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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що релігійна культура 

одного з корінних народів України кримських татар досі залишається 

маловивченою, а релігійні вірування ногайців, які з кінця XV до кінця XVIII ст. 

населяли значну частину степової України, взагалі ніколи не були предметом 

наукового дослідження. Тому прогалину у науковому дослідженні цих народів 

потрібно заповнити, відтак дане дисертаційне дослідження є першою спробою 

комплексного вивчення основних особливостей побутового ісламу у зазначених 

етноконфесійних спільнот. 

Релігійна приналежність кримських татар і ногайців до ісламу стала одним із 

важливих чинників їхнього етнополітичного і етнокультурного розвитку. Проте 

значний науковий інтерес представляє не лише приналежність до цієї конфесії, а 

й ті конкретні форми, яких під впливом різних історичних обставин в різні епохи 

набував практичний іслам в широких масах тюркського населення Північного 

Причорномор’я та Криму – так званий «народний» або «побутовий» іслам. Іслам 

у кримських татар і ногайців має синкретичний характер та поєднує неісламські 

(християнські) уявлення та доісламські (язичницькі) культи, такі як культ святих 

місць і культ природи (азізізм), дуваїзм, тотемізм, фетишизм, суфізм. В 

середньовічні часи існував так званий «кочовий іслам», який полягав у 

специфічному ставленні до мусульманських настанов в умовах кочового 

господарювання, а в наші часи – «політичний іслам». Варто зазначити, що 

традиційна релігійна культура кримських татар відрізняється толерантним, 

нерадикальним характером взаємовідносин з сусідніми народами іншої релігійної 

ідентичності. Проте з огляду на ті процеси, які зараз відбуваються в світі, а саме – 

поширення фундаменталістських ісламістських течій, що прагнуть усунути 

неісламський культурно-побутовий складник у культурі народів, які сповідують 

іслам, зокрема й кримськотатарського, тенденції, які запанують в релігійній 

свідомості і практиці мусульманського населення Криму, визначатимуть не 

тільки майбутнє носіїв цієї конфесії, але, певною мірою, й динаміку історичного 

процесу в країні. Тому розробка цієї проблематики є важливою не лише з 

наукового погляду, а й практичного, оскільки сприяє формуванню науково 

обґрунтованої політики держави в сфері міжконфесійних відносин. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

була складовою частиною планових науково-дослідних тем кафедри археології та 

етнології України історичного факультету Одеського національного університету 

імені І. І. Мечникова: з 10. 2007 до 12. 2008 – «Етнокультурні процеси в 

Південно-Західній Україні в XVI – XX ст.» – державний реєстраційний номер 

теми: 0104V010089; з 10. 2009 до 10. 2010 – «Етнічна історія і традиційна 

культура населення Півдня України» – державний реєстраційний номер теми: 

0109V008118, а також виконана в рамках загальної науково-дослідної теми 

історичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка 11 БФ 046-01 «Українська нація в загальноєвропейському вимірі: 

історія та сучасність». 



 

Мета роботи полягає у комплексному дослідженні особливостей 

виникнення, еволюції та побутування домусульманських та ісламізованих 

релігійних вірувань у кримських татар і причорноморських ногайців, що 

функціонують в народно-побутовій формі. 

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію наступних завдань: 

– визначити ступінь вивченості релігійних вірувань в зазначених етнічних 

спільнотах; 

– розглянути комплекс наявних джерел з теми дослідження та з’ясувати їхню 

інформативність і достовірність;  

– розкрити особливості моделей харчування ногайців і кримських татар, 

проаналізувати їх походження та еволюцію; 

– з’ясувати ступінь і особливості дотримання харчових норм ісламу у процесі 

формування системи харчування у цих етнічних спільнот;  

– дослідити ісламські і не- /доісламські компоненти у віруваннях та практиці 

кримських татар і ногайців в процесі розвитку їхнього поховально-поминального 

комплексу; 

– виявити й проаналізувати доісламські вірування в календарній і сімейній 

обрядовості та культовій практиці мусульманських народів півдня України. 

Об’єктом дослідження є доісламські елементи релігійно-світоглядної 

системи причорноморських ногайців і кримських татар, як важливі складники 

їхньої духовної культури та побуту. 

Предмет дослідження – зумовленість, еволюція та специфіка побутування 

доісламських, народних релігійних вірувань у ногайців і кримських татар, їх 

вплив на формування культурно-побутової сфери цих етнічних спільнот. 

Методологія дослідження має комплексний характер і ґрунтується на 

принципах історизму та науковості. Оскільки дослідження характеризується 

міждисциплінарністю, знаходиться на стику етнографії, історії, археології, 

релігієзнавства та етнолінгвістики, то нами були застосовані як історичні методи, 

а саме: порівняльно-історичний, типологічний, хронологічний, ретроспективний 

методи, метод реконструкції, метод пережитків, так і загальнонаукові методи, 

такі як логічний та гіпотетико-дедуктивний. Особливості джерельної бази 

дозволили використати спеціальні методи – етнолінгвістичний та 

картографічний. 

Серед основних методів збору польової етнографічної інформації, які 

широко застосовувалися, були загальноетнологічний метод безпосереднього 

спостереження та інші конкретні методики збору польового матеріалу, такі як 

анкетування, опитування та ін. Загалом в роботі поєднуються різні 

загальнонаукові, загальноетнологічні та окремі методи і методики. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період XІ – початок XXI 

століть. Нижня хронологічна межа обумовлена появою та поширенням ісламської 

релігії на теренах України серед окремих груп тюркського населення. Верхня 

хронологічна межа сягає етнографічної сучасності і обумовлена, зокрема, тим, 

що дисертаційне дослідження значною мірою спирається на польовий 

етнографічний матеріал автора. Такий тривалий хронологічний період дозволяє 

простежити особливості виникнення, еволюцію та побутування 



 

домусульманських та ісламізованих релігійних вірувань у кримських татар і 

причорноморських ногайців, що функціонують в народно-побутовій формі. 

Географічні межі дослідження обумовлені теренами розселення 

причорноморських та приазовських ногайців на території Південної України та 

кримських татар, які населяли територію півострова Крим. На материковій 

частині України ногайське населення кочувало майже на всій території Одеської 

області, у західній та південній частині Миколаївської, південній частині 

Херсонської, Запорізької, Донецької областей. Таким чином, причорноморські 

ногайці займали значну смугу степу та лісостепу вздовж північного узбережжя 

Чорного та Азовського морів. Однак, враховуючи те, що ця тема є недостатньо 

дослідженою, то в даний час можливо намітити лише приблизні кордони 

проживання мусульманського населення, без їх точного визначення. 

Також для здійснення аналізу релігійно-світоглядної системи кримських 

татар і ногайців, ми використовували матеріали з духовної культури інших 

тюркських народів ісламського віросповідання, які в деякій мірі мають спільну 

етнічну історію та культурну близькість і в даний час мешкають в державах 

Середньої Азії, республіках Поволжя та Північного Кавказу Російської федерації. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації 
вперше: 

– в науковий обіг введені терміни «азізізм» та «дуваїзм», визначено та 

докладно охарактеризовано їхню роль в традиційній обрядовості та культовій 

практиці досліджуваних етнічних спільнот, простежено їх історичну 

обумовленість та зв’язок з доісламськими віруваннями; 

– на основі археологічних матеріалів та власних польових досліджень автора 

реконструйовано поховальний обряд кочівників України, простежено його 

еволюцію з доісламських часів до сучасності, охарактеризовано його 

немусульманський складник; 

– розроблено класифікацію моделей харчування кримських татар та 

ногайців, проаналізовано еволюцію системи харчування в контексті дотримання 

харчових норм ісламу; 

– використано лінгвістичні матеріали з антропонімії північно-

причорноморських ногайців, на основі яких виявлено ступінь релігійності цього 

етносу; 

– у науковий обіг введено матеріали польових етнографічних досліджень 

автора, які здебільшого не мають аналогу в джерелах та літературі; 

удосконалено: 

– знання про походження та побутування в світогляді та релігійній практиці 

кримських татар і ногайців доісламських вірувань та обрядів, які в процесі 

історичного розвитку тісно переплелися з офіційною ісламською релігією й часто 

самими представниками народу сприймаються у нерозривній єдності; 

– уточнено час проникнення і процес поширення ісламу на українських 

теренах; 

отримало подальший розвиток: 

– розгляд історіографічної спадщини вітчизняних вчених, систематизація 

письмових та залучення археологічних, етнографічних і лінгвістичних джерел, 



 

що дозволило повною мірою проаналізувати релігійні погляди ногайців і 

кримських татар. 

Практичне значення результатів дисертації полягає в тому, що робота, яка 

має певне теоретичне значення, може бути використана в подальших наукових 

дослідженнях в галузі етнологічної науки, історії та культури народів України. 

Практичне значення отриманих результатів визначається також можливістю їх 

використання в навчальному процесі у вищих і середніх навчальних закладах, 

при підготовці загальних та спеціальних (за спеціальністю «етнологія», 

«релігієзнавство», «історія України») курсів, методичних посібників та 

підручників. Отримані результати варто використати для розробки прогнозів, 

документів, законодавчих актів та в практичній діяльності регіональних 

державних органів влади в районах компактного проживання мусульманських 

народів. Їх також доцільно використати й при формуванні експозицій 

етнографічних та історико-краєзнавчих музеїв. 

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень, що включені 

в дисертацію викладені на 16 наукових і науково-практичних конгресах, 

конференціях, читаннях: Всеукраїнська наукова конференція до «170-річчя 

корифея українського народознавства Петра Васильовича Іванова» (Харків, 1-2 

грудня 2007 р.); 64-а звітна студентська наукова конференція історичного 

факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (Одеса, 

22 квітня 2008 р.); Міжнародна наукова конференція «Православ’я та 

ідентичність гагаузів» (Комрат-Чадир-Лунга, 6-8 листопада 2008 р.); Міжнародна 

наукова конференція «Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки» 

(Київ, 28-30 травня 2008 р.); Міжнародна наукова конференція «Проблеми 

історичної регіоналістики» (Чебоксари, 23 травня 2008 р.); III Російсько-

Молдавський симпозіум «Курсом Молдови, що йде курсом розвитку «Традиції та 

інновації в соціонормативній культурі молдаван і гагаузів» (Комрат, 10 жовтня 

2008 р.); Міжнародний науковий симпозіум «Трансформація традиційної 

культури в умовах глобалізації» (Одеса, 11-13 вересня 2009 р.); 27 міжнародні 

наукові читання «Культура народів Причорномор’я: від найдавніших часів до 

сьогодення» (Сімферополь-Коктебель, 22-23 квітня 2009 р.); XIII Сходознавчі 

читання А. Кримського (Київ, 22-23 жовтня 2009 року); XVII Сходознавчі 

читання ім. А. Кримського «Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії» 

(Київ, 16-18 жовтня, 2013 р.); Всеукраїнська наукова конференція «Ісламська 

цивілізація: історія та сучасність» (Київ, 25 березня, 2009 р.); Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Сучасні процеси в релігійному житті світу та 

України» (Одеса, 19-20 березня 2009 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Іслам в Росії та за її межами: історія, суспільство, культура» 

(Магас, Республіка Інгушетія, 22-23 жовтня 2011 р.); Міжнародна наукова 

конференція «Етнічна культура в глобалізованому світі» (Одеса, 1-2 лютого 2013 

р.); Міжнародна науково-практична конференція «Значення науково-

інтелектуальної спадщини Мухаммеда Асада в осмисленні актуальних проблем 

сучасного розвитку» (Київ, 16 травня 2013 р.); III Міжнародна науково-практична 

конференція «Іслам та ісламознавство в Україні» (Донецьк, 19 вересня 2013 р.). 
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Структура дисертації. Загальний обсяг роботи становить 288 сторінок, 

основний текст – 208 сторінок. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел та літератури (421 позиція), трьох 

додатків. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовуються актуальність обраної теми, структура, методика 

дослідження. Визначені мета, завдання, хронологічні та географічні межі роботи. 

Показано зв’язок теми з науковими програмами, а також наукова новизна, 

теоретичне та практичне значення отриманих результатів, вказано на особистий 

внесок автора. 

У першому розділі дисертації «Історіографія проблеми та джерельна 

база дослідження» висвітлено історіографічний доробок дослідників з релігійної 

культури кримських татар і ногайців, проаналізовано джерельну базу цієї 

проблематики. 

У підрозділі 1.1. «Історія вивчення проблеми» аналізуються 

історіографічні розвідки попередників, які ми умовно поділили на три періоди 

розвитку наукової думки та, зважаючи на різну етнічну долю двох етносів на 

теренах України, а також на різний ступінь їх вивчення, виділили в окремі блоки. 

Наукове вивчення ногайців Північного Причорномор’я та Приазов’я 

першого періоду відбувалося в XIX ст. – до початку 1920-х рр. Першим з 

істориків, який приділив значну увагу вивченню історії ногайців Північного 

Причорномор’я був А. О. Скальковський
1
. Велике значення для вивчення історії 

та культури північнопричорноморських і приазовських ногайців мають 

фундаментальні роботи О. А. Сергєєва
2
 та В. Д. Смирнова

3
. Хоча ці дослідники 
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не торкалися нашої проблематики, але вчені ввели в науковий обіг значний масив 

джерел, сформулювали і поставили перед наукою ряд проблем ногайської історії, 

а також запропонували деякі шляхи їх вирішення. Низка питань з історії та 

етногенезу ногайців висвітлювалася російськими дореволюційними істориками 

М. М. Карамзіним
4
, Г. І. Перетяковичем

5
 та ін. Автори з інших країн взагалі мало 

і лише спорадично зверталися до деяких аспектів цієї тематики, або поверхово 

висвітлювали її в узагальнюючих енциклопедичних виданнях, не сформувавши 

окремої історіографічної традиції. 

У 1920-х – кінці 1980-х рр. дослідження ногайців Північного Причорномор’я 

виходять на новий, більш високий науковий рівень. Серед праць, присвячених 

історії цього народу варто назвати дослідження Ф. О. Петруня
6
 та О. Б. Варнеке

7
. 

Значний вклад у прояснення питань формування ногайського етносу та його 

історії зробили М. Г. Сафаргалієв
8
, Б.-А. Б. Кочекаєв

9
 та ін. До ногайської 

проблематики зверталися, хоча і спорадично, одеські дослідники, такі як 

А. О. Добролюбський, А. Д. Бачинський, Л. В. Субботін
10

. І все ж в межах цього 

періоду увага до історії ногайців Північного Причорномор’я була досить 

фрагментарною, особливо до таких сторін їхньої культури, як релігійне життя. 

В період з 1990-х рр. – до початку XXI ст. дослідники продовжують вивчати 

питання походження та історії ногайців Південної України, проте ця тема і досі 

залишається недостатньо розробленою і відкритою для подальших досліджень. 

Позитивної оцінки заслуговують дослідження С. М. Гізера
11

, А. В. Шабашова
12

 та 

В. В. Грибовського.
13

 Серед сучасних російських дослідників варто особливо 

відмітити роботу В. В. Трепавлова
14

, яка містить розділ, присвячений культурі і 
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релігії ногайців, але, як і в інших російських авторів, мало уваги приділено 

ногайцям Північного Причорномор’я. 

Огляд наявних досліджень дозволяє зробити висновок, що маловідомими 

залишаються походження причорноморських ногайців, етапи формування 

народу, родоплемінний склад, терени проживання в різні часи, а побут і релігійні 

вірування взагалі не вивчалися. 

Історіографічна спадщина першого із зазначених періодів з 

кримськотатарської тематики відрізняється значною чисельністю і 

різноманітністю праць, проте вони мають описовий та узагальнюючий характер
15

. 

Короткі відомості з релігійного життя кримських татар містяться у творах М. 

Дмитрієвського
16

 та Ф. М. Домбровського
17

. Матеріал з традиційної культури 

кримських татар було зібрано експедиціями Сімферопольської чоловічої казеної 

гімназії, участь в якій брали такі дослідники релігійної культури народу, як Х. А. 

Монастирли
18

 та Х. П. Ящуржинський
19

. Їх напрацювання стали цінним науковим 

досягненням, зокрема тому, що в них окреслені контури майбутніх наукових 

досліджень з етнографії цього етносу. 

Новий етап розвитку наукової думки з етнографії кримських татар 

радянського періоду був обумовлений політикою «коренізіції», яка проводилася в 

20–30-ті рр. XX ст., і ознаменований відродженням кримськотатарської 

національної культури та самосвідомості. В цей час історію й етнографію 

тюркомовних народів СРСР, в тому числі і кримських татар, цілеспрямовано 

вивчали тюркологічні дослідницькі центри. Серед вчених цього періоду варто 

згадати У. А. Боданинського
20

 та Г. А. Бонч-Осмоловського
21

, які зробили спробу 

з’ясувати етнологічну сутність та історичну обумовленість обрядів і вірувань 

життєвого циклу. Однак в 30-ті рр. програму «коренізації» було згорнуто, 

посилено боротьбу з релігією, а в 1944 р. кримських татар було депортовано. У 

зв’язку з цим наукові дослідження кримських татар повністю припинилися. 

Сучасний етап розвитку історіографії кримських татар розпочинається з 90-х 

рр. XX ст. і обумовлений репатріацією народу на історичну батьківщину. Ця 
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подія хоча і спричинила активізацію наукового інтересу до вивчення 

кримськотатарської історії і народної культури, проте робіт, присвячених 

релігійній сфері, за рідкісним виключенням
22

, майже не існує. Літературу цього 

періоду ми об’єднали в три блоки за напрямками досліджень: праці з етнічної 

історії народу, історії поширення та функціонування ісламу; етносоціологічні 

дослідження так званого «політичного ісламу»; роботи етнографічного характеру, 

серед яких особливо відзначимо важливі для нашої проблематики публікації А. 

Єфімова
23

, Р. Куртієва
24

, О. Соболєвої
25

. Таким чином, незважаючи на численну 

історичну, соціологічну та етнографічну літературу про кримських татар, 

релігійність цього народу й досі залишається малодослідженою. 

У підрозділі 1.2. «Аналіз джерельної бази» розглянуто передусім письмові 

джерела (арабські та давньоруські хроніки, записки іноземних мандрівників та 

нариси місцевих краєзнавців). Перш за все ми з цих наративів залучили корисну 

для нашого дослідження інформацію, яка стосується визначення часу і обставин 

проникнення ісламу на терени України, культурних традицій та побуту кочового 

населення. 

Враховуючи суб’єктивний характер наративних джерел, серед яких левову 

частку складають описи мандрівників, нерідко заангажованих своїми релігійними 

і культурними упередженнями, надзвичайно важливу роль у вирішенні проблеми 

відіграли археологічні дані. За їх допомогою нам вдалося на основі речових 

матеріалів розкрити такі питання релігійного життя, які не простежуються з 

інших видів джерел або представлені суб’єктивними і упередженими думками. 

Вивчення сучасної релігійної культури та побуту кримських татар відбулося 

шляхом аналізу польового матеріалу, який був зібраний автором в результаті 

здійснення етнографічних експедицій в 2007-2009 рр. Маршрути експедицій 

проходили по Кримському півострову, проте більш ґрунтовно дослідження було 

проведено під час маршрутно-кустових експедицій серед населення кримських 

татар, яке мешкає в гірській частині півострова. З метою збору етнографічного 

матеріалу на задану тему нами було розроблено спеціальний запитальник 

«Релігійна культура кримських татар», що складається з 38 запитань. Матеріали 

цих етнографічних експедицій зберігаються в Рукописному фонді при кафедрі 

етнології та краєзнавства Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка у Папці № 1, Фонд № 39 «Релігійні вірування кримських татар». 

Специфіка проблематики даного дослідження дозволила використовувати 

також лінгвістичні джерела, зокрема антропонімію ногайців, в якій разом з 

мусульманськими продовжували використовуватися і давні язичницькі імена, що 
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свідчить про недостатню укоріненість ісламської релігії у цього народу. У 

додатках вміщено складений нами список особистих імен ногайців. Крім того, 

для уточнення етапів просування ісламу територією Південної України ми 

скористалися картографічними джерелами, а саме ще не введеними в науковий 

обіг в нашій країні середньовічними європейськими картами, на яких, зокрема, 

зображені терени кочування ногайців. Таким чином, актуалізована 

джерелознавча база, яка включає цілий спектр різних джерел, дозволила усебічно 

дослідити основні напрями означеної проблеми. 

Другий розділ «Релігійні аспекти системи харчування» розкриває основні 

особливості виникнення та розвитку двох моделей харчування у кримських татар 

і ногайців, що дозволило пролити світло на світогляд та давні релігійні уявлення 

цих народів. 

У підрозділі 2.1. «Харчові настанови в ісламі» розглянуто основні 

ісламські правила харчування мусульман, що викладенні в основних джерелах 

цієї релігії – Корані, а також у хадісах Суни, які дещо відрізняються своїм 

трактуванням в залежності від мазхабу. Оскільки кримські татари і ногайці були і 

є мусульманами, вивчення їхньої кухні та аналіз дотримання релігійних настанов 

ісламу, дав нам можливість визначити ступінь їх релігійності. 

У підрозділі 2.2. «Моделі харчування кримських татар і ногайців, їх 

генезис та еволюція» розглянуто проблему формування системи харчування у 

цих народів, її історичну, господарську та релігійну обумовленість. Аналіз 

письмових джерел показує, що вже з часу початку формування 

кримськотатарського етносу в Кримському улусі Золотої Орди існувало дві 

основні моделі харчування, які значно відрізнялися одна від одної, у тому числі 

це стосувалося тих елементів харчування, які регламентуються ісламськими 

нормами. Одна з цих моделей існувала у кочового населення степового Криму, а 

також у ногайців Північного Причорномор’я і Приазов’я, інша – в осілого 

землеробського тюркомовного населення гірського і південнобережного Криму. 

Для предків степових кримських татар було характерне скотарське господарство, 

менше значення мало землеробство, причому при несприятливих демографічних 

чи природно-кліматичних умовах роль першого значно зростала. Відповідно 

основу цієї системи харчування складали м’ясні і молочні продукти, другорядну 

роль відігравали зернові та інші рослинні продукти. Специфіка природно-

географічного середовища і особливостей історичного розвитку в гірському і 

південному Криму сформували модель харчування, в якій, навпаки, на перший 

план виступали вирощування зернових культур, продукти овочівництва, 

виноградарства, а також риба, менш значною була роль м’ясо-молочних 

продуктів. 

У підрозділі 2.3. «Немусульманські елементи в системі харчування 

кримських татар і ногайців» проаналізовано відомості середньовічних авторів 

та докладно розглянуто ті позиції в системі харчування цих етносів, які 

суперечать ісламській доктрині. Серед них заборонені ісламом: кров, м’ясо 

тварин, які померли від хвороб, буза, медовуха, молочна горілка арака, 

кисломолочні (слабоалкогольні) напої – кумис, айран. Водночас очевидці XV-

XIX ст. вказують на категоричне невживання свинини в їжу та на те, що «цей 



 

народ досить тверезий». Причому кочівники значно меншою мірою, ніж осілі 

кримські татари, дотримувалися мусульманських харчових заборон. Це було 

обумовлено особливостями господарської діяльності, тривалим збереженням 

давніх культурних і харчових традицій, які перемагали при зіткненні з іншими 

моделями харчування. 

За останнє століття з двох основних моделей харчування, що існували в 

минулому у кримських татар, залишилася лише одна – гірсько-південнобережна. 

Вона містить в собі окремі елементи, що характерні для кочівників, але, швидше, 

не під безпосереднім впливом субетнічної групи ногайців, а завдяки наявному у 

гірських і південнобережних кримських татар тюркського (половецького, огузо-

туркменского та ін.) субстрату. Ця модель, в цілому, більшою мірою відповідає 

мусульманським харчовим настановам, ніж їжа кочівників, що і зумовило 

вкорінення в ній низки мусульманських норм. 

Третій розділ «Доісламський компонент у поховально-поминальній 

обрядовості: минуле й сучасність» містить три підрозділи, в яких 

реконструйовано погребальний обряд кочівників, проаналізовано його подальшу 

еволюцію та сучасні традиції поховально-поминальної обрядовості кримських 

татар. 

В підрозділі 3.1. «Поховання за законами шаріату» докладно описані 

вимоги, які висуваються шаріатом до поховального обряду. Зокрема, розглянуто 

повний цикл поховальної обрядовості, починаючи від підготовки мусульманина 

до смерті і закінчуючи регламентованими нормами поведінки на кладовищі. 

Аналіз ісламських норм щодо мусульманського поховання дозволив виявити 

неісламські елементи в поховально-поминальній обрядовості та визначити 

ступінь збереження давніх доісламських релігійних уявлень. 

У підрозділі 3.2. «Домусульманські елементи у середньовічному 

поховальному обряді ногайців Причорномор’я» за допомогою археологічних та 

письмових джерел схарактеризовано у діахронному плані обряд погребіння у 

кочівників вказаного регіону. 

Незважаючи на значну різноманітність деталей давньотюркського 

поховального обряду кочівників України, починаючи з тюрко-болгарського 

періоду (VI-VII ст.) і до ісламізації Золотої Орди, нами були виділені основні 

його риси. До них треба віднести: трупопокладення на спині, орієнтація 

покійника головою на схід, південь або, хоч і нечасто, на захід, підкурганне 

поховання, часто наявність надмогильних пам’ятників (особливо за даними 

письмових та етнографічних джерел), здійснення заупокійної трапези, що 

символізує годування покійника і поховання разом з покійним (чи встановлення 

біля могили) частини або навіть цілих позбавлених життя тварин, покладення в 

могилу померлого більш-менш багатого інвентарю (зброя, знаряддя праці, 

прикраси, посуд, предмети побуту). Таким чином, бачимо, що практично усі 

основні особливості тюрксько-кочового доісламського поховального обряду не 

відповідають ісламським настановам. 

Археологічні матеріали та письмові повідомлення про поховання кочівників 

в піздньозолотоординський час в степах України дозволяють стверджувати, що 

мусульманський поховальний обряд переміг не відразу після офіційного 



 

прийняття ісламу. Усупереч існуючої у археологів, які розкопували поховання 

ногайців, думки про те, що їх похоронний обряд був мусульманським (що в 

основному базується лише на факті їхньої мусульманської приналежності), ця 

сторона релігійності ногайців пов’язана з їх доісламськими віруваннями. 

Характеризуючи поховальний обряд піздньозолотоординського населення 

Північного Причорномор’я, ми виділили наступні риси: більшість поховань 

впущена в насипи давніших курганів (давня традиція кочівників, яка не 

знаходить відображення в ісламі); поховання переважно безінвентарні, але окремі 

предмети все ж зустрічаються (монети, ґудзики, намистини); прямокутні або 

овальні могильні ями, кістяки укладені у випростаному положенні на спині, 

положення голови і рук похованих різне, але частіше вони повернені лицем на 

південь; ховали покійників в трунах (в могилах виявлено залишки дерева, залізні 

цвяхи, у деяких випадках скоби від труни); в могилах поряд з покійним знайдено 

один або декілька каменів (в одному з могильників); у переважної більшості 

покійників ще до поховання в ритуальних цілях були відсічені кисті рук і / або 

стопи ніг. За повідомленням Й. Тунманна ногайці вішали кінські голови на 

огорожі. Нами встановлено, що доісламські язичницькі уявлення про загробне 

життя, про «верхній світ», куди переселяється душа людини після смерті, 

зберігалися (ймовірно, в зредукованій, пережитковій формі) у ногайців 

Причорномор’я і кримських татар, що знайшло відображення в їхньому 

поховальному обряді й інших обрядових діях. Таким чином, поховальний обряд 

пізніх кочівників можна визначити як змішаний, перехідний, такий, що 

перекликається з кочовими давньотюркськими звичаями, але й з окремими 

мусульманськими рисами, своєрідними «поступками» офіційній релігії. 

Подальша еволюція і сучасні традиції поховальної обрядовості були 

простежені на польових етнографічних матеріалах автора у підрозділі 3.3. 

«Неісламські уявлення і традиції в поховально-поминальному комплексі 

кримських татар». Досліджуючи сучасний поховальний обряд цього народу, ми 

виявили значну кількість неісламських елементів та уявлень в усьому 

поховально-поминальному комплексі. Серед них всілякі повір’я і обрядодії, 

пов’язані із тимчасовим знаходженням покійного в будинку: закривання 

простирадлами дзеркал, залишення включеним світла або запаленої свічки 

упродовж сорока днів; сама сорокаденна молитва над могилою померлого; 

покладання покійному на груди ножиців або ножа, накривання покійника 

різнокольоровими тканинами та ін. Немусульманські риси має також і 

облаштування та прикрашання могили, а саме: встановлення на них дерев’яних 

антропоморфних надгробних пам’ятників, які мають стилізований вигляд – «баш 

тахтаси» і «аяк тахтаси», а після року – кам’яних стел із зображенням померлих, 

бетонування та огороджування могили. 

Обрядовість поминань також має цілком неісламський характер. Аналіз 

етнографічних матеріалів дозволив виділити наступні поминальні дні у 

кримських татар: 1-ий, 3-ій, 7-ий, 9-ий, 37-ий, 40-ий, 52-ий, 100-ий день, 3, 6 

місяців, 1 рік, 3 роки. Розбіжності в датах поминальних днів, які на думку 

окремих дослідників відзначаються у встановлені шаріатом дні, стало приводом 

звернутися до авторитетних мусульманських вчених. В результаті ми дійшли 



 

висновку, що самі поминання, які ще й проводяться зі всілякими пригощаннями 

гостей, не мають жодної канонічної основи. Порівнявши поминальні дні 

кримських татар й інших, етногенетично і культурно близьких до них народів, ми 

побачили, що багато поминальних днів у кримських татар співпадають з такими 

ж і в інших тюркських і нетюркських, мусульманських і немусульманських 

народів. Таким чином, ми вважаємо, що поминальні дні відносяться до 

доісламських традицій пращурів кримських татар, які збереглися і після 

прийняття ісламу, наповнюючись мусульманським змістом. 

У четвертому розділі «Релікти домусульманських вірувань в 

календарній і сімейній обрядовості та культовій практиці» проаналізовано 

пережитки різних доісламських вірувань в традиційній культурі кримських татар, 

виокремлено та досліджено специфічні практики їх культової обрядовості, такі як 

«дуваїзм» та «азізізм». 

У підрозділі 4.1. «Календарна обрядовість» йдеться про релігійну систему 

ісламу, яка складається з п’яти основних канонів релігії, та мусульманську 

обрядовість, що здебільшого базується на традиційних релігійних віруваннях 

арабських племен, а також включає в себе іудейські та християнські ідеї. Велика 

кількість неісламських або змінених, пристосованих під ісламську доктрину 

звичаїв та обрядів міститься в мусульманській календарній обрядовості, яка 

складається з ісламських свят Курбан-байрам, Ораза-байрам, Ашурай-байрам, 

проте має доісламське походження і включає в себе різні культи об’єктів 

природи, небесних світил, тварин, шанування духів померлих родичів, місць 

захоронення родових предків. 

Кримськотатарські свята Наврез, Хидирлез, Дервіза, Йил геджесі, основу 

яких також складають доісламські, язичницькі вірування, які обумовлені 

народними господарськими традиціями та особливостями виробничої діяльності 

розглянуто у підрозділі 4.2. «Народні свята». Обрядовість цих землеробських 

свят, що пов’язана з приходом весни, ризиками господарювання через погодні 

умови, включала в свою обрядовість ритуали, які спрямовані на задобрення сил 

природи, наприклад, обряд викликання дощу. В них також знайшли 

відображення культ небесних світил, сонця та багато інших архаїчних вірувань 

(балкано-грецьких, іранських), але на які з часом наклалися мусульманські 

принципи. 

У підрозділі 4.3. «Обряди життєвого циклу» проаналізовані релікти 

доісламських уявлень, що значною мірою збереглися в комплексі традиційних 

сімейних обрядів кримських татар і в яких широко застосовуються прийоми 

симпатичної, катартичної, контагіозної магії та всілякі повір’я. Так, в 

обрядовості, пов’язаній з народженням дитини, збереглися домонотеїстичні 

вірування, що пов’язані з охоронною магією від пристріту та злих духів 

майбутньої матері, табуюванням жінки і дитини в післяпологовий період, 

використанням фетишів під час пологів, застосуванням різних методик для 

захисту та відведення пристріту від дитини. Обов’язковим релігійним обрядом 

для кримських татар, як і для всіх мусульман, є обряд обрізання (сунет). Хоча 

цей обряд і здійснюється відповідно до суворих настанов шаріату, проте в Корані 

немає ні слова про його необхідність. Доісламські вірування знаходять своє 



 

стійке відображення і в весільних церемоніальних актах та їх атрибутах, які 

пов’язані з захисною силою металу, очисною силою вогню, попелу, сажі, солі. 

Немусульманський характер має заборона одружуватися на родичах до сьомого 

коліна по батьковій лінії спорідненості та при молочній спорідненості. Крім того, 

під час проведення різних етапів весільного циклу часто вживаються алкогольні 

напої, що сприймається більшістю кримських татар як національний звичай. 

У підрозділі 4.4. «Культові практики: дуваїзм, азізізм, ворожіння та інші 

вірування й уявлення» подано матеріал про виявлені та докладно проаналізовані 

основні форми побутового ісламу. Ключову позицію в кримськотатарській 

традиційній обрядовості посідає самобутня, своєрідна форма народного ісламу, 

яку ми пропонуємо позначити терміном «дуваїзм» – колективний молебень. 

Слово дува означає молитва, але в кримськотатарській традиції воно має декілька 

смислів. Ми виділили 4 значення, функції дува: 1) неформальне молитовне 

звернення до Аллаха (на відміну від регламентованого намазу); 2) відповідна 

молитва, яка може бути на арабській або на кримськотатарській мові; 3) амулет із 

зашитою в нього молитвою; 4) колективна дія, спрямована на магічну мету, 

обов’язковими складовими якої є читання молитов і пригощання. Суть 

останнього значення культової практики здебільшого полягає в специфічному 

ставленні кримських татар до дотримання настанов ісламу. Хоча кримські татари 

й ідентифікують себе мусульманами, проте нерідко не дотримуються правил 

догматичного ісламу, зокрема не практикують один з основних канонів ісламу – 

намаз (ас-салат). Замість цього, з різних значних приводів та подій в житті 

людини та сім’ї влаштовуються колективні молебні з громадським пригощанням, 

під час яких нерідко вигукується зікр. Насправді дува хоч і молитовне звернення 

до божества і не суперечить канонам ісламу, проте воно, природно, не може 

підміняти, як це має місце серед більшості кримських татар, обов’язкової 

молитви і дотримання інших настанов ісламу. У зв’язку з цим, дуваїзм, який 

відіграє головну роль у кримськотатарській традиційній культурі, необхідно 

вважати особливим феноменом, формою народного (побутового) ісламу. 

Інший вкорінений культ, який багато в чому визначає світогляд кримських 

татар та причорноморських ногайців, ми позначили терміном «азізізм» – культ 

поклоніння святим місцям, який виник в результаті поєднання мусульманської 

ідеології і давніх тюркських вірувань – культу об’єктів природи, культу предків, 

шаманізму (віра в особливе посередництво між людським та «іншим» світом 

людей, наділених особливим даром – шаманів). Цей культ полягає в здійсненні 

певних обрядів у визначеному місці, що поєднує значимий об’єкт природи 

(частіше – водний) і могилу святого, який виконував функції, що були колись 

властиві пращурам (захист тих, які нині живуть, від «того» світу) і шаманам (теж, 

але з «цього» світу в «інший» шаман переміщався лише на якийсь час, в обряді 

камлання). 

Релікти доісламських вірувань повною мірою віддзеркалені в різноманітних 

ворожіннях (на баранячій лопатці, кавовій гущі, квасолі, чорних каменях, хлібі, 

солі і обручці, воску, кістці птаха, дзеркалах, священній книзі). Існували у 

кримських татар уявлення, що на сили природи (обряд викликання дощу), на 

людей (лікування хвороб шляхом побиття хворого птицею) можна впливати 



 

спеціальними магічними ритуалами і заклинаннями – ісламізований варіант 

шаманізму. Розрізняють добре чаклунство («єтнені чеззлєр»), зле чаклунство 

(«єтне япалар») та чаклунство, на яке ніякі таємничі прийоми не впливають 

(«чезіледжекєтнє дегіль»). Зберігається віра в лихе око (ярамай яман коз), яке 

можуть «лікувати» жінки, котрі спеціально займаються зняттям пристріту. 

Велике значення надається різним талісманам та амулетам, які «оберігають» їх 

власників. Існують у кримських татар і повір’я на дні тижня, збереглася пам’ять 

про 12-річний календар за тваринним циклом і відповідно до нього 

прогнозуються щасливі і нещасливі роки, що також є пережитком доісламських 

вірувань, так як в ісламі існує свій календар, який відраховує роки «за хіджрою». 

У висновках сформульовано основні результати дисертаційного 

дослідження, обґрунтовано низку узагальнюючих положень, які винесено на 

захист. 

– Визначено ступінь вивченості релігійних вірувань кримських татар і 

причорноморських ногайців. З’ясовано, що не дивлячись на те, що іслам на 

теренах України має складну багатовікову історію і впливає на всі сфери 

культури та побуту населення, яке його сповідує, проблема релігійної культури й 

досі залишається невивченою. Попри значну наукову розробку досліджень 

побутового ісламу в зарубіжній історіографії, в Україні дотепер не було 

проведено повного та всебічного дослідження з цієї проблематики. 

– З’ясовано ступінь інформативності і достовірності джерел з теми 

дослідження. Джерельна база дослідження має комплексний характер та включає 

п’ять видів джерел. Основними є письмові, етнографічні та археологічні джерела, 

інформацію з яких ми суттєво доповнили допоміжними матеріалами з лінгвістики 

та картографії. Враховуючи наявність значної кількості та різноплановість 

наративних джерел, ми виділили найбільш інформативні та достовірні, зокрема, 

відомості тих очевидців, які підтверджувалися іншими дослідниками, а також 

твори тих авторів, які тривалий час перебували на території України й володіли 

місцевими мовами. 

– Розкрито особливості моделей харчування ногайців і кримських татар, 

проаналізовано їх походження та еволюцію. В результаті аналізу письмових джерел 

виявлено існування двох основних моделей харчування у кримських татар та 

ногайців, які значно відрізнялися між собою. Одна з цих моделей існувала у 

кочового населення степового Криму та ногайців Північного Причорномор’я і 

Приазов’я, друга – в осілого землеробського населення гірського і 

південнобережного Криму. Проте під впливом історичних подій практично 

повністю відбулося стирання харчових особливостей і злиття цих двох моделей. 

– З’ясовано ступінь дотримання харчових норм ісламу в процесі формування 

системи харчування у зазначених народів, що побічно вказує на ступінь їх 

релігійності. Більшість середньовічних авторів відмічали, що кримські татари і, 

особливо, ногайці нерідко вживали заборонені ісламом продукти, проте всі без 

виключення сучасники стверджували, що вони ніколи не вживали м’яса свині. 

Причому «погане» дотримання мусульманських харчових приписів, яке було 

характерним для ногайців Криму, Причорномор’я та Приазов’я, часто властиве 

кочівникам центральноазійського регіону – це явище отримало назву «кочовий 



 

іслам». Специфічна форма дотримання ісламських настанов ногайцями була 

обумовлена особливостями кочового господарства та більш стійким збереженням 

давніх культурних традицій. Крім того, в цих двох моделях харчування ми також 

спостерігаємо опозицію неісламської тюркської кочової культури до 

ісламізованої осіло-землеробської. 

– Досліджено ісламські і не- /доісламські компоненти у віруваннях та 

практиці кримських татар і ногайців в процесі розвитку їхнього поховально-

поминального комплексу. На основі аналізу письмових та археологічних джерел 

нами вперше визначено основні особливості еволюції поховального обряду від 

середньовічних кочівників Південної України до сучасних кримських татар. 

Виділені основні риси тюркського поховального обряду до появи ісламу на цій 

території, які не відповідають ісламським настановам. Поховальний обряд пізніх 

кочівників можна визначити як змішаний, перехідний, в якому присутні кочові 

давньотюркські звичаї та уявлення, наприклад, звичай «вивішувати» голову 

вбитої тварини, водночас з окремими «поступками» ісламу. Долучення 

етнографічних матеріалів власних польових досліджень автора дозволило також 

виявити в сучасному кримськотатарському поховально-поминальному комплексі 

низку доісламських вірувань, пов’язаних з особливими діями поки небіжчик 

знаходиться в домі, з його приготуванням до погребіння, з облаштуванням та 

прикрашанням могили, з пригощанням під час поминок. Навіть наявність днів 

поминань не відповідають нормам шаріату, а сформувалися в ході історії, під 

впливом традицій предків. 

– Виявлено й проаналізовано доісламські вірування в календарній і сімейній 

обрядовості та культовій практиці мусульманських народів півдня України, які 

іноді найхимернішим чином перепліталися з мусульманською ідеологією та 

знайшли своє відображення в календарній (Курбан-байрам, Ораза-байрам, 

Ашурай-байрам) та народній обрядовості (Навруз, Хидирлез, Дервіза). В системі 

сімейної обрядовості доісламські вірування наявні серед обрядів, пов’язаних з 

народженням дитини (сюннєт), її ім’янаріканням, у весільній обрядовості (нікях). 

У цих народів широко застосовувалися різні магічні прийоми. Побутували 

уявлення про захисну та очисну силу металу, вогню, попелу, сажі, солі. Провідне 

місце в традиційній кримськотатарській та ногайській культурах посідають такі 

народні форми ісламу, як азізізм – культ святих місць, та дуваїзм – колективний 

молебень, який поєднує в своїй практиці культ предків, суфізм, шаманізм та ін. 

Пережитками доісламських вірувань є різноманітні ворожіння, магічні ритуали, 

віра в щасливі і нещасливі роки, дні тижня, використання амулетів тощо. 

Таким чином, для кримських татар і ногайців характерне досить стійке 

збереження давніх доісламських вірувань і уявлень, які спричинили значний 

вплив на формування духовної культури та побуту цих народів. Проте ці 

вірування не зберігалися в незмінному вигляді. Під впливом ісламу та інших 

чинників розвитку суспільства, одна частина давніх культів поступово відмирала 

і зникала з побуту, інша – редукувалася, зберігалася як традиція у формі 

пережитків, третя – складним чином перепліталася з мусульманськими 

уявленнями і на цій основі виникали нові явища, які не є характерні як для 

«чистого», канонічного ісламу, так і для домусульманських суспільств. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Худайбердиєва О. А. Вплив доісламських вірувань на формування 

духовної культури та побуту кримських татар і ногайців. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.05 – етнологія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, МОН України. – Київ, 2015. 

Дисертація присвячена проблемі впливу доісламських вірувань на 

формування духовної культури та побуту кримських татар і ногайців. На основі 

широкого кола писемних джерел, археологічного матеріалу та матеріалів 

польових етнографічних досліджень автора було здійснено комплексне 

дослідження релігійно-світоглядної системи цих народів, визначено ступінь 

вкоріненості серед них ісламу. 

В роботі вперше виділено дві системи харчування кримських татар і 

ногайців, які значно відрізняються між собою. Аналіз цих моделей та їх 

порівняння з ісламськими джерелами показав, що кочівники ногайці меншою 

мірою, ніж осіло-землеробські кримські татари, дотримувалися ісламських 

харчових заборон, що свідчить про існування у них двох етнокультурних моделей 

– неісламської тюркської кочової та ісламізованої осіло-землеробської. В роботі 

також вперше розглянуто основні етапи розвитку давньотюркського 

поховального обряду та охарактеризовано поховально-поминальний комплекс 

сучасних кримських татар, виділені доісламські уявлення, охарактеризована їх 

семантична спрямованість. У культовій практиці зазначених етнічних спільнот 

виділені і детально охарактеризовані такі форми народного, побутового ісламу, 

як «азізізм» і «дуваїзм», які виникли в результаті синтезу ісламу з 

домусульманськими релігійними уявленнями, також розглянуті різні магічні 

практики, ворожба та ін. 

Ключові слова: Крим, Північне Причорномор’я, кримські татари, ногайці, 

дува, азіз, система харчування, поминання. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Худайбердыева О. А. Влияние доисламских верований на 

формирование духовной культуры и быта крымских татар и ногайцев. – 

Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.05 – этнология. – Киевский национальный университет 

имени Тараса Шевченко, МОН Украины. – Киев, 2015. 

Диссертация посвящена проблеме влияния доисламских верований на 

формирование духовной культуры и быта крымских татар и ногайцев. На основе 

широкого круга опубликованных письменных источников, археологических 

данных и материалов полевых этнографических исследований автора, 

осуществлено комплексное исследование религиозно-мировоззренческой 

системы этих народов, определена степень укорененности среди них ислама. 



 

В исследовании впервые выделены две модели питания у крымских татар и 

ногайцев, которые значительно отличаются между собой. Анализ этих систем 

питания и сравнение с исламскими источниками показал, что кочевники ногайцы 

в меньшей степени, чем оседло-земледельческие крымские татары, 

придерживались исламских пищевых запретов, что свидетельствует о 

существовании двух этнокультурных моделей – неисламской тюркской кочевой и 

исламизированной оседло-земледельческой. В работе впервые рассмотрены 

основные этапы эволюции древнетюркского погребального обряда, 

охарактеризован похоронно-поминальный комплекс современных крымских 

татар, в котором выделены доисламские представления, охарактеризована их 

семантическая направленность. В культовой практике исследуемых этнических 

сообществ выделены и детально проанализированы такие формы народного, 

бытового ислама, как «азизизм» и «дуваизм», которые возникли в результате 

синтеза ислама и доисламских религиозных представлений, также рассмотрены 

различные магические практики, гадания и прочее. 

Ключевые слова: Крым, Северное Причерноморье, крымские татары, 

ногайцы, дува, азиз, система питания, поминки. 

 

SUMMARY 

 

Khudaiberdyieva Oksana. Influence of pre-Islamic beliefs in the spiritual 

formation of the culture and life of the Crimean Tatars and Nogai. – Manuscript. 

Thesis for a candidate’s degree in history. Speciality 07.00.05 – Ethnology. Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2015. 

Dissertation covers the influence of the Pre-Islamic beliefs on the formation of 

spiritual culture and mode of life of the Crimean Tatars and Nogai. On purpose to hit 

the target, we used different published written sources, archaeological evidence and 

materials of field ethnographic researches. Special linguistic and cartographic materials 

were also used. In consequence of the analysis of a broad base of sources it was carried 

out a comprehensive study of religious-ideological system of the Crimean Tatars and 

Nogai, determined the extent their embeddedness of the Islamic religion. Determined 

the degree of scientific development of the issue, identified the main stages of 

development of historiography concerning the religion of the ethnic and religious 

communities. 

In the study based on the analysis of written sources it is for the first time 

highlighted two eating patterns of the Crimean Tatars and Nogai, which greatly differ 

from each other. The analysis of these eating systems and their comparison with 

Islamic sources showed that nomadic Nogai less than sedentary agricultural Crimean 

Tatars held Islamic dietary restrictions. This was due to the specific natural and 

geographical area, conditions of farming, prolonged retention of ancient cultural and 

food traditions. The identification of the eating patterns in these nations has shown the 

existence of the opposition of two ethnic and cultural models - the un-Islamic Turkic 

nomadic and settled agricultural Islamized. 

Based on the analysis of written and archaeological sources we first defined the 

main features of the evolution of funeral rites of nomadic medieval to modern Southern 



 

Ukraine Crimean Tatars. It is highlighted the basic features of the Turkic funeral rites 

before the appearance of Islam in this area that do not meet Islamic guidelines. Funeral 

ceremony of late nomads can be described as mixed, transitional, which contains Old 

Turkic nomadic habits and views, for example, used to «hang» the head of the killed 

animal, along with some «concessions» of Islam. The usage of materials of the authors 

ethnographic field research allowed to reveal in the modern Crimean Tatar funereal 

complex series of pre-Islamic beliefs, related with specific actions while the dead is in 

the house of his preparation for burial, furnishing and decorating of graves with a feast 

during the commemoration. Even the presence of the memorial days do not correspond 

to the norms of Sharia, and formed through the history, under the influence of the 

traditions of their ancestors. 

The dissertation identified and analyzed the pre-Islamic beliefs in the calendar and 

family rites and religious practices of Muslim nations of the south of Ukraine. In the 

system of family ceremonies the pre-Islamic beliefs are among the rites associated with 

the birth of the child, his naming, in wedding ceremonies. In these nations were widely 

used different magic tricks, existed common understanding of the protective and 

cleansing power metal, fire, ash, soot, salt. The leading role in the traditional cultures of 

Crimean Tatar and Nogai people occupy these forms of Islam as «azizizm» - the cult of 

holy places and «duvayizm» – collective prayer that combines his practice ancestor 

worship, Sufism, Shamanism and others. The relics of pre-Islamic beliefs are a variety 

of divination, magic rituals, belief in happy and unhappy years, days of the week, the 

use of amulets and more. 

Keywords: Crimea, the Northern Black Sea Coast, Crimean Tatars, Nogai, sub-

ethnic groups, Duva, Aziz, the power supply system, funerals. 


