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Пишува: Мелетије БРКОВСКИ, МИЈАК

ПОСЛЕДНИОТ ГАЛИЧКИ ЗОГРАФ - ДАНАИЛ НЕСТОРОВ ФРЧКОСКИ

Ние секогаш сме се бореле, кој како знаел 
и како умеел. И како можел. Ние, нашава фа-
милија, сите бевме зографи. И дедовци и 
пра  дедовци. Ние сакавме да го одржиме 
пра вославието-христијанството во Ото ман-
ското царство. Други се бореле со пушки-ма-
лихери... А, сите бевме христијани. Против 
султановата царевина. И, олелијата народ на...

СО ЗОГРАФСТВОТО ГО ОДРЖ   
ПРАВОСЛАВИЕТО ВО ОТОМА   

Во 1941-1942 година Да-
наил Несторов Фрчкос-
ки беше старец, преку 

85 години, со речиси сосема 
изгубен вид. Но, духот му бе-
ше здрав и бодар. Луциден 
старец, полн со уважување и 
љубов кон младите гене ра ции. 

"Тој знаеше дека Ратко и јас 
сме ангажирани во борбата 
против окупаторите, како и за 
ослободување на Македонија 
во сите нејзини делови, и се-
срдно нè поддржуваше во 
тоа. Така, деца, така - велеше 
Данаил - борете се. Треба ве-
ќе еднаш цел свет да ја раз-
бере вистината за Маке до ни-
ја. Големите сили ја знаат таа 
вистина, но интересите нивни 
не им дозволуваат да застанат 
на страната на вистината. А, 
таа е само една. И, нема со-
вест. Сè се само голи интереси 
и на 'големите' и на 'малите'... 
Ама правдата сепак на крај по-
бедува. Но, сепак треба да се 
најдат добри сојузници. Без нив 
ништо, деца. Европа, Англија, 
Америка, па сега еве и Совет-
скиот сојуз...", раскажува Див-
на Богоева во книгата "Зог-
рафот Данаил Несторов Фрч-
коски".

"Во живо сеќавање ми се 
многу работи со дедо Данаил. 
Така, паметам, штом ќе дој-
девме во неговиот дом, а жи-
вееше спроти Дрвеното мов-
че - сегашна Илинденска ули-
ца, од десната страна на ули-

цата и на Вардар, во т.н. па-
зариште 'Пасаж Ароести', кое 
се урна во 1963 година во 
земјотресот. Таму тој го најде 
своето засолниште, за себе и 
своето семејство. И, откако ќе 
се поздравиме и откако дома-
ќинките, свекрвата (Талевица) 
и снаата (Лазарица), ќе нè по-
нудеа да седнеме, тој веднаш, 
со авторитет на глава на се-
мејството, но истовремено со 
благост и мекост кон снаата 
Лена, заповедаше: 'Невесто, 
по служи ги гостите со благо. 
А потоа и кафе ќе се напиеме. 
Да ги почестиме невесто на-
шиве 'комити' (тогаш тој така 
нè ословуваше) - по што  про-

должуваше - Ние секогаш сме 
се бореле, кој како знаел и ка-
ко умеел. И како можел. Ние, 
нашава фамилија, сите бевме 
зографи. И дедовци и пра де-
довци. Ние сакавме да го одр-
жиме православието-христи-
јанството во Отоманското 
цар ство. Други се бореле со 
пушки-малихери... А, сите бев-
ме христијани. Против султа-
новата царевина. И, олелијата 
народна... А страдаа не само 
христијаните, страдаше и ос-
ман лиската сиромаштија, и 
ал  банската и другите. Па, така 
дојде и Уриетот во 1908/9 го-
дина... Вие ни тоа не го знаете. 
Здивна малку народот. Падна 
султанот. Ама, Младотурците 
кои го направија Уриетот и 
кои му ветуваа сè и сешто на 
народот, откако дојдоа на 
власт по кусо време и тие 
станаа бетер од султанот.

Големите сили Австро-Ун-
гарија, Германија, Англија, Фран-
ција, Русија сакаа војна, за да 
ја ограбат пропаднатата Ото-
манска царевина. Да го по-
делат пленот меѓу себе... Па, 
кој колку може. Така, дојдоа и 
војните: двете балкански и по 
нив 'Големата'. Ние, нашата фа-
милија, не се мешавме во по-
литиката. Уште пред Урие тот 

и претходно, ние одевме са-
мо на печалба-гурбет. Насе-
каде по Балканот, каде што 
имаше христијани... Такви беа 
времињата... Ви велам... А по 
војните, сè се испомеша. И сè 
се испреврте. И создадените 
веќе мали државички на Бал-
канот, секоја влечеше на сво-
ја страна. И за свои интереси. 
Не помагаше веќе ниту хрис-
тијанството ниту славјан ство-
то. На Албанците 'големите' 
им создадоа и држава. Нам не 
сакаа ниту автономија да ни 
дадат...". 

Богоева пишува и како де-
до Данаил во долгите разго-
вори не еднаш им прикажувал 

и за акцијата на Јане Сандан-
ски и за неговата чета, во 
врска со американската ми-
сио нерка Мис Стон, во Ма-
кедонија, за тоа дека тогаш 
малку знаеле за тој настан и 
прв пат слушнале детали за 
киднапирањето на одделни 

важни личности. 
На прекрасен начин ја опи-

шува и неговата сопруга: А, 
спокојна и мирна беше и же-
на му, свекрвата на Лена, ба-
бата или мајче Талевица, како 
што ја нарекувавме сите ние, 
па и нејзините внуци. Јас и 
ден денес не й го знам името, 

затоа што за нас таа беше са-
мо баба Талевица. Инаку, ба-
ба-мајче Талевица беше жена 
со многу достоинство во се-
бе, но и со строгост и авто-
ритет на мајка, свекрва и ба-
ба. Останувајќи дома сама со 
години, со своите два сина: 

Никола и Лазар  (дедо на екс-
министерот за внатрешни и 
надворешни работи на Р Ма-
кедонија, проф. д-р на Прав-
ниот факултет во Скопје, Љу-
бо мир Данаилов Фрчкоски), 
во отсуство на мажот, таа ја 
прифатила на себе улогата на 
патер фамилијас - жена столб 
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на домот (речиси секоја ми-
јачка жена имала иста ваква 
судбина, на домаќинка, на 
жена и на маж во домот, во 
отсуство на домаќинот, функ-
ционирала како мајка и татко, 
свекрва и баба). А, во неа 
сепак останувало жена за да 
се дочека мажот иста каква 
што била при разделбата. Ду-
ри и во 1941-1942 година, 
иако веќе стара, во себе има-
ше некаква кокетност. Баба 
Талевица сè до смртта ја но-
сеше својата мијачка-галичка 
живописна народна носија, 
особено тешка за одржување, 
и во неа беше исклучително 
спастрена чиста жена. Шами-
јата-калемќарот на главата, 
секогаш чиста и испеглана и 
крената над ушите, но не во 
некакво безредие, туку внима-
телно здиплена и лежерно 
прицврстена, врз темето. Де-
до Данаил со своето семеј-
ство, и покрај многуте обико-
лувања на целиот Балкан, пов-
торно и во 1941 година бил 
принуден на уште еден не-
мир, со преселувањето од Гос-
тивар во Скопје. Чистотата и 
редот и во новиот дом во 
Скопје, како и чистотата на си-
те домашни, секако се дол же-
ше и на педантноста и работ-
ливоста на невестата Лаза-
рица-Лена. А, куќата освен 
овие двајца стари, синот Ла-

зар, снаата Лена, имаше и че-
тири ситни дечиња-внучиња 
од синот Лазар (Нестор, Мом-
чило, Вера и Лепа). 

Дедо Данаил - Тале Нес-
торов Фрчкоски потекнува од 
старо галичко познато, приз-
нато, основоположничко се-
мејство на фреско-иконо пис-
тво и копаничарско-резбар-
ско, кај нас во Македонија и 
пошироко на Балканот, од 
кое подоцна е оформена Га-
личко-Фрчкоската школа на 
овие занаети. Роден е во Га-
личник 1870 година, а умрел 
во Скопје во 1949 година. По-
гребан е заедно со својата Та-
левица, во семејната гроб-
ница на скопските гробишта 
"Бутел", а веднаш до него е 
погребан и син му Лазар со 

Лазарица, а третиот гроб е 
на неговиот внук, синот на 
Ла зар, Момчило. Синот на 
Да наил Лазар Данаилов Фрч-
коски, зборувајќи подоц на 
за својот татко, го карак те ри-
зира како многу широк чо-
век. Човек со исклучи те лен 
дух, неуморен и заинте ре си-
ран за многу работи. 

"Татко ми беше многу од-

грчување на македонскиот 
на род. И уште Лазар им ка-
жувал дека Данаил им рас-
кажувал дека во Дебар-Де-
барско и во Мијачко-Мија чи-
јата и тој учествувал во ис фр-
лањето на грчкиот владика 
Антим од нашите краишта, 
кој ја ширел  грчката про па-
ганда, а со помош на тогаш-
ната османлиска власт. Тоа 
станало  неиздржливо среде 
македонското население во 
мијачкиот крај. 

"За да 'угасне' тоа грчко 
зло татко ми Кузман Макри-
ев Фрчкоски отворено ја 
поч нал борбата против грч-
киот вла дика Антим, затоа 
што почнал да ги затвора ма-
ке дон ските цркви и учи лиш-
та. Разја ре ни от грчки владика, 

гледајќи де ка му се заканува 
опасност, успеал да го фрли 
татко ми во зандана, но него-
вите при ја тели и другари не 
дозволиле долго време да биде 
зат во рен, по два месеца успеа-
ле да го извадат надвор. Отто-
гаш почнала уште пожестока 
борба. Постојаните молби до 
Високата порта во Цари град, 
личното одење таму и со го ле-

Така, во 1897 година во Га-
личник се појавила голема 
жел ба за отворање трето-
класно училишта. Со големи 
напори галичаните успеале 
да доби јат "ферман" од ос-
манлиските власти за изград ба 
на учи лишна зграда, по што 
се по јавила меѓусебна бугар-
ска и српска пропа ганда, кој 
по веќе да биде присутен во 
сè ова, со ну дење парична 
пот крепа за градба на учи-
лиш тето. Па, така 1898 годи-
на, 11-24 мај, дента на Светите 
Ки рил и Методија, при поч ну-
вањето на градбата на учи-
лишната зграда истата била и 
осветена. Биле изречени и 
зборовите: 

"Работете, ратници, имајте 
во себе кураж, и во сè ќе ус-
пеете. Во таа прилика на-
родот викаше: 'Многу да ни 
живите дедо Кузман, ти си 
наш водител, секогаш ќе би-
деме со тебе'". 

Истата година бил пос та-
вен бугарски владика со се-
диште во Дебар. Во 1899 го-
дина, бла женопочитуваниот 
егзарх го испратил бугар ски-
от владика Козма, и на 29 
јуни Петровден се одржала 
архијерејска служ ба во град 
Галичник, кога со голема жел-
ба на галичаните би ло дого-
ворено прашањето за градба 
на нова црква. 

"При овие случувања во Га-
личник, за кои главен по бор-
ник беше тој, татко ми, истата 
1899 година отиде на работа 
во Вар на, Бугарија, каде нена-
дејно по чина". 

Данаил Трајанов, Трајков, 
Трајковиќ, Трајковски, Несто-
ров, како што знаел да се 
потпише, доживеал длабока 
старост. Почитуван од сите. 
Умрел 1949 година, погребан 
е со својата  Талевица-Дроз-
да, синот Лазар и Лазарица-
Лена, а до нив и неговиот 
внук од синот Лазар-Мом чи-
ло Данаилов Фрчкоски.

Момчило е татко на денес 
ус пешните синови-правници: 
проф. д-р Љубомир Данаилов 
Фрч кос ки, со ќерката Лени и 
синовите Јон и Марко, и по-
младиот Вла димир Данаилов 
Фрчкоски, со синот Давид. 

Има и други Фрчкоски ло-
зи, оваа фамилија е голема и 
ос танува таква, што значи 
дека фрчкоското знаменито 
и зна чајно презиме во Мија-
чијата и во Македонија нема 
да се из губи, вечно ќе биде 
присутно.

говорен, се интересираше за 
сите црковни прашања и до-
колку беше повикан за так  ва 
помош со задоволство се од-
ѕиваше", ни велеше Лазар.

На своите деца дедо Да-
наил им ја пеел и познатата 
песна: "Во 1876-то лето", која 
зборува токму за обидите 
пре ку црквата да се врши по-

ми усилија, а и со по мош на 
населението од тој крај, успеа ле 
да го ис тераат овој владика од 
Де бар. Па, така на селението од 
овој крај успеало да здивне, а 
грчкото зло било закопано. При 
тоа духовно ос лобо ду ва ње, од-
ма во град Га личник и околните 
села, се поч нало со поставување 
камба на рии и кам бани по црк-
вите. Но, повторно со прик-
ривање од властите, по соз-
давањето-то гаш на бугарска ег-
зархија од Цариград-кон која 
Мија ците во мијачките населби 
давале го леми отпори, рако во-
дени, глав но, од мијачките трој-
ца првенци, меѓусебни поб ра-
тими - ќеаји - долгого дишни 
главари на свои те места (во 
Галичник - Тодор и Томо То мос-
ки; во Лаза ро по ле - Ѓурчин Ко-
калески-Кокале и во Тресонче-
Сарџо Караџа Бра ди на). Ова се 
тројцата од многуте овековечени 
и најус пешни бор ци, во секој 
пог лед (за опсто јување на Ми-
јачијата, а и како најголеми ор-
ганизатори во Мијачијата и за 
целиот овој крај против бугар-
ското, грч кото и срп ското цр-
ковно вли јание, од носно во 
тамошните цркви, мисите да се 
одржуваат на македонски ја-
зик, мијачки дијалект), како и за 
пома совно отворање учи лиш-
та, за да се зачува јазикот во 
наставата".


