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НАУМ ОХРИДСКИ, МИСИОНЕР, СВЕШТЕНИК И 
ПРОСВЕТИТЕЛ

Почетокот на го   -
динава е ис-
полнет со ју би-

леи и настани од ис-
торијата, на кои тре ба 
да се навра ќаме сите 
кои потек нуваме од 

македонскиот род. Четврти 
јануари, во исто рис киот, но и 
во христијанскиот календар е 
забележан како ден на Наум 
Охридски, еден од нај поз на-
тите ученици на Солунските 
браќа Кирил и Методиј, цр-
ковен и културен деец, како и 
средновековен писател. Со 
својата мисио нерска, свеш-
теничка и про светителска деј-
ност, тој оста ва трајни бе лези 
не само во македонската туку 
и поши ро ко во ев роп ската ци-
вили зација.

МЕЃУ 
РАМНО АПО-
СТОЛИТЕ

Повеќето автори кои ра бо-
тат на средновековниот пе-
риод се согласуваат дека и 
покрај големите признанија 
кои ги добил (од страна на 
житиеписците), Наум Охрид-
ски неправедно бил фрлен во 
сенка на својот верен соу-
ченик и сопатник Климент Ох-
ридски, со кого заедно ги пос-
тавиле и ги утврдиле теме-
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лите на Охридската книжевна 
школа: кратките изворни по-
датоци, кои ги содржат Па-
нонските житија на Кирил и 
Методиј, житијата на Климент 
Охридски и на Наум Охрид-
ски, овозможуваат во извесна 
мерка да се реконструира 
животот на овој значаен 
културен деец. Иако начинот 
на кој се пишувани дава 
можност за манипулација со 
податоците, сепак "изворните 
податоци од житијата ни да-
ваат право да ја сметаме Ма-
кедонија за татковина на 
Наум Охридски, како што тоа 
е случај и со Климент", тврди 
д-р Бранко Панов во третиот 
том од неговата "Средно-
вековна Македонија". Некои 
научници сметаат дека Наум 
влегол во кругот на највер-
ните ученици на Кирил и Ме-
тодиј уште додека тие деј ству-
вале меѓу Словените во Маке-
донија. Дека Наум уште од 
рани години "се присоединил 
кон рамно апо столите Кон-
стан тин Филозоф и брат му 
Методиј", и дека нив ги при-
дружувал "дури до стариот 
Рим" - се вели и во неговото 
Второ житие. А во Рим се 
здобиле со свеште нички чи-
нови и Наум и Кли мент и уште 
некои нивни соу ченици.

УЧИТЕЛ И 
СВЕТИТЕЛ

По смртта на Методиј во 
885 година, Наум ја напуштил 
Моравија и се засолнил во 

бугарскиот двор во Плиска. 
Во второто Наумово житие се 
вели дека "Наум и Климент 
дојдоа во илирските и лих-
нидските земји. И во Девол-
скиот лиман, на крајот на 
Езерото на охридскиот град, 
во меѓуречјето, Наум изгради 
голем манастир и храм на 
чиноначалникот Архангел 
Ми             хаил...". Од неговото Прво 
житие, пак, се дознава дека 
по назначувањето на Климент 
за епископ од страна на бу-
гарскиот владетел Симеон во 
893 година, тој го испратил 
"другарот му Наум да учи-
телствува наместо него. И тој, 
исто така, вршејќи богоугодни 
дела, си остана невин од дет-
ството па сè до крај. Изгради 
манастир - црквата "Светите 
Архангели" - кај из ворот на 
Белото Езеро и учителствува 
7 години".

Наум требало да ја про-
должи учителската дејност на 
Климент, кој изградил околу 
3.500 ученици, кои повеќето 
како свештеници ги зазеле 
мес      тата на грчките свеште ни-
ци по македонските цркви. Со 
тоа двајцата стари соу че ници 
и другари, со заед нички сили 
и со помошта на голе миот 

број учители и свеш те ници ги 
зацврстиле темелите на Ох-
ридската кни жевна шко ла.

Сè до смртта (23 декември 
910 година) Наум му останал 
најблизок соработник на 
Климент Охридски. Неговиот 
ученик, житиеписецот на Пр-
вото житие соопштува дека 
"откако изгради сè благо-
угодно на Бога, почина таму 
(во Охрид) блажениот Наум, 
во длабока старост и ја пре-
даде својата душа во Божјите 
раце на 23 декември".

Набрзо по смртта, Наум 
Охридски бил прогласен за 
светител. Автор е на химно-
графското дело "Канон на 
апостолот Андреј". Со не го-
вото книжевно дело се повр-
зуваат уште два канона: "Ка-
нон на Архангел Михаил" и 
"Канон за пренесување на 
моштите на Јован Златоуст". 

Наум и Климент зад себе 
оставиле голем број  учи лиш-
та и цркви, бројни оригинални 
и преведени словенски кни-
жевни трудови, огромен број 
свои следбеници - ученици, 
што претставува исклу чи те-
лен придонес не само за 
македонската, туку и за свет-
ската културна историја.


