
95                                                                                                                                                                                                                                                                                

                 

 

 
 APSNIM, 2021, №:4 (32)  

РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ: КВІЛІНКОВА Є.  

ХАДЖИЛИК У ГАГАУЗІВ ЯК РЕЛІГІЙНИЙ  

І ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: ВІД МИНУЛОГО  

ДО СУЧАСНОГО, КИШИНІВ: TIPOGR. CENTRALĂ,  

2017, 424 С. 

Антоній МОЙСЕЙ,  

Буковинський державний медичний університет,  

antoniimoisei@bsmu.edu.ua,  

 

MOYSEY ANTONII. REVIEW OF THE MONOGRAPH:  

KVILINKOVA YE. GAGAUZIAN HADZHILIK AS A  

RELIGIOUS AND ETHNOCULTURAL PHENOMENON:  

FROM THE PAST TO THE PRESENT, CHISINAU:  

TIPOGR. CENTRAL, 2017, 424 P.  

Antoniy MOYSEY,  

Bukovinian State Medical University, 

ORCID ID: 0000-0001-5295-2271, RESEARCHER ID S-5261-2016 

 

  
 

 

 
 

ISSN: 2411-6181(on-line); ISSN: 2311-9896 (print)  
Current issues of social studies and history of medіcine. Joint Ukrainian

-Romanian scientific journal, 2021, №:4(32), P.  95-96 

 

 
Reviews 

Рецензії 

Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-румунський науковий журнал. 

(АПСНІМ), 2021, № 4 (32), P. 95-96       

В останні десятиліття вивченню теми паломництва 

та релігійного туризму присвячено чимало робіт 

дослідників, що пояснюється стрімким відродженням 

цього явища. Безсумнівно, що ця традиція має 

мобілізуючий вплив на релігійну та етнічну 
ідентичність, на різні сфери соціального та духовного 

життя народу, що свідчить про актуальність даної 

тематики та необхідність вивчення цієї галузі культури 

на межі різних дисциплін. 

Велика за обсягом наукова праця Є.М. Квилінкової, 

що складається з шести розділів, присвячена вивченню 

особливостей прояву та вираження у гагаузів різних 

форм православного паломництва. Видана монографія – 

це перше в гагаузознавстві дослідження, в якому 

вивчено та розкрито паломницьку традицію у гагаузів, 

які є тюркомовними та православними. Вона 
присвячена аналізу унікального релігійного та 

етнокультурного феномену – паломництва гагаузів до 

Єрусалиму – до Гробу Господнього, яке називається в 

народі «хаджилик». 

Квілінкова (Касим) Єлизавета Миколаївна – доктор 

історичних наук, доцент, старший науковий 

співробітник Інституту культурної спадщини Академії 

наук Молдови (сектор "Єтнологія гагаузів"). 

Народилася у місті Чадир-Лунга Республіки Молдова. 

Закінчила Московський державний університет ім. 

М.В. Ломоосова (історичний факультет). В академії 
наук працює з 1991 р. У 2022 р. в Інституті етнографії та 

антропології імені М.М. Миклухо-Маклая РАН 

захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня 

кандидата історичних наук на тему “Календарна 

обрядовість гагаузів кін ХІХ – поч. ХХ ст.”. У 2008 р. в 

Інституті історії Академії наук Республіки Молдови 

захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня 

доктора історичних наук на тему “Регіональні 

особистості традиційної духовної культури гагаузів”.  

Є. М. Квілінкова – автор одинадцяти монографій 

“Гагаузький народний календар” (2002), “Гагаузи 
Молдови і Болгарії” (2005), “Традиційна духовна 

культура гагаузів: етнорегіональні особливості” (2007), 

“Замовляння, магія і обереги у народній медицині 

гагаузів” (2010). “Гагаузький пісенний фольклор 

“Граматика життя” (2011), “Апокрифи у відображенні 

народної культури гагаузів” (2012), “Православ’я 

стержень гагаузької етнічності” (2013), “Культ вовка у 

гагаузів крізь призму етнокультурних символів” (2014), 

“Курбан у гагаузів (Архаїчна сучасність)” (2015), 

“Гагаузи в етнокультурному просторі Молдови 
(Народна культура і етнічне самоусвідомлення гагаузів 

крізь призму поєднання часів)” (2016), “Хаджилик у 

гагаузів як релігійний та етнокультурний феномен: від 

минулого до сучасного” (2017). Укладач збірки 

гагаузьких народних пісень “Moldova gagauzlann halk 

turkuleri” (2003). Опубліковано понад 230 наукових 

статей, у тому числі у зарубіжних наукових виданнях 

Росії, України, Білорусі, Болгарії, Польщі, Румунії, 

Туреччини, Казахтану, Татарстану, Туркменістану. 

Тематика виданих праць різноманітна: історія та 

культура гагаузів, календарна і сімейна обрядовість, 
звичайне право, термінологія спорідненості, народна 

медицина, релігійна література (рукописні тексти), 

пісенний фольклор, етномовна ідентифікація різних 

груп гагаузів, релігійна ідентичність бессарабських 

гагаузів і болгар, гагаузькі етнокультурні і національні 

символи та ін. 

У своїй праці авторка переконливо показала, що 

паломництво до Святої землі – важлива частина 

православної культури та традиційного світогляду 

гагаузів. Це явище пронизувало всі сфери їхнього життя 

і було важливою складовою релігійної та 
етнокультурної ідентичності. У процесі дослідження Є. 

Квілінкова залучала різні джерела – архівні документи, 

зібраний нею особисто польовий етнографічний 

матеріал, дані періодичного друку першої половини ХХ 

ст., пісенний фольклор та апокрифічні тексти, 

фотоматеріали та ін. Завдяки введенню у науковий обіг 

даних, вченій вдалося відобразити у своїй роботі живу 

картину паломництва у гагаузів і всебічно простежити 

існування цієї традиції у них як у минулому, так і в 

сьогоденні. 

У цій монографії наводяться також дані про те, що 
ця традиція, яка є одним з найдавніших видів 

шанування у християн, зберігалася у гагаузів у 

незмінному вигляді протягом багатьох століть. Завдяки 

застосуванню автором історико-порівняльного та 

системного методів паломницька традиція у гагаузів 
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вивчена в динаміці протягом двох століть з урахуванням 

зміни історичної, соціально-політичної та культурної 

ситуації. Вона розглянута у роботі крізь призму зв'язку 

часів та поколінь. З наведених у монографії відомостей 

видно, що паломництво залишається значною 
складовою соціального капіталу гагаузів, впливаючи на 

їхні релігійно-народні традиції та менталітет. 

У роботі підкреслюється, що в основі мотивів 

вчинення паломництва у Святу землю лежать релігійні 

уявлення про необхідність праці заради Господа, що 

розглядалося як жертва, яка приноситься Богові заради 

отримання того про що просять або в подяку за щось. 

Воно вважалося найбільшим із усіх видів паломництва і 

тому сприймалося як духовний подвиг. 

На підставі вивчення історичних форм даного 

явища, що існували у гагаузів у XIX – на початку XX 
ст., аналізу функцій та кодів обрядової практики Є. 

Квілінкова розглянула відмінність хадж від усіх інших 

форм православного паломництва. Інтерес представляє 

зроблений нею висновок у тому, що метою здійснення 

гагаузами паломництва у Святу землю було непросто 

духовне оновлення, а повне переродження людини 

шляхом проведення низки ініціальних ритуалів 

(поклоніння Гробу Господнього, обмивання у річці 

Йордан, отримання титулу – «хаджі» та інших. ). У 

монографії автором докладно розглянуто ритуали 

проводів та зустрічей паломників «хаджі» всім 
сільським суспільством, які були важливою складовою 

релігійно-народної традиції. Зазначається, що унікальне 

поєднання таких компонентів зробило паломництво до 

Єрусалиму символом православної віри та мрією всього 

життя для гагаузів. 

У цій монографії Є. М. Квілінкова розглядає також 

традицію паломництва на Святу Гору Афон. 

Наголошується, що цей релігійний об'єкт виступає у 

народно-релігійній традиції гагаузів другим за 

значимістю центром паломництва. 

Для українських дослідників особливий інтерес 
представляють дані про те, що з другої половини XIX 

ст. третім за значимістю місцем паломництва у 

бессарабських гагаузів була Києво-Печерська Лавра. 

У процесі проведеного глибинного порівняльно-

історичного дослідження даного релігійного феномену у 

мусульман та у балканських християнських народів 

автором виявлено спільні та особливі риси, що 

характеризують православний хаджилик та 
мусульманський хадж, а також значення титулу «хаджі» 

та принцип його спадкування. В результаті здійсненого 

в даній монографії аналізу форми та змісту традиції 

хаджилик Є.М. Квілінкова зробила важливий для 

гагаузької етнологічної науки висновок про те, що її 

побутування у гагаузів вписується в загальний контекст 

загальнобалканської картини масової народної 

віросповідної практики християнських народів, які там 

проживають. 

 
Moysey Antoniy. Review of the monograph: Kvilinkova 

Ye. Gagauzian Hadzhilik as a religious and ethnocultural 

phenomenon: from the past to the present, Chisinau: Tipogr. 

Central, 2017, 424 p. The monograph by the Doctor of Historical 

Sciences, Associate Professor Ye. Kvilinkova examines the 

peculiarities of the manifestation and expression of various forms 

of Orthodox pilgrimage in Gagauz society. It analyzes the religious 

and ethnocultural phenomenon of the “hajjilik”, what means the 

pilgrimage of the Gagauz to Jerusalem, to the Holy Sepulcher. It is 

emphasized, that the published monograph is the first research 

among Gagauz studies, which revealed this pilgrimage Gagauz 

tradition, who are Turkic-speaking and Orthodox. 

The author draws the attention of researchers and readers to 

the fact, that the Gagauz pilgrimage tradition demonstrates the 

spirituality of the Gagauz people, emphasizes the importance of 

Orthodoxy as a fundamental component of their ethnic identity in 

this book. 
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