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ЕКОТ НА ЗУРЛИТЕ    И НА ТАПАНИТЕ - ЕКОТ НА ЗУРЛИТЕ  
СИМБОЛ НА ИСКО   НСКА ТРАДИЦИЈАСИМБОЛ НА ИСКО 

Пишува: 
Милева ЛАЗОВА

Галичката свадба, симбол на искон-
ската традиција и на обичаите на 
македонскиот народ и оваа година, 

како пред многу векови, на големиот 
празник Петровден, 12 и 13 јули, ќе го 
доживее своето 45. издание. На гости-
варците, дваесетипетгодишната Дафи-
на Гроздановска и триесетгодишниот 
Горан Игор Бундалески, им припадна 
честа да бидат годинашни галички 
младенци. Дафина и Горан заедно се 
веќе десет години и нивна желба отсе-
когаш била првото свадбено оро да го 
заиграат токму на платото пред црквата 
"Свети Петар и Павле" во Галичник. 

"Ги знаеме сите обичаи и се надеваме 
дека сè ќе помине во најдобар ред. 
Воопшто не ми е тешко да ја носам 
носијата тешка 30 килограми. За мене е 
привилегија да бидам дел од овој нас-
тан и воопшто не размислувам дали ќе 
ми биде топло во таа облека", рече га-
личката невеста.

Зурлите и тапаните повторно ќе згр-
мат во Мијачијата пред многубројните 
домашни и странски гости, кои ќе ја 
почувствуваат гостопримливоста и тра-
дицијата на гордите галичани. Гостите 
ќе видат каде е родено орото "тешкото", 
таа прекрасна мелодична експресија 
на вековната света истрајност на Ма-
кедонецот. И ќе се заигра и не само ова 
машко оро, туку и "невестинското" - жен-
ско оро. Секој гостин нема да биде само 
нем набљудувач, туку напротив ќе биде 
учесник во традицијата која трае со 
години, ќе го доживее македонскиот 
дух, мајсторскиот вез на галичката но-
сија, песните и ората проследени со 
екот на тапаните и со пискотот на зур-
лите.

Адетите кои некогаш се изведувале 
седум дена овој пат ќе бидат во два 
дена, но автентично изведени со мно-
губројни учесници и со двете културно-

45. ГАЛИЧКА СВАДБА45. ГАЛИЧКА СВАДБА

Во рамките на Галичкото културно лето ќе се одржи и книжевна 
колонија со присуство на поети и писатели од цела Македонија. 
За празникот Преображение, на 18 август, ќе се отвори тра ди-
ционалната Галичка ликовна колонија, со завршна изложба на 
насликаните дела. Како дополнување на овие манифестации 
следуваат промоции на книги, од македонската историја и кул-
тура, фотографска изложба, проекција на стари филмови за Га-
личник и за Галичката свадба. Оваа година особено со пригодни 
предавања, трибини и печатени публикации ќе се одбележат го-
лемото национално дело на Ѓорѓија Пулевски и 120-годишнината 
од формирањето на првата македонска книжевна дружина, чиј 
прв претседател беше токму дедото на македонистиката, учеб-
никарот, историчарот и револуционерот Пулевски.

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ
На Дафина Гроздановска 

и Горан Игор Бундалески 
им припадна честа да 
бидат годинашни галички 
младенци.

Свадбата ќе почне со 
пречекот на тапаните, 
редењето на бајракот, 
со играње на "тешкото" 
и "невестинско" оро, со 
кои достоинствено се 

слави и се воспева 
македонскиот 
идентитет.
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ЕКОТ НА ЗУРЛИТЕ    И НА ТАПАНИТЕ -  И НА ТАПАНИТЕ - 
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уметнички друштва "Кочо Рацин" и "Мир -
че Ацев".

Свадбата ќе почне со пречекот на 
тапаните, редењето на бајракот, со иг-
рање на "тешкото" и "невестинско" оро, 
со кои достоинствено се слави и се вос-
пева македонскиот идентитет. Вечерта 
завршува со палењето на борина и но-
сењето на невестата на вода, тој магис ки 
обред. Во неделата следуваат оби чаите 
канење на мртвите, бричење на зетот, 
канење на кумот, поаѓање на строј по 
невестата, доведување на не вестата во 
момчевата куќа, и венчавање на мла-
доженците со благослов на над лежниот 
архијерејски намесник и паро хиски 
свештеник, отец Благоја Спи ров ски. 

НЕВЕСТАТА ДАФИНА ГРОЗДАНОВСКА НЕВЕСТАТА ДАФИНА ГРОЗДАНОВСКА 
И МЛАДОЖЕНЕЦОТ ГОРАН ИГОР БУНДАЛЕСКИИ МЛАДОЖЕНЕЦОТ ГОРАН ИГОР БУНДАЛЕСКИ


