
„Крушевско наследство“ е еднодневна лесна пешачка тура, која ќе ве запознае 
со најскриените тајни на Крушево. Тура по која ќе се уверите дека сте знаеле 
премалку за овој град, кој изобилува со наследство и со богата традиција. 

КРУШЕВСКО НАСЛЕДСТВО

Овој проект е делумно поддржан од Амбасадата на САД. Мислењата, откритијата и заклучоците или 
препораките изнесени овде се на имплементаторите и не ги одразуваат оние на Владата на САД.
*Прибирањето информации и пилотирањето на овие тури е овозможено во рамки на Проектот за 
локална и регионална конкурентност финансиран од Европската Унија.U.S. Embassy Skopje
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довела до адаптирање на камбанаријата и во саат-кула. Редок архитектонски примерок. Понови се тие 
во црквите во Берово и во Гевгелија, но очигледно е дека крушевската се издвојува по својата убавина. 
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зографскиот занает. Оригиналниот прибор за работа е вистинска реткост за 
целиот Балкан. Ќе го погледнете и зографскиот прирачник со цртежи од 
1802 година. Откријте ги тајните на славните иконописци и барем за 
момент вратете се во минатото. Најпознатата икона во галеријата е
 „Св. Богородица со Христа“ од 1830 година. Споредете ја оваа икона со 
сликата „Мајка со дете“ од крушевчанецот Никола Мартиноски. 



Турата трае 4 часа. Движењето низ градот е пеш и е подобно за сите возрасти.
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Иконостасот е вистинско ремек-дело, работено со 
огромна љубов цели четири години, по кажување на 
локалното население повисок и од тој во Бигорскиот 

манастир. Маестрално дело на копаничарот Нестор 
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(познатата чешма Буша).
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Дали некогаш сте биле во традиционална 
крушевска куќа? 
Крушевската куќа е специфична симбиоза на 
влашката и на мијачката уметност во градењето.  
Еден од ретките описи на крушевската архитектура 
ќе пронајдете во спомените од Никола Киров – 
Мајски. Од понов тип биле куќите на Нешковци, 
Фундовци, Таховци и други. Значителен дел од 
куќите биле бомбардирани и уништени за време 
на задушувањето на востанието. 
За среќа, куќата на Нешковци не била уништена за 
време на востанието и оваа тура нуди посета 
токму на оваа куќа. Позната е како Куќата на 
пашите, спомената токму и во записите на Никола 
Киров – Мајски. Семејството на баба Севастула, 
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состојка, туку правењето крст со раката на брашното пред да го почнете месењето. Старата влашка мисла состојка, туку правењето крст со раката на брашното пред да го почнете месењето. Старата влашка мисла состојка, туку правењето крст со раката на брашното пред да го почнете месењето. Старата влашка мисла состојка, туку правењето крст со раката на брашното пред да го почнете месењето. Старата влашка мисла 
дека за едно семејство во зима се потребни само три работи, дрва за огрев, брашно и сирење, се 
потврдува како точна. Ќе ги погледнете и плетените работи, мајсторските дела на овие вешти жени.
По посетата на куќата на Нешковци, следува посетата на леарницата и на споменикот Илинден 
(Македониум). Правите репрезенти на непокорноста и на жртвата за слобода на крушевчани, а 
Македониумот, можеби, и нашето најзначајно уметничко-архитектонско дело. На враќање кон градот ќе се 
запознаете и со бочварството. Еден од најстарите занаети што живеат само уште во неколку градови во 
Македонија. На крај турата завршува со ручек со традиционална влашка музика со прекрасен панорамски 
поглед кон градот.


