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Стаття присвячена проблемі функціонування пережитків 
домонотеїстичних уявлень в весільній обрядовості кримських та-
тар. В роботі розглянуто найяскравіші ритуали та символи, що 
мають архаїчне походження, проте тісно переплітаються з іслам-
ською ідеологією, утворюючи неповторний колорит кримськота-
тарського шлюбного обряду.
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Вивчення реліктів домонотеїстичних вірувань завжди було і за-
лишається важливим завданням етнологічної науки. Весільна обря-
довість, як невід’ємна частина традиційної духовної культури етносу, 
являє собою комплекс обрядів та ритуалів, в яких знайшли своє відо-
браження різноманітні прояви давніх форм релігійних вірувань.

Після офіційного прийняття ісламу на початку XIV ст. в Золотій 
Орді світоглядні уявлення нової релігії поступово впливали та міцно 
перепліталися з місцевими домонотеїстичними культами кримсько-
татарського населення та стали невід’ємною частиною їх традицій-
ної культури. Зокрема, багатовікове панування ісламу на Кримсько-
му півострові значною мірою відобразилося і в обрядах одруження 
кримських татар. Ісламські традиції, хоч і займають головне місце в 
усьому комплексі весільної обрядовості, проте немусульманські ві-
рування і практики й досі, незважаючи на спрощення весільного об-
ряду, знаходять своє стійке відображення в церемоніальних актах і 
весільних атрибутах цієї сімейної урочистості.

Весільні традиції кримських татар неодноразово привертали 
увагу численних мандрівників, ентузіастів-любителів, професійних 
дослідників. Одна з найперших публікацій з описом кримськотатар-
ського весілля розміщена невідомим автором в 1828 р. в «Одеському 
віснику» [8]. У цьому ж періодичному виданні публікувалися роботи 
Франца Домбровського, присвячені кримськотатарському весільно-
му обряду [6; 7]. Окрім суто фактологічного матеріалу з весільної 
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обрядовості кримських татар Франц Домбровський також згадує та 
дає пояснення походження деяких домонотеїстичних складових ве-
сільних ритуалів. Наприклад, в ритуалах з використанням шкіри ба-
рана у весільному церемоніалі він вбачає відголоски кочового образу 
життя кримських татар. Багато корисних даних з цієї проблематики 
навів в своїх роботах Г. Бонч-Осмоловський [ 1, 2]. Зокрема, в своїх 
нарисах автор трактує походження ряду весільних ритуалів та виді-
ляє такі самобутні елементи, як обсипання нареченої зерном (вбачає 
в ньому землеробське походження) та гоління нареченого. Дослід-
ник також проводить етнокультурні паралелі весільного церемоніалу 
кримських татар з турками, ногайцями, туркменами та іншими тюрк-
ськими народами.

Вагомий доробок у вивчення весільної обрядовості кримських та-
тар внесла Соболєва О., яка комплексно проаналізувала традиційну 
структуру весільної обрядовості кримських татар, його складові еле-
менти та процеси трансформації обрядового комплексу. Проте у сво-
їх дослідженнях вона нівелює архаїчний, доісламський компонент, 
вважаючи його невиразним у духовній культурі кримських татар  
[13, С. 74].

Узагальнюючи історіографічний доробок попередників слід зазна-
чити, що ними була пророблена значна робота з вивчення обрядової 
сторони кримськотатарського весілля. Проте проблема домонотеїс-
тичних уявлень для більшості авторів не була предметом спеціально-
го вивчення, лише іноді деякі з них звертали свою увагу на архаїчний 
компонент весільного обряду.

Серед немусульманських рис весільної обрядовості кримських 
татар передусім слід виділити звичаї суворої і послідовно вираженої 
спорідненої екзогамії, територіальні обмеження, звичаї левірата і со-
рората, заборону одружуватися при молочній спорідненості, при по-
братимстві і посестримстві [12, С. 9]. Так, згідно ісламської традиції, 
шлюб дозволяється при другому ступені спорідненості. Проте у 
кримських татар аж до останнього часу чітко дотримуються традицій 
та перевіряються усі родинні зв’язки молодих, які хочуть одружити-
ся, аж до сьомого коліна [14, С. 15]. Деякі дослідники відмічають, що 
одруження не дозволяється родичам до 5 коліна з боку матері і до 7-го 
коліна з боку батька [9, С.139]. Як правило, наречену або зятя вва-
жали за найкраще вибирати зі свого села, округи. Південнобережні, 
горці, степовики один з одним раніше практично не одружувалися.
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Передвесільне спілкування значною мірою регламентується 
ісламськими морально-етичними нормами, проте раніше кримсько-
татарським дівчатам дозволялися вільні стосунки з хлопцями в дні 
народних свят і гулянь [3, С. 108]. Інколи через певний час після 
такого спілкування молоді одружувалися. Франц Домбровский у 
своєму нарисі «Дуа», опублікованому в Одеському віснику в 1847  р., 
вказує, що за словами жителів татарського села Бурнак недалеко від 
Євпаторії, в ніч проведення обряду дуа (служіння дервішів, які кру-
тяться) «в лощині, де розташувався ярмарок, траплялися події, які 
б згодилися і для роману, як викрадення дівиць, затишні побачен-
ня, після яких влаштовувалися весілля» [4; 5, С. 174]. Проте інший 
дослідник кримськотатарської весільної обрядовості Г. А. Бонч-
Осмоловський стверджує, що у кримських татар в такій буквальній 
формі вільні стосунки все ж таки були не відомі. Молодий чоловік, 
який був засватаний з нареченою, мав право приходити до неї ночами, 
тоді як вдень їм бачитися і розмовляти один з одним було заборонено. 
Відвідування ці відбувалися з відома матері, в деяких приморських 
селищах і з відома батька, проте на очі батькам наречений намагався 
не потрапляти. Нічні відвідування юнака кримськотатарської дівчини 
були досить узаконеними звичаями, проте, при цьому молоді обме-
жувалися певною близькістю. Найбільш повне і більш красномовне 
підтвердження описаних форм вільних стосунків міститься в татарсь-
ких піснях такмак і мані, зібраних А. Олесницьким [3, С. 106-108]. 
У деяких селищах Бахчисарайського району побачення та ночівлі в 
кімнаті нареченої категорично заборонялися. Нареченому дозволя-
лося лише таємно приходити до вікна нареченої і розмовляти з нею 
(пенджере-вар). Ці поведінкові норми дошлюбного спілкування, які 
зустрічаються і в інших тюркських народів, є давніми пережитка-
ми первісних форм стосунків між жінкою і чоловіком, спрямовані 
на стимулювання демографічного приросту родової общини. Ця 
архаїчна традиція лише підкреслює самобутність кримськотатарської 
духовної культури, її стійкість до впливу ісламу і норм шаріату.

Після заручин (сёз кесім) хлопець, маючи статус нареченого, 
вже мав право приходити у будинок нареченої. Раніше цей звичай 
називався «пенджереге бармакъ», тобто наречений отримував пра-
во інколи, крадькома, бачитися з нареченою, щоб ніхто із старших 
не бачив. Наречений приходив до віконця нареченої, де вона нена-
довго з’являлася, а він дарував їй подарунок. Цей візит означав те, 
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що молоді люди можуть зустрічатися вже як наречений і наречена  
[3, С. 106].

Кримським татарам відомі також і різні форми укладення шлю-
бу: відведенням (відходом) – за взаємною згодою молодих, але проти 
волі батьків, умиканням – викрадення дівчини без згоди батьків, але 
найпоширенішою формою союзу є шлюб за змовою. Давні, архаїчні 
риси має звичай втечі нареченої, виплати матері нареченої «молоч-
них грошей» (сют акъы). Подібні звичаї зустрічаються і в інших 
тюркських етносів і вважаються залишковим явищем закріпленої у 
минулому традиції виплати за наречену викупу [12, С. 9].

Домонотеїстичними уявленнями пояснюється звичай свататися 
в четвер або в п’ятницю. На вибір кримськими татарами саме цих 
днів для заручин, ймовірно, вплинуло уявлення про те, що саме в чет-
вер або в ніч з четверга на п’ятницю будинок сім’ї відвідують душі 
померлих родичів, які також повинні прийняти участь в цій змові 
та якось благотворно посприяти у життєво важливій справі (культ 
предків). В такі дні кримські татари намагаються також відвідувати 
зіярати (могили святих) і мезарлики (кладовища). Чоловікам-сватам 
через плече пов’язували хустку блакитного, зеленого або червоного 
кольору – обов’язковий символ сватання. Роль сватів довіряли шано-
ваним і ні в якому разі не розлученим людям, в чому також ми може-
мо спостерігати ідеї та елементи симпатичної магії.

Ще одним відгомоном культу предків у весільній обрядовості 
кримських татар є традиція незадовго до весілля у будинках наре-
ченого і нареченої обов’язково проводити обряд жертвопринесення 
і колективний молебень (дува) за померлими родичами. Після вико-
нання цього звичаю, молоді отримували своєрідне благословення і 
підтримку від духів предків в майбутньому весіллі та житті.

На усіх етапах весільної обрядовості центральне місце займають 
звичаї викупу і обміну подарунками та їх всенародна демонстрація. 
Ці звичаї спрямовані на те, щоби громада села визнала їх шлюб 
дійсним та прийняла в соціальну групу одружених людей.

Серед кримських татар стійко зберігалися відгомони культу їжі, 
злаків, хліба. Вони проявляються в звичаї обсипання нареченої 
матір’ю нареченого пшеницею, солодощами, горіхами, абрикосови-
ми кісточками, а також наряджання спеціального «весільного дере-
ва», обвішаного солодощами, горіхами, яйцями, фруктами. Також 
«весільне деревце» символізує древо-життя та пов’язується з куль-
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том предків, культом дерев, яким предки кримських татар молилися 
і приносили жертви. Всі ці дії, які мають відношення до катартичної 
магії, спрямовані на те, щоб у молодої сімейної пари не було проблем 
з дітонародженням. Також існувало повір’я, що під час заручення, яке 
собі життя наречена попросить у Бога, що загадає, то і виконається. 
Для цього їй давали два шматки хліба, які вона клала попід пахви, і 
дзеркало. Наречена заходила у кут, обгороджений фіранкою, сідала 
там, і дивлячись в дзеркало, загадувала свою долю, як би вона хотіла 
жити, скільки мати дітей. Потім вона віддавала один шматок хліба 
нареченому, а інший з’їдала сама [11; 3, С. 118]. Дзеркало належить 
до універсальних сакральних символів у багатьох народів і є провід-
ником між світом живих та потойбіччям. Використання дзеркала без-
посередньо під час проведення мусульманської церемонії нікях разом 
із запаленими свічками є яскравим магіко-релігійним ритуалом ве-
сільної обрядовості, в якому вогонь, за уявленнями кримських татар, 
наділений очисними та оберіговими властивостями, забезпечує без-
печний перехід нареченої із одного соціального стану в інший.

Як і у інших народів світу, в обрядах сімейного циклу зберегли-
ся пережитки культу металу. Вони містяться в таких актах весільної 
обрядовості, як надягання на поперек нареченої срібного поясу  
[3, С. 119]. Також в день весілля наречена була прикрашена великою 
кількістю металевих прикрас, особливо на грудях і поясі, з метою за-
хисту нареченої від негативного впливу духів і недобрих поглядів, які 
можуть стати перепоною у доброму протіканні вагітності та родах.

Особливе смислове навантаження несуть передвесільні обряди 
фарбування нареченої («хна гєджесі», означає «ніч хни») і гоління 
нареченого, які символізують зміну соціального статусу за допомо-
гою нанесення спеціальних знаків-символів на тілі у жінок або зміни 
зачіски. Цей обряд зустрічається і в інших народів, що свідчить про 
універсальність цих обрядів [12, с. 10].

Неісламські уявлення у весільній церемонії збереглися у звичаї 
стріляти в повітря під час відправлення весільного потягу з будин-
ку батьків нареченої до будинку нареченого, щоб захистити себе від 
недоброзичливців і злих духів. За принципом викликати «подібним 
подібне», у кримських татар існує звичай годувати наречену біля вхо-
ду у будинок батьків нареченого медом, варенням або чимось солод-
ким. Це робиться для того, щоб життя молодих було солодким, щоб 
невістка в майбутньому була поступливою, м’якою та лагідною.
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Яскравим прикладом симпатичної магії є звичай під час застелян-
ня ліжка молодим запрошували жінку років 70-80, яка брала на руки 
маленького хлопчика і валяла його по ліжку, примовляючи при цьо-
му різні добрі побажання молодим. Цією дією бажали забезпечити 
молодим дружнє, довге, багатодітне життя. Потім цього хлопчика і 
стару жінку обдаровували подарунками. Подібний звичай існує і в 
туркмен. Там майбутню свекруху разом з дитиною садять в центр 
нової тканої ковдри та родички нареченого починають катати їх з 
одного боку в інший. У казанських татар на коліна невістки садили 
немовля чоловічої статі, символізуючи тим самим бажане майбутнє 
потомство. Ці звичаї, як і традиція – саджати у весільний екіпаж 
хлопчика з Кораном, ймовірно, покликані забезпечити появу на світ 
дитини чоловічої статі.

Нарешті, ще один елемент, який майже завжди присутній у всіх 
весільних церемоніях кримських татар – алкогольні напої, які за 
ісламським законом категорично заборонені. Горілка присутня на 
всіх етапах весілля, наприклад, в таких обрядах і ритуалах, як за-
вантаження приданого нареченої на гарби і мажари [3, С. 112], під 
час проведення «хна геджесі» – викуп нареченим хни, також під час 
обряду фарбування хною долоні нареченого, при викупі схованих 
черевичок нареченим [3, С. 120]. Також відкупаються горілкою або 
грошима в тому разі, коли перед приїхавшими закриті ворота будин-
ку нареченої. Практично завжди горілка та інші алкогольні напої зна-
ходяться на бенкетному столі під час весілля. Але гості мають вибір 
і можуть сісти за той стіл, який сервірований згідно мусульманських 
канонів [10, С. 4]. Наявність горілки на всіх етапах кримськотатар-
ського весілля можна пояснити давньою тюркською традицією, від-
гомоном шаманізму, коли жодне свято, а тим паче виконання важли-
вого релігійного обряду не обходився без араки. Алкогольний напій 
у такому разі має певну семантичний зміст – є провідником шамана 
між дійсністю та світом духів, продуктом підношення духам помер-
лих предків.

Таким чином, ми бачимо, що попри те, що духовна культура 
кримських татар хоч і ґрунтується на ісламський догматиці, проте 
доісламський, архаічний компонент посідає чільне місце в ритуа-
лах і практиках кримськотатарської шлюбної обрядовості. Весіль-
ний обряд кримських татар, окрім встановлених шаріатом приписів, 
включає в себе такі архаїчні форми вірувань, як культ предків, культ 
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вогню, культ металу, фетишизм та різноманітні магічні дії. Вивчення 
цих домонотеїстичних уявлень, походження яких уходить в глибину 
віків, допоможе пролити світло на походження кримських татар та 
прослідкувати їх етнокультурні зв’язки з іншими народами.

Khudayberdieva Oksana

THE RELICS OF PRE-MONOTHEISTIC VIEWS IN THE WED-
DING CEREMONIES OF CRIMEAN TATARS

This article contains a complex research of pre-monotheistic beliefs in 
the wedding ceremony of Crimean Tatars. The centuries-old domination 
of Islam on the Crimean peninsula was largely reflected in the marriages 
of the Crimean Tatars in the ceremonies. Islamic traditions, although they 
occupy the main place in the entire complex of wedding ceremonies, yet 
non-Muslim beliefs and practices still, despite the simplification of the 
wedding ceremony, are reflected in ceremonial acts and wedding attributes 
of this family celebration.

First of all, among the non-Muslim rites of the wedding ceremony of 
Crimean Tatars, one should highlight the customs of strict and consistent 
pronounced exogamy, territorial restrictions, the existence of a permission 
to have free relationships in the days of folk holidays and festivities 
between Crimean Tatar girls and boys. There were various forms of 
marriage: the withdrawal (departure) – with the mutual consent of the 
young. Domontotheistic ideas explain the custom of marrying on Thursday 
or Friday, tradition is to hold the sacrificial rite and the collective prayer 
(dua) for the deceased relatives shortly before the wedding in the houses 
of the bride and groom.

Among the Crimean Tatars, there were persistent echoes of the cult 
of food, cereals, bread. They are manifested in the customs of the bride’s 
grooming with the bride’s mother by wheat, sweets, nuts, apricot kernels, 
and also dressing up a special “wedding tree” hung with sweets, nuts, 
eggs, and fruits. A special semantic load are the pre wedding ceremonies 
of branding and bridal shavingult of trees, which the ancestors of the 
Crimean Tatars prayed and sacrificed.

An analysis of the wedding ceremony of the Crimean Tatars showed 
that, despite the fact that the spiritual culture of the Crimean Tatars is 
based on Islamic dogmatics, however, the pre-Islamic, archaic component 
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occupies a tumultuous place in the rituals and practices of the Crimean 
Tatar marriage ceremonies. The wedding ceremony of the Crimean Tatars, 
together with the established rules of the Shariah, includes a certain 
number of local archaic beliefs such as the cult of ancestors, the cult of 
fire, the cult of metal, fetishism and various magical actions. The study of 
these monotheistic ideas, whose origins go deep in the ages, will help to 
shed light on the origin of the Crimean Tatars and to trace their ethno-
cultural connections with other peoples.
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Кожолянко Г. К.
УДК 39(477.85)

КУПАЛЬСЬКЕ СВЯТО УКРАЇНЦІВ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

Календарна обрядовість українців має давнє походження і бере 
свій початок з дохристиянських часів

Досліджено календарну обрядовість буковинців літнього періоду 
– свято Купала. Відновлення давніх дохристиянських свят з 90-х ро-
ків ХХ ст. проводиться у Чернівецькому державному музеї народної 
архітектури та побуту. Подано сценарій свята Купала.

Відзначено, що хлопці біля вогню утворюють «живий коридор», 
через який проходять учасники обрядовій. Дівчата прикріплять до 
віночків свічки, які будуть пускати на воду. Подано пісні, які співа-
ють на святі учасники.

У сценарії свята подано також легенди про квітку-папороті, Ку-
пало,  Марену, фольклорний супровід святкування та ін.

Ключові слова: свято, музей, вода, вогонь, квіти, пісня, хоровод, 
дерево, коло.


