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ВО ПОДГОТОВКА 43. ИЗДАНИЕ НА "ГАЛИЧКА СВАДБА"

ТРАДИЦИИ
ТРАДИЦИИ

тата година прв пат ја сле-
дела "Галичка свадба", но ве-
ли дека има доволно вре ме 
да се запознае со сите оби-
чаи кои се прават при овој 
чин. 

На свадбата ќе учествуваат 
со своите први постави ан-
самблите за народни песни и 
ора "Кочо Рацин" и "Мирче 
Ацев", а во официјалниот дел 
од свадбата ќе бидат при сут-
ни повеќе од сто сватови- 
статисти во галички носии, 
како и петнаесет коњаници. 

КУЛТУРНО ЛЕТО

Освен со традиционалните 
адети, пред и по централниот 
свадбарски чин, гостите на 
43. издание на "Галичка свад-
ба" ќе имаат можност да 
проследат и богата културно-
уметничка програма. Ден 
пред "Галичка свадба", на 14 
јули, во амфитеатарот во Га-
личник, со спектакулар ни от 
концерт на квартетот Дау-
товски и со зурлите и тапа-
ните на познатите Мајовци, 
всушност ќе почне "Галич ко-
то културно лето", кое ќе изо-
билува со многу богата кул-
турна програма. И оваа го-
дина традиционално ќе се 
одржат книжевната и ликов-
ната колонија, а во текот на 
ова "Галичко културно лето" 
се прават обиди и за концерт 
во црквата "Свети Петар и 
Павле" на оперската певица 
Весна Гиновска-Илкова, чии 
родители потекнуваат од ова 
планинско село. За 19 август 
(празникот Преображение), 
исто така, е планиран кон церт 
во спомен на Алек сан дар Са-
риевски, доајенот на маке-
донската народна музика. 

ник на манифестацијата. Ги 
познавам традициите и оби-
чаите и навистина сум сре-
ќен што ќе бидам галички 
зет. Досега учествував на мно-
гу изданија на 'Галичка свад ба' 
и ова е остварување на мојот 
сон. Со согласност на идната 
невеста Ирена, ко ја има 23 го-
дини, и е апсолвент на Фило-
лошкиот факултет, одам по 
стапките на моите предци, 
кои речиси сите се венчани 
во Галичник", истак на мла до-
женецот Лазаров. 

Невестата Китановска до-
даде дека за неа претставува 
особена чест и предизвик да 
облече носија која ја напра-
вила македонска жена. Мина-

семејства, Томовци, каде што 
за разни генерации се врза-
ни интересни вистински при-
казни од времето во кое жи-
вееле. Најстарата приказна, 
од родоначалникот на ова 
семејство, е дека тој е еден 
од оние галичани кои од ос-
манлискиот султан успеа ле 
да добијат дозвола да си ја 
вратат христијанската вера. 
Во 1843 година, еден член на 
семејството го спасил целото 
село од исламизирање, со 
тоа што се договорил со 
еден бег, негов познаник, да 
го спречи тоа, а за возврат 
му ја дал својата ќерка.  

"Имам потекло од Галич-
ник и сум долгогодишен учес-

фестација, која има амбиции 
како македонски бренд да 
вле  зе во светското живо кул-
турно наследство на УНЕСКО. 
Годинашниве младенци на 
манифестацијата ќе стапат во 
брак според далеку позна-
тите традиции и обичаи од 
Галичник. Чинот на црков но-
то венчавање ќе го изврши 
Архиепископот охридски и ма-
кедонски Г.Г. Стефан, во црк-
вата "Свети Петар и Павле". 

ПОТЕКЛО

Корените на зетот Томи-
слав се токму од прекрасниот 
Галичник, кој потекнува од 
едно од најстарите галички 

Секој Петровден, во Га-
личник, во богатиот ле-
топис на долгата и ма-

котрпна историја на маке-
донскиот народ, на неговата 
културна и национална оп-
сто јба, ден и место каде што 
раскошните носии, езгиите, 
величенствените обреди и ри-
туали ја најавуваат "Галичката 
свадба", навистина предиз ви-
куваат воздишка кај секој на-
мерен и ненамерен гостин. 
Така и оваа година, токму на 
тој празник, по 43. пат ќе се 
случи "Галичка свадба", на 15 
и на 16 јули.

Ирена Китановска и То-
мислав Лазаров, избраните 
невеста и зет, судбоносното 
"да" ќе го изговорат пред Бога 
на оваа традиционална мани-
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ВЕКОВНИОТ НЕПОКОР 

НА ГОРДИОТ ГАЛИЧНИК
Зетот Томислав Лазаров има приватна фир-

ма, а невестата Ирена Китановска е апсол-
вентка на Филолошкиот факултет во Скопје.

Освен со традиционалните адети пред и по 

централниот свадбарски чин, гостите на 43. 
издание на "Галичка свадба" ќе имаат мож-
ност да проследат и богата културно-умет-
ничка програма.


