
B I ^ A I

Пишува: 
Милева ЛАЗОВА

58  МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 526/527/528/ 30.07.2004

    СЕМАКЕДОНСКА ВЕНЧАВКА 
ПО СИТЕ ОБИЧАИ

Економско развојниот цен тар "Со работка" од 
Битола е иницијатор и организатор на 
традиционално културно-туристичката ма-

нифестација "Се ма кедонска венчавка" на брач ни 
двојки од Македонија и од ди јаспората, која ми-
натата година се одржа на тре ти август. Тогаш се 
венчаа 16 брач ни двојки според сите црков  ни 
традиции и народни обичаи на македонскиот на-
род, а годинава при јавени се седум пара од кои 
шест се од Битола, еден од Скопје, а се очекува да 
пристигнат и двојки од Егејска, Пиринска Ма-
кедонија како и Македонци од Албанија. Вен-
чавката ќе се одржи во со борниот храм "Св. Ве ли-

УБАВ НАСТАН ВО БИТОЛА

Идејата за реализирање на ваква мани-
фестација, која е од регионален и од 
ме ѓународен карактер, потекна од 
желбата за зближување на Маке дон-
ците од овие простори, чија заед-
ничка цел е подигнување на на ци о -
налните чувства и вредности на ниво 
на меѓупочитување, толеранција, 
нас     п ро ти денешните услови за нив  но 
разне би  тување.

ко ма ченик Димитрија" во Би тола 
на 31 јули 2004 година.

Идејата за реализирање на вак-
ва манифестација, која е од регио-
на лен и од меѓународен карактер, 
потекна од желбата за збли жу-
вање на Македонците од овие 
простори, чија заедничка цел е 
подигнување на националните 
чувства и вред ности на ниво на 
меѓупочитување, толе ран ција, 
нас   проти денешните усло ви за 
нивно разнебитување. Истов ре-
мено учество  то на оваа венчавка 
за многумина би била прва посета 
на родната зем ја на нив ните ро-
дители, како и при лика за за поз-
навање на неј зи ната кул тура и тра-
ди ции.

Минатата година за прв пат бе-
ше организирана ваква манифес-
тација на овие простори, а органи-
заторите се надеваат дека ќе пре-
расне во традиција. Иницијатор 
за големата венчавка е госпо ди-
нот Јо ван Димовски кој овој нас-
тан го пла нирал цели осум години 
и бла годарение на неговата упор-
ност во 2003 година успеа да ја 
реализира. Повторно како и ми-
натогодишната свадба, се пред-
видува целиот ритуал да биде по 
старо, со сите оби чаи, како што 

порано се праве ле свадбите. Не-
вестите може да се облечат во не-
вестински фустан или, пак, во на-
родна носија. Младоженците ќе 
бидат собрани на плош та дот пред 
црк вата "Свети Дими три ја", а нив 
ќе ги "следат" музика, та па ни, 
играорци и пејачи. Сите ќе си 
имаат кум, но еден ќе биде офици-
јален, гос по динот Живко Ра дев-
ски. Како што наложува тради-
цијата ќе има де вер и мал девер. 
Младоженецот и не вес тата ќе се 
срет нат на плоштадот.  Еден мла-
до женец ќе биде избричен пред 
една куќа, како што е адетот, а ед-
на невеста ќе треба да фрли ја бол-
ко преку куќата. Венците ќе би дат 
направени од винова лоза, брш-
лен и цвеќиња. Во црквата ќе има 
огромна погача, пајтонот ќе го до-
несе митроплоитот Петар. 

Секој пар ќе добие важечка 
венчална потврда, но претходно 
тре ба секој пар да е регистриран 
во општината каде што живее. За 
секого ќе се обезбедат златни бур-
ми како подарок од организато ри-
те. По венчавањето паровите ќе 
заминат на коктел како што е ре-
дот, при што меѓу себе ќе се запо-
знаат, а можеби и натаму ќе дру га-
руваат.


