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трактати, а ниту пак имал систематска мисла. И единствено овде треба да се 
биде прилично внимателен – интерпретацијата од наша страна да не прерасне 
во неавтентично толкување и по аналогија да заклучуваме нешто што кај нив 
не постои. 

Но, тоа се методолошки предизвици со кои една посериозна студија 
допрва треба да се соочи. Нашата задача овде беше само да посочиме на некои 
аспекти од делото на Св. Климент, кои сметаме дека се важни за етиката и дека 
во нив гледаме можност за изградба на една „национална“ философско-етичка 
мисла. Секако, философијата не може да се ограничи во својата универзалност 
на националното, но токму со универзалните пораки и идеи на оваа традиција 
можеме да ископаме темел во нашите национални потраги.

Токму затоа, би можело, на пример, кога се бараат философско-етичките 
импликации, кај Св. Климент, па и кај неговите учители, но и другари, како 
Св. Наум, да се обидеме да ги врамиме во некои од постоечките европски 
философски традиции. Со што ќе покажеме дека, од една страна, философски-
етичките пораки се универзални, а од друга дека се вкоренети во долгата 
европска традиција и цивилизација. Тоа ќе биде нашиот мал влог. Овој труд 
се обиде да го покаже тоа со етиката на Св. Климент и аналогијата со Имануел 
Кант.
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Снежана МИРАСЧИЕВА1               UDC: 27-36-335                                                        
Прегледен труд 

Review paper
                                  

ЗА ОДНОСОТ МЕЃУ  УЧИТЕЛОТ И УЧЕНИКОТ - 
ОД КЛИМЕНТА ДО ДЕНЕС

Апстракт: 
Прашањето за односот меѓу учителот и ученикот е старо колку и 

поучувањето и учењето, актуелно секогаш и секаде. Потрагата по потполн 
одговор на прашањето води кон списите и името на учителот Климент. Во 
трудот се прави обид да се расветлат некои аспекти на односот меѓу учителот и 
ученикот, но не како непроучувани, туку како прашања кои одамна се одговорени, 
прашања кои Климент ги одговори. Од тука, односот меѓу учителот и ученикот 
се проучува од перспектива на сегашноста, со упатствата на нашиот учител 
Климент кои ги остави како слика на животоопитен учител.

Kлучни зборови: ученик, учител, однос. 

Snezana Mirascieva2

FOR THE RELATIONSHIPS BETWEEN TEACHER AND 
STUDENT - FROM KLIMENT UNTIL TODAY 

Abstract: 
The issue of the relationships between teacher and student is as old as the 

processes of teaching and learning with a perpetual relevance everywhere. The search 
for a complete answer to the question leads to the deeds and the name of the teacher 
Clement. This paper attempts to shed light on some aspects on the relation between 
teacher and student, but not from a perspective that they haven’t been reserached yet, 
but as issues that have been answered long ago; questions for which Clement had 
provided an answer. Therefore, the relation between teacher and student is studied 
from the perspective of the present, with the instructions that our teacher Clement 
left, as an image of a life-experienced teacher.
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Вовед
Прашањето за односот меѓу учителот и ученикот ниту е ново, ниту 

непознато. Односот меѓу учителот и ученикот не само што било предмет на 
интерес на бројни теориски размислувања и емпириски истражувања кои 
ја богатат педагошката литература, туку е актуелно и денес. Комплексно 
по својата природа, круцијално по своето значење, односот меѓу учителот и 
ученикот е една од детерминантите кои го определуваат квалитетот на процесот 
на поучување и учење и еден од факторите за развој на личноста во целост. 
Од тие причини, се определивме за прашањето на односот меѓу учителот и 
ученикот. Нашата намера во трудот не е да ги изнесеме и да ги анализираме 
сознанијата и хронолошки претставиме. Во трудот правиме обид да внесеме 
една нова светлина на прашањето за односот меѓу учителот и ученикот, 
ефективноста на односот и рефлексијата на ученикот како учител. Со други 
зборови, во трудот се прави обид да се расветлат некои аспекти на односот меѓу 
учителот и ученикот, но не како непроучувани туку како прашања кои одамна се 
одговорени, прашања кои Климент ги одговори. Од тука, односот меѓу учителот 
и ученикот се проучува од перспектива на сегашноста, со упатствата на нашиот 
учител Климент кои ги остави како слика на животоопитен учител. 

За односот меѓу учителот и ученикот
Учителот претставува оној жив човечки фактор, во кој на најнепосреден 

начин се пресликани сите сложени педагошки процеси и во кој е собрано сето 
педагошко искуство. Оттука, учителот се доживува како личност со специфични 
персонални чувства, во која се идентификува самиот ученик. Индивидуалните 
својства и особености на учителот најповеќе доаѓат до израз во односот 
со самите ученици преку стилот на раководење и начинот на однесување. 
Во односот со учениците, субјектот ‒ учител го внесува целокупниот свој 
персоналитет, чувства, темперамент, карактер, умеења, способности, искуства. 
Во односот со ученикот, учителот го вградува својот поглед на светот и ја 
формира личноста на самиот ученик. Односот учител ‒ ученик ќе биде успешен, 
доколку постои меѓусебно разбирање и почитување и взаемно задоволување на 
потребите. Успешниот однос претпоставува самостојност изразена во развојот 
на креативноста и индивидуалноста на учителот и на ученикот. Односот со 
учениците е успешен ако се темели на отвореност, меѓусебна симпатија и 
привлечност, соработништво и партнерство. Ваквите односи меѓу учителот и 
ученикот ги задоволуваат потребните услови за квалитет и за ефикасност во 
наставната работа, во процесот на поучување и учење.  Впрочем, едноставно 
ќе речеме: учителот е педагошки уметник, во кого се синтетизирани 
креативноста на уметникот и оригиналноста на научникот! Прашањето 
за односот на учителот со учениците не губи од актуелноста. Со слоевитата 
структурираност и полифакторска условеност, односот бил и сè уште е 
предмет на бројни истражувања. Теориско-емпириските сознанија упатуваат 
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на фактот дека, учителот ќе воспостави успешен однос со учениците, доколку 
односот се темели на: меѓусебно познавање, взаемно почитување и разбирање, 
искреност и емпатија. За да биде успешен, наставникот мора да има развиен 
интерес за учениците и да биде способен да ги сфати. Проблемот на односот 
меѓу учителот и учениците може да се проучува од неколку аспекти и тоа: 
социолошки, психолошки, педагошки и методски. Социолошкиот аспект е 
изразен во спротивноста меѓу владетелство и демократија. Од психолошки 
аспект, наставникот себе си се доживува како целосна личност, со сите свои 
индивидуални особини и психички способности, барајќи го истото и од 
ученикот. Учителот настапува како рационално развиен човек, со материјално 
и формално образование и со емоционално-волеви аспекти на својот развој. Во 
односот со ученикот, го внесува својот темперамент, карактерни црти, животна 
ориентација, вредности и култура. Педагошкиот аспект упатува на фактот 
дека учителот и ученикот се субјекти во наставата. Од методски аспект, во 
односот со ученикот, учителот го открива изборот на методите на посредување 
со кои ученикот ќе дојде до нови сознанија. Во таа смисла, Дамјановски 
говори за хиерархиско-автократски и соработнички односи. Хиерархиските 
односи се темелат на авторитарност и се одржуваат со апсолутизација на 
наставникот и неговиот доминантен стил, нагласува Дамјановски (1989: 
66-73). Соработничките односи се одликуваат со вистинска дијалектика на 
интеракцијата меѓу субјектите во наставата, поттикнувањето, прифаќањето и 
почитувањето на правата, желбите, потребите и иницијативите на ученикот. 
Ваквите односи ја постигнуваат двонасочната комуникација и ја развиваат 
практиката на соработка, заедничко договарање и одлучување. Богнар, разликува 
директивен и недирективен однос. Директивниот однос, истакнува авторот, 
се темели на потчинетост и авторитарност. Тоа е однос на моќ, доминација, 
притисок, критика, монолог. За разлика од него, недирективниот однос се темели 
на рамноправност и соработка, водење, храбрење, признание, поттикнување. 
Се остварува низ дијалог. Односот меѓу наставникот и ученикот е добар кога 
постои: а) отвореност ‒ толку е лесно да се биде директен и искрен, еден со 
друг; б) грижливост ‒ кога секој знае дека другиот го почитува; в) меѓузависнот, 
што е спротивно на зависност; г) самостојност ‒ која допушта секој да ја развие 
својата единственост, креативност и индивидуалност; д) взаемно задоволување 
на потребите ‒ така што ниедна потреба не се задоволува за сметка на потребите 
на другиот (Гордон, 1998 стр.17).

За односот меѓу  учителот и ученикот ‒ од Климента до денес
Прашањето за односот на учителот со ученикот е старо колку и поучувањето 

и учењето. Низ аналите на литературата, дојдовме до записите за св. Климент. 
Затоа редовите испишани подолу ги посветуваме на записите за Климент, како 
учител и ученик.
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Ученикот учи од моделот, учителот. Со други зборови,  да се оди по патот 
на учителот, значи да се поддржува учителот. Во таа смисла е и значењето на св. 
Климент Охридски и неговите учители светите Кирил и Методиј. Како нивен 
најдобар ученик, Климент имал можност лично да се осведочи во нивните 
креации и дела и да ги применува за време на целиот свој живот (Антиќ, 
11). „Љубовта на Климент кон првоучителот не никнала одненадеж, туку се 
создавала, растела и јакнела со години и години за да се вкорени длабоко во 
неговото битие. Целиот духовен растеж на Климент всушност е под татково 
раководство на Методие, во негово присуство и под сјајните зраци на неговата 
љубов и грижа за идниот соучесник во великото дело на создавање и ширење 
на словенската писменост, просвета, богослужба и култура. „Вообичаената 
интимност на сродни личности по карактер и дух, се создаваше постепено 
и сигурно, движејќи се по сосем природни врвици. Далекувидниот Методие 
знаел да ги оцени реално сестраните способности на јуношата Климент и да 
ги согледа неговите дарби во суштина. Со вроден инстинкт на благороден 
учител, на просветител каков што треба да биде секој учител без исклучок, 
умеел да му помогне на јуношта да ги открие сам во себе сите свои вредности 
и да почне да ги развива, обогатува и оплеменува со неисцрпно трудољубие 
за доброто на сопствениот народ и другите еднакви браќа и луѓе воопшто. 
Климент имал среќа да расте во близина на Методиј. Со скромност, велика и 
чиста, што не го напуштила ниту во еден миг на животот, ги слушал жедно 
поуките  навлегувал се посигурно во областа на оние науки што го влечеле 
најмногу. Пргав и неуморен, надарен и невообичаено умен, Климент осознал 
дека ја нашол целта на својот живот. А колку е тешко да се најде вистинската 
цел на човечкиот живот!. И затоа гледал во Методиј како во нешто достојно 
да се поддржува, да се следи, да се љуби.“(Константинов, 4-5). Овде, не може 
а да не се спомене делот од Пространото житие каде Теофилакт пишува дека 
Климент си го поставил како образец на својот живот великиот Методија. „И 
така поставувајќи си го за основа на сопственото поведение неговиот живот 
и дела како некаква слика на животописец опитен во уметноста, тој се трудел 
себе да се наслика според него, бидејќи тој го познавал Методиевиот живот 
како никој друг оти од млади години го придружувал и со свои очи ги видел 
сите дела на својот учител“. Климент како ученик го сакал неуморното учење, 
а како учител се моделира според образецот на својот учител. Ученикот е верен 
следбеник на својот учител дотолку доколку односот меѓу ученикот и учителот 
се темели на еден од основните принципи ‒ почит и доверба. За довербата 
кон ученикот ќе го споменеме моментот на изразување на довербата што ја 
имал неговиот учител Кирил кога при разделбата, пред смртта на Кирил, во 
Краткото житие се вели:„ го повика ученикот свој, кој ќе стане епископ Велички 
(и), Сава, Ангеларие, Горазд и Наум ..... и ги поучи во православието“.  Сега 
веќе Климент  ја менува улогата, тој е следбеник на своите учители. Немирен 
по дух и неуморен борец, со неисцрпна сила работи неуморно во областа 
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Кутмичевица. Неуморната работа на Климент Охридски во Кутмичевица е 
опишана во Пространото (Опширно) житие од Теофилакт каде се раскажува 
за седумгодишната просветителско-црковна дејност на Климент и неговиот 
однос со учениците. Теофилакт раскажува дека Климент имал 3500 ученици 
во Охридската книжевна школа (првиот словенски универзитет) каде вели: „А 
нас смирените и недостојните, поради величието на својата добрина, беше не 
сторил поблиски од другите и ние постојано бевме со него... Ние никогаш не го 
видовме да е безработен, туку тој ги учеше децата на разни начини – на едни 
им ги покажуваше формите на буквите, на други им ја објаснуваше смислата на 
напишаното, а на третите им ги водеше рацете за да пишуваат“. Вака работел 
Климент, според зборовите на неговите ученици (според Теофилакт, како што 
запишал во Пространото житие), и дење и ноќе, оддавајќи се на молитва или 
занимавајќи се со читање, или, пак, пишуваше книги, а понекогаш вршеше и две 
работи: и пишуваше и им предаваше на децата некакво знаење. По примерот на 
учителот, неговите ученици биле најдобри во животот и учењето. Овие записи 
упатуваат на тоа каков треба да биде односот на учителот со ученикот, односно, 
учителот треба да работи согласно потребите на секој ученик одделно (на едни 
им ги покажуваше формите на буквите, на други им ја објаснуваше смислата 
на напишаното, а на третите им ги водеше рацете за да пишуваат) согласно 
потребите на секоја индивидуа, еднакво почитувајќи ја. Некои од своите ученици 
Климент ги поставувал за чтеци, некои за ѓакони, подѓакони, свештеници.

Вистинскиот учител е учителот кој остава зад себе големи дела, а Климент 
е нашиот најголем учител. Покрај просветната дејност, се занимавал и со 
книжевна дејност. И тука го следи патот на своите учители. Имено, како директен 
следбеник на првоучителите Кирил и Методиј, е творец на бројни поучни 
слова. Климентовите поучителни состави биле извонредно популарни текстови 
поради  нивниот јасен едноставен израз со стил достапен до обичните верници.  
Во црквите држел христијански поуки, обраќајќи се на луѓето едноставно и 
братски. Покрај усното обраќање, изречените беседи ги составил писмено. 
Неговите беседи биле поучителни и пофални. Првите биле слова наменети за 
неуките народни маси, составени како лесно прифатливо четиво разбирливо за 
секого. Основната нивна карактеристика е големата  дидактичност. Биле со цел 
на лесен и достапен начин да ја приближи на луѓето христијанската суштина, а 
содржината се однесувала на појаснувања за значењето на  Велигден, Божик, за 
благовеста на Богородица, за Светата Троица, за светите апостоли. Пофалните 
слова со возвишеност и искреност се беседи и пофалби за неговите учители 
Кирил и Методиј, за Исус Христос, за Богородица, за св. Јован Крстител. 
Поучителното творештво на Климента покажува тематско разнообразие, при 
што поучителните слова се јавуваат во неколку разновидности: како црковни 
поученија за даден празник или светител или како поученија за „душеполезно“ 
читање.  За св. Климент Охридски е карактеристична постапката на создавање 
цели циклуси од поучителни слова, кои го покриваат целогодишниот црковен 
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обред (Тошиќ, 69). Вечно подвижниот и немирен дух на Климент Охридски 
се разнел преку неговите творби и ученици ширум словенските народи заради 
силината на неговиот култ. 

Колку што е познато и значајно делото на првиот ученик на браќата св. 
Кирил и св. Методиј, толку се скромни сознанијата за неговата личност. Со 
младешка скромност, тој умешно избегнува да говори за себе во своите списи. 
За односот со учителот Климент, и доживувањата на својот учител, анонимниот 
ученик и прославувач на неговото дело, во воспевната творба за Климента, 
интонирана пославувачки, химноспевно ги евоцира спомените за големата 
дејност на саканиот учител. Анонимниот ученик со восхит и трепет во гласот 
обраќајќи му се на саканиот учител, ќе рече: „Ти со своите беседи по сите 
краишта на земјава ги поучи во верата сите со сезлатното учење. Која ли црква 
не се осветли од твоите слова?! Со книжевни лачи го наполни целиот свет со 
учење. Ги напои со книжевни слова и го напои целиот свет со духовни лачи“, 
нарекувјќи го  „ластовице златоуста“, „славеју добропесен“, „јазиче медоточен“, 
„очи златозрачни“ како израз на силината на беседите на саканиот учител и 
нивната вредност. Методичноста на неговите беседи е израз на живиот пламен 
на учителовиот збор, хармоничноста на композицијата, јасниот израз и јазик 
разбирлив за населението кои го изразуваат немирниот дух на Климента. Овие 
зборови на пофалното слово кон учителот говорат за значењето на личноста и 
ликот на учителот врз ученикот. Со нив анонимниот ученик упатува не само 
благодарност кон својот учител, туку и препорака за тоа каков треба да биде 
учителот, почнувајќи од надворешен изглед, израз на лице, поглед, неговиот 
лик и личност.

Заклучок
Во литературата со откривањето на творбите на Климент се оформува 

грандиозната фигура на најверниот продолжувач на делото на браќата Кирил 
и Методиј, првиот оригинален словенски писател и просветител. Големината 
на делото, величината на словото испишано од Климента говори за неговиот 
авторитет. Триесетгодишната учителска и епископска работа му донел авторитет 
кој не се намалил ниту по неговата смрт. Напротив, се повеќе и повеќе растел, 
оставајќи голем завет пред генерациите по него, да се чува словото и јазикот. 
За великоста на делото и ликот на учителот св. Климент, ниту цела страница, 
ниту сите хвалоспевни зборови не се доволни. Цениме дека испишаните редови 
кои следат сами по себе се заклучни согледувања. „Св. Климент Охридски 
поминал кај својот народ низ сите краеви и ги поучувал луѓето. Постапил 
според Христовите зборови упатени до апостолите: „одете и научете ги сите 
народи, крштевајќи ги во името на Отецот, и Синот, и Светиот Дух“, (Матеј 
28,19). Тој правел апостолско просветителство, онака како што апостолите ги 
просветувале народите, одејќи кај нив и, најнапред учејќи ги и просветувајќи 
ги целосно нивните души: и умот, и волјата, и чувствата, а потоа, крштевајќи ги 
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научените и просветените. Такво било неговото просветување – многустрано и 
сеопфатно. Го формирал и Охридскиот универзитет за да можат младите луѓе 
да се здобијат со образование. Ги учел луѓето, како што се вели во неговото 
Житие, не само да читаат и пишуваат, туку и како достојно да живеат и да 
дејствуваат во секојдневните работи, за што зборуваат многуте преданија кои 
и до денес се прераскажуваат кај народот. Секој народ има барем еден таков 
учител кој е од Бога испратен за нивно спасение. Наш најголем учител и духовен 
пастир е свети Климент Охридски. Тој го следел Божјиот пример за добриот 
Пастир и Неговото стадо, опишан во 10-тата глава од Евангелието според 
Јован. Иако физички ослабен, но со силен дух и со својата определеност „моли 
се и работи“, свети Климент сецело бил предаден на својата црковно-народна 
дејност, се до својата смрт. Тој е нашиот најголем просветител. За учениците и 
за верниците бил образец на смиреност, љубов и на мир, и најголем пријател 
на писмото и книгата. Тој бил учител на правдата и вистината, наставник во 
верата, патеводител на патот кон вечниот живот, покровител на бедните и на 
немоќните, основач на просветата и на напредокот. Свети Климент е вториот 
апостол Павле во Македонија“ ќе запише Р. Грозданоски (Грозданоски, 10).
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