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Оваа 44. традиционална 
манифестација "Галичка 
свадба" веќе почна, а ќе 
продолжи и викендов, кога 
гостите ќе го слават бракот 
на Весна Димитровска и 
Марјан Блажевски. Патем ќе 
видат каде е создадено 
орото "Тешкото", таа 
прекрасна мелодиска 
експресија на вековната 
истрајност на Македонецот.

По традиција, невестата 
Весна е облечена во носија, 
изработена во 1920 година, 
со сребрени копчиња и 
специјален вез, тешка 24 
килограми и вредна повеќе 
од 12.000 евра, во која 
досега се венчале 44 
галички невести.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Секој Петровден, во Галичник, во 
богатиот летопис на долгата и ма-
котрпна историја на македонскиот 

народ, на неговото културно и на цио-
нално опстојување, ден и место каде 
раскошните носии, езгиите, величен-
ствените обреди и ритуали ја најавуваат 
"Галичката свадба", навистина предиз-
викуваат воздишка кај секој намерен и 
ненамерен гостин. Така и годинава, ток-
му на тој празник, по 44. пат повторно 
се слушаат свадбените ѕвона.

Скопјаните Весна Димитровска и 
Мар  јан Блажевски, избраните невеста и 
зет, судбоносното "да" ќе го изговорат 
пред Бога на оваа традиционална ма-
нифестација, според далеку познатите 
традиции и обичаи од Галичник, а чинот 
на црковното венчавање ќе биде бла-
гословено од отец Благоја Спирковски во 
селската црква "Свети Петар и Павле". 

Свадбата се подготвуваше два ме се-
ца. Од неколкуте пријавени двојки едно-
гласно е избрана оваа двојка, затоа што 
зетот Марјан уште од мал учествувал 
на манифестацијата, јавајќи коњ на га-
личките свадби, а има и галичко по тек-
ло, како и кумот Јован Равановски и по-
братимот Александар Филиповски. По 
традиција, невестата Весна е облечена 
во носија, изработена во 1920 година, 
со сребрени копчиња и специјален вез, 
тешка 24 килограми и вредна повеќе од 
12.000 евра, во која досега се венчале 
44 галички невести.
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ВЕКОВНАТА ИСТРАЈНОСТ ВЕКОВНАТА ИСТРАЈНОСТ 
НА МАКЕДОНЕЦОТ ПРЕКУ НА МАКЕДОНЕЦОТ ПРЕКУ 

"СУДБОНОСНОТО ДА""СУДБОНОСНОТО ДА"

Манифестацијата "Галичка свадба" 
свечено почна со гала концертот "Све-
тот пее и игра во Галичник", на 13 јули, 
на платото пред чешмата Упија и ам-
фитеатарот, кој му беше посветен и на 
големиот галички пејач Александар Са-
риевски.

Наредниот ден во 19 часот се кити 
бајракот и се пречекуваат тапаните. В 
недела наутро следуваат обичаите - 
канење на мртвите, канење на кумот, 
бричење на зетот, тргнување во строј 
по невестата, доведување на невестата 
во куќата на момчето и венчавање на 

младите. Традиционално, по завр шу ва-
њето на свадбата во недела, во селото 
младите организираат забава на от во-
рено.

Покровител на манифестацијата е 
претседателот на Собранието, Љубиша 
Георгиевски. 
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