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Пишува: 
Мелетије БРКОВСКИ

СКОПЈЕ ПОВТОРНО ЈА ДОБИ КАТЕДРАЛНАТА ЦРКВА "СВ. БОГОРОДИЦА"

Според кажувањето на скопјанецот Хаџи Косте, изградбата на црк-
вата "Св. Богородица" почнала пред Првото српско востание, а про-
должила во 1809 година. Потоа десеттина години повторно имало зас-
тој, бидејќи се чекало одобрение од Цариград, затоа што градбата ја 
попречувале некои месни бегови. Неа ја почнал Дамјан Зографски-
Рензовски, а ја завршиле неговите синови: Ѓорѓе, Андреа, Коста и Ни-
кола. " Св. Богородица" била завршена и осветена во 1835 година.

Тие изградиле околу 40 цркви во градовите и во селата, а како и 
нивните предци, главно, работеле на цркви и на иконостаси, но се за-
нимавале и со профано градежништво. Браќата, како и сите генерации 
од фамилијата, биле архитекти, претприемачи, зографи, сликари, ико-
нописци, копаничари, резбари, мајстори за секој или за повеќе ви-
дови работи-занаети. Се разликувале од другите вакви дружини по 
тоа што сите четворица заедно раководеле со тајфата. 

ВТЕМЕЛУВАЛА БО 

Во времето на Дамјан Зо-
графски-Рензовски, ди-
нас тијата Рензовци нај-

многу работела околу Солун - 
Егејскиот дел на Македонија 
и во Бугарија.

Дамјан почнал да ја гради 
скопската катедрална црква 
"Св. Богородица", чија изград-
ба траела долго време. Во ме-
ѓувреме Дамјан починал, а црк-
вата ја завршиле неговите си-
нови Ѓорѓија, Андреја, Коста и 
Никола. Во тоа време Дам ја-
новиот внук Јаков бил на шко-
лување во "Марков манастир", 
Скопска Црна Гора. 

Според кажувањето на скоп -
јанецот Хаџи Косте, изградбата 
на црквата "Св. Богородица" 
почнала пред Првото српско 
востание, а продолжила во 
1809 година. Потоа десеттина 
години повторно имало зас-
тој, бидејќи се чекало одоб-
рение од Цариград, затоа што 
градбата ја попречувале не-
кои месни бегови. Таа била за-
вршена и осветена во 1835 го-
дина. Според В. Кнчев, пак, 
одоб рението за градба било 
добиено во 1834 година, кога 
и почнало  градењето, а на 1 
мај 1835 година била завр ше-
на и свечено осветена. 

ТАЈФАТА НА Р 

станувал послободен, всуш-
ност тогаш можело полесно да 
се добијат фермани за из град-
ба на цркви и манастири. Та-
ка, оваа градителска гене ра-
ција градела не само во Тра-
кија-Беломорието-Егеј скиот 
дел на Македонија, туку и во 
Повардарието-Вардар ски от 
дел на Македонија, потоа во 
Бугарија, Северна Србија и 
Босна. Нивната работа и ак-
тив ностите во овие краеви би-
ле многу големи, ги засениле 
своите предци, а од браќата 
најмногу се истакнал Андреа, 
па затоа нему му се припи-
шуваат и оние градби кои тој 
сепак не ги градел.

Долго време четворицата 
браќа работеле заедно. Око лу 
1860 година, кога  почнале да 
ја градат црквата во Ниш, Ни-
кола се разболел и умрел. Ан-
дреа умрел околу 1870 го дина, 
Ѓорѓе во 1876 година, а Коста 
пред нив, неоставајќи по том-
ство. Семејството Рен зовци-
Зографовци со своите фа ми-
лии се населиле во Ве лес, за-
тоа што и во Папра диш те не-
мале мир од качачките банди и 
бандите одметнати од законот.

Познатиот водач на една 
ка чачка банда, Фета Џоко, 

Но, факт е дека оваа ка те-
дрална црква не би можела 
да се изгради само за неколку 
месеци, така што мора да й се 
верува на фамилијата Рен-
зовци-Зографовци, што го пот-
врдуваат и други велешани-
папрадишани, кои кажувале 
дека ја граделе соборната ка-
тедрална црква "Св. Бого ро-
дица" во Скопје.

Доказ дека Рензовци-Зо гра-
фовци навистина ја изградиле 
скопската "Св. Богородица" е 
нејзината голема сличност со 
црквата "Св. Пантелејмон" во 
Велес, како и со другите црк-
ви кои тие ги изградиле. 

"Св. Богородица" ја завр ши-
ле синовите на Дамјан: Ѓорѓе, 
Андреја, Коста и Никола, кои 
тогаш се афирмирале како 
водачи на градителските тај-
фи. Ова се случувало во трие-
сеттите години на XIX век, ко-
га во Османлиската империја 
се спроведувале реформи, при 
што животот на христијаните 
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(продолжува)

ЖЈИТЕ ХРАМОВИ
ЕНЗОВЦИ ГИ

са кал Јаков Ѓорѓев Зографски 
(умрел на 84 години, околу 
1908 година), и Даме Андреев 
да ги киднапира, а потоа да 
ги уценува фамилиите. Не ка-
де во дваесеттите години од 
XIX век овој настан ги натерал 
да го напуштат Папрадиште и 
жените и децата да се пре-
селат во Велес. Мажите биле 
на работа некаде околу Дра-
ма, а кога се вратиле посто-
јано се населиле во Велес. Но, 
бидејќи не можеле да ја под-
несат велешката клима, на бр-
зо купиле имот во с. Оре хо-
вец, Србија, каде живееле не-
колку години. Кога околу 1850 
година Андреа Дамјанов се 
оженил по втор пат, со Наза 
од Војница, повторно се вра-
тил во Велес. Главна причина 
за тоа било што тогаш Велес 
бил жив трговски и сообра-
ќаен центар, во кој доаѓале лу-
ѓе од сите страни.

Така, Андреа Дамјанов го 
презел водството меѓу бра-
ќата, иако Ѓорѓи бил постар 
од него. Во Ораховец Ѓорѓе ос-
танал 2-3 години, во Велес се 
вратил пред брат му, а потоа, 
по погубувањето на Фета Џо-
ка, со фамилијата се населил 
во Папрадиште. Синовите на 
Ѓорѓе заминале во Велес дури 
1884 година, кога качачките 

банди извршиле бројни гра-
бежи и колеж во Папра диш те. 

Правнукот на Андреа Дам-
јанов Рензовски-Зографски, 
си нот од брат му Ѓорѓе, Ѓорѓи 
Зографски Папрадишки (1871-
1945), уметник на профаната 
уметност во Македонија, во 
1907 година го насликал де-
талот - драматичниот настан 
во Папрадиште, кој се случил 
во 1884 година, кога тој имал 
12-13 години. Една качачка 
банда дошла и во новото ми-
јачко живеалиште во Азот, из-
вршила злосторство и го опо-
жарила Папрадиште. Инаку, 
Ѓорѓи Зографски-Папра диш-

ки е најдоследниот успешен 
следбеник на пионерот на 
оваа уметност - Димитар Ан-
донов Папрадишки (1859-
1954), во настапот на новиот 
историски период во ли ков-
ниот живот на нашите прос-
тори. Од најголемиот гради-
телско-зографски и копани-
чарски род Рензовци-Зогра-
фовци е и доајенот на иконо-
пиството и наивното сликар-
ство во Македонија, Мијакот 
Дичо Зограф, од чиј род се и: 
Димитар Аврамов-Пандилов 
Зографски и Ѓорѓи Зограф-
ски-Папрадишки.

Во Ораховец останале дру -
гите двајца браќа: Коста и 
Никола, а Николовите сино-
ви се вратиле во Велес во 
1885 и во 1890 година. Потоа 
Рензовци-Зографски се пре-
селиле во Скопје, Штип, Ќус-

тендил и Софија.
Од почеток браќата Ѓорѓе, 

Андреја, Коста и Никола би-
ле во една заедница, во која 
по смртта на последните двај-
ца влегле синовите на Ни-
кола: Петре и Наце. Во при-
ватниот живот сите биле са-
мостојни, секој имал своја ку-
ќа и сами си ја воделе до-
машната економија, а рабо-
теле заеднички и ги делеле 
приходите. Тие се разлику-
вале од другите вакви дру-
жини по тоа што сите чет-
ворица ја воделе тајфата. Од 
педесеттите годи ни на XIX 
век па сè до нивната смрт, 

меѓу нив како првак се из дво-
јувал Андреа Дамјанов, кој ја 
наоѓал и ја договорал работата. 
Заед ничката работа доаѓала до 
из раз кога истовремено ра бо-
теле на повеќе објекти. Тогаш се 
раз делувале, така што на секоја 
црква која ја граделе-фрес ко-
сувале, морало да биде при су-
тен барем еден од нив, а по за-
вршувањето на неа го запишу-
вале името на оној кој ја над-
гледувал изградбата.

На пример, на црквата во 
Вра ње е запишан Никола Дам-
јанов, а на црквата во Печинце 
- Ѓорѓе Дамјанов. Браќата Ѓор-
ѓе, Андреа, Коста и Никола Дам-
јанови, како и сите гене ра ции 
од оваа фамилија, биле ар хи-
текти, претприемачи, зог ра фи, 
сликари, иконописци, копа ни-
чари, резбари, мајстори за се -
кој или за повеќе видови ра-

боти-занаети.
Интересен бил односот меѓу 

браќата-претприемачи и нив-
ните соработници. Браќата, од-
носно нивниот претставник, ја 
наоѓал и ја пазарел работата. Во 
времето на Андреа Дамјанов 
надницата изнесувала од 6 до 15 
гроша. Во зависност од го ле-
мината на работата, се од ре ду-
вал и бројот на мајстори. Во тај-
фата, освен браќата и нив ните 
синови, имало два вида сора бот-
ници-мајстори и по мош  ници.

Тие изградиле околу 40 црк-
ви во градовите и во селата. 
Андреа Дамјанов и неговите 
браќа, како и нивните пред ци, 

главно, работеле на црк ви и на 
иконостаси, а се за нимавале и 
со профано гра дежништво. 

Внукот на Андреа Дам ја нов, 
Наце, бил еден од по па метните 
меѓу нив, односно тој бил и учи-
тел (во Чајноче-Бос на) во вре-
мето кога ја гра де ле новата црк-
ва во Сараево, а учи тел ствувал 
и во Гев ге ли ја, Прилеп и на дру-
ги места. Кон крајот на животот 
Наце Николов Дамја нов-Зо-
граф ски се преселил во Штип, 
од кога повторно поч нало расе-
лувањето на оваа фа милија.

Синовите на Андреја (Да ме, 
Јован и Ангел) и неговите бра-
ќа (Ѓорѓе, Коста и Никола), од-
носно внуците од нив, во град-
бата, иконопиството и рез  бата 
не го дале квалитетот на нив-
ните татковци, бидејќи се слу-
чиле војните кои ја зап реле из-
градбата на црков ни те објекти, 
а имало и за си ту вање од цркви 
во градовите. Така, младите ге-
нерации кои се занимавале со 
градење, зо графисување, рез-
барење, по веќе работеле во ма-
лите мес та, селата. На пример, 
Јаков-синот на Ѓорѓе, из гра дил 
многу селски цркви, осо бено 
во околината на Прилеп и Ве-
лес, но и во Босна и Северна 
Србија. Даме Андреев, почи-
нал во 1924 година, изградил 
Богословија и една црква во 
Призрен, црквата "Св. Кирил и 
Методиј" во Тетово; "Св. Бо го-
родица" во Велес (1905); "Св. 
Димитрија" во Скопје; црк  вата 
во Косовска Мит ро вица, а ги 
почнал и црквата во Гостивар и 
"Св. Елена и Костадин" во Скоп-
је (се нао ѓала кај денешниот 
парк "Же на борец"). 

Резбата-иконостасот во црк -
вата "Св. Димитрија" во Скопје 
го изработиле Даме и Наце 
(двај  ца братучеди-пр виот син 
на Андреа, а вториот на Ни-
кола).  Во 1905 година Даме из-
работил икона за црк вата "Св. 
Богородица" во Скопје. (ико-
ностасот во оваа црква бил из-
работен во 1838 година, резбан 
по преда ни јата на Димитрија, 
од еден од учениците на пр-
венецот, ге нијалниот Мијак рез-
бар-ко паничар Петре Фили пов-
ски-Гарката од Гари, подоцна и 
негов зет за единицата ќерка 
Невена, но работата на овој 
ико ностас продолжила сè до 
1895 година, каде што прес-
толничката икона на Св. Пе тар 
и Павле ја изработил Ди мит-
рије Андонов Папра диш 0ки, или 
Даме-синот на Ан дреја.


