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«…Я мечтаю записать какойнибудь
старинный обряд, а участвовать в нем —
ну, это было бы совершенно великолепно».
(З кінокомедії «Кавказька полонянка»).
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ШРІЛАНКА

Кохання
та золото
Êîëè ìåíåäæåð íà ðåöåïö³¿ ñêàçàâ, ùî â íàøîìó
ãîòåë³ áóäå ëàíê³éñüêå âåñ³ëëÿ, ÿ ñïîâíèâñÿ
åíòóç³àçìó. Ðîçïèòàâøè ïðî âñ³ ïîäðîáèö³,
ìèòòþ êèíóâñÿ ïåðåâäÿãàòèñÿ â³äïîâ³äíî
äî ïîä³¿ òà âçÿòè ôîòîêàìåðó. Íà ëîâöÿ ³ çâ³ð…
Ñåðã³é ÎÍÈØÊÎ

Біла хустинка, розгорнута
над головами наречених, символізує
дах і затишок, хай це буде розкішний
палац чи бідна хижка рибалки.
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Весілля у Шрі Ланці — це дуже гарно і на
скрізь символічно. Як і в усьому світі, тут це за
вжди важлива подія, до якої ставляться дуже
серйозно і на яку збираються всі близькі та ма
лознайомі родичі. Підготовка до шлюбної цере
монії займає майже рік, а кошти на неї відкла
дають взагалі по кілька років. Дата вступу до
шлюбу не випадкова — вона вираховується за
гороскопами окремо для молодого та молодої.
Можливо, це справді додає демографічній си
туації в країні позитивної статистики — принай
мні, розлучень тут значно менше, ніж у Китаї
чи на Філіппінах. ➧

j o i n u p . u a

Дружки як статус.
У ШріЛанці кількість дружок, як і багатство
їхнього вбрання, прямо вказує на «статусність»
нареченої. Тому 2014 року саме в цій країні
встановили світовий рекорд за кількістю
дружок на одному весіллі — 126!
І всі в однакових сукнях!

Під час клятви вірності молодий кидає золоті монети в долоні молодої, яка прймає їх,
але й одночасно кидає додолу, показуючи, що золоту непідвладне щире кохання.

Поки я шукав в інтернеті щось цікаве
про ланкійські весілля, з вулиці долину
ли гучні сигнали автомобілів, і стало зро
зуміло, що прибули молодята. Зайнявши
стратегічну точку поруч із весільними фо
тографами, я став свідком і навіть якоюсь
мірою учасником цікавої події. Як сказав
би Шурик, «совершенно великолепно»!
Попереду батька з нареченою під го
мін музичних інструментів та гуркіт бо
йового барабана йшли молоді хлопці в кос
тюмах давніх ланкійських воїнів. Вони
розмахували мечами та виконували такі
повітряні піруети, немов билися з невло
вимим ворогом невидимкою. Така виста

ва відбувалася неспроста, бо завдання
вояків — розлякати злих духів, які могли
б опинитися на шляху майбутньої сім’ї.
Поруч із нареченою йшли її подружки,
одягнені в однакові пишні сукні. Чим біль
ше у нареченої подружок, тим більше для
неї престижу. Така традиція одного разу
зібрала понад сотню красунь, і весілля по
трапило до Книги рекордів Гіннесса!
Слідом ішов наречений у супроводі дру
зів, убраних у принців. Вважається, що чим
більше хлопців у цій почесній варті, тим
більше дітей матиме нове подружжя.
А далі крокували батьки, найближчі ро
дичі, друзі й решта гостей. Усі прямували

до весільної арки, прикрашеної квітами,
де чекав ведучий церемонії, особлива до
вірена особа на зразок духовного настав
ника. Молодята зайняли місце по центру.
Головні герої промовили клятву по
дружньої вірності. Наприкінці нареченій
вручили квітку лотоса як символ кохан
ня та краси. Вона простягла долоні, а на
речений кинув у них золоті монети. Мо
лода розкрила пригорщі, й монети поси
палися на поміст. Це означає, що золото
та гроші не мають жодної цінності, порів
няно з коханням та вірністю. Після цього
до молодят підійшов батько нареченого
та омив їхні долоні кокосовим соком, ні

би змиваючи минулі кохання та спогади
про них: перед цими двома людьми —
нове життя, і колишнє не повинно йому
заважати. Витерши руки, наречені обмі
нялися обручками. Тепер вони стали од
нією родиною.
Але церемонія не завершилася. Чоло
вік надягнув на дружину кольє та червоне
сарі, яке означає, що перед нами — вже
не наречена, а господиня. А молода дру
жина напоїла чоловіка зі склянки кокосо
вим молоком, яке є символом життя та
продовження роду.
Уявіть собі, весь цей час наречений сто
яв без черевиків! Усі навколо — ошатно ➧
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Приймаючи подарунок від молодят і кладучи його собі на голову,
батьки відмовляються встановлювати свої правила в оселі нового подружжя.

вбрані, все навколо сяє золотом і дорогими тка
нинами, а він босий.
Після промови духовного наставника моло
дята покрили голови білою хустиною, що сим
волізує дах рідного дому, в якому господарю —
і тільки йому — дозволяється ходити в череви
ках. Жінка, стоячи на колінах, допомогла су
дженому взутися. Вона робила це дуже ніжно,
не поспішаючи.
Отримавши статус господарів, молоде подруж
жя запросило до себе батьків, уклонившись їм у
ноги та подарувавши постільну білизну. Кожний
з батьків поклав отриманий подарунок собі на
голову, повернувшись на своє місце. Покладан

ня подарунка на голову означає, що батьки по
важають молоду родину та відмовляються вста
новлювати в ній свій лад.
У кінці святкової церемонії був обряд, відо
мий нам як розбиття кришталевих келихів на
щастя. Правда, у ланкійців він виглядає дещо
інакше. З поміж родичів обирають найповаж
нішого чоловіка. Він бере меч і кокос. Одним
ударом розколює плід на дві половинки, які сим
волізують «його» та «її», а також те, що все старе
в їхньому житті зруйновано і повернутися до
нього неможливо. Розбитого не склеїти! Наста
ло нове життя.
Завершили церемонію святкова промова та
благословіння буддійського священнослужителя.
Після цього молодят і гостей запросили до
ресторану. Почалося свято ланкійської кухні, му
зики й танців. Воно гримить аж до ранку і може
тривати кілька днів. Зарано покинути весілля
вважається образою для нової родини, тож гос
ті буквально падають з ніг від утоми, але чека
ють, доки хтось інший першим залишить свято.
Коли весілля добігає кінця, як прийнято в усьо
му сучасному світі, молодята беруть відпустку
для медового місяця та вирушають у подорож,
часто навколо Шрі Ланки.
Хоча острівна країна відносно невелика, про
те у віддалених горах і долинах, на казкових бе
регах тут бувають дива, здатні вразити і справж
нього ланкійця. Не вірите? Вирушайте туди са
мі та переконайтеся! ■

joinup.ua
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