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КтиторсКите натписи од црКвата 
Успение на Богородица - 

КаменсКо во охрид*

УдК. 27-526.62(497.771):003.071 

Клучни зборови: Каменско, ктиторски натпис, 
дичо зограф, митрополит Калиник, 

митрополит Мелетија, митрополит натанаил

Значајно сведоштво за црковно - историски-
те прилики во Охрид во периодот на XIX-от век, 
претставуваат неколкуте ктиторски натписи од 
црквата Успение на Богородица, во еноријата Ка-
менско. Сочувани се натписите на јужната и ис-
точна фасадна страна, потоа на јужната стра-
на од внатрешноста на наосот и ѓакониконот, но 
и во нишата на проскомидијата и на северниот 
ѕид од наосот. Два од текстовите се испишани 
со грчко писмо, а останатите со црковнословен-
ско. Податоците кои ги добиваме од текстовите, 
придонесуваат за дообликување на комплетната 
хронолошка рамка на црквата, но и за добивање на 
подетална слика за бурните промени на охридски-
те митрополити низ целиот XIX век. 

црквата Успение на Богородица се наоѓа 
веднаш над повеќевековниот охридски чинар, во 
еноријата Каменско (сл. 1). од малкуте пишувани 
извори за овој храм, дознаваме дека црквата пос-
тоела уште во XVII век,1 а се претпоставува дека 
е изградена врз местото на уште постара црква.2 
според митрополитскиот кодекс, составен од 
архиерејскиот намесник на охридскиот престол, 
драчкиот митрополит Козма Китијски, се дознава 
дека во XVII век во охрид имало 36 цркви, меѓу 
кои, во седмата енорија Каменско се споменува и 

црквата св. Богородица.3 При крајот на третата 
деценија на XX-от век, и. снегаров напоменува 
дека во охрид постоеле 16 цркви и црквички меѓу 
кои и св. Богородица во Месокастро.4 

Храмот бил изграден за потребите на верници-
те во енориите Месокастро и Кошишта, а сегаш-
ниот изглед го добил во текот на триесеттите го-
дини на XIX век, што се потврдува со ктиторскиот 
натпис изделкан во камен, поставен на фасадната 
страна од јужниот влез на ѓакониконот (сл. 2). Тој 
е испишан на народен јазик, односно охридски 
дијалект со грчко писмо. со негово исчитување 
се добиваат мошне корисни податоци, неопходни 
за датирање на храмот. Во текстот се кажува дека 
градењето на црквата завршило на 6 октомври 
1839 година, во времето на владиката Калиник, 
а епитроп во црквата бил николе Петрески.5 за 
фанариотскиот митрополит Калиник е познато 
дека на престолот на охридско - преспанската 
епархија бил ракоположен во 1802 година, во вре-
мето на владеењето на Џеладин - бег6 и владеел 
доста долго, сè до март 1835 година.7 Таа година 
бил протеран од турските власти, заради тоа што 
одбил да стави печат на документот за проглас на 

* овој текст авторот го соопшти на научниот со-
бир “Браќата Миладиновци и времето на македонската 
преродба од XIX век”, струга, септември  2011.

1 д. Ќорнаков, Резбите и други натписи во црквата 
Света Богородица Каменско, Културно наследство VI, 
скопје 1975, 79.

2 ц. Грозданов, Непознати и малку познати порт-
рети на словенските учители во уметноста на XIX 
век, Климент охридски и улогата на охридската кни-
жевна школа во развитокот на словенската просвета, 
скопје 1989, 242.

3 и. снегаровъ, История на Охридската архиепис-
копия II, софия 1932, 296. 

4 Idem, Градъ Охридъ, Македонски прегледъ, Год. 
IV, кн. 1, софия 1928, 93.  

5 Idem, Из старините в Македония, Годишник на 
духовната академия “св. Климент охридски”, софия, 
том VI (XXXII), 10, 1956 - 1957, 406.

6 за Калиник е познато дека бил во служба на Џела-
дин - бег како писар, cf. и. снeгаровъ, op. cit., кн. 1, со-
фия 1928, 124; но и дека учествувал во декорирање на 
сараите на бегот, cf. ц. Грозданов, Извори за познавање 
на старата градска архитектура во Охрид, Уметнос-
та и културата на XIX век во западна Македонија, ско-
пје 2004, 270.

7 и. снeгаровъ, op. cit., кн. 1, софия 1928, 121.
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ново предложениот охридски муселим Шериер - 
бег, кој требало да го заземе местото на Џеладин 
- бег.8 Во август 1840 година Калиник се враќа во 
охрид, па до неговата смрт во 1842 година, го ин-
тензивира развојот на просветата и го одобрува 
пеењето на одредени псалми на народен јазик во 
епархијата.9 

Уште еден запис, за кој се претпоставува дека 
е поврзан со изградбата на црквата, среќаваме и 
на надворешната страна во средишниот дел на 
апсидата (сл. 3). на фино обработен камен блок 
централно е изделкан малтешки тип на крст, а од 
страна е врежана годината 1832.10 на врвот е из-
делкано името Теодор, испишано со грчко писмо 
- Qeodwr m.11 

Шеесеттите години од XIX век е забележан 
како најзначајниот период од опстојувањето на 
овој храм. две и пол децении после изградбата, 
1863 и 1864 година целосно е живописан, под ра-
ководство на врвниот зограф дичо Крстевич и не-
говите соработници. овие податоци се добиваат 
од двата сочувани ктиторски натписи - првиот е 
испишан на внатрешната страна над јужниот влез 

8 К. Битоски, Охрид и охридско во XIX век, охрид, 
кн. II, скопје 1978, 120.

9 и. снeгаровъ, op. cit., кн. 1, софия 1928, 121; 
Idem, op. cit., кн. 2, софия 1928, 65 - 66.

10 и. снегаров и К. Томовски последниот број од го-
дината го читаат како 9, cf. и. снегаровъ, op. cit., софия, 
1956 - 1957, 406; К. Томовски, Македонските мајсто-
ри и градители од деветнаесеттиот век, скопје 2006, 
144; но, при теренските проверки јасно се утври дека 
тоа е бројот 2. д. Ќорнаков ја наведува точната година 
1832, cf. д. Ќорнаков, op.cit., скопје 1975, 79.

11 и. снегаров и К. Томовски тврдат дека се чита 
Теодор мајстор, иако во денешно време јасно се чита 
Теодор и буквата М, а буквите кои следуваат се нејас-

ни, cf. К. Томовски, op. cit., 144; и. снегаров, op. cit., 
1956 - 1957, 406.

Сл.1 Екстериер на црквата (јужна страна)

Сл. 2 Ктиторски натпис 
(фасадна страна од ѓакониконот)
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во наосот, а вториот на внатрешната страна над 
јужниот влез во ѓакониконот.

Првиот натпис е испишан со грчко писмо (сл. 
4), со мала отстапка на крајот од текстот, каде 
потписот на дичо е испишан со црковнословен-
ско писмо: 

Tî 1863 ma`ou 30 ¡_or¡n nekklhS¡a tn§´ Qeoto’kou 
epwnomazome’ni§ Kaømenzkou, ka¡ t¡mwmeni§ etf’ 
o˚no’màtf tn§´ Ko¡mnSew§ tn§´ Øperat¡a§. DeSpo¡ni§ 
nmwn´ Qeoto’kou. (arxferteuonto§ Ð¤$iou prespwn´ 
k : x ____ kallipoliton). f’eratwonte§ de tote papa 
Staur´o§ papa Steçano§. k_ papa’ xrf’_o§’ epitropeuor/
o§ de Steçanou trf’mSie. D¡a‘ xoro’§ Zwgraçwn Ditzou 
kaf petro§. ek df’bra§xwrfon treSantze. iµz¢ ro‘ki‘ di‘ca 
zwgra’ça. aw‹zg12 

од овој натпис се открива дека зографите со 
сликање на црквата Успение на Богородица - Ка-
менско завршиле на 30 мај 1863 година, при све-
тото архиерејствување на г. Мелетија од Преспа.13  

Во црквата служба држеле поп ставре, поп сте-
фан, поп Христо14 и епитроп (настојник на црк-
вата) стефан Тримче.15 Во долниот дел од тек-
стот го добиваме мошне значајниот податок дека 
живописот е изведен од раката на дичо зограф и 
Петре од областа дебарска, село Тресонче, а во 
продолжение со текст со црковнословенско пис-
мо, повторно се потврдува дичовото дело и годи-
ната 1863. Во оваа година се претпоставува дека 
се завршува со живописување на наосот, зошто 
во следниот натпис од ѓакониконот се наведува 
единствено годината на сликање на ѓакониконот. 

Вториот натпис во ѓакониконот (сл. 5) целосно 
е испишан со црковнословенско писмо: Narisa se’i˘ 
s{\e’n`i olta’r¢, vovre’mõ mitropolita g.g. Me__tia 
divle’’n¡em¢ je iÉktito’rom¢, g = xrïsto, iÉ  g : kw’sta 
i’ g : Na$m¢ _m¢ vrat`a ¡saa’kov`cy¡ re’kal¡iÉ † selo‘ 
tre’sance. iÉ g : r¡sam¢, bra’t¢ egw va’’sïl¢ aÉvraa’movïcy¡ 
† selo’ lazaro’pole pamõt¢ iµx¢. o{\e’nod¢isve’n`qy¡ 
g : pop : ste’çan¢ g : pop : stavre. g : pop: xrïs’to. 
epitropstv$’ü\`x¢ g : ste’çan¢ trïmcv`c¢ rekali † 
selo‘ se’lqe. Soverùi’sõ volhto † xÃrta : 1864, 21 mart. 
iÉz¢ r$ki di’ca zwgra’ça re’kal`a † selo tre’sance i dvama 
syf’na avram i sp¡r¡dona i uÉcen`k¢ pe∆try fÉwannov¡c¢ † 
selo ‘tre∆sance.16

од текстот може да се заклучи дека со живо-
писување во ѓакониконот се завршило на 21 март 
1864 година, од зографот дичо, неговите сино-
ви аврам и спиридон и Петар Јоанович од село 
Тресонче, во време на митрополит г.г. Мелетија, 
настојникот стефан Тримче и неколку охридски 
свештеници, меѓу кои и Христо Маленко, а сред-
ства донирале имотни семејства од селата Тре-

12 натписот кој денес е видлив, испишан е во 1863 
година од дичо зограф и соработниците, а откриен е 
при неодамнешната конзерваторска интервенција на 
ѕидното сликарство во наосот. Во 1924 година натпи-
сот бил пресликан од групата зографи од Лазарополе, а 
текстот го испишале со црковнословенско писмо, што 
се потврдува со дел од натписот кој сѐ уште може да се 
види во долниот дел на текстот. 

13 името на Мелетија во натписот е избришано, но 

видливи се дел од буквите, a поопширно за причината 
заради која тоа е направено види подолу во текстот.

14 името на поп Христо е наведено и во ктиторски-
от натпис во ѓакониконот. По изгонството на натана-
ил, охридската епархија останала без егзархиско рако-
водство, сѐ до 1890 година, кога повторно добила нов 
егзархиски митрополит. до таа година за егзархиски 
намесници во охрид биле именувани претседателите 
на црковната општина. еден од нив бил и свештени-
кот Христо Маленко, кој во 1882 година бил поставен 
за намесник, а воедно бил и претседател на црковната 
општина, вршел надзор над целата епархија и раково-
дел со неа, cf. К. Битоски, op. cit., 166.

15 епитропот стефан Тримче се споменува уште на 
две места во црквата - во ктиторскиот натпис во ѓа-
кониконот и над царските двери во лунетата на ико-
ностасот, каде има натпис кој гласи: на 1867 г. wвеа 
сˊто место за злато плати стефан Тримче рекали, cf. д. 
Ќорнаков, op. cit., скопје 1975, 79; Idem, Творештвото 
на мијачките резбари на Балканот од крајот на XVIII 
и XIX век, Прилеп 1986, 142.

16 д. Ќорнаков, op. cit., Прилеп 1986, 142; ц. Гроз-
данов, op. cit., скопје 1989, 242 - 243.

Сл. 3 Натпис на камен 
(фасадна страна на апсидата)
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сонче и Лазарополе. иако и во претходниот нат-
пис се споменуваат скоро истите имиња, потреб-
но е посебно да се забележи присуството на со-
работникот Петре од Тресонче и двајцата дичови 
синови аврам и спиридон. аврам, како најстар 
син на дичо, го следи својот татко во зографскиот 
занает, што се потврдува со неговите многуброј-
ни подоцна живописани храмови.17 спиридон бил 
петтиот син на дичо, а се знае дека после Камен-
ско продолжува да работи заедно со аврам, но 
во помали размери од постариот брат.18 Петре од 
Тресонче е мошне талентираниот зограф Петре 
Пачаров дебранец, кој стилски и иконографски 
е најблизок до дичовото творештво, а неговите 
творби ги среќаваме насекаде низ Македонија, но 
и надвор од нејзините граници.19 

Како што претходно напоменавме и во двата 
натписи, со внимателна реконструкција на тек-
стовите, може да се забележи името на митропо-
лит Мелетија, еден од најконтроверзните фанари-
отски владици во периодот на XIX-от век. на 9 
април 1860 година и покрај многуте поплаки од 
граѓанството до Патријаршијата и Високата пор-
та, за нов преспанско - охридски архиереј, цари-
градската патријаршија го назначила Мелетија 
Велички.20 Пред неговото назначување, охрид-
ската црковно - училишна општина, испратила 
делегација од два члена во цариград, со молба да 
не испраќа повеќе грчки митрополити и побарале 
тоа да биде авксентиј Велешки. Кога авксентиј 
го одбил понуденото место, меѓу охриѓани се раз-
говарало за иларион Макариополски, кој бил со 
бугарско потекло, а според неговата дотогашна 
дејност, претпоставувале дека повеќе ќе се зала-
га за обновување на охридската архиепископија. 
но, со помош на фанариотски наклонетите граѓа-
ни од охрид, Патријаршијата за нов архиереј го 
избрала Мелетија, кој по потекло бил грк, а за не-
говото несоодветно однесување, се знаело уште 
од 50 - те години кога бил во служба како прото-
сингел на митрополитот дионисие (1851 - 1859).21 

Сл. 4 Ктиторски натпис (јужна страна на наосот)

17 обемното творештво на аврам дичов го обрабо-
тува с. цветковски, Аврам Дичов (1840 - 1923 ), Живо-
писот на дичо зограф и аврам дичов (студии и прило-
зи), струга 2010, 207 - 249. 

18 за зографскиот опус на спиридон се знае многу 
малку, а откриени се два негови потписи во најнискиот 
дел на куполата на црквата св. недела - с. слатино, 
живописана 1875 година (од сопствени белешки); и од 
1880 година, во ктиторскиот натпис до нишата на про-
тезисот на црквата св. никола - с. Вранешница, cf. ц. 
Грозданов, Фрескоживописот на Аврам Дичов во ол-
тарот на црквата Свети Никола во село Вранештица 
кај Кичево, Уметноста и културата на XIX век во за-
падна Македонија, скопје 2004, 144 - 145.

19 Поопширно за делото на Петре дебранец, cf. а. 
Василиев, Български възрожденски майстори, софия 
1965, 201 - 203; В. Грозданова Коцевски, Иконопис-

ни творби на преродбенските зографи од фундусот 
на Музеј на град Скопје, Патримониум бр. 10, скопје 
2012, 139 - 140, n. 3.

20 опширно за дејноста на Мелетија во епархијата, 
cf. и. снeгаровъ, op. cit., кн. 2, софия 1928, 71 -  81.

21 Ibid, 71 - 72; а. Трајановски, Црковно - училишни 
општини, скопје 1988, 165. 
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и во следните години граѓаните не мирувале, 
при што во 1864 година во охрид свикале епар-
хиско собрание, на кое било решено владиката 
да биде протеран. Веќе во 1867 година, во една 
од црквите бил свикан собир на граѓани, каде ре-
шиле името на митрополитот Мелетија да биде 
избришано од црквите. одлуката била поднесена 
до сите градски свештеници.22 оваа историска од-
лука е евидентна во двата ктиторски натписи во 
Каменско, каде се уште е видлива по некоја бук-
ва од избришаното име на Мелетија.23 Уште еден 
значаен настан од тој период, претставува форми-
рањето на одделна црковно - училишна општина 
во 1869 година, која под свое владение ги ставила 
сите градски цркви. По овој настан тогашниот 
митрополит Мелетија за своите потреби бил при-
нуден да изгради посебен параклис.24 Во следните 
години владиката повеќе престојувал во Крушево, 
каде останал сè до 1879 година, кога бил премес-
тен во Лариса. неговиот наследник седиштето го 
преместил во Крушево, каде грчката пропаганда 
полесно опстојувала.25 

Во борбата против фанариотската дејност на 
овој владика, посебно се истакнал димитар Ми-
ладинов, една од највлијателните фигури на ма-

кедонската преродба. 
Како резултат на таа 
негова активност, на 16 
февруари 1861 година,26 
бил препратен во цари-
градските затвори, каде 
умира во 1862 година.27 
антипатријаршиската 
дејност на Миладинов, 
ја продолжува уште 
една од најзначајните 
личности од прерод-
бенскиот период, по-
етот и учител Григор 
Прличев. Тој заедно со 
уште една група нап-
редни сограѓани, се 
ангажирале за подобро 
совладување на наци-
оналната историја, со 
посебен акцент на раз-
војот на охридската ар-
хиепископија.28 заради 

ваквата дејност, во 1869 година Мелетија го на-
клеветил и Прличев, кој потоа бил препратен во 
дебарските затвори.29

според д. Ќорнаков,30 во Каменско посто-
еле уште два ктиторски натписи, кои денес не 
се сочувани. Првиот гласел: U vremõ 1863 lhto 
pervo zugraçisaiß sei svõtyfi dom bojyfi epitrop 
Steçan Trimce stareùina qerkve sv: Xristo Malenko 
sv. Stavre, sv. Steçan sv. ∏cim Malenko z$graç 
Dico iz Tresance.31 а вториот: U vremõ 1924 lhto 
obnovlena z$graçia † epitropi Na$mce Robevi˚ Evtim 
Vasileviћ Petar ∏nkoviћ Todor Bo`inoviћ sv. Petar 
Ríbar stareùina sv. Naum Malenkoviћ z$graç Krsto 
Nikoliћ i sinova Rusalim i Raçailo iz Lazaropole. 

Ќорнаков наведува дека и двата натписи биле 
испишани над јужната врата од внатрешна стра-
на, но, не наведува конкретно во кој простор од 
храмот. Како што претходно напоменавме, се пре-
тпоставува дека и двата натписи биле испишани 
над јужната врата од наосот, од групата зографи 

Сл. 5 Ктиторски натпис (јужна внатрешна страна од ѓакониконот)

22 и. снeгаровъ, op. cit., кн. 2, софия 1928, 77 - 78; 
ц. Грозданов, op. cit., скопје 1989, 243 - 244;  К. Битос-
ки, op. cit., 130 -  131.

23 ц. Грозданов, op. cit., скопје 1989, 243.
24 К. Битоски, op. cit., 131.
25 а. Трајановски, op. cit., скопје 1988, 167.

26 и. снeгаровъ, op. cit., кн. 2, софия 1928, 74.
27 а. Трајановски, op. cit., скопје 1988, 167; К. Би-

тоски, op. cit., 129.
28 а. Трајановски, Црковната организација во Ма-

кедонија и движењето за возобновување на Охридска-
та архиепископија од крајот на XVIII и во текот на 
XIX век - до основањето на ВМРО, скопје 2001, 98.

29 Ibid, 105.
30 д. Ќорнаков, op. cit.,скопје 1975, 79; Idem, op. cit., 

Прилеп 1986, 142. 
31 овој дел од натписот го навел и и. снегаров, op. 

cit., софия, 1956 - 1957, 407.
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од Лазарополе во 1924 година,32 а врз постариот 
натпис од 1863 година од дичо зограф и соработ-
ниците, кој денес е видлив. Како што се забеле-
жува, во првиот дел од текстот се споменуваат 
истите имиња на црковните старешини и дичо 
зограф, како и во претходните два ктиторски нат-
писи. Во останатиот дел каде се наведуваат по-
датоци за поновото сликарство од 1924 година, 
се споменуваат тогашните епитропи, меѓу кои се 
наведува и името на наум Маленковиќ,33 но и ла-
зарополските зографи Крсто, русалим и рафаил. 

Во новосоздадените услови и намаленото 
фанариотско влијание по 1870 година, а со соз-
давањето на Бугарската егзархија, охриѓани ја 
признаваат нејзината религиозна превласт. за 
датата на пристигнување на првиот егзархиски 
митрополит, натанаил стојанович Кучевишки во 
охрид има неколку различни тврдења. според и. 
снегаров на 14 април 1874 година натанаил прис-
тигнува во охрид,34 но во ктиторскиот натпис од 
црквата св. Георги во струга, е запишано дека на 
тој датум натанаил пристигнал во струга.35 Во 
автобиографските белешки на митрополитот се 
кажува дека 25 април е датумот на пристигнување 
на натанаил во охрид.36 од овие неколку различ-
ни податоци за доаѓањето на натанаил во охрид, 
може да се претпостави дека тој прво пристигнал 
во струга, а потоа заминал за охрид.

Во Каменско неговото име го среќаваме на 
иконата со претставата на св. Петка (сл. 6), по-
ставена во апсидата на олтарниот простор. Во до-
лниот дел на иконата е испишан текстот: Xram¢ 
ou‘spen`e bogorodicno oµxrit¢ †tr`te $liqi mesokastro 
mala skenderbeiÂ : xa∂ikasmß na$m¢ balas¢: g‰ : 
niÂkola m$stre : tane s`õ ikona napisana biwµ vo 
vremeõ † trimata nastoõteli potvrdeno i’wdobreno 
i †narodomß i †pervi mitropoliti bolgarskom : 
natanaila : jivopiseqß avraamß dicovicß 1877. 

Јасно може да се протолкува дека иконата е 
насликана за црквата Успение на Богородица во 
маалата Каменско, во времето на првиот митро-
полит бугарски г. натанаил, а творецот на делото 
е аврам дичов, кој го оставил својот потпис и да-
тацијата 1877 година.  

Сл. 6 Св. Петка (апсида на олтарниот простор)

Сл. 7 Ктиторски натпис 
(источен прозорец од северниот ѕид на наосот)

32 Подетално за дејноста на овие зографи види по-
долу во текстов.

33 старешината наум Маленковиќ е наум Јаким 
Маленков (1878 - 1964), кој е погребан во дворот на 
Каменско, а негов татко бил поп Јаким Маленков, кој 
се споменува на неколку места во минеите или бого-
службените книги кои и. снегаров ги пронашол во Ка-
менско. за него се дознава дека бил ракоположен од де-
барскиот митрополит Генадиј во Велес во 1870 година, 
cf. и. снегаров, op. cit., софия 1956 - 1957, 409. овие 
две црковни лица се претпоставува дека биле во срод-
ство со претходно наведениот поп Христо Маленко.

34 оваа дата и. снегаров споменува дека ја забеле-
жал во еден пендикостар од црквата во еноријата Ка-
менско, cf. и. снeгаровъ, op. cit., кн. 2, софия 1928, 81.

35 с. цветковски, Фрескоживописот и иконописот 
во Струга и струшко од времето на преродбата, док-
торска дисертација одбранета на Универзитетот “св. 
Кирил и Методиј”, скопје 2008, 62 -  64, n. 155.

36 а. Трајановски, op. cit., скопје 2001, 174, n. 31.
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егзархискиот митрополит натанаил бил роден 
во скопското село Кучевиште, во 1820 година. Во 
1872 година бил хиротонисан за архимандрит на 
егзархиската охридска епархија, во која почнал 
да дејствува од април 1874 година, па сé до 10 
јули 1877 година, кога поради својата востанич-
ка дејност за време на Кресненското востание 
(1878/89), ја напуштил Македонија. неговиот 
животен пат го завршил како митрополит, прво 
на Ловечката, а потоа на Пловдивската епархија 
во Бугарија.37 Меѓу другото, за него се знае дека 
правел обиди за обновување на охридската ар-
хиепископија, што е забележано во неговиот кан-
дидатско - дипломатски ракопис, од последната 
година на Киевската духовна академија, каде ја 
искажува идејата за возобновување на архиепис-
копијата, но сосема независна од цариградската 
патријаршија.38

со доаѓањето на натанаил во охрид започну-
ваат и нови неприлики, при што во неколку на-
врати се судрува и со преродбенската дејност на 
Григор Прличев. Тој повторно бил протеран од 
градот, но сега по наредба на митрополитот на-
танаил, иако при неговото доаѓањето во охрид, 
Прличев испеал ода за него и покажал голема на-
клоност кон неговата дејност.39

следниот период кој остава видливи траги на 
сликарството во Каменско е третата деценија на 
XX век, што е забележливо во натписот на источ-
ниот допрозорник од источниот прозорец на се-
верниот ѕид во наосот (сл. 7), кој гласи: ___ гра-
динарско дружество направи за споменъ двата 
прозорци. гд'ъ да имъ помогне амïнъ м. септ. 7. 
1921 г. од овој натпис се дознава дека двата про-

зорци на северниот ѕид во наосот се направени во 
септември 1921 година, со донација на градинар-
ското здружение. При пробивањето на овие про-
зорци дел од постарото сликарство во северниот 
кораб било уништено. 

По барање на новата црковна управа во 1924 
година, дел од сликарството во црквата, заедно 
со ктиторскиот натпис во наосот биле преслика-
ни од зографот Крсто и неговите синови русалим 
(русе) и рафаило од Лазарополе. за овој пери-
од сведочи натписот во долниот северен дел на 
нишата на протезисот (сл. 8), каде се споменува 
и името на дичо, но се напишани и имињата на 
лазарополските зографи: Зуграф Дичо. ОбNовисN 
ω(т) зуграфа Крсто Ни__л___ синовa Русалим и 
Рафаило из с. Лазарополе. иако е избришано дел 
од презимето на Крсто, сепак е јасно дека станува 
збор за Крсто николов и неговите синови русалим 
и рафаил од село Лазарополе. за Крсте николов е 
познато дека припаѓал на родот дулевци (Колов-
ски) од село Лазарополе, а на одреден период се 
преселува во охрид, каде интензивно работи на 
живописот во црквите од охридскиот крај. негови 
соработници биле неговиот брат Костадин, сино-
вите русалим и рафаило40 и помошникот сера-
фим Тризла.41 Лазарополските зографи освен што 
пресликале дел од постарото сликарство (притоа 
во голема мера запазувајќи ги контурите и ин-
карнатот на композициите или претставите), ги 
насликале и допрозорниците и надпрозорниците 
на двата нови прозорци. се претпоставува дека и 
двете светителски претстави на јужната фасадна 
страна на црквата се нивно дело.

на јужната страна од протезисната ниша пос-
тои уште еден натпис (покрај нозете на мртвиот 
исус) во шест реда, испишан со грчко писмо. 
иако е мошне оштетен и не може да се исчита, 

Сл. 8 Ктиторски натпис (ниша на протезисот)

37 Ibid, loc. cit.
38 Ibid, 77 -  79.
39 К. Битоски, op. cit., 140 - 141.

40 според сочуваните ктиторски натписи од некол-
куте цркви од охридскиот крај, може да се забележи 
дека Крсте заедно со братот Костадин во 1895 годи-
на ја живописале црквата Успение на Богородица, с. 
Ботун. Во 1926 година, Крсте заедно со синот рафаи-
ло, ја живописале црквата Успение на Богородица, с. 
Волино, а повторно заедно Крсте и рафаило работаат 
на сликарството во црквите св. Мина (Мартинија), с. 
Коњско во 1928 година и св. Богородица, с. скребатно, 
во 1929 година. По смртта на Крсте во 1938 година, не-
говата работа интензивно ја продолжува рафаил со не-
говите синови Крсте и Владимир, кои во 1944 година 
ја живописале црквата св. илија, с. елшани, а истата 
година рафаил со синот Крсте работеле на црквата св. 
илија, с. рамне, cf. Г. ангеличин - Жура, Општ пре-
глед на црковните споменици во Охридскиот крај од 
XV до XIX век, страници од историјата на уметноста на 
охрид и охридско (XV - XIX), охрид 1997, 232 - 251. 

41 а. Василиев, op. cit., 244.
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се претпоставува дека тоа е поменикот на хра-
мот, што може да се заклучи од неколкуте сочу-
вани примери од храмовите каде работи дичо 
зограф.42 Веднаш до него е испишано и името на 
свештеникот Коста Мулоски протојереј, кој во 50 
- 60 години од XX век вршел служба во храмот. 
испишувањето на имињата на мртвите или живи 
христијани во нишата на протезисот кои дале 
некаков придонес за храмот, е мошне честа поја-
ва во храмовите. и при вршење на литургијата, 
свештеникот во еден дел, ги споменува и се моли 
за простување на гревовите на живите и мртви 
христијани.43 

42 дичо зограф поменици испишува и во протези-
сот на храмовите: св. апостоли - с. Тресонче, (од соп-
ствени теренски белешки); и св. ахил - с. Требиште, 
cf. Ј. Тричковска, Композицијата оплакување Христо-
во од проскомидијата на црквата Св. Ахилие Лариски 
во с. Требиште, Културно наследство XVI (1989), ско-
пје 1993, 121.

43 Л. Мирковић, Православна литургика или наука 
за богослужението во православната источна црква, 
втор посебен дел (свети тајни и молитвословија), ох-
рид 2002, 303.

сите овие натписи сè од голема важност за 
оформување на комплетната хронолошка рамка 
на Каменско, а присуството на имињата на некол-
куте митрополити кои оставиле траги низ целиот 
XIX-от век во преспанско - охридската епархија, 
придонесува за добивање на подетална слика за 
црковно - историските прилики во периодот на 
Преродбата во охрид.

The church The Assumption of the Holy Virgin at Ka-
mensko is right above the several century old Ohrid 
plane - tree, in the parish of Kamensko. The few writ-
ten sources about this shrine state that it has existed 
even in the XVIIth century, and assumptions are that it 
has been built on the foundations of an older church. 
Several ktitor inscriptions found on the façade and in 
the interior of the church, testify about the existence 
and development of this shrine as well as the reli-
gious circumstances in Ohrid in the XIXth century. 
The church received the present appearance during 
the 30`s in the XIXth century, which is confirmed by 
the ktitor inscription carved in the stone found on the 

V. GROZDANOVA KOCEVSKI

Ktitorian inscriptions from the church the assumption 
of the holy Virgin – KamensKo in ohrid

Summary

façade of the south entrance of the diaconicon. Ac-
cording to its content, the church was built in 1839, 
in the time of bishop Kalinik, who had been ordained 
in 1802 at the metropolitan throne of Ohrid - Prespa 
diocese, and was active until his death in 1842.
The fresco painting of the shrine has developed in 
two stages. The first stage, according to the two kti-
tor inscriptions on the doors of the naos and diaconi-
con is done by Dico Zograf and his partners in 1863 
and 1864, and the second stage is linked to the Laz-
aropole fresco painters, Krste, Rusalim and Rafail, 
who have repainted the church in 1924, following the 
request from the church administration. In both kti-
tor inscriptions, with careful reconstruction, one can 
recognize the name of one of the most controversial 
Greek bishops of the XIXth century Meletius Velicki, 
ordained in 1869, but due to his indecent behavior 
he was expelled in 1869. His name is linked to a lot 
of unpleasant events of that period, but it is to our 
interest the information that the two most important 
persons of the Macedonian renaissance, Dimitar Mi-
ladinov and Grigor Prlicev, were sent to jail in Con-
stantinople and Debar, following the bishop’s order. 
The ktitor inscriptions from Kamensko are of  great 
importance for creating a complete timeframe of the 
church, as for obtaining more detailed new informa-
tion about the historical, moreover religious circum-
stances throughout the whole XIXth century in Ohrid.


