανούς ΙΙατέρα ώς νίώ άγαπώντι, άρα μικρά τού άνταγα- 
πάσθαι παρ' εκείνου μαρτυρία; ούμένουν αλλά δοξάζει και 
τούτον Θεός θαυματουργώ χάριτι. καί πώς, εντεύθεν όκούοι- 
τε άν. έπάνειπι μεν εκ Γλαβενίτζας εις 'Αχρίδα Κλήμης άμα 
μεν τούς τής χώρας έιτιακεψόμενος, ει τάς ψυχάς είεν εύρω
στοι, εΐ τώ τού Θεού φόβο) οΐά τινι βακτηρία στηρίζοιντο, 
άμα δε καί κατά σχολήν έν τώ μοναστήρια) ταί Θεώ συνε- 
σόμενος, ού τού κάλλους έρών δυσφόρως είχεν άλλοσέ ποι 
περιελκόμενος. παράλυτοι δε τινες δύο νπ όψιν αυτώ πε- 
σόντες όδεύοντι, ών άτερος προς τή παρέσει καί τού πά- 
σιν ήδιστόν φωτός έστέρητο, εις οίκτον την συμπαθεστά- 
την ψυχήν έκίνησαν άλλ' όσον προς οίκτον έτοιμος, το- 
σούτον καί πρός ταπεινοφροσύνην επικλινής· μάλλον δέ 
πλείων εκείνο) τού λαθείν θαυματουργούντα φροντίς ή 
τοϊς παραλύτοις επιθυμία τού τυχεϊν τής Ιάσεως. ταύτη 
τοι καί περφλεψόμενος κύκλω καί μηδένα έωρακώς όνα- 
τείνει μεν το όμμα εις ουρανούς, αίρει δέ χείρας όσιας εις 
προσευχήν καί καθέλκει την θείαν βοήθειαν, άπτεται χερ- 
σίν έκείναις, αίς τήν ευχήν επλήρου, τών παραλελυμένων 
σωμάτων, καί ή αφή σύσφιγξις αυτού έγένετο καί συνάρ
θρωσες. καί τούτο δε τό τού Ήσάιου, έκάτερος αύτών 
αλλόμενος ήν ώς ελαφος πλήν όσον ού χωλός πριν μόνον 
καί μέλος εν πεπηρωμένος τού σώματος, άλλ' όλος ακίνη
τος καί μηδέν τής γής διαφόρων τι, έφ ής κατέκειτο. ταί 
δέ γε καί τνφλώ ταχύ άνέτειλεν ίαμα, καί φώς ίδιον φωνή 
μεγάλη τον Κύριον έμεγάλννεν άλλ' ούκ έμελλεν άρα παν- 
τάπασιν οφθαλμούς λαθεϊν τό θαυματούργημα· ώράθη 
γά(> τών τινι τού Αγίου θεραπευτών, όν ίδών μετά ταύ- 
τα καί εκείνος, γνούς θεατήν όντα άθέατον καί πρός τή κέλ-
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λη κρυπτόμενος χατεσχήπτέτο, ένεβριμόγιατό τε ιός πο- 
νηρενομένω, χαί συν απειλή μή έξειπεϊν τινι το γεγονός, άχρις 

. άν τώ χόσμω Κλήμης ένδημοίη, παρι]γγειλεν. i t r,
XXV. "Ηδη δέ χαϊ γήρα καμφθείς χαί πόνοις. έχδα- 

πανήθείς έκρινε την έπισχοπήν παραντήσασθαι, ούχ ώς 
λειποταχτών ουδέ τής τόξεως έξιστάμένος, εν ή τα Πνεν^ 
μα το άγιον αυτόν ε&ετο ποιμαίνειν τήν εκκλησίαν τον 
Θεόν, άλλα δ ι·νενλάβειαν μαχμριστήν τε χαί ενθεον' έδε- 
δίει γάρ, μή τή αυτού όσθενεία το εργον τον Θεόν 
χαταλόοιτο. χαί δή τω βασιλεϊ προσελθώγ, άχρι μεν, 
είπε, θεοσεβέστατε βασιλέων, άντεϊχέ μοι τό σώμα προς 
πόνους χαί φροντίδας έχχληαιαστιχάς βαρυτέρας ονσας τών 
πολιτικών, ώς έγιογε πείθομαι, τό τήν έχχληαίαν τον Θεόν 
χαταλιπεϊν, ι\ν αυτός ένεχείρισέ μοι τώ αώ χράτει χειρί χρη- 
σάμενος, πάσαις ψήίροις έδόχει χατάχριτον, χαί ουδέ μι-> 
σθωτον τό εργον έχείνω γάρ τού λόχον έπιόντας φενγειν χαί 
άφιέναι τά πρόβατα σννηθες, έμοί δε τις απολογία,,) μηδένα 
λόχον όρώντι τήν ποίμνην χαταλιπεϊν τον Θεού; όνχούν 
ονδε χατέλιπον άχρι καί ές τάδε καιρού· έπεί δέ μοι χαί 
το γήρας ορός δπως έπίχειται, χαί το τών πολλών οιαπων 
πλήθος το πάν παρείλετο τής δννάμεως, υπέρ τής έχχλησίας 
μερίμνησον, χαί τον δννάμεως εν σωματιχής προς τή  πνεντ 
ματιχή έχοντα χαί νεαρώτερον τάς έχχλησιαστιχάς φροντίδας 
άναδεξόμενον τώ τον Κυρίου ο’ίκφ έπίστησον. ταότην μοι 
τήν τελείιταίαν άξίωσιν πλήρωσον δός μοι τάς όλίγας ταν- 
τας ημέρας έμαντώ προσλαλήσαι χαί ,τώ Θεώ, χαλάν μοι 
προς τούτο τό μοναστήριον οΙχητό\ριον, τον εν τοϋτφ χόρι* 
σαι θάνατον, τ ί γάρ έμοί χαί ταίς φρόντίαιν έτι χοινόν, στι~ 
βαρωτέρων δεομέναις μελών; ei δέ πρός τάς τής έχχλησίας 
φροντίδας άδυνατώ, τίνος άλλου χάριν τής άξίας ταότης 
μεταποιήαομαι; εργον γάρ τήν έπισχοπήν Παύλος έχάλεσεν, 
ής άπέχειν προσήχε τον τώ εργω -μή οϊχειότατον* μή δή θε~ 
λι]σης τήν έχχλησίαν, έπί τώ  έμώ όνοματι άνθήσασαν ,όπέρ 
τάς πολλάς, είτα έπ αύτώ τοντω μαραινομένην ΙδεΙν, «λλ ’ 
οπερ είπον, τό χάλλος αυτή δι έτέρων αχμαιοτέρων ονντό]- 
ρήσον· χίνδννος γάρ οι μιχρός διά τήν έμήν άσθένειαν τά
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πράγματα φ&είρβσΰ-αι. 6 γούν βασιλεύς τώ '/.αινώ καταπλα- 
γε'ις τού άκονσματος, πλήττει γάρ άπροσδοκήτως το ά&έ- 
λητον άκονδμενον, τ ι ταύτα, φάναι, Πάτερ λέγεις; πώς 
άναύχοίμην εγώ Όρόνοις έκείνοις ίδεϊν σον ζώντος άλλον 
έπικαΰήμενον; πώς την έμήν βασιλείαν τών σών αρχιερατι
κών ευλογιών έρημώσαιμι", απαίσιος οιοινισμος μοι της εκ 
τον d-ρδνου τον βασιλικού κα&αιρέσεως ή σή τον S-ρδνον 
της επισκοπής έγκατάλειψις. εΐ μέν ονν παραλελυπηκα τι 
την σήν δσιότητα, έν άγνοια πλημμελήσας, ως έγωγε ονδεν 
έμαντώ πεπλημμεληκδτι σννοιδα, και δη ιρειδόμενος ημώιν 
ώς πατήρ ονκ έκπομπενειν έ&έλεις την έμήν προς σέ πα- 
ροινίαν, άλλα σνσκιάζεις την άλη&ινήν αιτίαν τώ τής άδυ- 
ναμίας προαχήματι. είπε, δέομαι, έτοιμος νπέχειν εν&ΰνας 
εγώ, και ίάσ&αι το τού πατρδς δ παίς αλγημα · εί δέ μηδέν 
έχεις ήμίν έγκαλεϊν, τ ί λνπεϊν έϋ-έλεις αυτός τούς μηδέν 
λνπήσαντας; ον τον κλήρον έχεις αίτιάσίύαι ώς άπει&ή και 
σκληρανχενα, πάντας γάρ διά τού ευαγγελίου γεννήσας 
σαυτώ και τώ Θεώ νποτέ&εικας, ονχήμάς αυτούς ώς τάχα 
τών σών ενταλμάτων άφηνιάζοντας, ονκ άλλο τ ι τών σών 
έπίψογον. τί τοίνυν παϊδας έάς την σήν δδυρομένους ανεν- f 
λογον άναχώρησινγ ή πείρου, Πάτερ, εί δε μη , τολμηρός 
δ λόγος, καν πάντα λέγης, ον πείθομαι, καν πάντα ποιής, 
ον καμιρ&ήσομαι- παραίτησις γάρ, οϊμαι, μδνοις τοίς άναξίοις 
άρμδδιος· αύ δέ πάσης αξίας έπέκεινα.

XXVI. Κάμπτεται τούτοις δ γέρων, καί ούδέν περαι
τέρω περί παραιτήσεως τοίς προς τον βασιλέα λόγοις προά
γεις υποστρέψει μέν εις το μοναστηριού, τον δέ άνω Βα
σιλέα τψ αυτού σκοπώ ευρίσκει συντρέχοντα- άμα γάρ τή  
υποστροφή νόσω μέν καταβάλλεται, προεγνωκώς δέ τον 
θάνατον έξιτήριον δώρον ταίς Βουλγάρων έκκλησίαις χα
ρίζεται, καί τδ λείπον τώ τριιρδιω προστι&ησι, το γαρ απδ 
τής καινής κνριακής άχρι τής πεντηκοστής ψαλλόμενου 
τότε δή συνετέλεσε. και τοι τεκμαίρεσίλαι τοίς όζντέροις εν- 
τεύ&έν έστι, τις άν εϊη έρρωμένος το σώμα, ος καν τή νόσο» 
τοίς πδνοις εαυτόν κατέτρυχεν. άλλά γάρ ήν όντως δ έσω 
αυτού άνθρωπος τοσούτω μέτριο άνακαινονμενος, δσωπερ
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ό έξοι έφθείρετο, και κατά Παύλον είχε λέγειν · όταν ασθενοη 
τότε δυνατός είμι, τί ε τι; διατίθεται, καί τούτο γάρ κανο
νικόν, περί τε των βιβλίων αυτού ών έποίησε. καί τής άλ
λης αυτού περιοναίας, μάλλον δε Τού Θεού, φ πάντα είχε, 
καί ον έπλούτει μόνον τον καλόν μαργαρίτην ό σοφός έμπο
ρος, ολίγα των όστρέων φροντίζων ■ καί τοίννν πάντα διχή 
μερίσας την μεν ήμίπειαν τη επισκοπή, θατέραν δε μοίραν 
τή μονή καταλέλοιπε, δείξας πάντως καντεύ θεν, όπως δει 
καί κτάσθαι καί ώς αμφότερα το) προς Θεόν νενματι· εκείνος 
γάρ την τε κτήσιν εκ πιστών αρχόντων καί βασιλέων έσχεν, 
ονς ονκ εδει πάντως άποφνχραίνειν τή παροράσει καί μά
λιστα πεφνκότας βαρβαρικοίτερον. έδειξε δέ καί 6 Κύριος, οϊς 
την μνροφόρον εκείνην ον μόνον ον παρειό'ενάλλα καί προσ- 
απεδέξατο καί το) ευαγγελία) ένέταξε. την τε άπόκτησιν 
εύαγγελικώς καί κανονικούς, καί ώς ονκ ήν άλλως έπαινετο')- 
τερον έθετο.

XXVII. Οντως ονν βιώσας καί οντω κοσμήσας τον παρά 
Θεού δοθέντα θρόνον αιτώ καί τέλος έπιθείς τή αρχή κα
τάλληλον Και τον όροφον τώ θεμελίω εύφνοίς πρέποντα 
προς Κύριον έξεδ ήμη&ε. το δέ θειον αυτού σώμα-, καί τή  
ψυχή την τιμήν ισοστασίαν, όσιον όσίοις νμνολογηθέν τε 
καί τιμηθέν τής μεν αξίας καταδεέστερον, τής ό'ννάμεως 
δ'ονν όμως τών τιμώντων^οώκ ελλιπέστερου τώ έν τή  μονή 
μνημείο) ένετέθη, όπέρ αυτός οίκείαις χερσί κατεσκεύασε 
κατά τ,ό δεξιόν τού προνάου μέρος, εικοστήν έβδόμην τότε 
τού Ιουλίου μηνός άγοντος, έν ήμέραις Συμεών βασιλέως ΒονΧΛ 
γαρίας, ετει ίξακισχιλιοστώ τετρακόσιοστώ εικαστώ τετάρτω,

XXV III. όέλλ’ δ με διέλαθεν, ον μικρόν τής τών άγίοιν 
σνμφυχίας Τεκμήριου · πρό γάρ τής αυτόν τελευτής ειδον έν 
νπνοις τινέςτών αϊτού μαθητών Κύριλλόν τε καί Μεθόδιον 
προσελθόντας ,το) μακαρίω καί την τού βίου έξοδον αντώ 
προσημαίνοντας · «λλ ’ ό μέν οϋτοίς άφ ημών έδοξε γενέσθαι, 
και Τον βίον τούτον λιπείν, ή χάρις' δέ ονκ άπέπτη, > άλλά 
καί ό χούς τού διδασκάλου έτι καί νυν ευεργεσίας τελεί, 
πάν πόθος καί πάσαν νόσον ϊώμενος· μαρτυρεί τ,οις λεγο- 
μένοις ό ξηρός έκείνος χείρας καί πόδας, ός τής θείας τε-
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λουμένης Ιερουργίας τω ναοί προσελ&ών την ίααιν ενρατο. 
ήγνοείπο μεν γάρ τοίς πολλοϊς, δστις εϊη χαϊ ο&εν · ώς δε 
τ fj θεραπεία την ευχαριστίαν προσετίδει, καί πολύς ην την 
έξομολύγησιν χαί χεϊρας ήρε τας Ιαδείσας, χύί ταίς βοαϊς 
οχληρός ήδη τοίς τω ναψ παρευρε&εϊοι καδίατατο, έρω- 
τάται την της ευχαριστίας αιτίαν, και πάντα καταλέγει. 
είναι μέν της Αχρίδας χαί αυτός, πολυετή δε την έν τή 
νόσο) ταντη δυστυχεΐν κάχωσιν, αμηχανία γονν ούδέν ήτ- 
τον η τη. νόσω κρατούμενος επί νουν βαλέαδαι την τον 
αγίου τάφον προσχΰνησιν, εϊ πως 6 πάντα Ισχνών έν 
Χριστώ Κλήμης παράκλησις αύτώ γένοιτο. συρόμενος ονν 
χερσί τε και ποσ'ι τω τού Όσιον προσελδεϊν μνήματι, είτα 
εν έχστάσει γενέσδαι χαί τινα γηραιόν Ιδεϊν των τριχών 
αυτόν άψάμενον χαί άναατήναι διαχελεύοντα, χαϊ άμα τώ 
λόγο) κρότον τω σώματι έπιγίνεσδαι, οϊον σνγχρονομένων 
οστών, έωκεσαν δε άρα ανναρδρούαδαι τά μέλη καί απλού- 
σ&αι τά νεύρα προς κίνησιν, είτα εν έαντω γενόμενος 
ύγιης είναι, ούκ ετι χεϊρας ξηρός, ονκ ετι πόδας ξηρός, 
ούκ έτι πηρωμα φνσεως, και νυν αίρω χεϊρας προς τον 
ταντας έκτείναντα και έπϊ τούς πόδας μου ίσταμαι, ταΰτα 
ειπεν ό πρώην έξηραμένος, πηγάζων έκ βαρέων χαρδίας 
έξομολογήαεως ρήματα, καί συμφωνούντας είχε τούς παρ- 
εστώτας και λόγοις εύχαριατηρίοις τον Όσιον μεγαλννον- 
τας. και τ ί με δεί τάδε καί τάδε καταριδμέϊσ&αι; τις αγνοεί, 
πόσοις μεν δαιμονώσι, πόσοις δέ άλλιος κακονμένοις απαλ
λαγήν τών ένοχλονντων χαχών δεδώρηται, .ή τώ τάφω προσ- 
ελ&ανοιν ή έπιχαλεσαμένοις τό ονομα μόνον, και την 
πίστιν έχουσι μεδ' ίαντών, την δραστήριον όντως διάκο
νον
χάριτος άπολανοντες ούκ εστιν είτιείν όσην τύν έπι τή  
•cifirj σπονδήν έπιδενχνυνται, έκαστος τό κατά δυναμιν αυν- 
άγοντες. .·»; ·' ... ύ · λ. *

XXIX . Άλλ' ώ δεία χαϊ ιερά κεφαλή, έφ’ ή τό Πνεύμα 
χαδέδραν έπήξαυο. ώ φωατήρ οιχ ημέρας μόνης άρχον, 
ουδέ μόνης νυχτός^λλά και νυκτός και ημέρας καταφω- 
τίζων ημάς ταίς χάριαιν, είτε πειρασμούς προσπαλαίοντες 
οϊόν τινα νύκτα τον τών πειρασμών ζόφον εχομεν, είτε άνέ-
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διά τούτο και πάσα Βουλγάρων ηλικία τής τού 'Αγίου
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σεως άπολαύοντες, ώσπερ τινί φωτί φαιδρυνόμε&α, έν αμ- 
φοτέροις γάρ τοίς καιροίς τών σών χαρίτων καταξιούμε&α. 
ώ σάλπιγξ , δι τ;ς ήμίν έσάλπισεν δ Παράκλητος, ώ ποιμήν 
6 καλός 6 &είς ύπέρ ^μών χών οών προβάτων την αγίαν 
ψυχήν, και διά πολλών Ιδρώτων καταρτίσας Θεώ τό ποί- 
μνιον, εις τόπον χλόης καταοκηνώσας ημάς, τάς διά της 
σής γλώσσης έρμηνενίίείσας γραφάς και έφ νδατος άναπαύ- 
αεως έκίλρέψας τού &είον βαπτίσματος, καί έπί τρίβονς 
όδηγύσας δικαιοσύνης, την εργασίαν τής αρετής, διά σου 
γάρ πάσα τής Βουλγαρίας χώρα Θεόν έπέγνωσαν, τάς εκ
κλησίας αυτός τοίς ύμνοις καί ταϊς ψαλμωδίαις έπύκνωαας, 
τάς έορτάς τοίς άναγνώσμααι κατεφαίδρυνας, μονααταϊ διά 
σοΰ βίοις πατέρων οδηγούνται πρός άσκησιν, ιερείς διά 
σου τό κανονικώς ζήν παιδεύονται· ώ επίγειε άγγελε καί 
ουράνιε άνθ-ρωπε, ώ έλαια τής τφ προφήτη προορίστε ίσης 
μη λειπομένη μηδέ μικρόν, ότι καί μάλλον ώς πλέίονας 
υιούς πιότητος προενέγκασα, ώ τυφλών οδηγέ, όποτέραν τις 
λογίααιτο τυφλότητα τε καί οδηγίαν, ωΚυρίω κατασκευά- 
σας λαόν περιούσιον, ζηλωτήν καλών έργων, ών έν σοί έβλε
παν άλλ’ ετι καί έτι έποπτεύοις την σήν κληρονομιάν, 
πάντως πλείω καί μείζω νϋν ισχύεις ή πάλαι ών ■ έν τφ 
αώματι, καί την πονηράν άπελαύνοις άίρεσιν, ή τώ σώ 
ποιμνίω νόσος λοιμιάδης παρεισεφ&όρη, μετά την σήν πάν
τως έν Χριστώ κοίμησιν, μη διασπείρη καί διαφ&είρη τά 
τής νομής πρόβατα, ην στήσαις, άγιε ποιμήν καί χρη
στότατε, τηροίης δέ καί βαρβαρικών έπιδρομών άπειράτονς 
τούς σούς τροφίμους ημάς, καί πάντοτε μεν έφορων, μά- 
λιατά δέ νϋν, οτε d-λίψις εγγύς, οτε ονκ έστιν 6 βοηθ-ών, 
οτε ακν&ική μάχαιρα Βουλγαρικών αιμάτων έμέίίυσεν, οτε 
χείρες ad-έων τά θνησιμαία τών νέων τέκνων τοίς πετει- 
νοίς τού ουρανού έξέΟ-εντο βρώματα, ας 9·ραύσαις τή  δε
ξιά χειρί τού υπό σου ΰ'εραπευίίέντος Θεού, ειρήνην τα 
αφ λάφ χαριζόμενος, ϊνα σοι καί τάς έορτάς ίστώμεν έν 
πόση αγαλλιάσει, Πατέρα και Υιόν καί Πνεύμα διά αού δοξά- 
ζοντες τον ενα Θεόν, ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή καί προα- 
κύνηαις, νϋν καί αεί καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αμήν.
* *
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