
ТРАДИЦІЇ 

ТУРКМЕНІСТАНУ 



Екзотичний край, де зневажають джинси, а носять 

виключно автентичний національний одяг. Країна, де всі 

будинки зроблені з білого мармуру, а скрізь вирують сині 

фонтани, які втім не рятують від спеки.  

Економічна оаза із присмаком тоталітарності, де проїзд у 

автобусі коштує копійки, а зупинки обладнані телевізором. 

Країна у якій виготовляють такі монументальні килими, що 

за розміром вони  нагадують двоповерхові будинки.  

Усе це Туркменістан ! 



Моральність в туркменській культурі стоїть на першому 

місці. Основоположний девіз: «Моя честь - це честь моєї сім'ї, мого 

племені, мого народу». 

У туркменського народу дуже сильно розвинений дух 

спорідненості, і тут з великою повагою ставляться до дружби і 

любові. 



Туркмени дуже бережуть свої 

традиції, свою культуру. Скрізь 

розвівається національний 

прапор. Їхнє вбрання є виключно 

народним (джинсів і футболок 

там просто не визнають), 

навіть у спеку жінки носять 

довгі кольорові сукні з природних 

тканин. Нагрудні частини 

суконь та рукави неодмінно 

прикрашені яскравою великою 

вишивкою. 



У сучасному Туркменістані, весільна процесія неможлива без національних 

обрядів і звичаїв. Точний зміст більшості цих звичаїв вже давно втрачений, 

але, все ж беззаперечне дотримання звичаїв є свого роду даниною 

історичній і культурній спадщині країни. 

Цікаво, що наречений в європейському костюмі, а наречена в національному.  

 



У всі види весільного одягу вшивають нитки з верблюжої вовни, 

зуб свині, срібні пластинки, намисто з "вічками". До накидці 

пришивають трикутний мішечок з вугіллям і сіллю (все має 

охоронний зміст). 



Музика туркменського народу - його життя, яка відображена в 

звуках. Це своєрідне оповідання про тривоги і радощі, переживання 

і щастя. Національним струнним інструментом в туркменській 

культурі є дутар. 

Любов народу до співаків настільки велика, що в їх честь було 

створено Державну свято. Офіційно це свято святкується кожну 

другу неділю вересня. 



Килими, виткані з вовни, пофарбованої рослинними фарбами, 

виконані традиційним орнаментом цінуються сучасними 

колекціонерами. 

У 2003 році найбільший в історії людства туркменський 

килим став рекордсменом Гіннеса.  

У країні офіційно відзначають навіть День килима, який 

оголошений неробочим. 

 





Неможливо обійти своєю увагою і багату і неповторну 

туркменську кухню, основним інгредієнтом якої є м'ясо. 

Блюда туркмен відрізняються простотою приготування і 

шикарним смаком.  

Місцева національна кухня славиться своїми супами, 

проте візитною карткою Туркменістану, безумовно, є плов. 

 



1,5 склянки рису 

2 цибулини 

1 морква 

500 г баранини 

4 ст. ложки родзинок 

1 головка часнику 

Сіль, спеції (червоний перець, 

карі) 

ТУРКМЕНСЬКИЙ ПЛОВ 



1. Рис і родзинки залити водою. 

2. Цибулю нарізати півкільцями, моркву - великою соломкою. 

3. У казані або великій чавунній сковорідці добре розігріти рослинну 

олію, всипати прянощі і як тільки відчуєте запах, додати 

половину цибулі. 

4. Коли цибуля приготується, вийняти її шумівкою та викинути. 

5. Покласти в казан нарізану середніми шматками баранину, 

трохи обсмажити, щоб вона взялася рум'яною скоринкою, додати 

цибулю, трохи обсмажити, помішуючи, додати моркву і ще трохи 

обсмажити. 

6. Всипати рис, посолити, перемішати, додати родзинки, влити 

воду, щоб вона покривала рис на 2 пальця. Накрити кришкою й 

тушкувати на повільному вогні, поки рис не вбере воду. 

7. Хвилин за 10 до готовності покласти в плов неочищену головку 

часнику. 



Туркменські коні знамениті на весь світ. Їх дарують 

королевам і президентам. Їм ставлять пам'ятники, про них 

складають пісні. 

Скакун зображений на гербі країни. Є офіційне державне 

свято - «День туркменського скакуна». 
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