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Оливер ЦАЦКОВ1                                                 UDC: 821.163.1.09
           27.2-36            

                                                   
                                   Стручен труд

Theoretical paper 

УНИВЕРЗАЛНОСТА НА КЛИМЕНТОВОТО ДЕЛО 
НЕИЗГАСЛИВА СВЕТЛИНА ЗА СЕСЛОВЕНСКИТЕ НАРОДИ

Апстракт:
Насловот на темата не е случаен, туку, напротив, многу спонтаn, може 

да се каже и единствен, затоа што и наследството што го оставил Климент е 
единствено од таков вид. Она што го оставил Климент за идните генерации 
во себе содржи, исто така, неодминливост и универзалност. Климент на овие 
простори ги поставил темелите на сесловенската писменост и духо. Целта на 
овој труд е да се одбележи Климент како словенски и како македонски писател, 
поет, беседник, просветител и преведувач.

Клучни зборови: книжевност, просвета,црква.

Oliver Cackov2

UNIVERSALISM OF ST. KLIMENT’S LIFEWORK - ETERNAL 
INSPIRATION OF THE SLAVIC PEOPLE 

Abstract: 
The title of the topic is not accidental but rather very spontaneous and even 

unique, because the legacy that Clement left behind is one of its kind. What Clement 
left for the future generations contains endlessness and universality. Clement laid 
the foundations of the Slavic literacy and spirituality, right here in this region. The 
purpose of this paper is to honour Clement as Slavic and Macedonian writer, poet, 
orator, educator and translator.

Key words: literature, education, church.

Во историјата на секој народ има големи и бесмртни личности, големи 
судбоносни епохи, кога се раѓа нешто големо, кога се создават духовни основи, 
врз кој со векови потоа се гради севкупната народна иднина.

1 Факултет за Образовни науки, Универзитет „Гоце Делчев“-Штип 
2 Faculty of Educational Sciences, University “Goce Delcev” - Stip, Macedonia 
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И во истроијата на македонскиот народ има времиња, настани и личности, 
кои му дават печат и белег на едно време и гаранција за поинаков живот 
и опстојување на идните генерации. Како што ќе рече академикот Блаже 
Ристевски „животот на знаменитите дејци не се мери по должина на векот, туку 
по знаењето и зрачењето на животното дело во историјата“. Токму таква легенда 
со универзален ум е името на Климент Охридски, еден од највечатливите и 
најспособните ученици на солунсите браќа Кирил и Методиј. Ширејќи ја 
христијанската вера меѓу Македонците, тој всушност ја реализирал и желбата 
на неговите учители, да го извлчат овој народ, како и сите други словенски 
народи од мракот на незнаењето.

На овој начин Климент дал придонес и не само тоа, туку и ја одбележал и 
индивидуалноста и автентичноста на другите словенски народи ставајќи ги во 
редот на цивилизираните и културни народи на Европа. Наоѓајќи се во улога 
на непросветеност на македонскиот народ му била потребна силна и духовна 
личност, која требало да би биде прифатена од овој народ. Му била потреба 
светлина и навистина таа со полн сјај ќе го добие во делото на св. Климет 
Охридски. По седмогодишна културно-просветна дејност во 893 година бил 
поставен за епсикоп. Тој е привиот словенски епископ во Македонско-Величката 
епархија која ја опфаќала речиси цела Македонија. Организирајќи ја својата 
епископија Климент станал организатор на македонската и на словенската 
црква со свештеници кои произлегувале од средината на Македонците. Оваа 
македонска епископија со право се смета за прва организирана црква на 
Балканскиот полусотров од страна на црковните историчари. Преку него 
овој народ го нашол патот на вистината и на животот. Токму тоа го прави и 
делото на Климент Охридски од неодминливо и од универзално значење. Да не 
била мисионерската, учителската, и просветителската дејност на Климент во 
Охрид ќе била загубена и мисионерската дејност на браќата Кирил и Методиј. 
Создавајќи ја азбуката Кирилица наречена по името на светиот учител, Климент 
ќе успее уште повеќе да ја доближи христијанската вера до македонскиот народ. 
На овој начин, Климент се идентификувал себе не само со создавањето на 
Македонската православна црква, туку  и со нејзината трајност низ вековната 
историја на македонскиот народ. Тој воедно ги втемелил основите на идната 
Охридска архиепископија ‒ денес Македонска православна црква.

Затоа не случајно народот ќе создаде од него култ и божество, 
глорифицирајќи ја не само неговата личност туку и неговата работа. Оваа е 
изразено и преку многубројните пофални слова упатени до него. Во едно од нив 
се вели „со зборовите си ги упатил народите кон верата божија, со делата си се 
издигнал кон блажен живот, со чудесата си ги просветлил оние што пристапуваат 
верно кон тебе преславно осветлувајќи ја темнината. Затоа ја славиме твојата 
божествена памет Клименте, ти загрме со твоето учење“.3 

3 Билтен на Сојузот на православни свештеници (2003) Скопје: Здружение на Р.Македонија.
Библиотека на црквата Св. Никола ‒ Штип. 
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Големото и универзално дело на Климент ќе ги постави темелите на 
христијанството и на македонско-славјанската писменост во неговата татковина 
Македонија. Со ширењето на православното верско учење и културното и 
просветно издигнување на народот во Македонија ќе придонесе да се развие како 
огромна личност во литературата, во уметничкото творорештво, преданијата и, 
воопшто, во целокупната културно-просветна традиција и во сесловенството. 
Како учител и епископ Климент заедно со св. Наум ќе ги постават и основите 
на Охридската книжевна школа. Во негово време се положени основите на 
нашиот литературен јазик, литература, архитектура, народната медицина и 
применувањето на науката во земјоделството. Делата и книгите на Охридската 
книжевна школа, го најдоа најдоброто местото во сите словенски средини, 
па и во далечна Русија, служејќи се како примери за нови дела. Таа здрава 
традиција, таа далечна наша средновековна традиција и култ, ако не биле 
поставени на здрави основи не би предизвикале бројни инспиративни дела 
на нашите уметници, поети, писатели од нашата современост кон светиот 
основоположник. Целосно земено „распространетоста на свети Климентовите 
творби во јужно-словенските ракописи иако е значително помало од руските, 
сепак е значајно по тоа што покажува дека свети Климентовите творби се 
препишувани и ширени и кај словенскиот југ. Многу ракописи во кој се наоѓат 
неговите творби не се опишани или пронајдени затоа се наложува потреба сè 
уште да се трага по јужнословенските преписи од творбите на св. Климент како 
би се дошло до целосната слика за распространетоста на свети Климентовите 
творби во средновековното книжевно творештво4. 

Како епископ Велички активно се посветил и на воспитно образовната 
дејност. Населението во овие делови на Македонија било на доста заостанато 
ниво. Климент бил учител, свештеноучител на словенскиот јазик, духовен водач 
и просветител неговата учителска дејност главно се одвивала во градот Охрид. 
Со учениците бил учител на правдата и вистината, а пријател на писмото и 
на книгата. Каков учител бил, може да се заклучи од извадокот од житието на 
Теофилат Охридски „ние никогаш не го видовме без работа, а секогаш и дење и 
ноќе или дева учеше и тоа на различни начини, на едни им покажуваше како се 
пишуват буквите, на други им ја објаснуваше смислата на пишаното, а на трети 
им ги вадеше рацете да пишуваат. Или се предаваше на молитва или пишуваше, 
читаше книги“. Од овие свои ученици Климент ракопологаше подѓакони, 
ѓакони и свештеници.

За учениците и верниците бил авторитет познат по својата смиреност 
љубов и мир тој бил учител на правдата и вистината, наставник на верата, 
покровител на бедните и немоќните, а основач на напредокот и на просветата. 
Климент го учел народот не само да пишува и чита туку и како да ја обработува 
земјата за да дава побогат плод. Да калеми диви овошки, потоа и на други 
4  Георгиевски,М (2009) Прилози од старата македонска книжевност и култура.Скопје: 
2Август. 
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практични домашни и полски работи. Како да се градат куќи, а се грижел 
за хигиената и за здравјето. За потребите на училштето, потоа и за неговите 
куси проповеди што ги составувал за неуките луѓе, како и за други потреби се 
јавила неминовноста од отварање на препишувачка школа, каде монасите ги 
препишувале и умножувале Климентовите црковни книги на словенски јазик 
кои требало да послужат за свештенството на народот. На тој начин, во Охрид 
почнала да функционира и библиотеката во која се чувале црковни ракописи и 
книги. Според Антољак, тоа била првата библиотека кај Јужните Словени.

Климент е еден од најплодните писатели во старословенската литература. 
Напишал повеќе слова и поученија. Точниот број на сите дела на свети Климент 
сè уште не е познат. Тие ниту денес не се собрани во еден зборник. Ги наоѓаме 
во преписи на кој често како автор се наведува св. Јован Златоуст, иако според 
содржината, јазикот и стилот може да се препознае дека станува збор за 
Климент. Исто така, автор е и на Панонските житија на св. Методиј. Покрај тоа 
што преведувал, препишувал, умножувал книги од грчки на словенски јазик, 
Климент напишал и оргинални литературни дела. Тој е првиот словенски и 
македонски поет, беседник и просветител. Ги препишувал преведените книги 
и состави спрема народот во Македонија и надвор од неа. Климент знаел дека 
непросветениот народ е лесен плен на асимилаторските расположенија на 
соседите. Ако македонските Словени останале непросветени со свое писмо 
ќе останале под нивото на својот јужен сосед кој и онака се обидувал и се 
трудел да ги просвети со христијанска вера, но со свое писмо и своја епархија. 
Нивната цел не била само покрстување, туку со помош на покрстувањето да ги 
асимилираат и да им ја наметнат својата писменост и култура. Тој тоа брзо го 
согледал и се зафатил со евангелизација на својот народ и тоа на негов јазик. 
Со неговото писмо, книжевност, просвета и црква св. Климент „бил ретко 
надарена личност“. Освен тоа тој бил добар познавач на старо македонскиот 
црквенословенски јазик и негов научен и формален преведувач и оригинален 
автор. Тој е првиот учител на идните учители и предавачи на Унверзитетот што 
го основал во Охрид.5

Климентовото дело ќе се продолжи и надвор од македонските граници 
и ќе добие сесловенски карактер. Климент го создал и првиот словенски 
Универзитет. Делата на Климент ќе прераснат во историска смисла на трајно 
и неуништливо. Тој ќе го создаде и првиот словенски Универзитет кој во 
текот на вековите прераснал во голем книжевен центар. Светиклиментовиот 
универзитет имал библиска рамка на мудрословието за целиот човечки 
живот и со религиозен поглед и во длабочина и височина на науките. Покрај 
богословието и богословските студии на Светиклиментовиот универзитет, бил 
проучуван и цел круг на егзактни науки со што се комплетирала физиономијата 
на Универзитетот.

5 Кратка българска енциклопедия,том 1 (1966) .София: БАН. 

Жаклина ЃОРЃИОСКА, Лилјана МАКАРИЈОСКА        



 107

Нему му се посветени најмногу химни и житија не само од домашните 
луѓе на словенски јазик, туку и од грчки- Охридски архиепископи како што 
биле Теофикалт, Хоматијан на грчки јазик. Може со сигурност да се каже дека 
преводите на Климент и Наум и на нивните следбеници, преставуваат големо 
совршенство во познавањето на новиот јазик и техниката на познавањето. 
Што се однесува до просветниот и до црковно организирниот живот во овие 
предели св. Климент развил плодна дејност која кај македонските Словени ќе 
има далекусежни позитивни резултати на тој план. Неговата „идна работа меѓу 
нив преставува вистинска ренесанса, подоцна неговото дело се проширило и 
надвор од македонските граници и добило сесловенски карактер“6. Неговиот 
лик и понатаму ќе ги инспирира и денешните генерации, особено, зографите, 
резбарите, сликарите, поетите, лекарите и писателите.

Оттука и со право  е  мислењето и прашањето дали навистина зачетоците 
на европската ренесанса не започнали токму на брегот од Охридското Езеро.
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