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Вовед 
 

Почитувани читатели! 
Почитувани колеги! 
 

Сметајќи дека публикувањето на стручни и научни трудови од областите 
поврзани со заштитата и презентацијата на движното и недвижното културно 
наследство, односно од музеологијата, археологијата, историјата, историјата на 
уметноста, етнологијата, фолклористиката... и другите сродни дисциплини, е од 
исклучителна важност за запознавање на јавноста со достигнувањата во овој 
сегмент од културното и научното живеење, по неколкугодишна пауза, решивме да 
издадеме нов број од "Зборник на трудови" на Националната установа - Завод за 
заштита на спомениците на културата и музеј - Битола. 

Ова списание има за цел да промовира изворни материјали или сознанија кои 
ќе бидат стручно и научно издржани и ќе придонесат за објективно согледување на 
одредени прашања и проблеми од научните области на кои се однесуваат. 
Настојуваме во целост да ја испочитуваме традицијата на "Зборникот на 
трудови", што значи дека во овој шеснаесетти број ги задржуваме графичките и 
техничките перформанси кои списанието ги има од почетокот на неговото 
издавање во далечната 1979 година. 

Со искрена надеж дека ќе бидеме во можност и во наредните години 
континуирано да продолжиме да го издаваме ова наше стручно списание, колегите 
од сродните стручни институции, но и оние од пошироката научна заедница во 
Република Македонија, ги повикуваме на активна соработка, а на читателите им 
изразуваме благодарност за вниманието кои ни го укажуваат! 

 
Битола, 2012 година 
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Славица Крстиќ1 

 
ДВОЈНА ЦРКВА ВО СУВ ОРАХ, КУМАНОВСКО,  

(СВ. ЃОРЃИ И СВ. НИКОЛА)2 
 

Апстракт: Двете цркви посветени на Св. Ѓорѓи (северен кораб) и Св. Никола 
(јужен кораб) во Сув Орах, Кумановско, се наоѓаат под еден заеднички покрив, и 
кај народот се познати како Двојна црква. Двојната црква припаѓа на 
хетерогена група споменици со необични архитектонски решенија, одлика на 
повеќето жеглиговски цркви3 од поствизантискиот период. Необична е 
појавата на две апсиди на источната фасада, како и два влеза на западната 
фасада.  Ентериерот на црквата, помеѓу двата кораби, по должина е поделен 
со два аркадни премини. Северниот и јужниот ѕид се разбиени со по три лачни 
травеи, типично за повеќето кумановски цркви градени во турскиот период. 
Сочувани се стариот живопис и првобитните царски двери во резба од 
иконостасот на јужниот кораб, кои датираат од исто време со изградбата на 
црквата, од крајот на XVI  или почеткот на XVII  век.  
 
Клучни зборови: Двојна црква, фасада, лунета, конхи, жеглиговски цркви, кораб, 
ентериер, аркадни премини, слепи архиволти, травеи, архаичен столб, 
пиластер, акустичен канал, двери, олтарска апсида, фрески, Христов убрус, 
серафим, Божја рака, Керамион, Агнец Божји, св. Ѓорѓи, св. Никола, Богородица 
Оранта, Богородица Ширшаја Небеса, Деисисна композиција, Св. Тројство, 
медалјони, старозаветни пророци, свети воини, архиереи, декоративен фриз, 
Великиот вход, Столпник, Страдањња Христови, Големи празници, Христос 
Ветхи денми, Христос Емануил, Христос Ангел на Великиот совет и споменик 
на културата. 

 
          Селото Сув Орах е оддалечено 25 км од Куманово, лево од 
магистралниот пат Куманово - Крива Паланка, кое се издига над 
Осоговските планини и допира до општината Кратово.4 На благо 
возвишение, до селските гробишта, во маалата Балисци, е сместена 
гробјанска црква посветена на двајца светители: св. Ѓорѓи и св. Никола и 
поради тоа е позната како Двојна црква. За историјата на оваа црква нема 
многу податоци. Во близина на оваа селска црква, се наоѓа манастирот 
Карпино, кој е оддалечен од неа 4 - 5 км. Од површинските врежани 
графити во XIX век на северниот ѕид во олтарот на св. Никола, се 
                                                 
1 Советник документатор, историчар на уметност  во Н У Музеј - Куманово, ул. “Доне 
Божинов” бр. 24-Куманово. Адреса на авторот: бул. “Октомвриска  Револуција” бр. 42/3-
Куманово, e-mail: caki_muzej@ѕahoo. 
2 Извадок од монографијата “Црковни споменици во Кумановско”, 2012, Штип (во 
печат). 
3 Жеглигово е средновековен термин за кумановска област. 
4 Панов, М., 1998, 220. 
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споменува и името на поп Нешо од с. Орах, кој служел во оваа црква во 
1833 година.  

Двојната црква припаѓа на хетерогена група на цркви во 
кумановскиот крај, со необични архитектонски решенија, односно две 
цркви покриени со еден заеднички покрив, кои во внатрешноста по 
должина се поделени на два кораби. Северниот кораб припаѓа на “Св. 
Ѓорѓи“, а јужниот на “Св. Никола“. Во целина гледано, овој архитектонски 
објект претставува двокорабна градба со правоаголна основа и што е 
невообичаено за другите цркви, со два влеза на западната, и со две 
тристрани апсиди на источната страна (цртеж 1).5 Ваква архитектонска 
диспозиција е единствена во кумановскиот регион и пошироко, во Р. 
Македонија и на Балканот. Ваков тип на цркви се граделе во доцната 
антика, како што е црквата од Утчајак, во Мала Азија од VI век (со две 
петострани апсиди).6 Двојната црква е градена од обработени камени 
блокови, со сива и жолтеникава боја. Сочуван е првобитниот двосливен 
покрив од широки камени плочи (сл. 2).7 Исто така, невообичаено за оваа 
црква, за разлика од другите жеглиговски  цркви, е што покрај влезовите 
на западната фасада има вградени две вдлабнати конхи, во кои некогаш, 
најверојатно, имало фрески, и мала длабока ниша со турски лак. Над двата 
влеза на западната фасада, кои горе завршуваат во полукружна камена 
арка, има слепи ниши - лунети со ликови на патроните на црквата, “Св. 
Ѓорѓи“, северно, и “Св. Никола“, јужно, насликани во поново време (сл. 1, 
цртеж 4). Северната лунета има фриз од камења. И на јужната фасада, кон 
западната страна се наоѓа мал, низок и тесен влез врамен во камена арка. 
Тесните врати се сретнуваат на турските утилитарни градби и мали џамии. 
Над неа, во лунетата, се наоѓа понова фреска со допојасието на Исус  
Христос (цртеж 7). Невообичаено за оваа црква е и тоа што нема ниту 
еден отвор на фасадите како кај другите цркви од поствизантискиот 
период.8 
         На источната фасада има појава на две тристрани апсиди, северно на 
“Св. Ѓорѓи“ и јужно, на “Св. Никола“ (сл. 2, цртеж 5). Двете апсиди се 
покриени со едноделна камена плоча. Апсидата на јужниот кораб е 
декоративна, трите страни се украсени со врежани двојни арки, какви што 
се сретнуваат на црквата “Св. Ѓорѓи“ во Степанце, што не е случај со 
апсидата од северниот кораб, која е без никаква декорација. На двете 
апсиди, на дното има по еден тесен засек, вертикално нагласен, кој кон 
ватрешноста се шири во мал правоаголен отвор. Над апсидата на “Св. 
                                                 
5 Машниќ, М.М., 2008;. 74; Велев, И., 1990, 62, 136.; Машниќ, М.М., 2011а, 363 - 364.; 
Крстиќ, С., 2012 в. 
6 БошковиÊ, ™., 1976, 34, сл. 42a.   
7Хаџи -ВасиљевиÊ, Ј., 1909, 443; ПетковиÊ, В., 1950, 228; Зисовска, Ј., 1994, 52 - 53, сл. 
6. 
8 Крстиќ, С., 2012 г, (во печат). 

196



ДВОЈНА ЦРКВА ВО СУВ ОРАХ, КУМАНОВСКО, (СВ. ЃОРЃИ И СВ. НИКОЛА) 

 

Ѓорѓи“, јужно се наоѓа исто таков отвор. Сосема јужно, од апсидата на 
“Св. Никола“, се наоѓа тесен правоаголен засек, поставен водорамно, кој 
во внатрешноста се шири во квадратен отвор. Тие, всушност, се 
единствените отвори на црквата, кои однадвор воопшто не се 
забележуваат. Северната фасада нема отвори и речиси целосно е вкопана в 
земја (цртеж 6). Последни интервенции на покривната конструкција се 
правени во 2007 година, од страна на Националниот центар за 
конзервација од Скопје. 
         Внатрешната архитектура  е доста интересна. На средината во 
црквата, по должина, се наоѓа преграден ѕид со два широки и ниски 
аркадни премини за комуникација меѓу двата кораби. Аркадите меѓу себе 
се поврзани со еден масивен архаичен четвртест столб (сл. 3). Аркадните 
премини се претопуваат во ѕидна маса кон исток, односно во ѕид кој ги 
дели двата олтарски простори на двата кораби. Овој аркаден ѕид има 
двојна улога, претставува јужен  ѕид на црквата “Св. Ѓорѓи“ (северниот 
кораб), а истовремено и северен ѕид на “Св. Никола“ (јужниот кораб). 
Вакви идентични аркадни премини се сретнуваат во црквата “Св. 
Параскева во Мургаш и “Св. Троица“ во Челопек (денес  урнати), додека 
во “Св. Спас“ во Довезенце ги има двојно повеќе, а во некогашната црква 
“Св. Ѓорѓи“ во Алгуња имало два масивни столба со три аркадни 
премини.9 Двата кораби се покриени со полукружен свод. Северниот ѕид 
на северниот кораб и јужниот ѕид на јужниот кораб се разбиени со по три 
слепи архиволти - травеи, поврзани меѓу себе со два пиластри (цртеж 3). 
Третиот травеј се наоѓа во олтарот. Аналогии на вака разбиени ѕидови се 
сретнуваат во повеќе жеглиговски цркви, и тоа во нартексите на црквите 
“Св. Петка“ во Младо Нагоричино и манастир “Карпино“ во Орах, во 
наосите на истоимените цркви “Св. Ѓорѓи“ во Жегљане и Степанце, Св. 
Дух во Добрача, а во Републикава, во “Св. Богородица“ во Сливница (1606 
/07), Преспанско, и манастирот “Трескавец“, Прилепско.10 И двата кораби, 
во олтарот имаат централна апсида и проскомидијална конха (цртеж 2). 
Во олтарот на јужниот кораб на темето во сводот се наоѓа кружен отвор 
т.е. акустичен канал, каков што се сретнува и во црквата “Св. Петка“ во 
Пезово. Овие акустични канали се градени како резултат на недостиг на 
прозорски отвори. Подот на двата кораби е од широки камени плочи.  
          Иако ктиторскиот натпис не е сочуван, целосно е уништен над 
западниот влез на јужниот кораб, според стилско - архитектонските 
исламски обележја, со сигурност може да се каже дека овој вреден 
споменик на културата од поствизантискиот период потекнува од XVI или 
почеток на XVII век, за што потврдуваат и царските двери во резба со 

                                                 
9 ПетковиÊ, В., 1950, 1249, сл. 1090 ; Крстиќ, С, 2002, 116, сл.. 7; Eadem, 2006,  71 - 73, 
цртеж  2, сл. 4; Машниќ, М.М., 2011a, 359. 
10 БошковиÊ, ™., 1976, 149; Cultural Heritage ..., 2004, 27 - 28. 
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геометриска плетерна орнаментика, од првобитниот иконостас на јужниот 
кораб, карактеристични за овој период. Според народното предание на 
локалното население, оваа црква е постара, или можеби  е од исто време 
со црквата “Воведение на св. Богородица“ (манастир “Карпино“) која се 
наоѓа во нејзина непосредна близина, на околу 3 до 4 км. кон Аљинце, а 
која најверојатно била градена од исти мајстори.  
          Во северниот кораб посветен на “Св. Ѓорѓи“ е сочуван стариот 
фрескоживопис, од исто време со изградбата на црквата. Во олтарската 
апсида е насликана Богородица Оранта во цел, раст со раце кренати 
нагоре и Христос во медалјон на градите, која потсетува на фреската во 
нартексот на манастирот “Карпино“. Под неа се двајца архиереи во цел 
раст, св. Василиј Велики и св. Јован Златоуст од Поклонението на Агнец 
Божји, кој овде недостасува. Лево и десно од Богородица Оранта е 
дводелната композиција Благовести, архангел Гаврил и св. Богородица, во 
цел раст (сл. 4). Интересен е приказот на Богородица, која во моментот 
кога ја прима веста од архангелот за зачнувањето на Божјиот син во 
нејзината утроба, во десната рака држи преден конец намотан на вретено 
во долниот дел, и како таква е единствена во поствизантиското сликарство 
од овој крај. Сосема горе, над неа, е насликан Христовиот убрус или 
Мандилион (риза со неракотворниот образ на Христос). Во првата зона на 
јужниот ѕид во олтарот, се насликани тројца архиереи како дел од 
композицијата Великиот вход, од исток кон запад: св. Григориј Богослов, 
св. Григориј Нисиски (?) и св. Спиридон, а како нивни пандани, на 
северниот ѕид во лачниот травеј, од запад кон исток се насликани св. 
Никола (?) и св. Кирил Александриски, фрагментарно сочувани. Во зоната 
над нив, од северната и јужната страна е насликана низа од медалјони на 
старозаветни пророци, кои продолжуваат и во наосот, но се мошне 
оштетени и не им се читаат сигнатурите. Во третата зона, до источниот 
ѕид, од двете страни, е насликана дводелнатата композиција Вознесение 
Христово, сочувана фрагментарно. Кон сводот, на северниот и на јужниот 
ѕид во олтарот, до иконостасот, по една од двете страни е насликана ретка 
старозаветна претстава на шестокрилен серафим со лабарум в раце, кој 
припаѓа на првиот лик, од трите лика на деветте ангелски чинови (сл. 7).11 
Освен во олтарот, како пандани, се насликани и на западниот крај, на 
јужниот и северниот ѕид на наосот, од кои е сочуван само едниот, на 
јужниот ѕид. Тоа значи дека овде имало четири претстави, две на 
западниот и две на источниот крај на храмот, како чувари на сводните 
персонификации на Христос. Ваквите претстави најверојатно се симнати 

                                                 
11 ЕрминΣ®, 1868, 154; Серафимот, всушност, претставува  шестокрилно суштество, кое 
со две крилја ја покрива главата, со други две, нозете, а со останатите две крилја лета. Во 
двете раце држи лабарум (рипида на долг стап) со испишан текст: Свет, свет, свет 
(според видувањето на Исаија); 
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од куполните програми и мошне ретко се сретнуваат во уметноста од 
доцниот среден век во Македонија.12 Во олтарот се забележува присуство 
на богата геометриска и флорална орнаментика во вид на вертикален и 
хоризонтален фриз со зелена, црвена и окер боја, како во бељаковската 
црква, а која потсеќа на арабеските врежани во камен на натпрозорниците 
на Татар Синан - беговата џамија во Куманово од 1520/32 година.  

На јужниот преграден аркаден ѕид, во првата зона се наоѓа 
декоративен флорален фриз со низа од попрсја на четири новозаветни 
маченици во цветни чашки, врамени со ластари, какви што има на 
медалјоните во манастирот “Карпино“, од исток кон запад: св. Јаков 
Персиски, Геласие, Гервасие и Порфирие. Низи со попрсја на 
старозаветни пророци во цветни чашки се сретнуваат во волутите на двата 
травеи, на јужниот ѕид на нартексот од црквата “Св. Петка“ во Младо 
Нагоричино од 1628 година, и во нартексот на Сливничкиот манастир кај 
Преспа, од 1612 година.13  Тие се честа иконографска програма кај 
овчарско - кабларската група споменици во Србија, во манастирите 
“Благовештение“ (1632), “Сретение“ или Крушедолски манастир (1633), 
“Никоље“ (1637) и “Сретение“ во село Милиќи кај Студеница (1636/ 37).14 
Во втората зона, од исток кон запад се редат сцени од Страдањата 
Христови: Тајна вечера, Миење на нозете (сл. 5), Молитва во 
Гетсиманската гора, Предавството на Јуда (сл. 6), на крајот од ѕидот 
повторно претстава на врамен серафим (сл. 7), потоа циклусот 
продолжува на западниот ѕид со: Судењето на Христос пред Ана и 
Кајафа и Пилат си ги мие рацете, Симон го носи крстот (сл. 8), на 
северниот ѕид продолжува со Патот на Голгота, Качување на крст, 
Симнување од крст, Оплакување на Христос и Погребение Христово, која 
е многу оштетена, дури и невидлива. Помеѓу арките, на столбот е 
насликан св. Дамјан во цел раст. Аркадните премини се врамени со фриз 
од палмети, какви што се сретнуваат во олтарот на Св. Никола во 
Бељаковце. Во лакот на источната аркада, се насликани ликови на свети 
маченици и воини во пет медалјони, од исток кон запад: Геласие, Теодор 
Тирон, Исус Христос Емануил (во средина), Теодор Стратилат и 
Протасие. Исто така, во западната аркада се насликани ликови на пет 
светители во медалјони, од исток кон запад: Порфирие, Кирик, Исус 
Христос Емануил (во средина), Јулита и Варвара.15 Сигнатурите се 
испишани со старословенско писмо. Ликовите на Јулита и нејзиниот мал 

                                                 
12 Машниќ, М.М., 2009, 128; Eadem, 2011a, 372. 
13 Поповска-Коробар, В., 2007, 154 - 161, сл. 1 - 8. 
14 Серафимова, А.,1999, 47 - 73, сл. 11-12, 14 - 17. 
15 Машниќ, М.М., 2011а, 366 – 367; Крстиќ, С., 2012в (во печат). 
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тригодишен син Кирик ги сретнуваме во охридските и костурските цркви 
од XV век.16  
          На западниот ѕид јужно од влезот, во долната зона е насликана 
женска фигура во цел раст, веројатно св. Марина (нема сигнатура), а 
северно се наоѓаат св. Константин и Елена, чии долни делови не се 
сочувани. Облечени се во раскошна облека со круни на главите. Цар 
Константин носи круна од затворен тип, т.н. стема и капа со препендулии, 
т.е. висечки бисери. Елена носи круна од отворен тип. Над влезот се наоѓа 
тесен фриз од допојасни фигури на четири свети маченици со маченички 
крст во едната рака, разделени со цветни чашки помеѓу нив. Особено 
внимание привлекува првата биста, од југ кон север, која отстапува од 
редот на другите троица свети маченици. Се работи за допојасна претстава 
на светител со високо отворена круна на главата, односно за младиот 
принц и маченик Говделај, од грчко потекло, чиј култ бил почитуван во 
XV век.17 Маченичката смрт на св. Говделај (29 септември) е прикажана 
во сликаните Менолози во Старо Нагоричино и Грачаница, а во XV век се 
сретнува во спомениците на  Моравска Србија, Калениќ (1413) и Ресава 
(Манасија, околу 1418), потоа Св. Ѓорѓи во Кремиковци (1493) и Поганово 
(1499) и двете работени од костурски сликари, во Филантропинон, Дилиу, 
Варлаам на Метеори, во параклисот на Богородица Мавриотиса во Костур 
и во “Св. Никола“ во Вица (1618/19), работени од епирски сликари. Кај 
нас, во Македонија, освен овде во Сув Орах, се сретнува и во манастирот 
“Трескавец“ (1570).18 До св. Говделај е насликан св. Нестор со наметка 
(хламида), горе закопчана со копче "аграфа" (сл. 9), и уште двајца 
великомаченици, на кои, исто така, не им се читаат сигнатурите, а 
најверојатно се работи за св. Артемиј и св. Христофор, со малку подолга 
коса и на лик на Христос. Овде анонимниот зограф обрнал внимание на 
деталите до перфекционизам. Над нив се сцените со Судењето на 
Христос пред првосвештениците Ана и Кајафа каде Пилат си ги мие 
рацете, кој на главата носи заврзана крпа на лик на турските чалми, и 
Носењето на крстот, а во најгорната зона на западниот ѕид се наоѓа 
композицијата посветена на патронот на црквата, Св. Ѓорѓи го убива 
змејот (сл. 8).19  

                                                 
16 Суботиќ, Г., 1980, 97; 
17 Машниќ, М.М., 2008, 74; Eadem., 2011а, 370 - 371 ; Младиот маченик и принц Говделај 
Ксингопулос, син на персискиот цар Сапора е мошне почитуван култ во поствизан-
тиското сликарство на подрачјето на Пеќската патријаршија, кој најверојатно го 
прошириле бегалци од Грција, меѓу кои имало угледни монаси и книжевници, а кои 
поради османслиската власт во нивната земја, побегнале во тогаш слободната српска 
држава и со својот интелект влијаеле на културата и уметноста, така што ликот на Говде-
лај се сретнува во повеќе цркви на Моравска Србија (Калениќ, Ресава, Поганово и др.). 
18 Машниќ, М.М., 2011а, 371. 
19 Крстиќ, С., 2011, 12; Eadem, 2012г, во печат; Машниќ, М.М., 2011 а, 368, сл. 7. 
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На северниот ѕид во долните зони не е сочуван живопис. Се 
гледаат фрагменти од фрески во двете слепи архиволти - травеи, на 
горниот крај. Во западниот травеј се распознаваат две глави на свети 
маченици, со кадрава коса и фрагменти од куса брада, облечени во 
благородничка облека со лентести капи на главата, на лик на мали круни, 
чии сигнатури се уништени, едниот е најверојатно св. Теодор Стратилат 
(лево), а другиот св. Теодор Тирон (десно). Интересно е што во оваа црква 
се повторуваат некои светители на јужниот и северниот ѕид (попрсја на 
маченици во низата од акантусови лисја во втората зона) и двајцата 
споменати воини во западниот травеј, кои веќе се насликани во кружни 
медалјони во двете волути на аркадните премини.20 Со оглед на тоа дека 
на јужниот ѕид во западниот травеј од јужниот кораб, веќе се насликани 
св. Меркуриј и св. Димитрија, постои веројатност дека и овде е насликан 
св. Димитрија со св. Ѓорѓи, патронот на црквата. Но, ако се земе предвид 
дека во повеќето поствизантиски цркви во Р. Македонија, како пар во 
травеите, се насликани токму овие свети воини, Теодор Тирон и Теодор 
Стратилат, во Сливничкиот манастир од 1612 година, Св. Архангели во 
Кучевиште од 1630 година, во манастирот “Ореоец“ (1595), Бродско, и во 
манастирот “Трескавец“,21 тогаш сигурно се работи за нив. Ова уште 
повеќе го потврдува и распоредот на фреските во Карпинскиот манастир 
кој е во негова непосредна близина, каде најверојатно работеле исти 
зографи, св. Меркуриј и св. Димитрија се прикажани на јужниот ѕид, а на 
северниот ѕид во конхата се прикажани св. Теодор Тирон и св. Теодор 
Стратилат. Во северниот агол е видлива геометриска и флорална 
декорација со розета, иста како на спротивниот агол на јужниот ѕид. Во 
просторот помеѓу травеите, над пиластерот се наѕира лик на светител, кој 
е варосан и непрепознатлив, веројатно св. Кузман (?), како пандан на св. 
Дамјан, од спротивниот ѕид. Во источниот травеј од фрагментите се гледа 
дека се работи за Деисисната композиција, се препознаваат главите на св. 
Богородица, Исус Христос и св. Јован Крстител. Деисисната композиција, 
единствено целосно е сочувана во “Св. Никола“ во Бељаковце, со таа 
разлика што овде Христос е претставен на трон. Аналогна е со 
манастирските цркви “Св. Преображение“ и “Св. Никола“ во Зрзе, 
Прилепско.22 Над травеите се наоѓа декоративен фриз од флорална 
орнаментика со низа од попрсја на старозаветни пророци во цветни 
чашки, која продолжува од јужниот ѕид, со девет попрсја чии сигнатури се 
оштетени и не се читаат, а се распознаваат само првите двајца, од запад 
кон исток, Јулита и Кирик. Над овој фриз се сцените од Христовите 

                                                 
20 Машниќ, М.М., 2011а, 368.  
21 Машниќ, М.М., 2007, 173 - 175, сл. 54 и 55 ; Серафимова, А., 2005, 362, сл. 40. 
22 Митрески, Н., 2009, 300, 307. 
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страдања и кон сводот низа од девет медалјони, кои мошне тешко можат 
да се распознаат бидејќи се многу оштетени, а сигнатурите избришани.  

На сводот речиси и нема фрески, малтерот е паднат, а само во 
олтарот се сочувани фрагменти од медалјони со Исус Христос, на 
источниот крај е Вознесение Христово, носен од четири ангели, а западно 
од него, Христос Пантократор опкружен со тетраморфон, во сијание 
обликувано од разнобојни напластени геометриски слики, круг, ромб и 
квадрат. Вака сликани сводни медалјони се сретнуваат и во јужниот кораб 
од оваа црква со таа разлика што таму се сочувани сите пет 
персонификации на Христос. Во споредба со сводните претстави од 
јужниот кораб, може да се заклучи дека и овде било насликано светото 
Тројство (Бог - татко, Бог - син и Бог - дух).   

И фреските во јужниот кораб посветен на Св. Никола, во целост 
ја следат иконографската програма на сликарството од поствизантискиот 
период и потекнуваат од исто време со сликарството во северниот кораб. 
Се работи за едно квалитетно сликарство каде се сретнуваат ретки 
иконографски претстави во олтарот и на сводот што ги нема во другите 
жеглиговски цркви. На источниот ѕид во олтарот, во апсидата е насликана 
допојасна претстава на Богородица Ширшаја Небеса со малиот Христос на 
градите, во медалјон, под неа е Поклонението на Агнец Божји. Лево е 
насликан св. Василиј Велики а десно св. Јован Златоуст, двајцата во цел 
раст како се поклонуваат на Христос - жртва, легнат на чесна трпеза (сл. 
10). Најдолу, во првата зона јужно од апсидата, е насликана фигура на св. 
Григориј Богослов, како дел од поворката во Поклонувањето на Агнец 
Божји, северно од апсидата е насликан св. Алимпие Столпник, а во 
проскомидијалната ниша е насликан ѓаконот св. Стефан, во цел раст. Во 
втората зона се наоѓа дводелната композиција Благовести со архангел 
Гаврил (лево) и св. Богородица (десно), во цел раст. Сосема горе, над 
Богородица Ширшака Небеса, во темето, северно се наоѓа Христовиот 
убрус, на средината е Божја рака, а јужно, св. Ќерамида (Христос 
ќерамида) или Керамион (сл. 11). Преку овие ретки иконографски 
претстави во христијанските цркви е изразена симболиката на сите 
светители кои ја изразуваат молитвата, обраќајќи и се на Божјата рака, 
во сегмент од светлината. Во Божјата рака се насликани неколку глави 
(души) на праведни верници кои ѕиркаат од затворената  Христова дланка, 
а во Керамион, исто како и кај Убрусот,23 е насликан Неракотворниот 
образ на Христос, на тула со правоаголна форма. Иконографски, овие три 
претстави добиваат нова симболика, која се темели на новата 
сотериолошка и искупителна улога на Христовиот живот и дејствување, 
како и на неминовноста и неизвесноста на неговото Второ доаѓање. Не е 
исклучена ниту фунерарната улога на неговите слики како заштита и 
                                                 
23 Ерминó®, 1868, 299 - 300. 
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надеж во спасението на конечниот суд.24 Сцените со втиснат неракотворен 
лик на ризата и ќерамидата, со Божјата рака во средината, ги имало и во 
северниот кораб, каде е сочуван само Убрусот, додека целосна сочувана 
претстава се сретнува во манастирот “Карпино“, а како пример им 
послужиле старонагоричките фрески од XIV век. Само Божјата рака со 
праведниците се сретнува на јужниот ѕид во наосот на Св. Параскева во 
Мургаш, зад владичкиот престол.25 На јужниот ѕид во олтарот, во слепата 
архиволта - травејот, е насликана Визија на Петар Александриски, што е 
невообичаено место бидејќи секогаш се слика на северниот ѕид, додека на 
северниот ѕид се насликани двајца архиереи во цел раст, св. Атанасиј и св. 
Кирил како дел од Процесијата на архиереите. Вака сликани сцени со 
Визија на Петар Александриски на јужниот ѕид во олтарот се сретнуваат 
во “Св. Троица“ во Плевља (1595), како и во храмовите работени од Радул, 
во Црколез (1672/73), “Св. Никола“ во Пеќ (1673/74), и “Праскавица“ 
(1681).26 Во втората и четвртата зона кон сводот има низа со старозаветни 
пророци од по четири медалјони, која продолжува во наосот на северниот 
и јужниот ѕид со по десет медалјони, а во третата зона завршуваат сцените 
од Големите празници, со евангелистот св. Лука. Неговиот пандан на 
јужниот ѕид, св. Јован, не е сочуван. Другите двајца евангелисти, св. 
Матеј, на северниот, и св. Марко на јужниот ѕид, се насликани во наосот, 
до западниот ѕид.  

Во наосот, на јужниот ѕид во првата зона до иконостасот, во 
источниот травеј, е насликан патронот на црквата, св. Никола Чудотворец, 
седнат на трон (сл. 12). Слична ваква претстава е насликана во “Св. 
Никола“ во манастирот “Слепче“.27 Помеѓу двата травеја, во просторот 
над пиластерот, се наоѓа Симеон Столпник Постариот, како пандан на св. 
Пантелејмон од спротивната северна страна, на столбот од аркадниот 
премин. Западниот травеј на дното е разбиен со јужниот влез, на чиј 
довратник е насликан Христовиот криптограм, какви што се сретнуваат на 
“Св. Петка“ и “Св. Ѓорѓи Победоносец“ во Младо Нагоричино. Од двете 
страни на влезот се насликани двајца свети војници со копје в раце, св. 
Димитрија, до појас, поради влезот под него, и св. Меркуриј, во цел раст 
(сл. 13). Во втората зона, од олтарот, кон запад, продолжува низата на 
пророци, кои се доста оштетени и недостасуваат, а се препознава 
последниот, според сигнатурата на последните букви - ник, Андроник 
(или Стратоник). Оваа низа продолжува на северниот ѕид со десет 
сочувани медалјони на светителки и свети воини, великомаченици: 
Анастасија, Софија, Трифун, Артемиј, Нестор, Прокопиј, Орест, Мардариј 

                                                 
24 Машниќ, М., 2010, 311, сл. 8. 
25 Машниќ, М.М., 2011а, 369. 
26 Петкови¢, В., 1965, 66, заб. 2.; Машниќ, М.М., 2011а, 365, заб. 25. 
27 Митревски, Н., 2009, 318. 
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(со шлем), Евгениј (со полукружен шлем) и Авксентиј (со шилест шлем). 
Последните четворица се петозарни маченици, а петтиот Евстратиј 
продолжува во олтарот, потоа Дионисие, Протасие и Ефрем Сириски (?). 
Во третата зона на јужниот ѕид на наосот се насликани сцените од 
Големите празници. Започнуваат со Раѓањето Христово, сочувано во 
фрагменти, потоа кон запад, недостасуваат композициите: Сретение и 
Крштение Христово и завршува со  Лазарево  воскресение. Циклусот 
продолжува со Преображение Христово на западниот ѕид (сл. 14), потоа 
на северниот со Влегување во Ерусалим, Распетие Христово, Гробот на 
Христос  или Ангел на Христовиот гроб со мироносиците (сл. 17)28 и 
завршува со Воскресение Христово, во олтарот. Во најгорната, четврта 
зона, на јужниот ѕид на сводот има уште една низа од десет медалјони на 
старозаветни пророци, од кои пет недостасуваат, а се препознаваат 
Езекија, Еремија, Илија и Ное, па продолжуваат на северниот ѕид, кои се 
целосно сочувани: Захариј (со раскошна капа), цар Самуил (со круна на 
главата), Јован, Јона, Осие, цар Арон, Исаија, еден светител без сигнатура, 
Авакум, Михеј и продолжуваат во олтарот со младиот Захариј, Даниил, 
Мојсеј и Давид, цареви со круни (сл. 16). Фреските во наосот со сцените 
од Големите празници се аналогни со фреските во “Св. Архангели“ во 
Кучевиште, Скопско (1630), со пелагониските цркви: “Св. Богородица“ во 
Костинци (1623), “Св. Атанасиј“ во Рилево, “Св. Преображение“ и “Св. 
Никола“ во Зрзе, манастир „Слепче“ (Св. Никола),29 со бугарските цркви, 
„Св. Николај“ во Сеславци, Софиско, од XVI/XVII век, и „Св. Петка“ во 
Вуково, Ќустендилско (1598).30 
          На западниот ѕид, јужно од влезот се наоѓаат две светителки во цел 
раст, едната со круна и раскошна облека св. Недела, и втората со 
прекривка на главата, св Параскева. Северно од влезот е насликана фигура 
на светител со крилја, кој држи меч в рака и нема сигнатура, најверојатно 
архангел Михаил, кој обично се слика до влезот заради неговата 
апотропејска моќ, како заштитник на храмот. Над влезот е насликана 
композицијата Успение на Богородица, каде е вметната една женска 
фигура, која ја мести перницата на св. Богородица, појава која 
најверојатно произлегла од народната традиција врзана за обичајот на 
подготвувањето на телото на покојната (сл. 15).31 Над оваа композиција, е 
Преображение Христово, од циклусот на Големите празници, во третата 
зона (сл. 14). На аглите од северниот и јужниот ѕид е застапена богата 
геометриска и флорална орнаментика со зелена, црна, бела и окер боја, а 
аркадните премини и слепите архиволти - травеите, се врамени со фриз од 

                                                 
28 Крстиќ, С., 2011, 13. 
29 Митревски, Н., 2009, 303 - 319. 
30 Минчева, К., 2007,  16 – 17 и  36 - 37; Крстиќ, С., 2012в (во печат). 
31 Машниќ, M.M., 2008, 76.; Eadem, 2011a, 372, сл. 8 ; 
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палмети. Вакви сликани декорации се сретнуваат во манастирот Карпино, 
Св. Никола во Бељаковце, Св. Никола во Стрезовце и Св. Ѓорѓи Побе-
доносец во Младо Нагоричино од XVI и почеток на XVII век. 

На сводот, од исток кон запад се насликани: Вознесение Христово, 
носен од четири ангели, Христос Тонимерон или Старец на деновите 
(Ветхи денми), во олтарот, Христос Пантократор, опкружен со 
тетраморфон, старозаветна претстава на четирите Христови евангелисти, 
теле и орел источно, а западно лав и ангел, на средината Христос  
Емануил (млад), а сосема западно е насликан Христос Ангел на Великиот 
совет, каде Христос е претставен со крилја (во наосот). Овие претстави се 
насликани во сијание од напластени разнобојни кругови и ромбови 
дијагонално поставени врз бели квадратни или правоаголни основи, во 
зависност од големината на претставата (сл. 18). Сводните 
персонификации на Христос со различна возраст, кои го претставуваат 
светото Тројство (Бог - татко, Бог - син, и Бог - дух) се ретки 
иконографски претстави во жеглиговските цркви од османлискиот период 
од XVI и XVII век. Најблиски аналогии има со сводните претстави од „Св. 
Никола“ во Трново, Кривопаланечко (1605), „Св. Богородица“ Сливничка 
(1606/12), со сликарството на скопските цркви: „Св. Петка“ во Побужје, од 
1500 година (таму недостасува Христос Старец на деновите), исто како во 
„Св. Спас“ во Штип, „Св. Атанасиј“ во Шишево од 1565 година каде 
наместо Вознесение Христово е претставена Хетимасија и Св. Спас во 
Добри Дол од 1576 година (без Вознесение),32 како и со „Св. Петка“ во 
Вуково, Ќустендилско (1598), близу Бобошево во Р. Бугарија, со таа 
разлика што таму недостасува Христос Емануил.33 Ваквите сводни 
претстави со „Св. Тројство“ биле чести во еднокорабните цркви со збиен 
иконографски репертоар од XV век од охридската сликарска школа, како 
што е пештерната црква „Св. Богородица Милостива“ на Велика Преспа 
од (1410), „Св. Богородица“ во Велестово, Охридско (1450/51), 
„Вознесение Христово“ во Лескоец (1461/62) и во нартексот на „Св. 
Богородица“ во Драгалевци (1468/69) во Р. Бугарија.34  
           Во целина гледано, може да се забележи дека во ѕидното 
сликарство на  Двојната црква во Орах работеле двајца анонимни зографи, 
од кои едниот најверојатно имал грчко потекло или со грчко влијание35 
како во „Св. Никола“ во Стрезовце, а вториот со ориентални  влијанија на 
што укажуваат одделни иконографски и ретки претстави при што вештиот 
                                                 
32 Лакалиска, С., 2002, 85,  102- 104. 
33 Минчева, К., 2007, 35 - 37. 
34 Суботиќ, Г, 1980, 173 - 174. 
35 Машниќ, М.М., 2008, 74 - 77; Според Мирјана Машниќ, присуството на младиот 
принц, маченик Говделај, чиј култ во централниот дел на Балканот го пренеле грчките 
монаси уште во XV век, говори за потеклото на сликарите; Машниќ, М.М., 2011a, 370 - 
371. 
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зограф се придржувал на руските прирачници, ерминиите, 
карактеристични за XVI и XVII век. Врз основа на стилско ликовните 
иконографски сличности со манастирот „Карпино“ (1592), и 
фрагментарно сочуваниот живопис во повеќето жеглиговски цркви, како 
што се „Св. Петка“ (1628) и „Св. Ѓорѓи Победоносец“ во Младо 
Нагоричино (XVI - XVII век), „Св. Никола“ во Стрезовце (1606), „Св. 
Никола“ во Бељаковце (1606), „Св. Параскева“ во Мургаш и „Св. Спас“ во 
Довезенце (XVI - XVII век), а кои укажуваат на одредени стилски 
сличности или исти сликарски елементи, може да се каже дека фреските 
датираат од последните две децении на XVI век, или во самиот почеток на 
XVII век.36  

Црквата има два нови иконостаси изработени во 1893 година, со 
икони од поново време. Иконите се работени од велешкиот зограф Петар 
Николов (1850 - 1921), кој ги насликал и фигурите на архангел Гаврил и 
св. Богородица од дводелната композиција Благовести на старите двери 
од новиот иконостас, во јужниот кораб, што мора да се забележи дека се 
работи за зограф со скромни сликарски можности. Фигурите ги слика, без 
симетрични пропорции на телото, со големи глави во однос на помали, 
робусни тела, со една доза на карикираност, кои, за жал, паѓаат в очи, но и 
покрај напорите да ги отстранат, при конзервација од стручните лица на 
Националниот конзерваторскиот центар од Скопје, не можеле да се 
отстранат, бидејќи првобитните фигури на архангел Гаврил и св. 
Богородица, биле целосно уништени (сл. 19). Сепак, царските двери 
привлекуваат особено внимание како единствен сочуван елемент од 
првобитниот иконостас, со геометриска плетерна орнаментика во плитка 
резба, дело на скопско-призренската резбарска работилница и се аналогни 
со дверите од Призрен и Велика Хоча, со манастирот „Св. Прохор 
Пчињски“, „Св. Богородица“ во Ќустендил (од XVII век), и со црквата 
„Св. Богородица“ од Водно, Скопско од XVI век.37 
          При посетата на црквата во 2006 година, пред конзервација на 
целокупното ѕидно сликарство, од неколку црковнословенски графити 
врежани на северниот ѕид во олтарот на јужниот кораб посветен на Св. 
Никола, се дознава дека во 1821 година тука бил ереј Хорхе, потоа на 20 
мај 1833 година поп Нешо од истото село, кој веројатно служел во оваа 
црква, и белешка за пресликување на фреските од Михаил Петров од 
Кратово во 1877 година. Со последните интервенции и конзервација на 
живописот од страна на НКЦ од Скопје во 2009 и 2010 година, врежаните 
графити се отстранети и целосно е откриен стариот живопис. 
Пресликувањето на старите со нови фрески во XIX век и изработката на 
двата иконостаси од 1893 година се од времето на Преродбата, кога сите 

                                                 
36 Машниќ, М., 2007, 146 - 148.; Cultural… 27 - 28.; Eadem, 2008, 74. 
37 Машниќ, М.М., 2009, 166 - 168, сл. 10.; Гергова, И., 1993, 107. 
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селски цркви во Македонија, се реновирани по налог на црковните 
владици и митрополити, а со посредство на турските валии и султани, во 
желбата за превласт помеѓу Бугарската егзархиска и Српската 
патријаршиска црква. 

Мошне големо е значењето на оваа црква која привлекува големо 
внимание кај проучувачите на поствизантиската уметност, со уникатно 
архитектонско решение и живопис во Републикава, и пошироко, на 
Балканот. Двојната црква е типичен претставник на поствизантиските 
црковни споменици од XVI/XVII век, кој заслужено, во втората половина 
на 2006 година, со Закон за заштита на спомениците на Р. Македонија,  е 
прогласен за споменик на културата.  

  
Сл. 1. Св. Ѓорѓи и Св. Никола во Сув Орах, 
северозападна фасада, XVII/XVII век 

Сл. 2.  Источна фасада
 

 

 
 

Сл. 3.  Ентериер со аркадни премини 
 

Сл. 4.  Фрески на источен ѕид, олтар, 
северен кораб 
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Сл. 5. Миење на нозете, јужен ѕид, наос, 
северен кораб 

Сл. 6. Предавството на Јуда, јужен ѕид, 
наос, северен кораб 

     

 
Сл. 7.  Серафим 
 

Сл. 8.  Фрески на западен ѕид, наос северен 
кораб  
 

 
Сл. 9. Св. Говделај (лево) и св. Нестор (десно), западен ѕид, наос, северен кораб  
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Сл. 10. Фрески на источен ѕид, олтар, јужен кораб 
 

     

  
Сл. 11. Св. Убрус, Божја рака и св. Ќерамида, источен ѕид, олтар, јужен кораб 

 

  
Сл. 12. Св. Никола, источен травеј, јужен 
ѕид, наос, јужен кораб 
 

Сл. 13. Фрески во западен травеј, јужен 
ѕид, наос,  јужен кораб 
 
Сл. 14. Преображение Христово, западен 
ѕид, наос, јужен кораб 
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Сл. 15. Успение на св. Богородица, западен ѕид, наос, јужен кораб 

 

 
Сл. 16.  Фрески на северен ѕид, наос, јужен 
кораб 
 

Сл. 17. Ангел на Христов гроб, северен 
ѕид, наос, јужен кораб 
 

Сл. 18.   Вознесение Христово (лево),  Христос Старец на деновите (во средина) и  
Христос Ангел на Великиот совет (десно), свод, јужен кораб 
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Сл. 19. Царски двери, XVI век
 

 

 

Цртеж 1. Основа  
 

Цртеж 2.  Попречен пресек кон исток 
 

 
 

Цртеж 3. Надолжен пресек
 

Цртеж 4. Западна фасада 
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Цртеж 5. Источна фасада Цртеж 6. Северна фасада 
 

 

 

Цртеж 7. Јужна фасада 

Цртал: Славица Цветановска, д.и.а. во Н. У. Музеј - Куманово 
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Summary 
It is double arc construction with rectangle base and two three - sided apses on 

the east side, unique example not only in Kumanovo region but also in R. of 
Macedonia and maybe widely, on Balkan.  The original roof has been preserved on two 
ducts made of wide stone plates. It was built of stone blocks at the end of 16th century. 
The facade on the west side is decorated with shallow conches and niches with 
indentation at the top – Turkish elements. The interior is divided with two wide and 
short arch aisles, alongside. Both naves are semi - circular vaulted. The north and the 
south walls, of the whole architectural ensemble, are divided with three blind archivolts 
and two pilasters (semi-pillars) between them. The last interventions of the architecture 
and the roof constructions were made in 2007. The fresco painting in the St. Georges 
part (the North arc) dated from 16th and 17th century, and is much damaged, but on the 
vault and the north wall is almost completely lost. Scenes of the Passion of the Christ 
are disposed there, at the end flanked with seraphim six -winged creatures 
(presentation of the Old Testament). In the altar apse is in full length size, the Christ 
Ubrus (kerchief) and the Annunciation. On the west wall in the first zone are painted 
Tsar Constantine and his mother Tsarina Elena, above the entrance scenes of Christ 
before Pilate, and on the top, the patron of the church, St. George killing the Dragon. 
On the arch aisles, between the two churches, in the vaults there are five waist- lengths 
paintings of saints in medallions. The conservation of the fresco paintings is planned 
for 2009. In the part of St. Nicholas (the South arc) are painted scenes of the Great 
Feasts, waist-length paintings of martyrs and emperors in a string of medallions, full 
length paintings of the holy martyrs, the Ascension of Holy Mother and the 
Transfiguration of Christ above the west entrance, and the patron in one of the blind 
archivolts at the south wall. In the altar apse is painted waist - length the Holy Virgin 
Oran’s, the Ubrus of Christ, God’s Hand and the Christ - a tile or Keramion, unique 
such example of painting in Kumanovo region. It was substantially painted in at the 
end of 16th and the beginning of 17th century and restorated in 1877 by Michael Petrov 
from Kratovo. On the vault, from west side towards the east side: Christ the Angel of 
the Great Council, Christ Emmanuel (ѕoung), Christ Omnipotent, Christ Almightѕ, and 
Christ the Old Man of the Days. On the new iconostasis are preserved the royal gates 
from the original iconostasis with wattle ornamentation in the shallow engraving from 
16th century. The painted figures of Annunciation are newer, roughly painted by Petar 
Nikolov, who had also painted the icons for the both iconostasis.                 
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