КРУШЕВСКО НАСЛЕДСТВО
„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.

Првата црква што ќе ја посетите на оваа тура е црквата „Свети Никола“. Препознатлива е камбанарија и
саат-кула, обновена во 1904 година. Најстарата кула од тој тип, која има две функции. Одличната
лоцираност на црквата и близината на чаршијата - епицентарот на трговијата и на занаетчиството,
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.
Поставеноста на часовникот на највисоката кула овозможува видливост од секоја страна на градот.
Тие што немаат фобија од висина може да се качат и да го доживеат единствениот поглед кон градот.
Навивањето на часовникот е посебно интересно. Водичите ќе ви ги посочат единствените икони што
успеале да ја преживеат немирната 1903 година. За жал, иконостасот во црквата, последното дело на
маестралниот мијачки зограф Петре Филиповски - Гарката, е изгорен во целост. Само споредбата со
делата на зографот во црквата „Св. Спас“ во Скопје, во „Свети Јован“, Бигорски манастир итн. може да
ја долови величината на делото, кое е засекогаш изгубено. Дали знаете дека во оваа црква се чуваат и
дел од моштите на св Климент Охридски?

Посетата на Галеријата на Никола Мартиноски е уникатен начин на
запознавање со ликот и со делото на еден од најистакнатите македонски
современи сликари. Меѓу најпознатите дела на овој великан се издвојуваат
„Автопортрет“, „Мајка со дете“, „Две девојчиња“, „Доилка“, „Дете со
цигара“, „Донка“, „Свадба во Крушево“, „Мајка“ итн... Во музејот се изложени
и прекрасни примероци од типична влашка и македонска народна носија.
Крушевската одаја од XIX век ќе ве врати две столетија назад. Скромниот
амбиент полн со топлина и со мир ќе ве одушеви. На стотина метри се
наоѓа и следната црква, „Свети Јован“. Позната како влашка црква. Во
нартексот на црква се изложени фрагменти од фрескоживописот од
црквата „Св Атанаси “ во село Локвени од 1627 година На горниот кат каде
е скриена од очите на авноста ќе а видите галери ата на икони и целиот
алат за работа на Константин Зографот од Крушево Слушнете ги та ните за
зографскиот занает Оригиналниот прибор за работа е вистинска реткост за
целиот Балкан Ќе го погледнете и зографскиот прирачник со цртежи од
1802 година Откри те ги та ните на славните иконописци и барем за
момент вратете се во минатото На познатата икона во галери ата е
„Св Богородица со Христа“ од 1830 година Споредете а оваа икона со
сликата „Ма ка со дете“ од крушевчанецот Никола Мартиноски
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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
U.S. Embassy Skopje локална и регионална конкурентност финансиран од Европската Унија.

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
Алексиев Мирчески. Посебно забележете ги
претставите на Тајната вечера и на Судењето на
Христа пред Кајафа. Не изоставајте ги и прекрасните
часовници сместени во секоја од црквите, сите
подароци од видните крушевски фамилии, а голем дел
од нив постари од еден век. По пат нашите водичи ќе
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ви ги покажат и дел од градските маалски чешми
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(познатата чешма Буша).

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,
скратено Сика, сопственичка на куќата, ја купило
од Нешковци, за кои вели дека биле многу богати.
Куќата импресионира уште на прв поглед со стара
мала дрвена порта, која зад себе ја крие
грандиозната зачувана убавица во жолта боја со
многубројни дрвени прозорци во стилот на
влашката архитектура. Како и влашката црква
„Св. Јован“ во Крушево, така и оваа куќа била
ѕидана со врел вар што ја прави многу цврста.

Приземјето има под од големи камени плочи, каде што порано се приготвувала храната, а тука се наоѓале и
визбите. Дрвени скали ве водат кон катот, каде што порано биле трпезариите, а најгоре спалните. Тогашните
мајстори
ма
стори вешто го користеле секо
секој простор за складирање
складирање, па преминува
преминувајќи
ќи од кат на кат ќе ги забележите
дрвените долапи и мусандрите за алишта Просториите се многу пространи со височина од 3 7 метри
Ќе ве одушеви зачуваното автентично уредување со стар мебел и необичните тавани толку прецизно
изработени како на фина тантела Гостопримливите домаќинки облечени во стара градска традиционална
облека ќе ве катапултираат назад во времето Таму ќе ве чека и богато распослана трпеза со
традиционални крушевски и влашки адења како гурабии лаптука крофни питулици со лук и со кисело
млеко и овчо сирење локум домашно приготвено слатко кафе вода Сето тоа послужено во уникатен
градски влашки амбиент Освен тоа ќе имате можност да ги чуете и та ните на месењето пренесени од
на вештите крушевски жени во чиишто ма стории сами ќе се уверите Ќе научите за што служат сукалото и
тарунот а ќе се зачудите што на важната та на „состо ка“ на превкусните месени работи не е всушност
состо ка туку правењето крст со раката на брашното пред да го почнете месењето Старата влашка мисла
дека за едно семе ство во зима се потребни само три работи дрва за огрев брашно и сирење се
потврдува како точна Ќе ги погледнете и плетените работи ма сторските 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 на знача но уметничко-архитектонско дело На враќање кон градот ќе се
запознаете и со бочварството Еден од на старите занаети што живеат само уште во неколку градови во
Македони а На кра турата завршува со ручек со традиционална влашка музика со прекрасен панорамски
поглед кон градот
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Турата трае 4 часа. Движењето низ градот е пеш и е подобно за сите возрасти.

