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Пишува: 
Мелетије БРКОВСКИ

СКОПЈЕ ПОВТОРНО ГО ДОБИ БОЖЈИОТ ХРАМ "СВ. БОГОРОДИЦА"

Во центарот на Скопје во 
тек е градбата на најго-
лемиот, најубавиот бож-

ји храм - катедралната црква 
"Св. Богородица", скопската 
спа  сителка, на местото на неј-
зините стари темели, кога прет -
ставувала важен центар на 
пра  вославието. Била изгра де-
на во 1835 година од гра ди-
телското семејство Рензовци, 
по потекло од мијачкото Тре-
сонче, од тајфата на ненад ми-
натиот градител, резбар и ико -
нописец Андреј Дамјанов, за-
едно со неговите тројца бра-
ќа: Ѓорѓе, Коста и Никола, си-
нови на Дамјан, кои се зани-
мавале со резбарство, иконо-
пиство и градителство.

Според легендата за црквата "Св. Бого ро-
дица", од пред сто години, на местото на кое 
таа била подигната во 1835 година имало тра-
ги од некоја претходна црква од средниот век.

Неа ја изградиле тогашните врвни најдобри 
мијачки градители, фреско-иконописци, копа-
ничари-резбари од Мијачко: Папрадиште, Тре-
сонче, Галичник, Гари и Осој, односно најдоб-
рата градителска тајфа - прочуената фамилија 
Рензовци.

Народните, црковни град-
би изградени од нашиот на род 
се културни, уметнички, гра-
дителски значајни дела, всуш-
ност првите училишта, кои ни 
го зачувале битието, коренот, 
умот и разумот. Имено, тоа нè 
чува, нè одржало и ќе нè одр-
жува.

ИСТОРИЈАТ

Византискиот историчар 
Прокопије, современик на ос-
новањето на Скопје, вели де-
ка не е лесно да се избројат 
божјите храмови во градот, 
кои ги подигнал неговиот ос-
новач Јустинијан. За повеќето 
од нив се знае од пишаните 
податоци, но за многу нема 
ни какви траги. 

Според легендата за црк-
вата "Св. Богородица", од пред 
сто години, на местото на кое 
таа била подигната во 1835 
година имало траги од некоја 
претходна црква од сред ниот 
век. Во времето кога таа била 
изградена, во Скопје имало 
уште две мали цркви: де неш-
ната црква "Св. Димитрија" 
(пре ку Камениот мост кај Ста-
рата чаршија) и црквата "Св. 
Спас" (во Еврејското маало под 
Калето).

До 1830 година во Скопје 
значително се зголемувал бро-
јот на православното насе ле-
ние. Тоа се доселувало од окол -
ните села, како и од поблис-
ките градови, така што црк-

вите станале тесни за мно гу-
бројните верници.  Локациите 
на кои се наоѓале овие две 
цркви биле несоодветни за-
тоа што околу нив имало турс-
ко население, односно гра ѓа-
ни со друга вероисповед. Тур-
ците не дозволувале да се 
поправаат црквите, така што 
не доаѓало предвид да се про-
шируваат. Имало потреба за 
изградба на нова и поголема 
црква. Во тој период Русија 
направила големи напори од 
Турција да се добие право за 

изградба на голема право слав-
на црква. Вселенската пат  ри-
јаршија й дала привилегија на 
Русија и во поглед на по диг-
нувањето цркви, така што за 
повеќе од 10 години во сите 
градови на Европска Турција 
биле изградени убави црков-
ни објекти.

Во ова време била подиг-
ната и скопската катедрална 
црква "Св. Богородица". Пра-
шање е дали таа би била тол-
ку брзо и лесно изградена ако 
тогаш во Скопје на чело на 

"православието" не биле двај-
ца многу енергични, одважни 
и истрајни луѓе: митрополитот 
Гаврил и скопскиот првенец 
Хаџи Трајко Хаџи Дојчиновиќ, 
а од големо значење било и 
тоа што во Управата на Скоп-
скиот пашалук се наоѓал Хав-
зи-паша, ретко писмен мусли-
мански првенец во тие вре-
миња. За изградбата на црк-
вата "Св. Богородица" не од-
лучувал само  Хавзи-паша, ту-
ку и месните муслимани, пред 
сè, нивните верски луѓе. Така, 
тој морал да ги убедува свои-
те муслимани, а и да ги сми-
рува христијаните. Иако во тоа 
време Скопје сè повеќе го на-
селувале христијани, сè уште 
првиот збор го воделе мус ли-
мани полни со фантазии и 
прет ставници на скопскиот 
"арнаутлок". Помирувањето му 
се припишува на Хаџи Трајко, 
не затоа што му бил близок на 
Хавзи-паша, туку и заради  
лич ните особини, како и ма-
теријалната состојба, кои му 
овозможувале голем респект 
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и почит и кај муслиманското 
население.

Според кажувањата на скоп-
јани (се претпоставува дека 
ова е легенда), на местото ка-
де што била изградена црк ва-
та "Св. Богородица" имало кал -
лива ледина. Хаџи Трајко со 
неговите успеал да ги "из ла-
же" муслиманските првенци 
така што една ноќ на тоа мес-
то пренел тули и отпадоци од 
старата црква "Св. Спас", која 
тогаш била во лоша состојба, 
ги закопал в земја заедно со 
стара икона на Св. Богоро ди-
ца, и кога Ханзипашината "ко-
мисија" го нашла тоа се уве-
рила дека некогаш тука на вис-
тина постоела црква.

Всушност, митрополитот 
Гав рил сигурно не би донел 
одлука токму на ова место да 
се подигне црквата "Св. Бо го-
родица" ако немал вистински 
докази дека тука имало црк ва. 

Црквата "Св. Богородица" 
била градена со голема љу-
бов. Хаџи Трајко бил најголем 
дарител и нејзин прв ктитор. 
Но, целиот христијански свет 
во Скопје доброволно рабо-
тел на нејзината изградба, а 
останало кажувањето дека 
толку било големо учеството 
на свет-инсан, што за ден и 
ноќ од темели сè излегло. 
Црквата била одржувана со 
голем пиетет сè до опожа ру-
вањето и ограбувањето во 
Втората светска војна. 

ГРАДИТЕЛИ

Постојат веродостојни по-
датоци за тоа кога, од кого и 
како е градена "Св.  Богоро-
дица". Комплетно ја из гра ди-
ле тогашните врвни најдобри 
мијачки градители, фреско-
ико нописци, копаничари-рез-
бари од Мијачко: Папра диш-
те, Тресонче, Галичник, Гари и 
Осој, односно најдобрата гра-
дителска тајфа - прочуената 
фамилија Рензовци, денес Зо-

графовци, кои кон крајот на 
XVII, во XVIII и на почетокот 
на XIX век биле познати ка-
ко неи мари, а најголем уг-
лед пос тигнал Андреја-Зог-
раф. Ми натото и актив нос ти-
те на овој рензовски род, ка-
ко по јава во нашата кул тур-
на и ет ничка историја, во 
по ново време се многу ин-
тересни и важни.

На крајот на XVIII и на по-
четокот на XIX век имало го-
леми промени во нашата зем-
ја, особено во западниот дел, 
каде најмногу се почув ству-
вале последните распаѓања 
и анархиите во Осман лис ка-
та империја: државните влас-
ти речиси го изгубиле авто-
рите тот, и на овие простори 
се по јавиле узурпатори, полу-
не за висни обласни госпо да-
ри, сè почесто навлегувале 
качач ките банди од Алба ни-
ја, од мет натите Османлии ог-

рабу вале, палеле, киднапи ра-
ле са кајќи да го потиснат ми-
јач   ко то-македонско правос лав -
но население од тие крае ви.

До втората половина на 
XVIII век Велес немал големо 
значење. Емин-ага, локал ни-
от узурпатор, а особено него-
ви от син Чор-Али-бег, многу 
при донеле за напредокот на 
овој град. Кога се збогатиле, 
по ради меракот за подобар 
и поудобен живот, почнале 
да канат квалитетни мајстори 
од надвор - Мијаци, за да ги 
гра дат беговските конаци. 

Та  ка, во Велес и неговата око -
лина дош ле група Ми ја ци, но 
нивното на селување не било 
условено са мо од беговските 
покани за ра бо та, туку и од 
навлегувањето на албанските 
банди и ка ча ци те во мијачките 
краеви.

Во овие бурни времиња, од 
мијачко Тресонче, Рен зов ци го 
напуштиле вековното огниште 
и тргнале во нови искушенија. 
Тие сосема се раселиле: еден ог-
ранок оти шол во Воден-Егеј ски-
от дел на Македонија; друг во  
Сми лево, Битолско; трет во Пап-
радиште, Велешко, а по доц на во 
Велес.

По фамилијарното пре да ние 
овој род уште од дам нина се за-
нимавал со зог раф  ство, фрес-
ко-иконопи ство, но и со гра ди-
телство. Најстариот добар зог -
раф од овој род бил Мирче Зог-
раф ски, по него син му Богдан, 
кој ја продолжил традици јата и 
долго време успешно работел 
во Цариград, каде и се збогатил. 
Тој му направил портрет на сул-
танот, му го подарил и за тоа 
добил го лема награда. По не-
говата смрт, син му Силјан и 
двата сина (Јанкула и Стефан), 
го напуштиле Цариград и се 
вра тиле во Папрадиште, Ве леш-
ко (Силјан имал двајца браќа, 
Стефан и Мирче, без машки 
потомци). Во времето на Сил-
јан, Рензовци нај мно гу рабо те-
ле во Тракија, во околината на 
Цариград и Ед рене. Нема запи-
шани пода тоци, но се раска жу-
ва дека Силјан ја изградил и Мус  -
та фа-пашината џамија во Скоп је. 
Исто така, се знае дека тој ги 
градел и конаците на Емин-ага 
во Велес. Се пренесува дека 
кога Мијаците ги направиле ко-
наците и на Чор-Али-бег, за по-
дарок од дрво му издел кале 

"квачка со пилиња", а тој им 
по дарил земјиште меѓу Раш-
тани и Велес. Тие како пла-
нинци го из брале Папра диш те 
(и денес во селото има нива 
која се вика Силјанова нива, 
затоа што тој прв ја об ра бо-
тил). Во Папра диште ос та нал 
околу 15 години, а таму и по-
чинал. 

Силјан бил водач на пого-
ле ма тајфа, во која покрај си-
но вите и роднините, рабо те-
ле и други мајстори кои, исто 
така, се населиле во Папра-
диште.

Силјановите синови, Јан-
кула и Стефан, родени во Тре-
сонче, по татковата смрт про-
должиле самостојно да ра-
ботат, најмногу околу Серез, 
Драма и Солун. По кажување, 
Јанкула изградил мно  гу убава 
црква во Драма, потоа Паша-
Димковите конаци во Ве лес, 
кои се уништени за вре ме на 
бугарската окупација. Јан ку-
ла го имал синот Дамјан, а 
Сте фан синот Деспот-Деспо. 
Дес пот отишол во Самоков и 
тој е основач на Самоковската 
шко ла - голема тајфа, тамошен 
огра нок на Рензовци. Од оваа 
Дес потова група се изродиле 
мно гу зографи, повеќето шко-
лу ва ни во Русија. Од нив, осо-
бено во зографството, се ис-
такнале: Станислав, живеел 
во Татар-Пазарџик (пред вој-
ната во 1876 година Осман-
лиите го уапсиле и го спро-
веле за Цариград, но по пат 
умрел или, пак, го оте пале); 
Иван и Никола Деспов ски. Од 
таму Десповци сорабо тувале 
со роднините во Велес и за-
едно работеле на црквата 
"Св. Пантелејмон" во Велес, 
на катедралната црква "Св. 
Бого родица" и на црквата 
"Св. Ди митрија" во Скопје.

Димитрије Десповски се 
занимавал само со иконо пис-
тво, ја иконописал црк вата 
"Св. Пантелејмон" во Ве лес и 
царските икони во кате драл-
ната црква "Св. Богоро дица" 
во Скопје, а брат му Јо ван ги 
изработил "царските двери" 
во црквата "Св. Пан телејмон" 
во Велес и некои икони во 
штипските цркви. Синот на 
Димитрија-Стани слав го нау-
чил сликарството во Русија, а 
и тој работел на иконостасите 
во црквите "Св. Богородица" 
во Штип и во Пирот, Лес ко вец, 
Кратово, Крива Паланка и на 
повеќе цркви во Буга рија.

(продолжува)
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