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ДАНАИЛ НЕСТОРОВ ФРЧКОСКИ - ПОСЛЕДНИОТ ГАЛИЧКИ ЗОГРАФ

Кај Мијаците во Македонија зографството-
фрескосликарството и резбата се народен 
израз за севкупната уметност, која се прак-
тикувала и како занает. Главно, израбо ту вале 
крстови, владички столови, иконос та си, раз-
ни црковни, манастирски градби, ук расни де-
тали, работеле во т.н. профана умет ност.

НАЦИОНАЛНАТА СА  
ОЛИЦЕТВОРЕНА ВО   

Во некои записи е забе ле-
жано дека резбарскиот-
фрес кописниот и зог раф-

скиот за на ет мијачките мај сто-
ри го на училе и го пренеле во 
Ма ке донија од венецијанските 
мај стори. Но, во некои по ста-
ри записи се тврди дека нај-
ста рата заедничка прет ход ни-
ца на Мијачката уметничка шко  -
ла се ликот и делото на Алек-
со-Мијак Соколица, ученик на 
славниот вајар и сликар Ми-
келанџело Буонароти. Тој ја 
изработил и сликата "Страш-
ниот суд", која денес се наоѓа 
во Лувр-Париз. Според истата 
група извори, мијачката рез-
ба е постара од византиската, 
а доказ за тоа е некогашната 
ранохристијанска ротанда во 
Коњух кај Страцин, каде оста-
тоците од столбовите-скулп-
турите од иконостасот, по ком -
позиција, стил и по моду ла ци-
јата на пластичната орна мен-
тика (иако се во камен), се 
слични-исти со препознат ли-
вата мијачка резба, слика на 
дрвен столб, односно дрвена 
пластика пренесена на камен. 

Мијачките резбари, главно, 
го практикувале барокниот 
стил на резбарење, а стилот 
на иконопиството е многу по-
стар од рановизантискиот, со 
елементи од поновите сти ло-
ви, особено во профаното сли-
карство. Тие работеле и во 
Егеј скиот дел на Македонија, 
поточно зографисувале и рез-
бареле и на Света Гора, во 
манастирот "Зограф", познат 
по монашкото училиште со 
кое раководеле: Хаџи Пар те-
није-Зографски, еден од нај-

шко  луваните Македонци во 
тоа време, прв македонски 
вла   дика, архимандрит и пре-
родбеник од Галичник; Ана-
толиј Зографски, мијачки пре-
родбеник, архимандрит, вла-
дика од Лазарополе. 

Може да се констатира де-
ка галичкиот род Фрчковци се 
основоположници на оваа ма-
кедонска уметност, и со тоа 
нашето духовно творештво го 
внесуваат во средиштето на 
европската и на светската 
духовна цивилизација. Спо-
ред некои сознанија, тие го 
работеле овој занает многу 
пред XVIII век. Родоначалник 
е Блаже Фрчкоски, кој прв поч -
нал да се занимава со ко па-
ничарство-резбарство во Ми-

јачијата, па и Македонија. Пре-
зимето Фрчковци потекнува 
од нивниот занает, од нај упот-
ребуваната алатка фрча-чет ка 
(турски збор одомаќинет во 
Галичник и во Мијачијата), 
фрч  кар, фрчкари, фрчковци. 
Презимето опстанало во оваа 
фамилија и до денес.

Блаже Фрчкоски го пренел 
занаетот на синот Негрија, кој 
й дал печат на т.н. "Фрчкоска 
резбарска школа" во Маке до-
нија, специфична по стилот 
во однос на другите од овие 
простори. Фрчкарот Негрија 
е првото зографско рез бар-
ско име од овој род, од крајот 
на XVIII и почетокот на XIX век. 
Од Негрија зографството се 
пренело на неговите си но ви: 
Макарије, Трајан и Ѓурчин, од 
кои го наследиле нивните де-
ца: од Макарије - Серафим, 
Исај, Кузман и Ристе; од Ѓур-
чин - Михаил, Теофил и Пане; 
од Трајан - Нестор и Ефтимија; 
од Ристе - Епифаније, Дамјан и 
Апостол; од Кузман - Ма карије 
и Јанко; од Нестор - Данаил и 
Негрија Фрчкоски. Улогата и 
влијанието на оваа галична 
уметничка тајфа се забе ле жу-

ваат и по тоа што кај мајсторот 
Макарије калфа бил и еден 
друг познат и признат Мијак, 
копаничар-резбар Пет ре Фили-
повски-Гарката од Га ри, кој 
подоцна формирал своја ко-
паничарска тајфа со брат му 
Марко.

Данаил Несторов Фрчкос-
ки е последниот галички зог-
раф, син на Нестор, внук на 
Трајан, големите зографи од 
"Фрчкоската зографска шко-
ла". Авторот Миличевиќ во 
кни  гата "Во татковината на на-
шите копаничари и зог ра фи", 
разговарајќи со Данаил Фрч-
коски, запишал:

"Уште во младите години 
работев со брат ми Негрија, 
кој беше многу надарен, по-

надарен и од мене во зог-
рафскиот занает, за жал, по-
чина многу млад. Всушност, 
Негрија се отрул од невни ма-
ние, со оловен оксид со бела 
боја, која татко му и брат му ја 
употребувале во секој днев-
ната работа, умрел на непол-
на 21 година".

Кај татко му Данаил прво 
почнал да учи цртање, кое ни-
когаш не го оставил, ниту ко га 

почнал да оди на учи лиште, а 
ниту кога се зафатил со глав-
ното занимање-рез бар ство то. 
Останувајќи само со еден син, 
по Руско-тур ската војна, тие 
заминале за Егејскиот дел на 
Македонија, во Грција која, по 
поразот на Отоманската им-
перија, како христијанска зем  ја 
се про ши рила, за  да зара бо-
тат некоја пара, но и од чесна 
и искрена желба да ги украсат 
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и та мош ните цркви и манас-
тири. Пр во работеле во Со-
лун, а потоа во Лариса, Серез 
и во Драма.

Данаил се сеќавал како им 
зборувал татко им кога ги 
учел: "Или работете како луѓе 
или умрете, од друго немате 
од што да живеете". Потоа за-
минале на работа во Романија 
и останале 6 години. Нео че-
кувано романските власти ги 
протерале и им забраниле да 
работат. Но, тамошното свеш-
тенство настојувало да ги за-
држи за да ги завршат поч на-
тите работи на црквите и ма-

настирите, па ги криеле од 
властите така што ги пре не-
сувале преку Дунав во Буга-
рија и ги враќале назад. Во 
1895 година заминале за Бу-
гарија, но Нестор набрзо се 
вратил во Галичник, задо во-
лен од исполнетите амбиции 
и аманети на големата фами-
лија. Данаил останал во Бу-
гарија до 1912 година, а потоа 
преминал во Србија и по не-
колку години се вратил во Ма-
кедонија. И натаму го по ви-
кувале на работа во туѓи на, 
но тој не можел веќе да се 
дели од фамилијата, од Га-
личник, од својата земја. Го 
поканиле и од Америка за да 
ги фрескосува тамошните пра-
вославни цркви, но од бил од-
говарајќи дека не са ка да оди 
преку океанот, де ка си ја сака 

"татковината" и останува во 
неа. 

"Од мене нема побогат 
човек на овој свет. Откако 
сум создаден се качував по 
ѕидови, скелиња високи 15 и 
16 метри, па еве жив и здрав 
сум. Синовите Лазар и Ни-
кола ми пораснаа. Внуците 
пристигнуваат...". "...А кога 
еден од идните денови ан-
гелот чувар ќе зачука на фрч-
карот Јанко - син на Кузман, 
а внук на големиот зограф 
Макарије, и на фрч карот Да-
наил - син на Нес тор, пра-
внук на Негрија, то гаш и ко-

нечно зографско-резбар ски-
от занает ќе угас не во  Га лич-
ник...". 

Според негово кажување, 
само во Тетово (на храмот 
"Св. Кирил и Методиј"), Те тов-
ско и Гостивар (во новата 
"Св. Богородица"), Гос тивар-
ско работел во 36 цркви и ма-
настири, кои ги оживеал со 
но ви ликови-светци, како и на 
ча ирската црква во Скоп је.

 За тешките услови во кои 
работеле, тој вели: "Тогаш 
бои те се приготвуваа на ра-
ка, се трлаа (триеја) разни 
камчиња во различна боја, 
едно со дру го, кои се со би-
раа од реката Ра дика, а сè 
тоа на мермер..., а сега е 
многу лес но, сè е на го тово, 
оди купи го това боја и ра-
боти. Плус тоа, тогаш и мај-

сторите криеја многу работи од 
калфите и чираците, дури не-
кои бои носеа во џебо вите... Ми 
се случуваше заедно со мо јата 
тајфа да работам по 14 и по 16 
часа на ден, непре ки нато сто ејќи 
на високото скеле од 15 и 16 
метри...".

Во книгата "Зографот Данаил 
Несторов Фрчкоски" од Дивна 
Богоева пишува: 

"Таа 1941 година, Втората свет -
ска војна, која веќе беснееше во 
Европа, го зафати и Крал ството 
Југославија. Веднаш по неј зино-
то окупирање од фашис тичка 
Германија и Хитлер, Ју гославија 
беше распарчена ме ѓу Герма-
нија, Италија, Бугарија и Ун га ри-

ја, како и меѓу квис лингшката 
Влада на малата Ал банија, која 
инаку беше оку пи рана од Ита-
лија. Од таа рас парченост на 
Југославија не бе ше поштедена 
ниту Македонија иако како зем ја 
и нејзиниот на род не беа приз-
нати ниту во Кралството Југо-
славија, но се тики тие и таа пос-
тоеја. Хитлер затоа сега и таква 
Македонија ја раздроби уште 
повеќе, задо волувајќи ги апе-
титите и пре тензиите на свои  те 
воени со јузници и квислинзи. 
Западниот дел на Македонија, 
овде и Ми јачијата, Хитлер й го 
подари на фашистичка Италија. 
Во ново создадената ситуација, 
во За пад ниот дел на Маке до-
нија, во градовите Тетово, Гос-
тивар, Ки чево, Дебар, Струга, и 
сите окол ни места, па и Мија-
чијата - Га личник, настана хаос, 

дво влас тие: италијанско и го-
лемо ал бан ско, и двете фашис-
тич ки. Во една таква хаотична 
ситуација се најдоа и се меј-
ството на Да наил Фрчкоски, 
како и многу други семејства 
од спомнатите градови и на-
селени места во Западна Ма-
кедонија, што пре дизвика ма-
совно иселување од овие 
краеви. Ноќе, со ко њи, коњ-
ски коли, пеш, тие мо жеа да 
го понесат само нај нужното. 
Доаѓаа во другите окупирани 
делови на Маке донија, но со 
бугарски фа шис ти, најмногу 
во Скопје. Сè друго од имотот 
на овие бе галци беше оста-
вено на нив ните стари ог ниш-

та и на гра бежот на на сил-
ниците. Таков беше случајот 
и со зографот Данаил Фрчк-
ос ки и неговото семејство. 
Во тој период, ние двајцата, 
Рат ко (брат на ака демикот 
Ксен те Богоев) и јас (Дивна, 
негова сопруга), како поли-
тички ак тивисти, чле но ви на 
КПЈ и борци за на цио нална 
слобода на Маке до ни ја, го 
проу чу вав ме маке дон ското 
пра ша ње. Раз говорите со де-
до Данаил ни беа еден вид 
пот крепу вање и барање кон-
тинуитет на на шата бор ба, за 
потвр дување на нашата на-
ционална инди видуалност и 
само бит ност. Особено са кав-
ме да ги нао ѓаме и да ги от-
криваме нашите национал ни 
богатства и вред ности, как  ви 
биле и до каде се прос ти ра-
ле, за да можеме во по ли-
тичката ак тивност и опш тес-
твена работа да бидеме што 
е можно појасни и пока те го-
рични, за што имавме по мош 
од дедо Данаил".
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